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 :جهانفوالد در صنعت  اضافیت یظرف
 1هاي پیش روو راه  یت فعلیوضع

  
  محمدحسین نشاطی: ترجمه 

  شرکت فوالد آلیاژي ایران

  
نگرانی را در بین فعاالن ظرفیت هاي مازاد در صنعت فوالد جهان به یک چالش اصلی تبدیل شده و 

برخی معتقدند رسیدن به تعادل در چرخه عرضه و تقاضا در صنعت  این صنعت افزایش داده است
در مقاله فوق به این چالش اصلی صنعت فوالد پرداخته شده است و راه . فوالد زمان بر و دشوار است

  .هاي پیش روي این صنعت بررسی شده است
  

  مقدمه
 و تین ظرفیب شکاف رو به رشد. استبخش فوالد جهان  در برابر یاصل ياز چالش ها یکی اضافیت یظرفامروز 

 قابلیت دوام در موردرا  ییها ی، و نگرانهمنجر شد فوالدسازان یت مالیبه وخامت وضع جهان يفوالدساز تقاضاي
در صنعت فوالد جهان از زمان  اضافیت یچه ظرفگر. برانگیخته استصنعت  این بلند مدت ياقتصاد ییکارآو 

پروژه  افته است،یش یافزا اي به طور قابل مالحظه یجهان يتقاضا در بازارهاو با وجود کاهش رشد  یبحران مال
 .دندار ادامههمچنان در بسیاري از نقاط جهان نیز  سرمایه گذاري جدیدهاي 

 يها شرکت يتجار يها يریم گیتصم اساسبر معموال  فوالدهاي کارخانه  نباز و بست که یدر حال ،یاز طرف
داشتن امکانات ناکارآمد نگهیا به حال عملیاتی د یت جدیظرف احداثکه از  مداخالت دولت می باشد، یخصوص

کارآمد  کنندگاندیط کسب و کار تولیشرابه و  دیرا تشد یجهان اضافیت یمشکل ظرف تواند یم می کندحمایت 
مساعدت ا ی جیرا تروصنعت  کارآمد نوسازي هائی که استیس گر،ید ياز سو. زندب لطمه در تمام بازارها فوالد

 معزولفوالد  دیتولاقتصادي  غیر ين کارخانه هابا بست ممکن است کهفراهم می کند  یکارگرانهائی را براي 
 .باشدفوالد  هاي جهانیشتر در بازاریثبات ب قویتت مشکل و به یدگیرس يبرا يدیتواند ابزار مف یم شوند
به مسئله  یدگیرس لزومبر  رانیکه در آن وز ،2014ماه مه  6- 7در  OECDیرانوز يپس از جلسه شورا   

ت یظرفمورد در  خود مذاکرات OECD فوالدته یکم ،تاکید کردند مانند فوالده عیاز صنا یدر برخ یاضاف تیظرف
هاي توسعه پایش عالوه بر ". 2ادامه خواهد داد هم بازچند سال آینده در را ن کار یق تر کرده است، و ایعمرا 

دن به یرس با هدف ،را و اثرات آنها بر ظرفیت اضافی جهانی یسیاست هاي دولتته در نظر دارد ی، کمتیظرف
  :کهکند بررسی  ییاستهایمشترك در مورد س درك

                                                        
1- Excess capacity in the global steel industry:The current situation and ways forward, OECD, March 2015. 

 منعطفجوامع  و هادر مورد اقتصاد و به ریاست ژاپن برگزار شد، 2014مه در ماه  که )OECD )MCMوزیران  جلسه شوراي مهم مورد بحث در موضوعیک  -2
کارآفرینی، از جمله  نیزتغییرات مثبت در الگوهاي اشتغال و تولید، آینده تولید و در مورد  همچنین انوزیر": فوالد در مورد MCM بیان رئیس خالصه .بود

مانند فوالد، در رابطه با ه در برخی از صنایع در سطح جهان،اضافی رسیدگی به مسئله ظرفیت  لزوم، و بر ها مذاکره کردند SMEنقش شرکت هاي جوان و 
  ."تاکید نمودند یاقدامات حمایت
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  و می کنند؛ترویج را  یصنعت فوالد جهان ي بیشتربازار و کارآمد بهتر کارکرد) الف
 .می رسانند کمک یو جهان یداخل يو رقابت در بازارها يتجار انحرافبا  يفوالدسازاضافی ت یبه ظرف )ب 
 ست؟ر ادقچ یجهان اضافیت یزان ظرفیم

رشد  بیشتر. است بودهش یدر حال افزابه سرعت  2000از اوایل دهه اول هزاره  جهانصنعت فوالد ت یظرف
د، و یساز و تول ساخت وفعالیت هاي  رشد ت ازیحما يبرا ،OECDر یغ هايدر اقتصاد يت فوالدسازیظرف

 .رخ داده است ظهورنو ين اقتصادهایا يتوسعه اقتصاد يالزم برا يرساخت هایجاد زیا کمک به يبرا نیهمچن
ون یلیم 2241 به 2014در سال  جهان يفوالدسازاسمی ت یظرفمی شود  برآورد OECD دبیرخانهطبق اعالم 

 سال مشاهده شده در mmt1060 تیظرف سطح ش از دو برابریکه ب یسطح ه باشد،رسید) mmt( متریک تن
در حال انجام است، انتظار می در بسیاري از نقاط جهان که  يه گذاریسرما يپروژه هاادامه با  .می باشد 2000

در سراسر کل ت ی، ظرفافزایش یابد 2017سال  تا دیگر mmt120به مقدار  جهان يفوالدساز یاسمظرفیت  رود
  .دبرس 2017ا سال ت mmt3612 جهان به 
 در عرضه عین رشد سریا همگام با ا تقاضایکه آ آن استاز  یتابعبوجود آید یا نیاید  یت اضافیظرفاینکه    

و  ياقتصاد یبحران جهان که توسط يد دوره ایرکود شددر حال بیرون آمدن از فوالد  چه صنعتگر .می باشد
بوده  آهستهناهموار و به صورتی از اقتصادها  ياریدر بس بهبود تقاضا ،ایجاد شده می باشد 2008- 2009یمال

که نشان ، رسید یت اسمیر ظرفیز mmt516حدودا ی، mmt1648به  فوالد خام يتقاضا ،2013در سال . است
 براي يه گذاریسرما يپروژه هاادامه با . خ صنعت فوالد جهان استیدر تارها ن شکاف یاز باالتر یکیدهنده 

 یم یباق	مالیم مصرف فوالد می شود رشد بینی پیش که یحالعین در  از اقتصادها يدر تعدادظرفیت  شیافزا
به ایجاد ریسک ها  یجهان وازنعدم ت ماند،

 ینیش بینده قابل پیآ يبرا صنعت يبرا
 يتالش ها نکهیا مگر ،دادخواهد  ادامه

ها دولت و صنعت این توسط  هماهنگ تر
  .براي برطرف کردن چالش انجام شود

اندازه  کهشود ، مهم است توجه اما   
به طور  توان ینم را یت اضافیظرف گیري
و  یاسم تین ظرفیب شکاف به میمستق

براي صنعت فوالد در واقع، . دداتقاضا نسبت 
که  یزماندر  ی، حتظرفیت کاملتولید با 

شرکت به نظر می رسد  است و جذاب متیق
رساندن تولید خود به حداکثر  ها در حال

طی در  براي مثال،. نیست ، کارآمدهستند
انجمن  طبق داده هاي یت ماهانه جهانیاستفاده از ظرفنرخ  ،2008مه اول سال یقبل از بحران در ن قیمت اوج

 تولید براي بازسازي گاه به گاهلزوم تعطیلی  و همچنین یعوامل فصل .باالتر نرفت درصد 91از  جهانی فوالد
  .منتج می گردد د فوالدیتول يکارخانه ها ت موثریکاهش ظرف به امکانات جدیداضافه کردن  فوالد و هايکارخانه 

 ؟یستچ یجهان اضافیت یل ظرفیدال

  فوالد خام جهان  يو تقاضاتولید ) اسمی(ظرفیت 

  
  . را نشان می دهد 2015و 2014در سال  ٪2 يدبیرخانه رشد تقاضا :یادداشت

  نرخ هاي رشد پیش بینی شدهتوسط انجمن جهانی فوالد ارقامجدیدترین  این
 .دنمی باش) 2014اکتبر  -مدت کوتاه دورنماي(فوالد جهانی مصرف ظاهريبراي 

  .براي ظرفیت اسمی و انجمن جهانی فوالد براي تقاضا OECD: منابع
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 تعدادي از دخالترکود بازار، همچنین نه تنها رند نقش دا ت در صنعت فوالدیظرف وازنعدم ت در که یعوامل اصل
اکثر  يبرا که در باال اشاره شد،همانطور .دنبر می گیر در نیزرا شیوه هاي منحرف کننده بازار ی و سایر دولت هاي

تقاضا و افت  هنگام .عادي استآنها امري زیر ظرفیت در هائی از تولید دوره داشتن  د فوالد،یتول يکارخانه ها
بدون  رامقدار مشخصی از ظرفیت بنابراین و  کاهشرا د یتول دیسود با کنندهحداکثر يشرکتها مت فوالد،یق

 ییداراکردن  هزینهمجبور به هنوز  ها شرکت داشت زیرا خواهد شدن کمتر ل بهیسود تما .باقی بگذارند استفاده
این اگر اما، . هستند نورد تجهیزاتو  يفوالدساز يکوره هااستفاده از ظرفیت  عدم ثابت خود، از جمله يها

براي  تولید می کنندبازار  يط عادیشراکه کمتر از  یئشرکت ها آنگاه، یابدهمچنان ادامه در طی زمان ت یوضع
را به  ظرفیت اضافین ی، بنابرانمودهتالش  تیظرف تعدیل نزولی قیطر از ثابت خود ينه هایهز به حداقل رساندن

 یم فوالد صنعت درم یتنظ فرآیندکه است نشان داده خ یتاربا وجود این . تبدیل می کنند ده کوتاه مدتیپدیک 
 .دنباش یمظرفیت اضافی  حمل تدر حالاست که مدت هاي طوالنی  مناطق از ی، برخباشد و دشوار یتواند طوالن

 میتنظمانع از کارخانه باشد که  نبست ينه هایهز یعنیل موانع خروج باال، یتواند به دل ین می، ایاز طرف  
بالقوه  پاکسازيهزینه هاي دن، چیربي باال ينه هایمستلزم هز تین ظرفبست مثال، براي. دشومی  تیع ظرفیسر

ت یقطع عدمبا  يدر برابر شرکت ها. است کار يرویمربوط به ن ينه هایو هز، زیستی و سایر هزینه هاي محیط
انتظارات درمورد  .دنانتخاب کنی ئهزینه هاشدن چنین متحمل  به جايرا تاخیر با خروج  بازار ممکن است

 فوالدسازان درامروزه مثال، براي ؛ نقش داشته باشد یفعل اضافیت یدر ظرف ممکن استنیز نده بازار یط آیشرا
ار یبس يتقاضا ینیش بیپ با د فوالدیتولجدید امکانات  بر روي سنگین يه گذاریدر حال سرما از کشورها یبرخ

 .آینده هستندچند سال  در یشترب
باشد  دولت نشان دهنده اقدامات تواند یم نیز اي که در طی زمان ادامه یابد یت اضافیظرف گر،ید ياز سو   

ت یت و ماهیاهمدلیل به . دافتمی اتفاق  یرقابت يبه طور معمول در بازارهاکه می شود  یتنظیماتکه مانع از 
 ت صنعت، بهیحفظ ظرف بازار ی رکودل در طیتماکشورها، یک از  ياریبساقتصاد  رايفوالد ب ک صنعتیاستراتژ

. دهدمی رخ  تین ظرفبه علت بست ن صورتیر ایکه در غاست  یر مشکالت اجتماعیسا و يکاریمنظور کاهش ب
 حرکت به سمت مند بهه ها نیز عالقدولت  ،خالص فوالد کنندهمناطق بزرگ وارد از ین، در برخیعالوه بر ا

 OECD رخانهیقات دبیتحق .به واردات هستندخود  یکاهش وابستگ به منظور د فوالدیدر تولبیشتر  "ییخودکفا"
در سال  که، اجرا هستندد در حال یجد ياز پروژه ها يادیبازار، تعداد ز یط فعلیبا وجود شرا دهد که، ینشان م

 .داد دنخواهافزایش اي قابل مالحظه را به میزان فوالد خام جهانی تولید هاي آینده ظرفیت 
 یت اضافیمناطق ظرف از یدر برخ نشان داده اند که OECDفوالد  تهیر در کمیاخ مذاکرات نه،یزماین در    

 عوامل بازتابی از يگریکه در موارد د یدر حالاست چرخه کسب و کار  عوامل موقت مربوط به منعکس کننده
 ها شاملدولت فوالد  ياست هایس خاص مربوط به يها ینگران .می باشد یدولتهاي دخالت مرتبط با  يساختار

هاي ظرفیت  حفظا ی دیجدظرفیت جاد یا يارانه برای طور قابل توجه به( یدولت يارانه هایتداوم پرداخت 
 کهکرده اند  مالحظهنیز دولت ها  .است فوالدتولید  دیجدحداث کارخانه هاي ا براي مصوبات ادامهو ) ناکارآمد

 یمال يسازمان ها يت هایو فعال یخارج يه گذاریسرما درها ت یمحدود مربوط به تجارت، هاياندازه گیري 
کمک می ف یط بازار ضعیصنعت عالوه بر شرااین  يجاد مشکالت برایو ا یجهان اضافیت یبه ظرفهم  یدولت

با حداقل بهره وري می شود  کارخانه هاي "نهیبه"خروج مانع از ه ک یاستیس اندازه گیري هاي ،باالخرهو . کنند
  .سهم داشته باشد یت اضافیظرف که می تواند در
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  ست؟یچ یت اضافیاثرات ظرف
ن، ییمت پای، قاضافی ، اغلب با عرضهددار صنعت فوالد يبرا یمهم يامدهایپ يت فوالدسازیظرف اضافیسطح 
 ر انجام شده توسطیاخ تحقیق .همراه است یمحلاز دست دادن مشاغل و ها  یف، ورشکستگیضع يسودآور
OECD کرده مشخص را يو سودآور اضافیت یظرف نیو ارتباط بکرده را بررسی  صنعت فوالد یسالمت مال 

 در فوالد یبحران جهان یدر طآن عملکرد از شاید بدتر  صنعت عملکرد مالیکه اکنون  نشان داده شده. است
 .وجود داردامروز که است  ظرفیت قابل توجه اضافی از به میزان زیادي ناشیکه ، باشد 1990 دهه اواخر
د در مناطق یتول جایگزین تواند یم ک منطقهیدر  یت اضافیظرف ن صنعت،یا یت جهانیبا توجه به ماه   

و  ياقدامات تجار يبرا ریسک هائی رارساند و بب یآس در آن بازارهاکنندگان به تولید بنابراینشود، گر ید
 انرژيهمچنین این موضوع می تواند به اتالف مصرف  .کندایجاد  یع داخلیت از صنایحما يبرا یدولت تمداخال

  .داشته باشد یمنف یزیست طیاثرات مح بنابراینو منجر شود 
 یدولتحمایتی ارانه ها و اقدامات ی .قابل مشاهده است يتجار يان شرکایدر م يتجار اتش اختالفیافزا امروزه

می کنند حفظ شرکت هاي وامانده اي را ا ی می نمایند را ترغیب يفوالدساز کارخانه هايدر  يه گذاریسرماکه 
فوالدسازان را  هائی که ارانهی .ي استتجار ختالفاتن ایا اصلیک منبع ی نددمی شل یتعط ن صورتیر ایدر غکه 
ر تجارت، با ب یقابل توجهاثرات  ،می کنند فیط بازار ضعیدر شرا ید در سطح باال، حتیتول تداومحفظ  ق بهیتشو

گردیده  گرید يکشورها عیب به صنایمنجر به آسکه داشته اند نگ یدامپ ي همچونتجار منصفانهنا يوه هایش
  .اند

  د کرد؟یچه با
براي انطباق با تغییر را راه هایی که  استفوالد هاي شرکت خود ت ین مسئولی، ایاقتصاد رقابتکشورهاي با در 

در هنگام  در مورد این است که چه يریم گیتصم ين جا برای، کسب و کار بهتریعنی. کنند ییشناساشرایط بازار 
. آنرا به سمت پائین تعدیل کردشرایط بازار در صورت تغییر هنگام چه ا یشود  يه گذاریسرماظرفیت هاي جدید 

به  که باشدی از اقدامات اجتنابو  یدرستراي کار کردن با ب بازار يم هازیمکان دادن بهاجازه  دینقش دولت ها با
  .می کنند حمایت فوالدتولید ت یاز ظرف ساختگیطور 
 در .است یت اضافیبه ظرف یدگیرس يبرا است مناسبیس رویکردهاي ییشناسا ی،اصلاز اولویت هاي ن، یبنابرا

 ارانهی مانندهبازار کننده حرف من ياست هایس بر طرف کردنبه سمت کار  ها دولت يژه برایت ویاهم نه،ین زمیا
می کنند، برداشتن  غیبترانداختن بستن شرکت هاي ناموفق را یا به تاخیر  ظرفیت هاي جدیدهائی که ایجاد 

 اتامکان تصمیم فراهم آوردن ،را کند می نمایند از صنعتیمورد ن يسازنوکه  يه گذاریتجارت و سرما موانع
ئی استانداردها مشمولد یجد يهاکارخانه  که از ایننان یاطمو ، فوالد بخش در گذاري مبتنی بر بازار سرمایه

   .خواهد بود دنمی کن تیحما انایمنی کارگراز و کرده حفاظت ماز محیط زیست  هستند که
بازهم در ن کار را یو قصد دارد تا ا، ادامه داده است ظرفیت در موردخود مذاکرات به تعمیق  OECDفوالد  تهیکم

ه و یتجز انجام کاري برايخواهان  PWB3مثال،راي ب. لحاظ کند 2015-2016 سال يو بودجه برا يبرنامه کار
گاه یک پایحفظ  نیو همچن یجهان اضافی هاي تیتوسعه ظرف يآن برا يامدهایو پ یدولت ياست هایل سیتحل

اقدام  گونههر فوالد و يپروژه ها يبرا یمنابع مال شامل در حال انجام، يه گذاریسرما يپروژه ها از داده ها
جلسه در سطح باال به  یسازمانده ته ممکن استیکم در مرحله بعد، .می باشد دولتتوسط تامین شده  یتیحما

                                                        
3-Programm of Work and Budget 
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 ن کاریا یاصل هدف .بگیرد در نظررا باالتر  یاسیدر سطح س یت اضافیدر مورد مسائل ظرف مذاکرهل یمنظور تسه
بوجود می ر مضو رقابت  يتجارانحراف  که یئوه هایاز ش يریجلوگهائی براي راه مورد در  دگاه مشتركیجاد دیا

  .ج شودتفوالد من یموثر بازار جهان کارکردر بمدت  یر مثبت طوالنیتواند به تاث یکه مآورند خواهد بود، 
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