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مقدمه
فلزات ،آن دسته کاالهایی هستند که بدون آنها اقتصاد صنعتی مدرن نمیتواند وجود داشته باشد .به خصوص آهن و فوالد
که در بسیاری از مکانها کاربرد دارند و برای تامین نیازهای اساسی مانند مسکن و حملونقل ،نقشی کلیدی ایفا میکنند.
تولید فلزات اساسی فعالیتهایی از جمله ذوب یا پاالیش فلزات غیر آهنی و غنی همچنین سایر فلزات غیرآهنی از سنگ
معدن یا قراضهها با استفاده از تکنیک متالوژی را شامل میشود .این صنعت همچنین شامل تولید آلیاژهای فلزی یا ابرآلیاژها
با افزودن عناصر شیمیایی خاص به فلزات خالص نیز میشود.1
براساس ویرایش چهارم طبقهبندی بین المللی فعالیتهای اقتصادی ( ،)ISICصنعت تولید فلزات اساسی شامل  3رشته فعالیت
صنعتی است که در جدول ( )1بر اساس کدهای چهار رقمی مشخص شدهاند .این صنعت سهمی معادل  19.91درصد از ارزش
افزوده کل فعالیتهای صنعتی کشور را دربرداشته و بر این اساس ،پس از صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،دومین
صنعت مهم کشور محسوب میشود .2در این گزارش وضعیت این صنعت بر اساس آخرین اطالعات کارگاه های بزرگ صنعتی
(دارای صد نفر کارکن و بیشتر) مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشترین ضریب اهمیت در بین رشته فعالیتهای این صنعت ،مربوط به رشته فعالیت تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد با
سهمی معادل  15.59درصد از کل فعالیتهای صنعتی و کمترین آن مربوط به تولید ریخته گری آهن وفوالد با ضریب اهمیت
 6..0است.
جدول  : 4ضريب اهمیت و متوسط تعداد کارگاههای بزرگ گروه صنعتي تولید فلزات اساسي
ضرايب از

متوسط تعداد

توزيع نسبي متوسط تعداد

ارزش افزوده

کارگاهها در دوره

کارگاهها در دوره

کل صنعت

4934-4931

4934-4931

41

صـنايع تولید فلزات اسـاســـي

43.31

461

1.98

2.16

تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد

15.59

161

5..9

2.26

تولید فلزهای اساسی گرانبها و سایر فلزات غیرآهنی

3.93

32

1.01

2.31

ریخته گری آهن و فوالد

6..0

25

1.21

نام صنعت

کد
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تعداد کارگاههای فعال بزرگ در صنعت تولید فلزات اساسی طی سالهای  1391تا  139.معادل  10.کارگاه بوده که به طور
متوسط  1..درصد از کل تعداد بنگاههای صنعتی بزرگ کشور را به خود اختصاص داده است.

ILO, Industries and sectors, Basic metal production

 1ضريب اهميت صنايع هر چند سال يكبار عوض ميشود و آخرين تجديد نظر مربوط به سال  0931است.
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بیشترین تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی در صنعت تولید فلزات اساسی را رشته فعالیت «تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد»
با تعداد  161کارگاه و سهم  5.5درصد از تعداد کل کارگاههای صنعتی در بر داشته و کمترین آنها نیز متعلق به «ریختهگری
آهن و فوالد» ،با تعداد  25کارگاه و سهم  1.3درصدی از تعداد کل کارگاههای صنعتی بوده است.
شاخص تولید
الف) دوره 4930-4931

طی سالهای 1396تا  139.صنعت تولید فلزات اساسی به طور متوسط ساالنه معادل  6.9درصد رشد کرده که نشان میدهد
تولید این صنعت در سال  139.نسبت به سال  ،1396تغییر قابل مالحظهای را تجربه نکرده است .البته در این دوره میانگین
رشد تولید صنعت تولید فلزات اساسی بیش از متوسط رشد کل صنعت (منفی  2درصد) بوده است.
از میان سه رشته فعالیت مربوط به این صنعت« ،تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد» با متوسط رشد ساالنه مثبت 1.1
درصدی همراه بوده و دو رشته فعالیت «تولید فلزهای اساسی گرانبها وسایر فلزات غیرآهنی» و «ریخته گری آهن وفوالد»،
به ترتیب متوسط رشد منفی  2..درصد و منفی  6.0درصد را تجربه کردهاند (شکل .)1
شکل  -4متوسط رشد ساالنه شاخص تولید صنايع تولید فلزات اساسي بین سالهای  4930تا (4931درصد)
4930=400
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ريختهگريآهنوفوالد
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1.8

توليدمحصوالتاوليهآهنوفوالد
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2.0

توليدفلزهاياساسيگرانبهاوسايرفلزاتغيرآهني
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صـنايعتوليدفلزاتاسـاســـي
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روند شاخص تولید صنایع فلزات اساسی از بهار  1391تا زمستان  1395نشان میدهد در تمامی فصول سال  ،1395تولید
فلزات اساسی نسبت به فصول مشابه سال  139.افزایش یافته است (شکل .)2
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شکل  - 4شاخص تولید صنايع فلزات اساسي از بهار  4934تا زمستان 4931
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ب) سالهای  4931و 4931

شاخص تولید صنایع فلزات اساسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال  1395بر مبنای سال پایه  1396به  160..رسیده
که در مقایسه با سال  139.معادل  2.0درصد افزایش یافته است .شاخص تولید صنایع فلزات اساسی در سال  139.نسبت
به سال  1393نیز حدود  5.5درصد کاهش یافته است (شکل  .)3در سال  ،139.از میان  3کد آیسیک چهار رقمی تولید فلزات
اساسی ،کلیه رشته فعالیتها رشد منفی را تجربه کردهاند .بیشترین کاهش مربوط به «ریختهگری آهن و فوالد» با رشد منفی
 10.2درصدی بوده و کمترین کاهش نیز به «تولید فلزهای اساسی گرانبها و سایر فلزات غیرآهنی» اختصاص داشته است.
شکل  - 9رشد شاخص تولید رشته فعالیتهای صنعت تولید فلزات اساسي در سال 4931نسبت به سال قبل(درصد)
ريختهگريآهنوفوالد
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شاخص اشتغال
الف) دوره 4930-4931

در دوره  1396-139.متوسط رشد شاخص اشتغال صنعت فلزات اساسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور  1..درصد بوده
است (شکل  .).در این دوره ،متوسط رشد شاخص اشتغال کل صنعت  6.5درصد است .باالتر بودن متوسط رشد اشتغال ساالنه
صنایع تولید فلزات اساسی نسبت به کل صنعت ،نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل این صنعت برای ایجاد اشتغال در کشور است.
از میان رشته فعالیتهای صنایع تولید فلزات اساسی« ،تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد» و « تولید فلزهای اساسی گرانبها
وسایر فلزات غیرآهنی» با متوسط رشد شاخص اشتغال مثبت (به ترتیب  1..درصد و  2.3درصد) همراه بودند ،اما «ریخته
گری آهن وفوالد» افت شاخص اشتغال معادل  1.1درصدی را تجربه کرده است (شکل .).
شکل  -1متوسط رشد شاخص اشتغال صنعت تولید فلزات اساسي بین سالهای  4930تا ( 4931درصد)
ريختهگريآهنوفوالد
توليدفلزهاياساسيگرانبهاوسايرفلزاتغيرآهني
توليدمحصوالتاوليهآهنوفوالد
صـنايعتوليدفلزاتاسـاســـي

1.44

2

3

1

0

-1

-2

منبع دادهها  :بانک مرکزی ج.ا.ا.

بررسی روند فصلی شاخص اشتغال صنایع فلزات اساسی از بهار  1391تا زمستان  139.نشان میدهد که طی این دوره
بیشترین میزان شاخص اشتغال این صنعت مربوط به پاییز  1393بوده و کمترین رقم آن در زمستان سال  139.ثبت شده
است.
بطور کلی طی دوره مورد بررسی ،از بهار  1391تا پاییز  1393شاخص اشتغال صنایع فلزات اساسی با رشد همراه بوده است؛
اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفته و در زمستان  139.پایینترین سطح خود را تجربه کرده است.



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

شکل  -1شاخص اشتغال صنعت تولید فلزات اساسي از بهار  4934تا زمستان 4931
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ب) سال 4931

شاخص اشتغال صنایع فلزات اساسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال  139.بر مبنای سال پایه  1396به عدد 165.9
رسیده که در مقایسه با سال  1393معادل  2..درصد کاهش یافته است (شکل  .)0در دوره مذکور ،شاخص اشتغال دو رشته
فعالیت «تولید فلزهای اساسی گرانبها وسایر فلزات غیرآهنی» دارای رشد مثبت درصدی و دو رشته فعالیت دیگر «تولید
محصوالت اولیه آهن و فوالد» و «ریختهگری آهن وفوالد» رشدهای منفی به ترتیب منفی  2.1و منفی  1.0درصدی را
تجربه کردهاند.
شکل  - 6رشد شاخص اشتغال رشته فعالیتهای صنعت تولید فلزات اساسي در سال( 4931درصد)
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توليدفلزهاياساسيگرانبهاوسايرفلزاتغيرآهني
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بهرهوری نیروی کار
بهرهوری نیروی کار 3صنعت تولید فلزات اساسی در شکل ( )1نمایش شده است .همانطور که مشاهده میشود در دوره بین
سالهای  1391تا  ،139.بهرهوری نیروی کار در صنایع تولید فلزات اساسی باالتر از کل صنعت است .به طور مثال در سال
 ،139.میزان بهرهوری نیروی کار در کل صنعت حدود  106میلیون تومان بوده ،در حالی که این رقم برای صنایع فلزات
اساسی معادل  205.2میلیون تومان ثبت شده است .البته شایان ذکر است که میزان بهرهوری نیروی کار صنایع فلزات اساسی
در سال  139.نسبت به سال  1393معادل  1میلیون تومان کاهش داشته است.
طی سالهای  1391تا  ،139.همواره بهرهوری نیروی کار در رشته فعالیت «تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد» در سطح
باالتری نسبت به سایر رشته فعالیتها قرار داشته است .همچنین «ریختهگری آهن وفوالد» کمترین میزان بهرهوری نیروی
کار را به خود اختصاص داده و از متوسط بهره وری کل صنعت فلزات اساسی نیز پایین تر است.
شکل : 8بهرهوری نیروی کار رشته فعالیتهای صنعت تولید فلزات اساسي بین سالهای(4934-4931میلیون تومان)،
4930=400
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3بهرهوري نيروي كار از نسبت ميزان توليد يا ارزش افزوده به كل تعداد نيروي كار در سطح بنگاه محاسبه ميشود .در اين گزارش بهرهوري نيروي كار از
نسبت توليد به تعداد نيروي كار براساس سال پايه  0931محاسبه شده است.
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مقايسه بهرهوری و حقوق و دستمزد نیروی کار
تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار ،از جمله بهرهوری نیروی کار ،در جهتگیری بنگاهها نقش بسیار
مهمی دارد .طی دوره  1391-139.سرانه مزد و حقوق و مزایای دریافتی کارکنان صنعت تولید فلزات اساسی نسبت به
بهرهوری این صنعت ،به نسبت رشد بسیار باالتری را تجربه کرده (متوسط رشد ساالنه سرانه مزد و حقوق و مزایای پرداختی
صنایع فلزات اساسی طی سالهای  1391تا  139.معادل  2.درصد و متوسط رشد ساالنه بهرهوری این صنعت نیز معادل
 6.1درصد بوده است) که این امر موجب کاهش نسبت بهره وری نیروی کار به سرانه مزد و حقوق بنگاهها .شده است (شکل
 .) 1مقایسه روند این نسبت در کل صنعت نیز مشابه صنعت تولید فلزات اساسی نزولی بوده است.
شکل -1نسبت بهرهوری نیروی کار به سرانه مزد و حقوق صنعت تولید فلزات اساسي و کل صنعت بین سالهای 4934-4931
صـنايعتوليدفلزاتاسـاســـي
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متوسط نسبت بهرهوری نیروی کار به سرانه مزد و حقوق پرداختی بین سالهای  1391-139.برای کل صنعت معادل 11.1
بوده است؛ اما این نسبت برای صنایع فلزات اساسی باالتر بوده و معادل  12.1رقم خورده است.
در بین سه رشته فعالیت مرتبط با صنایع فلزات اساسی ،بیشترین متوسط نسبت بهرهوری نیروی کار به سرانه مزد و حقوق
پرداختی مربوط به «تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد» با نسبت  1..0بوده و کمترین آن نیز به «ریخته گری آهن وفوالد»
با نسبت  5اختصاص داشتهاست.

 4از نسبت بهره وري نيروي كار (به قيمت جاري) به مزد و حقوق و مزاياي پرداختي (به قيمت جاري) استفاده شده است.
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شکل -3متوسط نسبت بهرهوری نیروی کار به سرانه مزد و حقوق رشته فعالیتهای صنعت تولید فلزات اساسي بین سالهای4934-4931
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روند تولید صنعت فلزات اساسي در جهان
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت کاالها در سالهای اخیر ،تولید فلزات اساسی نیز به تبع آن با رشد نسبتاً باالیی همراه
بوده است .سرمایهگذاریهای جدید در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فرصتهایی
جدیدی برای اشتغال و توسعه فراهم کرده است .با افزایش قیمت فلزات ،ادغام و تملک شرکتها به طور قابل مالحظهای
صنعت را تغییر دادند و بازیگران جهانی جدیدی در بخشی که تا اخیراً توسط بنگاههای کوچک متعدد (اغلب دولتی) مشخص
میشدند ،ایجاد کرده است.5
با توجه به آمارهای سازمان یونیدو ،در فصل اول سال  ،2611رشد تولیدات این صنعت در جهان نسبت به فصل مشابه سال
 ،2610معادل  2.1درصد بوده است.
از این نظر ،عملکرد اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بهتر از اقتصادهای صنعتی بوده ،به طوریکه رشد تولیدات فلزات
اساسی فصل اول سال  2611در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور  2.0درصد و برای اقتصادهای صنعتی  6.9درصد بوده
است (شکل .)16
مقایسه رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی ایران در فصل زمستان ( 1395تقریباً معادل فصل اول  )2611نشان میدهد
که رشد این صنعت در ایران  6.1.درصد بوده که از میانگین جهانی و اقتصادهای در حال توسعه کمتر است.

ILO, Industries and sectors, Basic metal production
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شکل  -40رشد حقیقي تولیدات صنعت فلزات اساسي نسبت به فصل مشابه سال قبل (درصد) -فصل اول  4046تا فصل اول 4048
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جمع بندی
 در تولیدات فلزات اساسی عملکرد اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور به نسبت بهتر از عملکرد اقتصادهای صنعتی
بوده است .در فصل اول سال  2611رشد حقیقی تولید فلزات اساسی در جهان معادل  2.1درصد بوده در حالی که
این رشد در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور معادل  2.0درصد و در اقتصادهای صنعتی معادل  6.9درصد بوده
است.
 متوسط رشد ساالنه شاخص تولید صنایع فلزات اساسی ایران نیز بین سالهای  1396تا  139.معادل  1.1درصد
بوده که در تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد رشد  1.9درصدی داشته و در تولید دو بخش فلزات اساسی گرانبها
و سایر فلزات غیرآهنی همچنین ریختهگری آهن و فوالد با افت مواجه بوده است.
 متوسط رشد شاخص اشتغال صنعت تولید فلزات اساسی بین سالهای  1396تا  139.حدود  1.5درصد بوده که
بیشترین رشد مربوط به فلزات اساسی گرانبها و سایر فلزات غیرآهنی بوده و شاخص اشتغال در ریختهگری آهن و
فوالد با متوسط رشد منفی روبه رو بوده است.
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