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نقش صنعت در تولید و اقتصاد: مقدمه 

کشور،تولیدیهایبخشمؤثرترینازیکیعنوانبههموارهصنعت

صادراتوداخلیتولیداشتغال،رفاه،جامعه،اقتصاددرپررنگینقش

-رنامهبپیشبردبرایصنعتبخشهایظرفیتازهادولتوداشته

.گیرندمیبهرهخودهای

ازداخلیناخالصتولیدازمعدنوصنعتسهماخیردههیکدر

درصد22باالیبهدرصد15حدودازوبودهبرخوردارافزایشیروند

.استرسیده

گازوتنفومعدنصنعت،بخشدرکشوراشتغالسومیکبربالغ

.باشدمیکشور
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داخلیتولید ناخالص از سهم صنعت و معدن 



صنعت فوالد در جهان و ایران

برغبالاخیردههیکطی(خامفوالدتولید)جهانفوالدصنعت

.استداشتهرشددرصد32

نسبتراخیدههدرجهانفوالدصنعتسالیانهتولیداتمیانگین

.استبودههمراهرشدبادرصد51بربالغقبل تردههبه

جهاندالریمیلیاردهزار95ناخالصتولیدازفوالدصنعتسهم

توسعه یافتگیشاخص هایازیکیواستدرصد2.1حدود

.کشورهاست

1,9511,8801,8751,826
1,735

1,6311,6231,6741,652
1,560
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(میلیون تن)جدول تولید فوالد خام کل جهان 



صنعت فوالد در جهان و ایران

داشتهتوسعهورشددرصد87بربالغاخیردههیکدرکشورآفرینافتخارصنایعازیکیعنوانبهکشورفوالدصنعت

هدفباودنیاروزهایتکنولوژیاساسبراستبودهجهاندرپرشتاب ترین هاازیکیکهکشورفوالدتوسعه.است

عظیمحجمویتکنولوژانتخابهموارهوگرفتهصورتطبیعیگازعظیممنابعبهدسترسیدرکشورمزایایازبهره مندی

.استرسیدهوقتمتولیانتصویببهسرمایه گذاری

سازیومیبوداخلیتوانودانشبرتکیهباصنعتآنبرتحریمهاسخت تریناعمالشرایطدرفوالدصنعتتوسعه

ایبرواستشدهمحققعمومینهادهایوخصوصیبخشبویژهکشورمختلفبخش  هایهمراهیباوتکنولوژی ها

.می باشدالزاماتاصلی ترینازیکیدولتهمراهیآنیافتنادامه

میلیون30بربالغامروزهنسل،یکتالش هایوزحماتباامابودهتنهزار400حدود1357سالدرکشورفوالدتولید

.می شودتولیدکشوردرخامفوالدتن

درصد38ازبیشواستبودهدرصد13بربالغ1400سالدالریمیلیارد48صادراتازکشورفوالدصنعتسهم

استشدهکشوربرایارزآوریسببوصادرکشورازخارجبهفوالدیمحصوالت

استبودهدالرمیلیارد8.2بربالغ1389سالدرکشورفوالدوآهنوارداتکهنمودتوجهباید.

بازدهیمیانگینهموارهاخیرسالچنددرومی باشددرصد9.2حدودبازارکلازبورسدرحاضرفوالدیشرکتهایسهم

.استبودهباالتربازارمیانگینازفوالدصنعت
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جدول تولید و صادرات فوالد خام در سنوات گذشته

( میلیون تن)



توسعه در کشور

رداربرخومنفیروندازکشورتوسعه ایسرمایه گذاریکماکاناخیرسال هایدر

.استواقعیگذاریسرمایهمیزانازبیشتراستهالکمیزانواست

ولیدتوصنعترونقازکشوراشتغال آفرینیوتوسعهمسیرازعظیمیبخش

درفلذاتاساقتصادیرشدفزاینده یبهترینتولیدکماکان.می گذرد

سالوبودهرهبریمعظممقامتأکیدموردهموارهتولیدمسألهاخیرسال های

.استشدهمؤکدتأکیدموضوعاینبرنیز1401

باسرمایه گذاریاستالزمکشورتوسعه ایاهدافساختنمحققجهتلذا

.پذیردصورتکشورزیرساختیصنایعوصنعتبخشدربویژهدولتحمایت های

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

1390روند سرمایه گذاری توسعه ای کشور به قیمت ثابت سال 



توسعه در کشور

ردالبته.استمقرراتوقوانیندرثباتایجادممکنحمایت هایبهترینازیکی

وبتصویبهجملهازکهپذیرفتهصورتحاکمیتطرفازحمایت هاییاخیرسال های

واسالمیشورایمجلسطرفازکارهاوکسبمجوزهایصدورتسهیلقانونابالغ

حمایتورکشدرنیزسرمایه گذاریاینهاهمهکناردربایستیاما.کرداشارهمی تواندولت

.شودتشویقو

ًحمیلتشرایطدرنهاماداراستراخودتوسعه ایسرمایه گذاریتوانفوالدصنعتقطعا

عدمکالتمشومسائلسبببهدولتطرفازکهسنگینوگوناگونهزینه هاییکباره

ورکت هاشازبرخیشدنزیان دهیاوسوددهیحاشیهکاهشوافتادهاتفاقانرژیتأمین

.داردبدنبالراصنعتازسهامدارانخروج

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

1390روند سرمایه گذاری توسعه ای کشور به قیمت ثابت سال 



محدودیتهای تأمین انرژی

کمتر)دهبوناچیزصنعتآنهایگذاریسرمایهکلازبرقتولیدبخشدرگذاریسرمایهسهماخیرسالهایدر

2حدودبهدرصد9حدودازبرقتولیدظرفیتسالیانهرشدمتوسطکاهشباعثامرهمینو(درصد15از

درصد5بربالغشدهیادزمانمدتطیتقاضاسالیانهرشدمتوسطمقابلدراماشدهاخیردههیکدردرصد

بویژهردهگستخاموشیبهمنجروماندهجاتقاضاحجمازبرقعرضهحجمآننتیجهدرکهاستبوده

مبود،کمواقعدرامامی گذاردتولیدکننده هاعهدهبررازیرساخت هاتأمیندولتطرفیاز.می شودصنایعدر

.نیستاولویتدرصنعتچونندادند،مصرفاجازهنیزنیروگاهصاحبتولیدکنندگانبهحتی

داردهدهعبرنیرووزارتمربوطهمعاونتدررامهماینمسئولیتامروزههمچناننقیصهاینازبخشیمتولی.

اخیرسالهایدرکهحالیستدراینوداشتهرشددرصد12بربالغسالیانهمتوسطبطورنیزگازسالیانهمصرف

کمبودبامصرفپیکمواقعدرتاشدهباعثجدیدمیادینومنابعتوسعهرویبرمناسبگذاریسرمایهعدم

.شودقطعصنایعگازوشدهمواجه



محدودیتهای تأمین انرژی

تولیدبرایخوراکواولیهمادهبعنوانگازازکهصنایعییاوکشوربرانرژیصنایعگازوبرققطعی1400سالدر

کهشودواردمزبورعصنایبهسنگینیخسارتتاشدباعثپتروشیمی ها،وسیمانفوالد،صنایعجملهازنمایندمیاستفاده

افتبهمنجرانرژیتأمینهایمحدودیتوکاملدسترسیعدمبطوریکهشدتحمیلفوالدصنعتبهآسیببیشترین

.شددالریمیلیارد4.2بربالغالنفععدموفوالدتنمیلیون6حداقلتولید

قطعاًوتاسشدهفوالدصنعتبویژهصنایعسودحاشیهکاهشونشدهجذبهایهزینهافزایشباعثواردهالنفععدم

همچنینوبازارروندبرمنفیاثراتهست،آناختیاردربورسبازاردرصد9.2حدودکهفوالدصنعتسودحاشیهکاهش

.داردتوسعه ایپروژه هایاجرایجهتمالیمنابعتأمین



افزایش بهای حامل های انرژی و هزینه های نیروی انسانی

یوظیفهلید،تووظایفکناردرکهکشورصنایعاینجاست،اصلیسوالاماشدانجامتولیدشدنرقابتیبهانهبه1400سالدرانرژیهایحاملقیمتافزایش

انسانینیرویباالیتراکمباهموارهکشورییامحلیمسئولینطرفازبیرونیفشارهایاعمالومحیطیشرایطبهبناوکشندمیدوشبهنیزرااشتغالزایی

.آیندبرپرسنلیودتولیهزینه هایپسازانرژیحامل هایقیمتشدنجهانیورقابتیبامی توانندآیانمایند،میفعالیتالمللیبیناستانداردهایازباالترو

ًنیرویجذبوکشوریاشتغال آفرینبهکمکمقابلدرودولتتوسطصنایعنیازموردانرژیارزانتأمینبرمبنیصنعتودولتمیاننانوشته ایتوافققبال

.داشتوجودصنایعتوسطواقعینیازبرمازادانسانی

بااستبودهمواجهفوالدصنعتگذشتهماه6طیدر:

7.4برقواتکیلوهرتأمینهزینهشدنبرابر

7مصرفیگازمکعبمترهرتأمینهزینهشدنبرابر

نقلوحملهزینه هایمحسوسافزایش

اولیهموادتأمینوخریدهزینهافزایش

زحمتکشنیروهایحداکثریحضوروکشور1401سالدستمزدوحقوقبرایاجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتابالغینامهبخشبهتوجهباطرفیاز

.می شودمواجهدرصدی49حداقلافزایشباانسانینیرویهایهزینهفوالد،صنعتدرکارگری



اثرات تحریم ها همچنان پابرجاست

محصولصدوردالرمیلیارد48بربالغ1400سالدرحالیدرکشورغیرنفتیصنایع

هاییمتحروکشوربرایکاروکسبالمللیبینشرایطبهتوجهباکهدادندانجام

رقابتقدرتعمالًباشد،میبیشترهزینهانجاممتضمنآنهازدندورکهظالمانه

بابتبالغیمودهدمیقرارالشعاعتحتالمللیبینهایعرصهدربویژهراتولیدکنندگان

لغمباانتقالوجابجاییهایهزینهریسک،کاهشجهتبهگریواسطههایهزینه

.شودمیپرداختاسنادتعویضهایهزینههمچنینوشدهحاصلارزی

دادامانجکشوربرایحداکثریفشاروتحریمدرفوالدصنعتآنچهاما.

درصد13بربالغغیرنفتیصادراتمیزاناز1400سالدرکشورفوالدصنعتسهم

.داردکشورارزآوریدرتوجهیقابلسهموبوده



تحمیل عوارض صادراتی

فروردین20مورخدرکهپتروشیمیوفلزیمعدنی،محصوالتبرخیرویبرصادراتیعوارضبخش نامه

.شدابالغ1401

قیمتهایفرضاببطوریکهداردکشورفوالدصنعترویبرراتأثیربیشترینمزبورصادراتیعوارضاعمال

نگینمیابطورصادراتیعوارضدرصدهایاصالحینسخهومبناقیمتبعنوان1400ماهدیابتدایمقطع

ینمیانگبطورکنونی،قیمتهایاساسبردیگرعبارتبهوشودمیشاملعوارضدرصد11حدود

.شودمیتحمیلعوارضتنهرازایبهدالر80حدود

نمودجربهترااخیرماهچنددرخودروزهایبدترینازیکیبورسبازارمزبورمصوبهابالغازبعدبالفاصله

.یافتکاهشکلشاخصواحدهزار33وسرمایهخروجتومانمیلیارد956بربالغروزهماندربطوریکه

بهمنتجقطعاًصادراتیعوارضوضعارزی،منابعبهدسترسیمنظرازکشورامروزحساسشرایطدر

میلیون47تقریباًبازارازحداکثریبهره مندیامکانوگردیدخواهدتولیدآنبتبعوصادراتشدنمحدود

ومدهآبوجود(اوکراینوروسیه)جهانفوالدعمدهتولیدکنندهدوحضورشدنکمرنگاثردرکهتنی

.رفتدخواهدستازمابرایهستند،آنازبیشتریسهمکسببدنبالجهانومنطقهکشورهایتمامی

ست؟اامکان پذیرصادراتیعوارضاعمالباالمللیبینشرایطازحداکثریاستفادهوبهره مندیآیا

شاخص کل بورس

فروردین  23روز 
بدترین روز بورس

ماه اخیر  2.5در 
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(تومانمیلیارد : ارقام واحد )1401فروردین 28تا 1400بهمن 18از ورود و خروج پول حقیقی 



تاب آوری صنعت

جملهازافتادمعروضکهمواردییکبارهاعمالباکلیبطور:
زمستاندرگازقطعی
تابستاندربرققطعی
نقلوحملهزینه هایمحسوسافزایش
برقتأمینهزینهافزایش
مصرفیگازتأمینهزینهافزایش
اولیهموادتأمینوخریدهزینهافزایش
خروجوآنهاازبرخیشدندهزیانیاوفوالدیشرکتهایسودحاشیهاساسیکاهشباعثصادراتیعوارضاعمالنهایتدرو

هدفابکهایتوسعههایطرحاجرایبابتکهتسهیالتیوهابدهیبازپرداختتوانفوالدیشرکتهایوشدخواهدسهامداران
.دادخواهنددستازرانمودنددریافتصادراتانجام

باشد؟داشتهتابآوریمی تواندصنعتبنظرتاناخیر،ماهچنددرتغییراتهمهاینوجودباآیا

بماند،پیشروه،دادادامهپایدارتولیدبهنمی تواندباشد،نداشتهراتکنولوژیکردنروزبهوتوسعهامکانصنعتاگراوصافاینبا

.باشدداشتهارزآوریکشوربرایوبکندصادرات



مقامتأکیدموردهموارهکه(برونگراییودرونزایی)مقاومتیاقتصادکالنسیاستهایواصولباتنهانهسیاستهاییچنینوضع

هستندآزموده ایقبالً هایتسیاسبلکهنیستندبازارتنظیمسیاستسیاستها،اینگونهاصوالًبلکهاستمغایرباشد،میرهبریمعظم

.می کنندایجادتولیدبهبودوتوسعههمچنینوکارخانجاتادارهدراخاللکه

بهبودقانون3و2مواددرکههمانگونهتخصصیانجمن هایوتشکل هاطریقازبایستیبازارتنظیمسیاستهایوضع

ازمان یافتهسومضاعفقاچاقجملهازپیامدهاییایجادازتاپذیردصورتاست،شدهپیش بینیکاروکسبمحیطمستمر

حداتصنایعشدندهزیانوتولیدکاهشجدید،سرمایه گذاری هایتوجیه پذیریعدمگمرک،درکم اظهاریومشمولکاالهای

.شودجلوگیریامکان

جمعبندی



ًازحاصلارزعیرتسنرخفاصلهصادرات،عرصهدرچهوتوسعهعرصهدرچهالمللیبینهایتحریمطرفیکاز.بودخواهدبارزیانتولیدبرایهاییهزینهچنینتحملقطعا

بویژهدولتهایطرحسایرشوند،میفوالدهمچونصنایعیدربویژهتولیدکاهشباعثکهداخلیکنندهمحدودقوانینومقرراتدیگرطرفازو(بازارونیماییارز)صادرات

.گرفتخواهدقرارالشعاعتحتجدیبطورنیزاستتولیدبرایمحرکطرحیککهمسکنملینهضتطرح

اتخاذرداندولتمکهتصمیماتیدرمهمایناستالزمواستدولتهاعمرازبلندترهموارهصنعتعمرکهباشدیادماناماامیدواریمسیزدهمدولتاقداماتبهما

.نشودگذاردهتولیدوصنعتدوشبرکشوربودجه ایمشکالتوگرددلحاظمی کنند،

برموارههکهرهبریمعظممقاممنویاتتحققضمنتاگرددتولیدوکارهاوکسبصنعت،توسعهباعثوگرفتهصورتمؤثریاقداماتدولت،ایندوراندرامیدواریم

ازارزآوریوکشورصادراتوسعهتوافتخارآفرینیبهگذشتهمانندبهتایافتهبهبودفوالدصنعتبویژهصنعتتوسعهتداومواقتصادیکالنشرایطدارند،تأکیدتولیدموضوع

.رساندیاریسختبرههایندرراکشوروگشتهنائلمحلآن

ًبهصادراتوتولیداجازهعتصنبهبایستیلذامی باشندهزینه بروسرمایه بررشدوتوسعهوتکنولوژیارتقاءاماهستکشورزیرساخت هایبهکمکبهقائلفوالدصنعتقطعا

.شوددادهمطلوبنحو

جمعبندی



ابا تشکر از حسن توجه شم


