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اخبار فوالد
مدیرفروش فوالد هرمزگان:

افزایش فروش و تداوم صادرات
مستلزم تقویت نگاه حمایتی است

مدیرفروش شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به
تداوم چهارساله کسب عنوان صادرکننده نمونه
استان توسط فوالد هرمزگان گفت :افزایش فروش
و تداوم صادرات مســتلزم تقویت نگاه حمایتی
است.
مهدی شــکریزاده با بیان اینکه این شــرکت
موفق گردید برای چهارمین سال متوالی ،عنوان
صادرکننده برتر استان هرمزگان را کسب نماید
اظهارداشــت :در ســال  ۹۶حدود یکمیلیون و
۱۰۰هزار تن صادرات محصول داشتیم که نسبت
به سال  10 ،۹۵درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه افــزود :نکته مهم این اســت که
تقریبا  ۷۰درصد برنامه فروش محصوالت فوالد
هرمزگان برای صادرات تعین شده است و بهخاطر
موقعیت جغرافیایی که شرکت فوالد هرمزگان در
کشور دارد ،سعی شده تا در بخش صادرات فروش
حداکثری داشته باشد.
مدیرفروش فــوالد هرمزگان با بیــان اینکه،
استراتژی شــرکت فوالد هرمزگان حضور موثر
دربازارهای صادراتی اســت بیان داشت :در سال
 ۹۷نیز برنامههای صادرات را حفظ خواهیم کرد،
چراکهنگاهشرکتفوالدهرمزگان،نگاهیصادرات
محور اســت .شــکریزاده ،هدفگذاری شرکت
فوالد هرمزگان را برای تامین نیاز بازار داخلی به
گریدهای خاص و تمایز در ابعاد اشــاره داشت و
گفت :تامین نیاز بازارهــای داخلی به ویژه تولید
محصوالت دارای ارزش افزوده باال ،مطابق با توان
فوالد هرمزگان جزء اولویتهای اصلی این شرکت
است .وی در بخش دیگری از سخنان خود ،فروش
موفق را در گرو مطالعات ،تحقیقات و شناســایی
بازارهای مناسب دانست و افزود :در شرکت فوالد
هرمزگان با مطالعات صــورت گرفته در بازارهای
هدف صادراتی توانســته فروش قابل توجهی به
کشورهای اروپا ،آمریکای جنوبی ،شمال آفریقا و
همچنین شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا داشته
باشد .مدیر فروش شرکت فوالد هرمزگان در ادامه
وجه تمایز محصوالت فوالد هرمزگان را نســبت
به سایر شــرکت ها از لحاظ کیفی و ابعاد عنوان
کرد و بیان داشت :این توانایی را داریم تا به عنوان
پیشــرفتهترین کارخانه فوالد کشور ،محصول
اسلبتاعرض 2000میلیمترراتولیدوبهبازارهای
مصرفعرضهکنیمکهدرخاورمیانهبینظیراست.
شکریزاده با اشــاره به حضور موفق چندساله در
بازارهای صادراتی و حفظ برند فوالد هرمزگان در
بازارهای جهانی گفت :اسلب هرمزگان بهعنوان
یک محصول شناخته شــده در بازارهای جهانی
رضایت مشتریان را جلب کرده است.
وی با بیان اینکه پیامــد تحریمها تاحدودی
تاثیر در صادرات شــرکت داشته اســت افزود :با
اینحال طبق مطالعات صورتگرفته در راســتای
حفظ و توســعه بازارها ،در قالب ســناریوهایی،
ســعی کردهایم تا آثــار تحریمها را بــه حداقل
برسانیم اما الزم است دولت با بستههای حمایتی
از صادرکنندگان در صنعت فوالد پشتیبانی کند.
شــکریزاده ،مهمترین مبحث مــورد توجه
شرکتهای صادرکننده را نگاه اقتصادی دانست و
بیانداشت:شرکتفوالدهرمزگانبااستفادهازاین
نگاه ،توانسته موفقیتهای زیادی را کسب نماید.

تحلیل آماری
واردات فوالد ترکیه

طــی  10ســال گذشــته  ،ترکیــه یکی از
کشورهای مهم برای تجارت محصوالت فوالدی
بوده اســت و نهمین وارد کننده بزرگ فوالد نیز
در جهان اســت .ترکیه در سال  ۲۰۱۷به مقدار
۴/۱۳میلیون تن واردات فوالد داشته و نسبت
به سال  ۲۰۱۶که حجم وارداتش  ۴/۱۵میلیون
تن بوده ۱۳ ،درصد کاهش پیدا کرده است .این
در حالی است که ارزش واردات فوالد ترکیه در
سال ۲۰۱۷با افزایش ۱۳درصدی نسبت به سال
 ۲۰۱۶از  ۸میلیارد دالر به  ۹میلیارد دالر رسیده
است.تولیدفوالدخامترکیهطیسالهای۲۰۱۶
و  ۲۰۱۷با  ۱۳درصد رشــد به  ۵/۳۷میلیون تن
رســید .در ســال  ۲۰۰۹اختالف حجم تولید و
مصرف ظاهری فوالد در ترکیه  1/۷میلیون تن (
۲۸درصد تولید بیشتر) بود که در طی هفت سال
بعد از آن این اختالف به طور پیوســته درحال
کاهش بوده است .
در بین کشورهای بزرگ صادرکننده فوالد به
ترکیه ،در سال  ۲۰۱۷روسیه و اکراین و رومانی
بیشترین میزان صادرات خود را به ترکیه عرضه
کردند که سهم روســیه به مراتب بیشتر است .
حجم واردات ترکیه در سال ۲۰۱۷کمتر از نیمی
از واردات ایاالت متحده به عنوان بزرگترین وارد
کننده فوالد جهان بود.
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سیاستهای جدید تعرفهای آمریکا بر صنعت فوالد جهان تأثیرگذار است

دومینوی تعرفهای در صنعت فوالد آمریکا
رشد تعرفه واردات به دلیل
حمایت از صنعت فوالد در
آمریکاغیرمنتظرهنبوده
و حتی نیاز به آن داشت
تاتوجهبیشتریبرآن
صورتبگیرد.همیننکته
در کنار اما و اگرهای فعلی
و رخدادهای جدیدی که
در بازارها و صنعت فوالد
در اقصی نقاط جهان در
حال وقوع است توجه به
آیندهپژوهیدرصنعت
فوالدوبخشهایمختلف
اقتصادجهانیرابرجستهتر
میسازد

در گزارش پیشــین بــا عنوان
«ترامــپ روی چاقــوی دولبــه
تعرفه» بــه بررســی واقعیتها و
پیشزمینههــای تصمیــم ترامپ
مبنی بــر باالبردن تعرفــه واردات
فوالد به  ۲۵درصد پرداختیم.
در آن گزارش با استناد به آمار و
ارقام تولید و مصرف فوالد در آمریکا
از کاهــش حجم تولیــد فوالد خام
در آمریکا ،کاهــش ظرفیت تولید و
حذف واحدهــای قدیمیتر و البته
در کنار آن از کاهش درصد استفاده
از ظرفیتهای نصب شــده سخن
گفتیم .در کنار این موارد از افزایش
روزشــمار تقاضای فــوالد داخلی
آمریکا و رشد روزافزون واردات نیز
ســخن به میان آمده است .با توجه
به این موارد میتوان نتیجه گرفت
که با فرض رشــد تقاضای داخلی و
کاهش مســتمر حجم تولید فوالد
خام به نسبت ســالهای گذشته و
همچنین عدم رشــد ظرفیت تولید
در این کشــور ،آمریــکا راهی جز
ســختگیری بر واردات و حمایت از
تولیــد داخلی نداشــته و نگرانی از
تکانههای رشد قیمتی در بازارهای
جهانی ،همانگونه کــه هماکنون
نیز شــاهد این جرقههــای قیمتی
هستیم ،میتواند بر امنیت صنعتی
در کشــور آمریکا تاثیرگذار باشد؛
رخدادی که در تیرماه ســال جاری
به آن اشاره کردیم و این پیشبینی
هماکنون محقق شده است.
همین موارد نشــاندهنده آن
است که رشد تعرفه واردات به دلیل
حمایت از صنعت فــوالد در آمریکا
غیرمنتظره نبوده و حتی نیاز به آن
داشت تا توجه بیشتری بر آن صورت
بگیرد .همیــن نکته در کنــار اما و
اگرهای فعلی و رخدادهای جدیدی
که در بازارها و صنعت فوالد در اقصی
نقاط جهان در حال وقوع است توجه
به آیندهپژوهــی در صنعت فوالد و
بخشهای مختلــف اقتصاد جهانی
را برجستهتر میسازد؛ مخصوصا در
شرایطی که گویی در دور تند تاریخ
قرار گرفتهایم و رخدادهای متفاوت
در بخشهای سیاسی ،اجتماعی و
مخصوصا اقتصادی با سرعت باالتر
از انتظار در حال خودنمایی هستند.
این موارد اگرچــه مورد توجه و
اشاره قرار گرفته اســت ولی به نظر
میرســد که تاکید مجــدد بر آن با
فــرض اهمیت و تاثیرگــذاری آنها
حداقل در فضای رســانهای را باید
بهعنوان یک اصل مــورد توجه قرار
داد.اهمیت این نکتــه از آن جهت
برجستهتر است که برنامهریزیهای

داخلی در کشــورمان بــرای تولید
 ۵۵میلیون تن فوالد خــام به بازار
صادراتی حداقــل  ۱۵میلیون تنی
نیاز دارد و ســادهترین خروجی آن
میتواند تنوع در تولیدات به شمار
آید تا بتوان از حداقلها در بازارهای
جهانی هم بهره برد .در کنار آن نیاز
ی باال و توان
به تولید با انعطاف پذیر 
تغییر فاز سریع (با فرض تفاوتهای
فنی) همــگام با نیازهای بــازار نیز
اصلی دیگر در مســیر تقویت توان
بازاریابی کشورمان خواهد بود.
رشد روزافزون تقاضای آمریکا
تصمیم بر افزایش تعرفه به منظور
حمایت از صنعت فــوالد در آمریکا
یک ضــرورت برای صنعــت فوالد
و صنایــع مصرفکننــده آن بوده
اســت تا بتوانند امنیت صنعتی در
این کشــور را برای دورهای طوالنی
حفظ کنند .تقاضای فوالد در آمریکا
همه ســاله افزایش یافته است .در
خالل سالهای اخیر متوسط رشد
تقاضــای داخلی فــوالد در آمریکا
ســاالنه رقمی نزدیک به  ۶۰۰هزار
تن بوده ولی با توجه به سیاستهای
اقتصادی ترامپ ایــن رقم احتماال
به رشــد یک میلیون تنی در سال
دست مییابد .این در حالی است که
وقوع توفانهای بزرگ مخصوصا در
مناطق جنوبی و نزدیک به اقیانوس
افزایش یافته و احتماال گرمشــدن
زمین بــه افزایش وقــوع این قبیل
مخاطرات طبیعــی کمک خواهد
کرد .این شــرایط نیز بــه معنی آن
اســت که تقاضا برای فوالد و حتی
آلومینیوم در آمریکا افزایش یافته
و تامین آن شاید در آینده به یکی از
دشواریهای دولت آمریکا بدل شود
که در نهایت حمایت از صنعت فوالد
را توجیهپذیرتر جلوه خواهد داد.
حجم صــادرات قراضه فوالدی
در آمریکا در ســال  ۲۰۱۶میالدی
 ۱۲میلیــون و  ۷۵۰هــزار تن بود
که این رقم در سال  ۲۰۱۷با ۱۷ /۸
درصد رشــد به بیش از  ۱۵میلیون
تن رســید .این در حالی اســت که
حجــم واردات فوالد بــه آمریکا در
سال  ۲۰۱۷به حدود  ۳۶میلیون تن
رسیده است .از سوی دیگر با توجه به
رشد اقتصادی در آمریکا و افزایش
حجم تولیــد صنعتی این کشــور
احتمال رشد بیشتر تولید و صادرات
قراضه فــوالدی منطقی بــه نظر
میرسد .بهصورت دقیقتر و با فرض
عدم لحاظ تصمیــم ترامپ؛ آمریکا
در آیندهای نه چنــدان دور ،رقمی
نزدیک به نیمی از واردات فوالد مورد
نیاز خود را بهصورت صادرات قراضه

به بازارهای بینالمللی عرضه کرده
است .همین شرایط در کنار پایین
بــودن حجم ســرمایهگذاریهای
اولیه برای احداث واحدهای قوس
مخصوصا در خــاک آمریکا آن هم
با نرخهای بهره پایین این کشــور،
توجیهپذیر بودن تولیــد فوالد در
خاک آمریــکا را باز هم برجســته
میسازد .در صورت توجه آمریکا به
سرمایهگذاری در قوس الکتریکی
نه تنها نیمی از قراضه صادراتی این
کشور به مصرف داخلی خواهد رسید
بلکه در سایه حمایتهای تعرفهای
پیشرو این احتمال وجود دارد که
افزایش ظرفیت تولیــد فوالد خام
آمریکا از واحدهــای قوس در دوره
زمانی کوتاهی به ثمر نشسته و حتی
این کشــور به یکی از واردکنندگان
آهن اســفنجی هم بدل شود ،زیرا
در هر حال تمامــی تولیدات قراضه
آمریکا به مصــرف داخلی نخواهد
رسید و به بازارهای بینالمللی صادر
خواهد شــد .این مطلب را باید در
شرایطی مد نظر قرار دهیم که حتی
دولت ترامپ ظرفیت اجرایی اعمال
تعرفه بر صادرات قراضــه را نیز در
دست دارد .اگرچه هماکنون چنین
ادعایی شاید نگرانکننده باشد ولی
رفتارهای اقتصادی ترامپ نشــان
داده که هر چیزی کــه برای آمریکا
توجیه اقتصادی داشــته باشــد از
پتانسیل اجرایی شــدن برخوردار
خواهد بود زیرا هدف نهایی نه حفظ
بازارهای هدف برای کاالیی همچون
قراضــه اســت بلکه هــدف اصلی
اشتغالزایی داخلی در آمریکاست.
جذابیتهــای ســرمایهگذاری بر
قراضه فوالدی در شرایطی جدیتر
میشود که بســیاری از واحدهای
قدیمی تولید فوالد در آمریکا بر پایه
مکانیزم کوره بلند در سالهای اخیر
بسته شده یا بهرهبرداری پایینی از
ظرفیتهای نصب شــده دارد .این
مطلــب در گزارش پیشــین مورد
اشــاره قرار گرفت ولی نکته جالب
توجــه در این خصــوص وضعیت
ذخایر ســنگ آهن در آمریکاست.
اگرچه آمارهای رســمی برای سال
 ۲۰۱۷در آمریکا بهصورت رســمی
در ســایت زمینشناسی این کشور
درج نشده ولی برآیندها از احتمال
کاهش حجم تولید سنگ آهن خبر
میدهد که ادامــه افت حجم تولید
در سال  ۲۰۱۶اســت .آمارها نشان
میدهد حجم اســتخراج ســنگ
آهن آمریکا در ســال  ۲۰۱۵رقمی
نزدیک به  ۴۶میلیــون تن بوده که
از این رقم نزدیک به  ۲۹میلیون تن

ازهماکنونبایدمنتظرچند
تغییر در بازار و صنعت فوالد
آمریکا باشیم .در ابتدا
حجم تولید در واحدهای
موجود در کورههای قوس
و یا کورهبلند افزایش
یافته،جرقههای رشد
قیمتیبیشتریمشاهده
شده و درصد استفاده از
ظرفیتهاینصبشده
افزایشمییابد
فوالد خالص استحصال شده است.
در ســال  ۲۰۱۶اما حجم استخراج
سنگآهن این کشور در سال ۲۰۱۶
با  ۵میلیون تن کاهش به  ۴۱میلیون
تن رســیده که از این میــزان ۲۶
میلیون تن آهن خالص اســتخراج
شده اســت .این موارد به صراحت
نشــاندهنده عقبنشینی تولید بر
پایه زغالسنگ و توجه به تولید در
فرآیند قوس الکتریکی است.
در کنار کاهش حجم اســتخراج
ســنگآهن ،ذخایــر معدنی کافی
برای تولید فوالد نیز محدود است.
آخرین آمارها حکایــت از آن دارد
که ذخیره سنگآهن آمریکا رقمی
نزدیک بــه  ۳میلیارد تــن بوده که
محتــوای آهــن آن  ۷۹۰میلیون
تن اســت .بهعنوان مثال محتوای
ذخیره آهن در معادن ســنگ آهن
ایــران نزدیک بــه  ۱ /۵میلیارد تن
بوده یعنی بهصــورت بالفعل ایران
دو برابر آمریکا ذخیــره آهن دارد.
این شرایط نشان میدهد که چندان
هم شرایط جذابی پیشروی صنعت
فوالد با محوریت کــوره بلند وجود
نداشــته و با توجه به حجــم باال و
زمانبر بودن سرمایهگذاری در این
شیوه تولید ،این مسیر را نمیتوان
راهحل مشکالت تولیدی در بخش
فوالد آمریکا به شــمار آورد .این در
حالی اســت که افزایش استفاده از
ظرفیتهای نصب شده در صنعت
فوالد آمریکا خود به معنی افزایش
تقاضای زغالســنگ و سنگ آهن
بوده که برای این بخشهای معدنی
یک موفقیت مهم محســوب شده
و میتواند بــه مزیتهای جدیدی
در حوزه مقیاس تولیــد و افزایش
قیمت و رشــد تقاضای موثر منجر
شــود .این موضوع نیز با وعدههای
انتخاباتی ترامپ مبنی بر حمایت از
صنایع فوالد و زغالسنگ این کشور
همخوانی دارد.

تغییرات اقتصاد سیاسی
با کارت فوالد
با توجه به این شرایط از هماکنون
باید منتظــر چند تغییــر در بازار و
صنعت فوالد آمریکا باشیم .در ابتدا
حجم تولیــد در واحدهای موجود
در کورههای قوس و یــا کورهبلند
افزایش یافتــه ،جرقههای رشــد
قیمتی بیشتری مشــاهده شده و
درصد استفاده از ظرفیتهای نصب
شده افزایش مییابد .پس از این فاز
حجم سرمایهگذاریها بر واحدهای
قوس تقویت شده و شاهد سرعت در
اجرای پروژههــای موجود خواهیم
بــود و همچنین افزایــش ظرفیت
تولید در واحدهای موجود سرعت
خواهد گرفــت .این فاز بــه معنی
افزایش تقاضای قراضه است و هیچ
دلیلی وجــود نخواهد داشــت که
آمریکا بــر صادرات قراضــه تعرفه
وضع نکند .این در حالی اســت که
حجم تقاضــای داخلی فــوالد در
آمریکا و رشــد آن بیــش از حجم
تولید قراضه این کشــور است و این
نکته به معنــی آن خواهد بود که تا
چندی دیگر آمریکا ممکن است به
یک واردکننده آهناســفنجی بدل
شود .همین نکته ســاده میتواند
زمینههای تجــاری جدیدی را در
جهان ایجاد کند که ممکن اســت
به ارتباطات تجاری کمســابقهای
نیز منتهی شــود .به جرات میتوان
گفت که تنهــا ایران اســت که در
جهان پتانســیل تولید گسترده و
صادرات آهن اسفنجی را در اختیار
دارد ،مخصوصــا در شــرایطی که
هند به تولیــدات داخلی خود بیش
از صادرات نیازمند بــوده و فرآیند
تولید در کشورهای عربی نیز آنقدر
بزرگ و گسترده نیســت که بتواند
زمینههای همکاری طوالنیمدت
را به همراه داشــته باشد .شاید این
ادعا بیش از همهچیز با نقد مخاطب
روبهرو شــود ولی در آیندهپژوهی
صنعت فوالد در جهان بهتر اســت
که هیچ احتمالــی را نادیده نگیریم
زیرا چهرههای بازار آنگونه که امروز
مورد ترســیم قرار میگیرد ،قطعا
تغییراتی جــدی را تجربه خواهند
کرد.
تغییرات فوالدی
تهدیدات جهانی
تغییر در نرخ تعرفه واردات فوالد
به آمریکا اگرچه رخداد مهمی برای
این صنعت است ولی در ابعاد تجارت
جهانی نمیتوان وزن این تصمیم را
آنقدر برجســته ارزیابی کرد که به
این حجم از واکنشها منجر شــود.

اعتــراض یکپارچه اتحادیــه اروپا
به این تصمیــم در کنار بهتزدگی
مقامات کانادا و مکزیک را میتوان
بخشــی از تاثیرات آن بهشمار آورد
اگرچــه تــازه از هماکنــون زمان
اقدامات متقابل فرارســیده است.
نمیتوان به صراحــت درخصوص
اقدامات متقابل ســایر کشورها در
برابر آمریکا ســخن گفت زیرا رفتار
آنها در نهایت بــا عملگرایی همراه
اســت؛ یعنی بر پایــه رخدادهای
پیشرو تصمیمگیری کرده و ممکن
است گمانهزنیها و اظهارنظرهای
فعلی چندان هم با اجراییشــدن
همخوانی نداشته باشد.
البتــه حجم انتقادات از ســوی
کشــورهای مختلــف بیــش از
صنعت فــوالد بر پایــه تغییر کلی
ذهنیــت از نظــام بــازار آزاد بــه
بازارهــای منطقــهای و بازارهای
داخلــی معطوف شــده ،آنهم در
شرایطی که هدف اصلی در ساختار
اقتصادی آمریکا توجه به اشــتغال
اســت و این بــه معنــی تغییراتی
بزرگتــر در آینــده اقتصــادی
جهان (شــاید) بهشــمار میرود.
بهصــورت دقیقتــر ذات رقابت و
توجه به مزیتهای نسبی در اقتصاد
جهان مدتهاســت کــه نهادینه و
نظام اقتصــاد آزاد ،گویی بهعنوان
مقدســات متفکریــن اقتصــادی
مطرح شــده ولی تمامی این موارد
هماکنون بــا تهدیدی جدی همراه
شده است.
تهدید پیمان نفتــا در بازارهای
کاالیی نیز به معنی تضعیف ساختار
بــازار واحــد اتحادیه اروپاســت،
مخصوصا در زمانی که واقعه برگزیت
به وقوع پیوســته و هماکنون شاهد
بخشهای پایانی مذاکرات جدایی
هستیم .این موارد در نهایت به معنی
آن است که شاکله بازارهای کاالیی
بهصورت فعلی آن در حال تغییراتی
جدی و بعضا عظیــم خواهد بود و
این موارد به معنی توجه بیشــتر به
مزیتهای نســبی ،تقویت قدرت
رقابت ،رصــد بازارهای منطقهای و
حتی بازارهای مغفول در اقصی نقاط
جهان بوده و هست.
از ســوی دیگر باید چهره آینده
جهان در حوزه بازارهــای کاالیی
را بســیار مبهم ارزیابی کرد ،آنهم
در شــرایطی که فاصله چندانی تا
رقابتهای تجاری جدید باقی نمانده
و مشخص نیست این رقابتها از کجا
آغاز شده ،به کجا ســرایت کرده و
در نهایت از چــه میزان توانمندی و
فراگیری برخــوردار خواهد بود .به
نظر میرسد بازارهای جهانی از این
پس به یک فــاز آیندهپژوهی توام
با اســتراتژی بازار همراه شوند زیرا
اســتراتژی با برنامهریزی متفاوت
بوده و مهمترین تفــاوت آن را باید
در انعطافپذیری اســتراتژیها در
دوران معاصر جستوجو کرد.

