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معدن در ایران
پیشران رشد

معادن در تنگنای توسعه
حمید آذرمند از چگونگی تبدیل شدن بخش معدن به موتور محرک توسعه می گوید

Á   اگر بخواهیم تصویری از ظرفیت های معدنی کشــور ارائه  
کنیم، معادن و صنایع معدنی کشور در چه موقعیتی قرار دارند؟

ایــران بر روى کمربند جهانى مس، طال و ســنگ آهن قرار 
دارد. ذخایر معدنى بســیار غنى کشور به ویژه سنگ آهن، مس، 
زغال سنگ، آلومینیوم، سرب،  روى، عناصر نادر خاکى، سنگ هاى 
تزئینى و ســنگ آهک موقعیت ممتازى براى معادن ایران ایجاد 
کرده اســت. عالوه بر آن، معادن ایران از مزایایى مانند عیار باال، 
معادن روباز و تنوع در ذخایر برخوردار است. به رغم این موقعیت 
ممتاز، تولید کشور نسبت به ذخایر زیرزمینى در سطح پایینى 
است. نرخ استخراج و نسبت تولید به ذخایر اثبات شده، در مورد 
اغلب ذخایر معدنى ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین است 
و با وجود ذخایر معدنى بسیار غنى، سهم معادن ایران در تولید 

و صادرات کم است.
Á   باتوجه به اینکه ایران از کشورهای غنی از حیث ذخایر معدنی محسوب می شود، چرا  

سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و چرا بخش معادن 
ایران متناسب با ذخایر معدنی توسعه  نیافته است؟

توسعه نیافتگى معادن و صنایع معدنى کشور، ریشه در موانع و تنگناهاى متعددى 
دارد که در اینجا به آنها اشاره مى شود. یکى از تنگناهاى اصلى، ضعف زیرساخت هاى الزم 
براى توسعه معادن و صنایع معدنى است. اغلب حوزه هاى معدن خیز کشور در مناطق 
مرکزى و شرقى کشور قرار دارند که فاقد زیرساخت هاى مناسب حمل ونقل ریلى است. 
عالوه بر آن، استخراج و تولید محصوالت معدنى، وابستگى به زیرساخت هاى برق و آب 
دارد و کمبود این زیرســاخت ها در مناطق معدن خیز کشور، مانع دیگرى براى توسعه 

معادن به حساب مى آید.
پدیده دیگرى که توسعه معادن کشور را با مشکل مواجه کرده است و رقابت پذیرى 
و توان ســرمایه گذارى بنگاه هاى داخلى را کاهش داده است، معدن کارى خردمقیاس و 
عدم حضور سرمایه گذاران عمده و شرکت هاى بزرگ فراملیتى در این بخش است. بخش 
عمده معادن کشــور واحدهاى خردمقیاس محسوب مى شوند و فقط کمتر از دو درصد 
واحدهاى معدنى کشــور واحدهاى بزرگ با بیش از 100 نفر کارکن هســتند. در مورد 
صنایع معدنى نیز همین گونه است. به استثناى چند شرکت بزرگ دولتى و شبه دولتى، 
مابقى شرکت هاى تولیدکننده صنایع فلزات اساسى در مقایسه با رقباى خارجى از مقیاس 
کوچک ترى برخوردارند. معادن کوچک مقیاس و شرکت هاى مقیاس متوسط صنایع فلزات 
اساسى، موجب شده است اغلب معادن و صنایع معدنى کشور توان تجهیز و جذب فناورى 
محدودى داشــته باشند و از صرفه هاى ناشى از مقیاس برخوردار نباشند. عالوه بر آنچه 
گفته شد، عدم شفافیت و محیط کسب وکار نامساعد، عواملى مانند دخالت هاى قیمتى 
دولت، الگوى ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و سیاست هاى ارزى نامناسب و نوسانات نرخ ارز 
هم بر مشکالت بخش معادن کشور افزوده است. طى چند سال گذشته، نرخ ارز حقیقى 
در کشور روندى نزولى داشته است و به این علت واردات فوالد و سایر محصوالت معدنى 

باصرفه تر از ســرمایه گذارى و تولید محصوالت در داخل کشور 
بوده است.

شیوه نامناسب واگذارى معادن دولتى نیز یک مشکل اساسى 
در حوزه معادن و صنایع معدنى کشور بوده است. طى دوره هاى 
قبــل، واگذارى معادن فعال کشــور در قالب رد دیون، ســهام 
عدالت و واگذارى معادن به نهادهاى غیرتخصصى، منجر به بروز 
مشکالت و موانع بسیارى شده است. مشکل مهم دیگر در زمینه 
توسعه معادن و صنایع معدنى کشور، مساله تامین مالى است. 
ســاختار تامین مالى معادن کشور بسیار ناکارآمد است. معادن 
بزرگ کشور اغلب متکى بر منابع بودجه عمومى یا متکى بر منابع 
نظام بانکى هستند. در سال هاى گذشته به طور موردى و بسیار 
محدود از برخى ابزارهاى مالى مانند بازار بدهى یا منابع فاینانس 
خارجى استفاده شده است که براى توسعه معادن بزرگ ناکافى است. توسعه معادن کشور، 
در مقیاسى که در سایر کشورها رایج است، به یک ساختار تامین مالى گسترده نیازمند 
است که قاعدتاً باید متشکل از کنسرسیوم هاى بزرگ فراملیتى، حضور بانک هاى داخلى و 

خارجى، تامین مالى از بازار سرمایه و حتى جذب سرمایه هاى خرد باشد.
Á   به عنوان یک جمع بندی، مهم ترین چالش های معادن کشــور را چگونه می توان  

دسته بندی کرد؟
عمده ترین چالش هاى توســعه معادن و صنایع معدنى کشور را به سه دسته مى توان 
تقسیم کرد: از منظر کالن مى توان چالش هایى مانند سیاست هاى ناکارآمد ارزى، رابطه 
مالى با دولت و دخالت هاى قیمتى را نام برد. از منظر درون بخشــى نیز مى توان شــکاف 
فناورى و فرسودگى ماشین آالت، ضعف اکتشافات و اطالعات پایه، معدن کارى خردمقیاس 
و شیوه واگذارى ها را مورد اشاره قرار داد. از منظر بین بخشى نیز مالحظات توسعه پایدار، 
رکود بخش ســاختمان و ضعف زیرساخت ها را مى توان نام برد. این سه دسته مشکالت 
در کنار سایر موانع مانند محیط کسب وکار نامناسب و ضعف تامین مالى بخش معدن را 

مى توان مانع توسعه معادن کشور دانست.
Á   سال هاست این مساله که بخش معدن می تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور  

باشد مطرح شده اما در میدان عمل این ایده به اجرا در نیامده است. اکنون با توجه به اینکه 
اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته، چگونه می توان زمینه 

برای اقتصاد بدون نفت با اتکا به معدن را اجرایی کرد؟
تا پیش از این، درآمدهاى سرشــار نفتى، اهمیت معادن و صنایع معدنى کشور را در 
حاشــیه قرار داده بود. معادن کشور، مسائل حل نشده بسیارى را دارا هستند که نشان از 
انگیزه پایین سیاستگذاران به توسعه این بخش دارد. در شرایط فعلى که تحریم هاى نفتى 
در کانون توجهات دشــمنان خارجى قرار دارد، توسعه معادن و صنایع معدنى مى تواند تا 
حدودى از مشکالت اقتصادى کشور بکاهد. البته توسعه معادن و صنایع معدنى کشور به 

اقدامات و سیاستگذارى هاى گسترده و جسورانه اى نیاز دارد.
Á   با توجه به نگاهی که می گوید بسیاری از توسعه ها و زیربناها بر مبنای صنعت فوالد  

 مشکل مهم در 
زمینه توسعه معادن 

و صنایع معدنی 
کشور، مساله 

تامین مالی است. 
ساختار تامین مالی 
معادن کشور بسیار 

ناکارآمد است 
اما این مشکل را 

می توان با تشکیل 
کنسرسیوم های 
بزرگ معدنی و 

تنوع بخشی و توسعه 
نظام تامین مالی 

حل کرد.

بخش معادن غیرنفتی حتی با احتساب صنایع معدنی در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد ولی بر اساس نتایج مطالعات، بخش معادن کشور حتی با وجود این 
سهم اندک، می تواند در آینده یکی از پیشران های رشد اقتصادی باشد. حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی با واکاوی ابعاد این مساله که بخش معدن چقدر پتانسیل تبدیل شدن به 
پیشران توسعه اقتصاد ایران را دارد، معتقد است در شرایط فعلی که تحریم های نفتی در کانون توجهات دشمنان قرار دارد، توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند تا حدودی از 

مشکالت اقتصادی کشور بکاهد. البته توسعه معادن و صنایع معدنی کشور به اقدامات و سیاستگذاری های گسترده و جسورانه ای نیاز دارد.
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بوده، آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سبب توسعه 
کشور هم می شود؟

چگونگى نقش توسعه معادن و صنایع معدنى در توسعه اقتصاد کشور، از ابعاد مختلف 
قابل بررسى است. اوالً همان طور که گفتید، به عنوان مثال صنعت فوالد نهاده هاى مورد نیاز 
براى تولید بسیارى از صنایع مانند خودروسازى، ساختمان، تولید تجهیزات و ماشین آالت 
و... را فراهم مى کند. ولى نکته آن است که نقش معادن و صنایع معدنى در توسعه کشور 

بسیار فراتر از آن است.
توســعه معادن و صنایع معدنى از یک طرف نهاده هاى مورد نیاز بسیارى از صنایع را 
فراهم مى کند و از طرف دیگر در زنجیره ارزش خود، براى بســیارى از صنایع و خدمات 
اقتصاد تقاضا ایجاد مى کند. از طرف دیگر، ظرفیت رشــد ســریع و قابلیت تبدیل شدن 
به یکى از پیشران هاى رشــد اقتصادى، کمک به پایدارى رشد اقتصادى، ظرفیت باالى 
جذب FDI حتى در دوره هاى رکود اقتصادى، ماندگارى طوالنى سرمایه گذارى ها، کمک 
بــه بهبود تراز تجارى و ذخایر معدنى قابل توجه موجود در کشــور مى تواند در مجموع 
 این بخش را به یکى از بخش هاى کلیدى اقتصاد و یکى از عوامل توســعه اقتصاد کشور 

تبدیل کند.
Á   چه شــرایط و سیاســت هایی باید در اقتصاد ایران حاکم باشد که به جای نفت، بر  

ارزش افزوده حاصل از بخش معدن تکیه کرد؟ 
ابتدا باید تاکید کرد که قرار نیست بخش معدن جاى نفت را بگیرد. نفت همچنان تا 
چندین دهه آینده یکى از بخش هاى کلیدى و تامین کننده منابع مالى طرح هاى عمرانى و 
تامین کننده نهاده هاى مورد نیاز بسیارى از صنایع داخلى خواهد بود. جداى از این مساله، 
بخش معادن و صنایع معدنى نیز به موازات، مى تواند یک نقش تعیین کننده و یک جایگاه 

استراتژیک در توسعه کشور داشته باشد.
با این توضیح، براى اینکه این بخش توســعه پیدا کند الزم است اقداماتى انجام شود. 
اوالً در بعد اقتصاد کالن باید سیاست هاى ارزى اصالح شود، از دخالت در قیمت گذارى ها 
اجتناب شود، رابطه مالى دولت و معادن بازنگرى و تصریح شود و زیرساخت هاى حمل ونقل، 

انرژى، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنى کشور توسعه یابند.
ثانیاً براى توسعه ابزارهاى تامین مالى هم باید اقداماتى انجام شود. مشکل تامین مالى 
بخش معدن را مى توان با تشکیل کنسرسیوم هاى بزرگ معدنى و تنوع بخشى و توسعه نظام 

تامین مالى مورد نیاز معادن و صنایع معدنى حل کرد.
ثالثاً اقدامات مهم دیگرى هم براى رفع تعارضات میان محیط زیســت و فعالیت هاى 
معدنى باید انجام شود. در این زمینه باید ضوابط محیط زیستى مرتبط با فعالیت هاى معدنى 
بازنگرى شود و مدل استخراج پایدار تدوین شود. براى توسعه صنایع بازیافت هم مى توان 

زمینه سازى کرده و انگیزه ایجاد کرد.
در زمینه بهبود محیط کســب وکار فعالیت هاى معدنى، اقداماتى مانند ارتقاى حقوق 
اکتشافات، ایجاد محیطى شفاف و رقابتى براى واگذارى معادن و رفع موانع سرمایه گذارى 

خارجى مى تواند به بهبود محیط کسب وکار بخش معدن و صنایع معدنى کمک کند.
Á   با توجه به سهم پایین بخش معدن در اقتصاد، این بخش تا چه اندازه قابلیت آن را  

دارد که پیشران رشد باشد؟ مزیت بخش معدن نسبت به دیگر بخش ها در پیشرانی رشد 
اقتصادی چیست؟

  بخش معادن غیرنفتى حتى با احتساب صنایع معدنى در حال حاضر سهم اندکى در 
تولید ناخالص داخلى دارد ولى بر اساس نتایج مطالعات، بخش معادن کشور حتى با وجود 
این سهم اندك، مى تواند در آینده یکى از پیشران هاى رشد اقتصادى باشد. براى این ادعا 
مى توان دالیل مختلفى ارائه کرد از جمله آنکه بخش معدن، پیوندهاى پسین و پیشین 
بسیار قوى با طیف گسترده اى از فعالیت هاى اقتصادى دارد. از طرف دیگر، ذخایر معدنى 
بسیار غنى کشور و برخوردارى کشور از ذخایر گسترده و متنوع معدنى، برخوردارى از ذخایر 
انرژى گسترده، پایدارى باال و نوسان پایین فعالیت هاى معدنى و نظایر آن نیز هر یک دلیلى 
بر اهمیت نقش معدن است. بخش معادن اساساً ظرفیت باالیى در جذب سرمایه گذارى 
مستقیم خارجى دارد. در کشورهاى معدن خیز، سهم عمده اى از سرمایه گذارى مستقیم 
خارجى به بخش معادن و صنایع معدنى اختصاص دارد. حتى در دوره هاى رکود اقتصادى، 
بخش معادن در کشــورهاى معدن خیز، جایگزین ســایر بخش هاى اقتصادى در جذب 
سرمایه گذارى مستقیم خارجى شده است. یکى دیگر از مزیت هاى توسعه بخش معادن آن 
است که توسعه این بخش به طور گسترده اى تقاضا براى ایجاد زیرساخت هاى حمل ونقل 

ریلى، زیرساخت هاى انرژى، طرح هاى انتقال آب و صنایع بازیافت ایجاد مى کند. به بیان 
دیگر، با توســعه معادن و صنایع معدنى کشور، سرمایه گذارى خارجى در زیرساخت هاى 
حمل ونقل و انرژى جذابیت پیدا مى کند. این مســاله نیز به طور غیرمستقیم مى تواند به 
رشد اقتصادى کشور کمک کند. عالوه بر آن،  توسعه معادن و محصوالت معدنى، جداى 
از فراهم ســاختن امکان صادرات محصول و بهبود تراز تجارى کشور، مى تواند نهاده هاى 
مورد نیاز طیف گسترده اى از صنایع داخلى را نیز فراهم کند. در مجموع با توجه به ذخایر 
گسترده معدنى، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه گذارى خارجى،  
پایدارى نسبى فعالیت هاى معدنى، ماندگارى طوالنى سرمایه گذارى ها، پیوندهاى پسین 
و پیشــین قوى با سایر فعالیت هاى اقتصادى و کمک به بهبود تراز تجارى،  مى توان ادعا 
کرد بخش معادن و صنایع معدنى کشور قابلیت تبدیل شدن به یکى از پیشران هاى رشد 

اقتصادى را در آینده دارد.
Á   در این صورت نقش دولت و بخش خصوصی در توســعه بخش معدن چگونه باید  

تفکیک شود؟ تجربه دیگر کشورها در این زمینه چگونه است؟
تفکیک نقش دولت و بخش خصوصى در توســعه معادن بســیار حائز اهمیت است. 
نقش دولت باید متمرکز بر ایجاد زیرساخت ها، سرمایه گذارى در اکتشافات، بهبود محیط 
کسب وکار و افزایش شفافیت و رقابت و زمینه سازى براى جذب سرمایه هاى خارجى باشد. 
نقش بخش خصوصى نیز سرمایه گذارى و تامین مالى و توسعه کسب وکارهاى معدنى است. 
به بیان دیگر، تامین مالى و بنگاهدارى فعالیت هاى معدنى بر عهده بخش خصوصى است. با 
این حال دولت مى تواند نقشى بسیار کلیدى و مهم در توسعه معادن کشور بر عهده بگیرد. 
در گام نخست الزم است به سیاست سرکوب نرخ ارز خاتمه داده و تا حد امکان از دخالت 
در قیمت گذارى ها اجتناب شــود. همچنین تبیین رابطه مالى دولت و معادن و برقرارى 
یک الگوى منعطف و کارآمد براى تعیین بهره مالکانه نیز مى تواند بســیار مفید باشد. از 
سوى دیگر، توسعه زیرساخت هاى حمل ونقل، انرژى، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع 
معدنى، با فراهم کردن زمینه سرمایه گذارى بخش خصوصى و سرمایه گذارى خارجى باید 

در دستور کار قرار گیرد.
Á  تحریم های خارجی تا چه میزان مانع فعالیت های معدنی خواهد شد و چه باید کرد؟  

تحریم هاى خارجى، مشــکالت گسترده اى براى بخش معدن و صنایع معدنى ایجاد 
خواهد کرد. معادن و صنایع معدنى از ســه حوزه مختلف تحت تاثیر تحریم هاى خارجى 
قرار خواهد گرفت. اول آنکه بخش معادن و صنایع معدنى نیاز به تجهیزات و ماشین آالت 
پیشرفته دارد که بخش عمده اى از آنها از طریق واردات تامین مى شود. در شرایط فعلى، از 
یک طرف نرخ ارز افزایش یافته و هزینه واردات رشد قابل توجهى پیدا کرده است و از طرف 
دیگر در نتیجه تحریم هاى خارجى بسیارى از شرکت هاى صاحب نام بین المللى فراهم کننده 
تجهیزات معدنى، امکان تامین ماشین آالت و تجهیزات معدنى مورد نیاز کشور را نخواهند 
داشــت. این مسائل، انتقال فناورى و در نتیجه فعالیت جارى و برنامه هاى توسعه معادن 
کشور را دچار مشــکالت جدى خواهد کرد. دوم آنکه، بخش قابل توجهى از محصوالت 
معدنى و صنایع معدنى به بازارهاى خارجى صادر مى شود. اگرچه با افزایش نرخ ارز، مزیتى 
براى صادرات محصوالت معدنى ایجاد شده است ولى در مقابل در اثر تحریم هاى خارجى، 
امکان تجارت با شرکت هاى خارجى بزرگ و بازگرداندن ارز صادراتى با موانعى روبه رو شده 
است. تحریم هاى خارجى صادرات محصوالت معدنى را با محدودیت هاى جدى مواجه کرده 
است. سوم آنکه، معادن و صنایع معدنى نظیر آنچه در سایر کشورها نیز وجود دارد، بسیار 
وابسته به تامین مالى خارجى و جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى است. اساساً صنایع 
معدنى، مشابه صنعت نفت، یک صنعت بین المللى است و نیازمند مشارکت و تامین مالى 
خارجى است. در شرایط فعلى و با تشدید تحریم ها، بانک ها و شرکت هاى بزرگ خارجى 

امکان تامین مالى فعالیت هاى معدنى را نخواهند داشت.
با جمع بندى نکات فوق، مى توان این گونه تاکید کرد که تحریم هاى خارجى مســیر 
انتقال فناورى، صادرات محصول و جذب منابع مالى را دچار مشکالت عمده خواهد کرد. 
در این شرایط، براى جلوگیرى از رکود معادن و صنایع معدنى مى توان اقداماتى را انجام 
داد از جمله، تشکیل کنسرســیوم هاى داخلى با حضور شرکت هاى معدنى براى تامین 
مالى فعالیت هاى معدنى، انتشــار اوراق دولتى براى تامین مالى زیرساخت هاى مورد نیاز 
معادن، حذف ممنوعیت ها و محدودیت هاى صادراتى، کاهش تعرفه واردات ماشین آالت و 
 تجهیزات معدنى و توسعه طرح هاى زیرساختى از محل انتشار اوراق براى ایجاد تقاضا براى

 محصوالت معدنى. 

تفکیک نقش 
دولت و بخش 
خصوصی در 

توسعه معادن 
بسیار حائز اهمیت 
است. نقش دولت 

باید متمرکز بر 
ایجاد زیرساخت ها، 

سرمایه گذاری در 
اکتشافات، بهبود 
محیط کسب وکار 

و افزایش شفافیت 
و رقابت و 

زمینه سازی برای 
جذب سرمایه های 

خارجی باشد.

 در مجموع با 
توجه به ذخایر 

گسترده معدنی، 
قابلیت رشد سریع 

بخش معادن، 
قابلیت جذب 

سرمایه گذاری 
خارجی،  پایداری 

نسبی فعالیت های 
معدنی، ماندگاری 

طوالنی 
سرمایه گذاری ها، 
پیوندهای پسین 
و پیشین قوی با 

سایر فعالیت های 
اقتصادی و کمک 

به بهبود تراز 
تجاری،  می توان 
ادعا کرد بخش 
معادن و صنایع 

معدنی کشور 
قابلیت تبدیل 

شدن به یکی از 
پیشران های رشد 

اقتصادی را در 
آینده دارد.

 قابلیت 
موجود


