اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مروری بر آخرین وضعیت صنعت فوالد در جهان
تولید فوالد خام
میزان تولید فوالد خام جهان در سال  6102حدود  0261میلیون تن بوده که رشد  1.0درصدی را نسبت به سال قبل خود
تجربه کرده است .کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالد جهان با تولید  818.8میلیون تنی خود در سال 6102
سهم  80.2درصدی از کل تولید فوالد خام جهان دارد .آسیا (به جز چین) حدود  61درصد ،کشورهای مستقل مشترک
المنافع ( 0)CISحدود  2.6درصد ،اتحادیه اروپا حدود  01درصد ،خاورمیانه حدود  6درصد ،آمریکای شمالی حدود  7درصد
و جنوبی حدود  6.2درصد و کشورهای آفریقا حدود  0درصد از تولید فوالد جهان را به خود اختصاص داده اند( .نمودار.)0
ایران نیز در سال  ،6102معادل  07.0میلیون تن فوالد خام تولیدکرده است.
نمودار -1نقشه تولید فوالد خام جهان  6112-بر حسب میلیون تن

منبع :انجمن جهانی فوالد
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مطابق نمودار  ،6بیست کشور بزرگ تولید کننده فوالد در سال  6102به ترتیب شامل کشورهای زیر است:
 کشورهای چین با تولید  818.8میلیون تن ،ژاپن با تولید  018.8میلیون تن ،هندوستان با تولید  02.2میلیونتن ،ایاالت متحده آمریکا با تولید  78.2میلیون تن ،روسیه با تولید  71.8میلیون تن ،کره جنوبی با تولید 28.2
میلیون تن ،آلمان با تولید  86.0میلیون تن ،ترکیه با تولید  66.6میلیون تن ،برزیل با تولید  60.6میلیون تن و
اوکراین با تولید  68.6میلیون تن به ترتیب رتبه های اول تا دهم در تولید فوالد در دنیا را به خود اختصاص
داده اند.
 کشورهای ایتالیا با تولید  66.8میلیون تن ،تایوان با تولید  60.8میلیون تن و مکزیک با تولید  08.8میلیون تندر رتبه های یازدهم تا سیزدهم قرار دارند
 کشور ایران با تولید  07.0میلیون تن فوالد در رتبه چهاردهم این فهرست قرار گرفته است. رتبه های پانزدهم تا بیستم این فهرست متعلق به کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،کانادا ،لهستان ،ویتنام و بلژیک وانگلستان با تولید  08.8میلیون تن 06.2 ،میلیون تن 06.2 ،میلیون تن 0 ،میلیون تن 7.8 ،میلیون تن و 7.7
میلیون تن میباشد.
نمودار -6بیست کشور عمده تولید کننده فوالد6112-

منبع :انجمن جهانی فوالد
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بزرگترین شرکت تولید کننده فوالد در جهان  ArcelorMittalواقع در لوکزامبورگ با میزان تولید  02.82میلیون تن در
سال  6102است .در بین شرکتهای بزرگ تولید کننده فوالد در این سال ،شرکت ایمیدور با میزان تولید  08.16میلیون
تن در رتبه  62قرار دارد.
نمودار  6روند تولید فوالد خام را از سال  6101بر حسب مناطق مختلف جهان نشان می دهد .طی  7سال اخیر ،بیشترین
میزان تولید فوالد خام جهان در سال  6106با  0221میلیون تن تولید بوده است .همچنین متوسط رشد ساالنه تولید
فوالد خام جهان از سال  6101تا  6102حدود  6درصد بوده است.
در سال  6106سهم چین از تولید فوالد خام جهان به  80.8درصد رسید .این میزان در سال  6108با کاهش  1.2واحد
درصدی مواجه شد ،اما در سال  6102و  6102مجدداً اندکی افزایش یافت .در نهایت در سال  6102سهم چین از تولید
فوالد خام جهان به  80.2درصد رسید.
طی سال های  6101تا  ،6102متوسط رشد تولید در کشورهای آسیایی (به جز چین) حدود  6درصد ،در چین  8درصد،
خاورمیانه حدود  8درصد و سایر کشورهای اروپا حدود  6درصد و در اتحادیه اروپا CIS ،و کشورهای آمریکای شمالی
و جنوبی منفی بوده است.
تولید فوالد خام در کشورهای  CISبعد از سال  6100با کاهش مواجه شد .تولید این محصول در آمریکای شمالی بعد
از سال  6108و در آمریکای جنوبی پس از  6102کاهش یافت( .نمودار)6
نمودار -3روند تولید فوالد خام جهان بر حسب مناطق مختلف از  6111تا 6112
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مطابق گزارش انجمن جهانی فوالد ،تولید جهانی فوالد خام در  27کشور عمده تولیدکننده آن در جهان 6در چهار ماه اول
سال  221.8 ،6107میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال  2.6 ،6102درصد افزایش یافته است .در این
مدت ،آسیا با تولید  678.2میلیون تن فوالد خام ،اتحادیه اروپا با  22.8میلیون تن ،سایر کشورهای اروپایی با  06.8میلیون
تن ،آمریکای شمالی با 68.2میلیون تن ،آمریکای جنوبی با حدود  08میلیون تن و خاورمیانه با  01.6میلیون تن به ترتیب
رشد  2.0درصدی 8.2 ،درصدی 06 ،درصدی 2.0 ،درصدی 00.2 ،درصدی و  00.8درصدی را نسبت به چهار ماهه اول
 6102تجربه کرده اند .کشورهای  CISبا  66.2میلیون تن تولید فوالد خام رشد منفی  1.6درصدی را در چهارماهه
 6107نسبت به مدت مشابه سال  6102داشته اند( .نمودار)8
کشور چین در آسیا با تولید  676.8میلیون تن فوالد خام در چهار ماهه اول  6107با رشد  8.2درصدی نسبت به چهارماهه
 6102مواجه شده و به تنهایی سهم  80.7درصدی در تولید فوالد خام جهان داشته است.
میزان تولید فوالد خام ایران نیز در چهارماهه اول  6107حدود  2.8میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 6102
حدود  08درصد افزایش تولید داشته است.
نمودار -4تولید فوالد خام در  67کشور عمده تولید کننده بر حسب مناطق مختلف جهان-
(چهار ماهه  2017و )2016
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همچنین آمار تولید فوالد خام در ماه آوریل  6107در  27کشور مذکور نشان می دهد که حدود  086میلیون تن فوالد
خام در این ماه تولید شده که این میزان در مقایسه با ماه آوریل  6102با افزایش  2درصدی مواجه بوده است( .نمودار)2

 2این  76کشور تقریبا  99درصد کل تولید فوالد خام جهان را در برگرفته اند.
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تولید فوالد خام چین در ماه آوریل  6107برابر با  76.8میلیون تن بوده که نیمی (حدود  20درصد) از کل تولید جهان را
در این ماه در برمیگیرد .این میزان تولید ،با افزایش  8.0درصدی نسبت به ماه آوریل  ،6102مواجه شده است.
نمودار -5تولید ماهانه فوالد خام

منبع :انجمن جهانی فوالد

تولید ماه آوریل  6107و مقایسه آن با آوریل سال قبل در کشورهای منتخب مطابق جدول  0نشان می دهد:
کشور ایران با تولید حدود  0.7میلیون تن فوالد خام در آوریل  6107در منطقه خاورمیانه بزرگترین تولید کننده فوالد خام
محسوب می شود که سهم  22درصدی در میان سایر کشورهای خاورمیانه (قطر ،امارات و عربستان سعودی) دارد.
همچنین تولید فوالد خام ایران در آوریل  6107نسبت به آوریل  6102با رشد  02درصدی مواجه شده است.
کشورهای ژاپن و هند 6با تولید  8.7میلیون تن و  8میلیون تنی فوالد خام در آوریل  6107پس از چین رتبه دوم و سوم
را در تولید فوالد خام به خود اختصاص داده اند که با رشد  6درصدی و  8.8درصدی نسبت به آوریل سال قبل مواجه
بوده اند .تایوان 8نیز با تولید  0.8میلیون تن فوالد خام در آوریل  6107نسبت به آوریل سال قبل  0.8درصد رشد داشته
است.

 3آمار کشور هند تخمین زده شده است.
 4آمار کشور تایوان تخمین زده شده است.

5

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

در اتحادیه اروپا ،آلمان با تولید  6.8میلیون تن فوالد خام (افزایش  8.0درصدی نسبت به آوریل  )6102و فرانسه با تولید
 0.6میلیون تن فوالد خام (افزایش حدود  60درصدی نسبت به ماه آوریل سال  )6102بیشترین تولید را داشته اند.
همچنین ایتالیا با تولید حدود  6میلیون تن فوالد خام و اسپانیا با تولید  0.6میلیون تن فوالد خام در ماه آوریل 6107
نسبت به مدت مشابه سال  6102به ترتیب با کاهش حدود  2درصدی و  6درصدی مواجه شدند.
همچنین کشور ترکیه با تولید  6میلیون تن فوالد خام (افزایش  2.2درصدی نسبت به ماه آوریل  )6102در میان سایر
کشورهای اروپایی بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است.
در میان کشورهای آمریکای شمالی ،کانادا با تولید  0.0میلیون تن (افزایش  8.6درصدی نسبت به آوریل  ،)6102مکزیک
با تولید  0.7میلیون تن (افزایش  7.8درصدی نسبت به آوریل 2 )6102و ایاالت متحده آمریکا با تولید  2.7میلیون تن
فوالد خام (افزایش  ٪ 0.8نسبت به ماه آوریل  )6102مواجه شده اند.
کشور برزیل نیز در میان کشورهای آمریکای جنوبی با تولید  6.0تن فوالد خام (افزایش حدود  61درصدی نسبت به ماه
آوریل  )6102بیشترین میزان تولید را داشته است.
جدول -1تولیدکنندگان عمده فوالد خام
منطقه

اتحادیه اروپا

سایر اروپا
CIS

آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی
خاورمیانه

آسیا

کشور

آلمان
ایتالیا
اسپانیا
فرانسه
ترکیه
روسیه
اوکراین
ایاالت متحده آمریکا
مکزیک
کانادا
برزیل
ایران
چین
هند
ژاپن
تایوان

*-اعدادی که با رنگ سبز نوشته شده اند ،تخمینی هستند.
منبع :انجمن جهانی فوالد
 5آمار کشورهای مکزیک و کانادا تخمین زده شده است.
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ظرفیت تولید فوالد
طبق پیش بینی  OECDظرفیت جهانی تولید در صنعت فوالدسازی در سال  6107معادل  6866میلیون تن خواهد بود
(نمودار  )2که نسبت به سال  6102رشد  1.2درصدی دارد .در کشورهای عضو  OECDدر سال  6107ظرفیت تولید
نسبت به سال  6102با اندکی کاهش روبرو خواهد شد و کشورهای غیر  OECDرشد  1.0درصدی را در این مدت
خواهند داشت.
نمودار -2مقایسه ظرفیت تولید فوالد در سال های  6115تا 6112
2422

2407
1736

1704

671

669

2017

667

2016
مجموع کشورها

کشورهای غیر OECD

میلیون تن متریک

1752

2371

2015
کشورهای OECD

* -آمار سال  6102و  6107پیش بینی می باشد
منبعOECD :

مطابق آمار انجمن جهانی فوالد نسبت استفاده از ظرفیت فوالد خام در  27کشور عمده تولیدکننده آن در آوریل ،6107
 76.2درصد بوده که این میزان  6.2واحد درصد باالتر از ماه آوریل سال  6102و  0.7واحد درصد باالتر از مارس 6107
است( .نمودار)7
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نمودار -2نسبت استفاده از ظرفیت فوالد خام جهان
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منبع :انجمن جهانی فوالد

تقاضای جهانی فوالد
تقاضای جهانی فوالد در سال  6102معادل  0288.2میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل خود با رشد حدود  0درصدی
مواجه شده است .طبق پیش بینی انجمن جهانی فوالد تقاضای فوالد در سال  6107نسبت به سال  6102حدود 0.6
درصد و در سال  6108نسبت به سال  6107حدود  1.0درصد رشد می یابد .مطابق نمودار  8و پیش بینی انجمن جهانی
فوالد سهم چین از تقاضای فوالد جهانی در سال های  6107و  6108روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.
نمودار -8سهم مناطق مختلف در تقاضا برای فوالد جهانی-درصد
گروه کشورهای منا

چین

کشورهای نوظهور و در حال توسعه(به جز چین و کشورهای منا)

کشورهای توسعه یافته
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* -ارقام  6107و  6108پیش بینی هستند.
منبع :انجمن جهانی فوالد
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ده کشور که بیشترین مصرف فوالد را در سال های  6102و  6102داشته اند مطابق جدول  6مشخص شده اند .پیشبینی
می شود که کشورهای چین ،ایاالت متحده آمریکا و هند در سال های  6107و  6108همچنان جزء سه کشور عمده
مصرف کننده فوالد جهان باقی بمانند.
همچنین مطابق پیش بینی ها ،مصرف فوالد در چین در سال  6108با کاهش  6درصدی و در ایاالت متحده امریکا و
هند به ترتیب با رشد  6و  7.0درصدی همراه خواهد بود.
در میان ده کشور عمده مصرف کننده فوالد ،افزایش میزان مصرف پیش بینی شده برای فوالد در کشور هند و ترکیه در
سال  6108قابل توجه است.
جدول -6ده کشور عمده مصرف کننده فوالد در جهان -میلیون تن
نام کشور
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 -0آمار سال های  6107و  6108پیش بینی می باشد.
منبع :انجمن جهانی فوالد

مصرف ظاهری محصوالت نهایی فوالد
میزان مصرررف ظاهری 2محصرروالت نهایی فوالد در سررال  6102بالغ بر  0202میلیون تن بوده که در مقایسرره با رقم
مشابه  0082میلیون تنی سال  66 ، 6101درصد افزایش یافته است .بیشترین مصرف ظاهری در سال  6102مربوط به
کشور چین با سهم  82درصد و سایر کشورهای آسیایی با سهم  02.0درصدی از کل مصرف جهانی است .سهم منطقه
خاورمیانه از کل مصرف ظاهری محصوالت فوالدی در جهان  6.2درصد است.

 6مصرف ظاهری برابر است با میزان تولید به اضافه واردات منهای صادرات.
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نمودار -9سهم مناطق و کشورهای منتخب از مصرف ظاهری محصول نهایی فوالد6112-
سایر اروپا
کشورهای CIS
%3
%3

اتحادیه اروپا
%10
سایر
%9

کشورهای نفتا
%9

سایر آسیا
%16

ژاپن
%4

چین
%45

میزان مصرف ظاهری کل جهان 1515 :میلیون تن

منبع :انجمن جهانی فوالد

سرانه مصرف ظاهری فوالد در کشورهای مختلف متغیر است .کشورهای که باالترین مصرف سرانه فوالد را در سال
 6102به خود اختصاص دادهاند به ترتیب اهمیت عبارتند از؛ جمهوری کره؛ 0061کیلوگرم ،چین/تایوان؛  786کیلوگرم،
جمهوری چک؛  262کیلوگرم ،آلمان؛  211کیلوگرم و کشور چین  806کیلوگرم.
سرانه مصرف ظاهری فوالد در ایران در سال  6102برابر با  660کیلوگرم بوده که از رقم  868کیلوگرم ترکیه پایین تر
است.
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منابع
www.worldsteel.org
www.oecd.org/sti/ind/steelcapacity.htm

تهیه شده توسط طاهره کریمی دستنایی
خرداد ماه 1336
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