
 

 1401صادرات میلگرد آجدار و مقاطع فوالدی در سال 

 

صنعت فوالد  در همواره داخلی و صادراتی با شروع تنش های نظامی بین کشورهای اوکراین و روسیه که مقاطع فوالدیبازار 

رد شرایط ویژه ای ند واه ابود و خاورمیانه CISمنطقه جایگاه متمایزی در حوزه کشورهای اروپایی، افریقایی، و صاحب بوده پیشرو 

 .ه استبه ارمغان آورد صنعت فوالدبرای فعالین نیز گردیده که بالقوه تهدیدها و فرصتهایی را 

که دست کم تا  نیز می باشد گردیده و قابل پیش بینین در حال حاضر تبدیل به بستر جنگ یاز آنجائیکه فضای تولید کشور اوکرا

ادی سازی عکه پس از نمود موضوع را تکمیل می توان بدین شکل لذا د، نده رخماههای آینده هیچ گونه تولیدی در این کشور 

و سازه های آسیب  یهتولید در این کشور بی تردید سهم بزرگی از تولیدات آن به ترمیم و بازسازی ابن و فراهم نمودن فضای شرایط

 .خواهد یافتتخریب شده اختصاص یا دیده و 

ه صادرات محصوالت نه تنها مجاز ب یخ خود را در حال تجربه کردن استاز طرفی دیگر روسیه که به تازگی جدی ترین تحریم های تار

واسطه تحریمهای ب جات اروپاییخود به شریانهای کارخان یگازمیعانات میزان پمپاژ  چشمگیر فوالدی خود نمی باشد بلکه با کاهش

 یچالش معرض را در روپااتحادیه ا ،در این صنعت را پیش نمایش داده که به تعبیر برخی از اقتصاد دانان کاهش تولیدافق تورم و  اخیر

  داده است. قرار جدید و خارج از کنترل

این  ،ریم شدهی تحتوسط اوکراین جنگ زده و روسیه بازار کشورهای صدر االشاره نیاز با از دست رفتن سهم تأمین  بدین ترتیب

ر بازارهای یشین دبازارهای جدید، روند پایرانی بوجود می آید تا ضمن برخورداری از مجال ورود به  فوالدی فرصت برای محصوالت

ا نقطه ی عطف رمی توان لحظات کنونی  رانت غیر مسئولین در صورت استیالی تدبیر مسئولین بر کهبخشد بهبود هم حال حاضر را 

فوالدی با  و میلگرد بیلت ،شمش محصوالت فوالدی نظیر صادرات ،البته در آخرین اقدام دولت سیزدهم این عرصه قلمداد کرد.

فضای  رفتنست این امر ضمن افزایش قیمت صادراتی آن کاال موجب از د آیا باید دید پرداخت عوارض صادراتی مواجه گردیده که

دگان در اولویت قرار که امیدواریم در صورت اتخاذ هر تصمیمی، منافع تولید کنن یا خیر، و فرصت ارتقاء میزان فروش میگرددرقابت 

  .صورت پذیرداین موضوع فته و تقریر هر مصوبه ای تماماً در راستای رگ

در حالیکه  شاره کردا گرجستان و گاهاً ترکیهکشورهای بلغارستان، به می توان در اروپا  بازارهای فعلی میلگرد آجداردر خصوص اما 

 اجیکستان تو گه گاه  ، ارمنستان، جمهوری آذربایجانترکمنستان، ازبکستانمشتمل بر  مستقل مشترک المنافع کشورهای بازار

 .باشند می

ه محسوب می گردند که البان از متقاضیان میلگرد ایران در خاورمیانپیش از ط بهمراه افغانستانِ قطر و عمان ،پاکستانکشور عراق، 

 سهم قابل توجهی از میلگرد آجدار صادراتی ایران به بازار کشور عراق تخصیص یافته است.

ه اکتشاف بجمالی انگاهی  با در ادامه نیزو  پرداخته در این بخش در نظر داریم به بررسی فرصتها و تهدیدهای شرایط ویژه کنونی

  ی پردازیم.و هموار نمودن مسیر دسیابی به آن م یافتنبازارهای بالقوه، بکر و ناشناخته اروپایی و افریقایی و همچنین 



 

 تصمیمات مصلحت اندیشانه - با بازار جهانی محصوالت ن سازی قیمتیکسا -کاهش قیمت دالر  - صادراتی اعمال عوارض

 

   و بهبود صادرات به بازارهای فعلی تداوم – ورود به بازارهای جدید اروپایی و افریقایی

 

 

 اروپایی تولید کنندگان 

دوش کشیدن بار روسیه  صنایع فوالدی دنیا می باشند، در شرایط فعلی به کشور برتر تولید کننده 10آلمان و ترکیه جزو از آنجائیکه 

و لهستان  اسپانیا ه،برای کشورهای ایتالیا، فرانس و اوکراین چالش های خاص خود را بهمراه خواهد داشت که به تبع آن عرصه رقابت

 دیده می شود.مناسب تر  و بلژیک

خواهد  د این خألرویکرد اسپانیا در قبال تکمیل پروژه های مسکونی و صنعتی نیمه کاره خود مسلماً باعث تشدینخست اینکه اما 

ی این چند کشور اروپایی گردید و در ادامه نیز با تحریم نفتی و گازی روسیه، امید به افزایش تولید و جبران سهم خالی بازار را برا

 .نمودکمر رنگ تر خواهد 

 

 اروپایی بازارهای

زایش آگاهی مستلزم مطالعه و اف در اینجا می بایست با هوشیاری و بررسی میدانی به بازار های هدف دست یافت که این امر در کنار

 .خواهد بودحضور و یا دارا بودن از ارتباطات موثر در بازار هدف 

 

 تولید کنندگان افریقایی

د که با نگاهی به می شونتنها کشورهای بزرگ و برجسته تولید کننده محصوالت فوالدی در قاره افریقا شامل مصر و افریقای جنوبی 

ران را شامل ور ایتولید کش درصد خیلی کوچکی از فقط شانشور به سهولت در می یابیم که سرانه تولیدجایگاه جهانی این دو ک

 این دو کشور. ن کل تولیدایران برابر خواهد بود با میزا بزرگ یعنی به بیان ساده تر میزان تولید یکی از تولید کنندگان ؛خواهد بود

 



 

 بازارهای افریقایی

 ز خارج می باشندمند پوشش تقاضای بازار امصر و افریقای جنوبی به واسطه افزایش میزان مصارف خود نیاز هایاز آنجائیکه کشور

 بعنوان مقاصد نیز...  وانیا تانز بنابراین کشورهای لیبی، سودان، سومالی، د،گردن قلمداد نیز بازار هدف ایران می توانکه به نوعی 

 شوند. می گرفتهدر نظر محصوالت فوالدی ایران  بعدی

 

 مسیر حرکت

ی برخوردار می باشد، با علم بر این موضوع که مراودات مالی ایران و سایر کشورها بواسطه تحریم های امریکا از دشواری بخصوص

اصلی اما مهم ترین و بالطبع شاکله طریق ممکنی در اولویت قرار دارد  بنابراین در گام اول فراهم نمودن شرایط مراوده مالی به هر

استقبال آن که می بایست با برنامه ریزی مدون و آینده اندیشی به  این مسیر بازاریابی موثر و استقرار در بازارهای هدف می باشد

 رفت.

عملیات لجستیک، بخش دیگری می باشد که با چاالکی و برخورداری از آگاهی کافی متناسباً در طول این مسیر تاثیرات قابل توجهی 

 شت. را خواهد دا

غیر قابل  در پاره ای مواقعدر سهولت و صعوبت آن دخالت خواهند داشت که میگردند  واقعقطعاً سایر امور که عموماً در داخل کشور 

 .از کنترل و اراده صادر کننده می باشند پیش بینی و خارج

 جزو مخاطراتی  ،احل این خط سیرمی بایست به این موضوع اشاره کرد که وضع عوارض صادراتی و دشوار نمودن مر در پایان

علیرغم تالشها و سرمایه در پس این موضوعات نهفته نباشد و اگر تدبیر و اندیشه ای  نبودهکه تنها با ابراز نگرانی قابل دفع  هستند

صنعت فوالد کشور بروی تولید کنندگان  مجتمع های فوالدی خصوصی هیچ دروازه بین المللی در این عرصه راگذاری های کالن 

نامی از آنان در بین بزرگان صنعت فوالد دنیا برده  هیچ می بازیم که امروز کشورهایییافت و متاسفانه قافیه را به گشوده نخواهیم 

 نمی شود.

 

  1401فروردین ماه  –حسین گلستانی 

 

 


