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خالصه مدیریتی
کمــی قابــل توجهــی را  گذشــته توانســته رشــد  کشــور، در ســالیان  صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان پیشــران بســیاری از صنایــع در 

کنــد، ولــی بــا نقایــص ســاختاری عدیــده ای نیــز مواجــه بــوده اســت. در نتیجــه بــه لحــاظ حجــم تولیــد، جایــگاه قابــل قبولــی  تجربــه 

ک جــزء  کــه در برخــی از محصــوالت مثــل متانــول، اوره و آمونیــا ــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران به دســت آمــده بــه طــوری  در دنیــا ب

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان بــزرگ دنیــا می باشــد. ولــی بــه لحــاظ ارزش صادراتــی محصــوالت، جایــگاه مناســبی عایــد ایــن صنعــت 

کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه نشــان می دهــد، بــرای رهایــی از خــام فروشــی، هدایــت بنگاه هــا بــه ســمت  نشــده اســت. تجــارب 

ــا ارزش افــزوده و فنــاوری بــاال ضــروری اســت. تولیــد محصــوالت صادراتــی ب

کلــی عــدم  گــروه  گرفتــه در مطالعــه حاضــر، نقایــص عملکــردی ایــن صنعــت را می تــوان در دو  ــر اســاس آسیب شناســی صــورت  ب

کــرد. در واقــع رشــد صنعــت پتروشــیمی در ایــران قابــل  تــوازن در زنجیــره تولیــدات و ضعــف در زیرســاخت های پشــتیبان طبقه بنــدی 

کشــورهای دیگــر بــاال بــوده و در  توجــه ولــی نامتــوازن بــوده اســت. از طــرف دیگــر نیــز وابســتگی های مهندســی و فناورانــه صنعــت بــه 

گریبان گیــر صنعــت می باشــند. عوامــل موجــد هــر یــک از  ح هــای ســرمایه گذاری نیــز مشــکالت عدیــده ای  خصــوص تامیــن مالــی طر

ایــن نقیصه هــای ســاختاری نیــز مطابــق نمــودار ذیــل شناســایی شــد.

نقایــص ســاختاری صنعــت پتروشــیمی، منجــر بــه چالش هــای قابــل توجهــی بــرای صنایــع پایین دســت آن در زمینــه تامیــن مــواد 

کــه نتایــج در نمــودار  اولیــه مــورد نیــاز شــده اســت. قســمت دیگــر ایــن مطالعــه نیــز بــه شناســایی ایــن مشــکالت اختصــاص یافتــه اســت 

ذیــل مشــاهده می شــود. 
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ح ذیــل بــرای بهبــود هــر یــک از نقیصه هــای  گــروه بــه شــر گرفتــه، راهکارهایــی در هفــت  بــا توجــه بــه آسیب شناســی های صــورت 

ســاختاری شناســایی شــده ارائــه شــده اســت.

الــف- پیشــنهاد تشــکیل نهــادی باالدســت )بــرای مثــال وزارت انــرژی( بــه منظــور تعییــن جهت گیری هــا و اســراتژی های حرکــت 

کشــور. از نیازهــای صنعتــی بــه مصــرف انــرژی در 

کاهش خام فروشی: ب- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق 

ــه     ــع ب ــر ســود( از صادرکننــدگان محصــوالت باالدســت و واریــز مناب ــر ارزش افــزوده و مالیــات ب دریافــت عــوارض مالیاتــی )مالیــات ب

صنــدوق ســرمایه گذاری توســعه صنایــع میان دســت پتروشــیمی 

اســتفاده مجــدد از ظرفیــت مــاده 104 قانــون برنامــه پنجــم توســعه )و همچنیــن مــاده 37 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر( بــه    

کاالهــای بــا ارزش افــزوده پاییــن از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت. در ایــن خصــوص  منظــور وضــع عــوارض صادراتــی روی 

کنــد.  نیــاز اســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت لیســتی از اقــالم دارای ارزش افــزوده پاییــن را مشــخص 

ج- پیشــنهاد جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی از طریــق افزایــش انگیــزه حرکــت شــرکت های پتروشــیمی در 

زنجیــره:

بازبینی در معافیت های پیش بینی شده در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه.   

ک صنایــع     اســتفاده مجــدد از پتانســیل مــاده 156 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــرای انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت تامیــن خــورا

میانــی پتروشــیمی و پیشــنهاد بهره بــرداری مجــدد از آن در قالــب یــک مصوبــه بــا هــدف تســری تخفیفــات اعمــال شــده در 

باالدســت بــه محصــوالت میان دســت.
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اســتفاده مجــدد از ظرفیــت قانونــی بــال اســتفاده در مــاده 156 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه منظور انعقــاد قراردادهــای بلندمدت    

کننــده داخلــی )صنایــع میانــی  ک صنایــع میان دســت پتروشــیمی میــان واحدهــای باالدســت بــا بنگاه هــای مصــرف  تامیــن خــورا

پتروشــیمی( و بهره منــدی از معافیت هــای صــادرات غیرنفتــی از جملــه معافیت هــای مالیاتــی.

کاهــش پلکانــی عــوارض دریافتــی صادراتــی در صــورت حرکــت در زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت مشــخص شــده طبــق فهرســت    

اولویت هــای تصویــب شــده.

ــاالنه     ــالم س ــور و اع کش ــی  ــع داخل ــل مناب ــی از مح ــت دار جهــت تامیــن مال ــیمیایی اولوی ــام ش ــای نیمه تم ح ه تدقیــق فهرســت طر

کشــور از طریــق شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا  اولویت هــا بــه نهادهــای مالــی 

هــدف تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت.

کیــد بــر تضامیــن     تقویــت فرآینــد تامیــن مالــی خارجــی )فاینانــس( توســعه صنایــع پتروشــیمی میان دســتی و پایین دســتی بــا تا

گرفتــن ســهام یــا محصــول شــرکت های پتروشــیمی( بــرای محصــوالت میان دســتی و پایین دســتی. دولــت )بــه اتــکای وثیقــه 

د- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق افزایش واحدهای تولید آروماتیک:

ک پتروشــیمی های مایــع در مــاده 3 آیین نامــه اجرایــی جــزء )4( بنــد     گرفتــه شــده بــرای قیمــت خــورا افزایــش تخفیفــات در نظــر 

)الــف( مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( حداقــل بــه انــدازه تخفیفــات در 

گازی. گرفتــه شــده بــرای پتروشــیمی های  نظــر 

کمــک بــه ایجــاد واحدهــای جدیــد پتروشــیمی مایــع مشــابه واحدهــای فعلــی )بــه منظــور عــدم نیــاز بــه اخــذ الیســنس جدیــد( بــا    

اســتفاده منابــع صنــدوق توســعه ملــی

ه- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق رفع اشکاالت ناظر بر فناوری: 

ایجــاد و حمایــت از شــکل گیری شــرکت های تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و صنــدوق نــوآوری و    

کیــد بــر ضــرورت تولیــد در مقیــاس آزمایشــگاهی بــه  شــکوفایی بــرای به دســت آوردن الیســنس )شــرکت های الیسنســور( بــا تا

ــوت. ــورت پایل ص

ایجــاد و حمایــت از شــکل گیری شــرکت های تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و صنــدوق نــوآوری و    

ــوت. ــورت پایل ــه ص ــگاهی ب ــاس آزمایش ــد در مقی ــرورت تولی ــر ض ــد ب کی ــا تا ــت ب کاتالیس ــت آوردن  ــرای به دس ــکوفایی ب ش

ــیمی از     ــت پتروش ــاز صنع ــورد نی ــدی م کلی ــزات  ــد تجهی ــرای تولی ــی ب ــی مهندس ــرکت های طراح ــکل گیری ش ــت از ش ــاد و حمای ایج

کســترودرهای خــاص، توربیــن، موتورهــای ضــد انفجــار و سیســتم های اتوماســیون و ...  کمپرســور، ا قبیــل 

   )LNG گاز )تولید ایجاد و حمایت از شکل گیری شرکت های تحقیق و توسعه و دانش بنیان در زمینه فناوری مایع سازی 

ــق و     ــرمایه گذاری در تحقی ــویق س ــور تش ــه منظ ــات ب ــاف از مالی ــای مع ــزء هزینه ه ــعه ج ــق و توس ــای تحقی ــن هزینه ه گرفت ــر  در نظ

توســعه
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از طریــق بهبــود زیرســاخت های پشــتیبان صــادرات و  و- پیشــنهاد جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی 

واردات:

ایجاد شرکت های تخصصی صادرات و واردات محصوالت میان دست پتروشیمی به منظور از میان بردن انحصار   

عقــد موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــا مقاصــد مهــم صادراتــی توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا هماهنگــی معاونــت    

حقوقــی رئیس جمهــور و وزارت امــور خارجــه.

ایجاد شرکت های تخصصی صادرات و واردات محصوالت پتروشیمی.   

ایجاد امکانات انبارش و نگهداری مواد وارداتی.   

ی- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی با نگاه آینده پژوهانه:

کاربــرد و تقاضــای مصرفــی فــراوان     کــه در آینــده  تدویــن اســتراتژی توســعه صنعــت پتروشــیمی بــا اولویــت بــه توســعه محصوالتــی 

ــادی ان.  ــد داشــت. از قبیــل نایلــون )جایگزیــن الیــاف پلی اســتر(، پروپیلــن و بوت خوان
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1   مقدمه
ــه شــمار مــی رود. از طرفــی محصــوالت  صنعــت پتروشــیمی از بزرگتریــن زنجیره هــای ارزش تولیــد در بیــن صنایــع مختلــف جهــان ب

ایــن صنعــت بــه عنــوان مــواد میانــی و واســطه ای صنایــع دیگــر همچــون صنایــع خــودرو، صنایــع غذایــی، نســاجی، لــوازم خانگــی، 

کــود و ســموم شــیمیایی، حالل هــا، داروهــای شــیمیایی، شــوینده ها، محصــوالت  بســته بندی، مبلمــان، رنــگ و رزیــن، چســب ها، 

مــواد  تحویــل  ضمــن  پتروشــیمی،  تکمیلــی  صنایــع  می شــود.  محســوب  و...  الکترونیــک  و  بــرق  صنعــت  بهداشــتی،  آرایشــی- 

ــرای اســتفاده مصرف کننــده  کاالی مصرفــی ب ــا  ــه محصــول ی ــی پتروشــیمی آن را ب ــع باالدســتی و میان ــا پلیمــری از صنای شــیمیایی ی

تبدیــل می کننــد. از ایــن جهــت صنعــت پتروشــیمی را پیشــران صنایــع دیگــر می داننــد. عمومــا ســهم تجــارت بین المللــی در صنعــت 

پتروشــیمی در دنیــا ناچیــز بــوده و بســیاری از تولیــدات زنجیــره بــه عنــوان محصــول میانــی در تولیــد ســایر محصــوالت و همچنیــن بــه 

ــود. ــتفاده می ش ــت( آن اس ــی )پایین دس ــع تکمیل ــتفاده در صنای ــورد اس ک م ــورا ــوان خ عن

برخورداری صنعت پتروشیمی از پیوندهای پیشین قدرتمند با بسیاری از صنایع از قبیل:
الســتیک و پالســتیک، دارو، منســوجات، مبلمــان، اتومبیل ســازی، شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی، انتشــار، چــاپ و تکثیــر، 

ک، غذایــی و آشــامیدنی، بســته بندی، ساختمان ســازی و صنایــع وابســته، انــرژی پوشــا

صنایــع  دارد.  پتروشــیمی  تولیــدات  از  بهره گیــری  در  را  درصــد(   28( ســهم  باالتریــن  بســته بندی،  صنعــت  بیــن،  ایــن  در 

منظــر  ایــن  از  بعــدی  رده هــای  در  درصــد   12 بــا  اتومبیل ســازی  و  درصــد   14 ساختمان ســازی  درصــد،   19 بــا  الکترونیــک 

بیش تــر اشــتغال زایی  و  باالتــر  افــزوده  ارزش  ایجــاد  تــوان  پتروشــیمی،  پایین دســت  صنایــع   )Nexant, 2016( دارنــد.   قــرار 

 را دارند. از طرف دیگر، این صنایع، امکان دستیابی به صادرات متنوع تر و پیچیده تری را فراهم می آورند. 
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شکل 1. زنجیره تولیدات صنعت پتروشیمی

کیــد بــوده  کشــور نیــز مــورد تا اهمیــت توجــه بــه صــادرات غیرنفتــی و همچنیــن تکمیــل زنجیره هــای ارزش در اســناد باالدســتی 

گاز از طریــق  کلــی اقتصــاد مقاومتــی، بــه مقابلــه بــا ضربه پذیــری درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و  اســت. در بنــد 13 سیاســت های 

گاز و  افزایــش صــادرات پتروشــیمی و در بنــد 15 آن نیــز بــه افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و 

توســعه تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی اشــاره شــده اســت. در ایــن زمینــه می تــوان مــوارد دیگــری از قبیــل 

گاز طبیعــی در جــزء »8« بنــد الــف  گاز و پتروشــیمی به جــای صــدور نفــت خــام و  کیــد بــر جایگزینــی صــادرات فرآورده هــای نفــت و  تا

کلــی انــرژی در دوره چشــم انداز و همچنیــن تکمیــل زنجیــره تولیــد از مــواد خــام تــا محصــوالت نهایــی بــا رعایــت اصــل  سیاســت های 

کار و  ــت از  ــی، حمای ــد مل ــی تولی کل ــت های  ــد »5« سیاس ــن، در بن ــی معی ــازه زمان ــی در ب ــن از خام فروش گرفت ــه  ــری و فاصل رقابت پذی

ســرمایه ایرانــی را نــام بــرد. 

کشــور در محصــوالت پایــه و باالدســت بــه مزیــت رقابتــی و تولیــد  کلیــدی ایــن صنعــت، چگونگــی تبدیــل مزیــت نســبی  چالــش 

صادراتــی در محصــوالت پایین دســت )تکمیلــی( اســت. بنابرایــن هــدف مطالعــه حاضــر، بررســی و آسیب شناســی صنعــت پتروشــیمی 

در ایــران و تــالش بــر ارائــه راهکارهایــی در خصــوص بهبــود آن هاســت.

2   نمایی از صنعت پتروشیمی در ایران
ســابقه تاســیس صنعــت پتروشــیمی در ایــران بــه ســال 1348 و شــروع فعالیــت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــا بهــره بــرداری 

ــردد. در حــال حاضــر، 63 واحــد پتروشــیمی فعــال )26 مجتمــع در منطقــه اقتصــادی  ــود شــیمیایی شــیراز برمی گ ک از واحــد تولیــد 

ــا ظرفیــت تولیــد 65 میلیــون تــن در ســال، مشــغول بــه  ماهشــهر، 17 مجتمــع در منطقــه عســلویه و 20 مجتمــع در ســایر مناطــق( ب

کــه بخشــی از ایــن تولیــدات صــرف خــود صنایــع می شــود و مابقــی آن بــه فــروش می رســد. تولیــد هســتند 
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کارخانه ای ایران: جایگاه صنعت پتروشیمی در میان صنایع 
- اولین صنعت به لحاظ درآمدزایی ارزی

- اولین صنعت خالق ارزش افزوده
کارگاه های صنعتی - پنجمین صنعت در اشتغال فعاالن 

در نتیجــه فعالیــت ایــن مجتمع هــا، ایــن صنعــت در حــال حاضــر، ســهم 2/9 درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی، 18/2 درصــدی 

از ارزش افــزوده صنعتــی و 48/2 درصــدی از صــادرات صنعتــی را در اختیــار دارد.
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کارخانه ای ایران شکل 2. جایگاه صنعت پتروشیمی در میان صنایع 
ماخذ: محاسبات تحقیق

ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی ایــران در ســال 1397، رقمــی بالــغ بــر 65 میلیــون تــن و تولیــد واقعــی صنعــت نیــز حــدود 53/3 

ــوده اســت. ــن ب میلیــون ت

عملکرد سال 1397 صنعت پتروشیمی د رایران: 
ظرفیت: 65 میلیون تن 

تعداد مجتمع های تولیدی: 63 مجتمع
تولید محصوالت : 53.3 میلیون تن

صادرات محصوالت:
20.3 میلیون تن )11.4 میلیارد دالر(

فروش خالص داخلی محصوالت )سهم صنایع پایین دستی(: 8.5 میلیون تن 

در ســال 1397، از 53.3 میلیــون تــن محصــول تولیــدی صنعــت پتروشــیمی، 17.7 میلیــون تــن بــه ارزش 675.2 هــزار میلیــارد 

کشــور بــه فــروش رســیده و 20.3 میلیــون تــن )بــه ارزش 11.4 میلیــارد دالر( صــادر شــده اســت. بقیــه محصــوالت  ریــال در داخــل 

تولیــدی یــا بــه عنــوان مــاده واســط در داخــل مجتمع هــا مصــرف شــده و یــا بــه فــروش بیــن مجتمع هــای پتروشــیمی اختصــاص یافتــه 

اســت.
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کشــور در ســال  ج از  کشــور بــه تفکیــک توزیــع آن هــا در داخــل و خــار بررســی ســهم محصــوالت پتروشــیمی تولیــد شــده در 

تولیــدی، حــدود 38 درصــد صــادر شــده، حــدود 17 درصــد در داخــل  تــن محصــول  از 53.3 میلیــون  1397 نشــان می دهــد، 

بیــن مجتمع هــای پتروشــیمی بــه فــروش رســیده، حــدود 29 درصــد در داخــل مجتمع هــا بــه عنــوان محصــول واســطه در تولیــد 

ــه  ــن فــروش داخلــی ب کل 17.7 میلیــون ُت ــن از  ســایر محصــوالت مصــرف شــده و فقــط حــدود 16 درصــد آن معــادل 8/5 میلیــون ُت

کاال صــورت می گیــرد. بــه عبارتــی ســهم صنایــع  کــه عمدتــًا از طریــق بــورس معامــالت  طــور خالــص در داخــل بــه فــروش رســیده 

کشــور، حــدود 8/5 میلیــون ُتــن بــوده اســت.  کل 38 میلیــون ُتــن محصــول قابــل فــروش پتروشــیمی در  پایین دســتی )تکمیلــی( از 

)مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، 1398(

کشور در سال 1397 شکل 3. توزیع محصوالت تولیدی پتروشیمی در داخل و خارج از 
ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 1398 

رونــد عملکــرد تولیــد و بازرگانــی ایــن صنعــت در ســال های دهــه 90 شمســی در جــدول 1 قابــل مشــاهده اســت. بــر اســاس 

کشــور از ســال 1390 تــا پایــان ســال 1397، بــه طــور  دادههــای جــدول ذیــل مقــدار فــروش داخلــی محصــوالت پتروشــیمی در داخــل 

متوســط ســالیانه 6/3 درصــد رشــد داشــته و از 11/86 میلیــون ُتــن در ســال 1390 بــه 17/7 میلیــون ُتــن در ســال 1397 افزایــش یافتــه 

اســت. همچنیــن میــزان صــادرات نیــز بــا متوســط رشــد ســالیانه 2/7 درصــد از 18/2 میلیــون ُتــن در ســال 1390 بــه 20/3 میلیــون 

ُتــن در ســال 1397 افزایــش یافتــه اســت.
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 جدول 1. وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی در ایران 1390-1397

ماخذ: گزارش های عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال های مختلف

کــه بــرای توســعه ایــن صنعــت، خصوصــًا  گســترده ای اســت  کنونــی صنعــت پتروشــیمی، مرهــون برنامه ریزی هــای  جایــگاه 

ســرمایه گذاری های قبلــی بــه وبــژه در اواســط دهــه 80 شمســی صــورت پذیرفــت1. همچنیــن، در نتیجــه ســرمایه گذاری های دوران 

کســب ســهم دو برابــری در صــادرات صنعتــی در طــول دهــه 80 شمســی شــد2.  گذشــته در صنعــت پتروشــیمی، ایــن صنعــت موفــق بــه 

ح هدفمندســازی یارانه هــا و همچنیــن خصوصی ســازی های انجــام شــده در صنعــت  از ســال 1389 تــا 1394 بــه علــت اجــرای طــر

کاهنــده همــراه شــد3. در فاصلــه ســال 1395 تــا 1397 نیــز ظرفیــت  پتروشــیمی، توســعه و ظرفیت ســازی ها در ایــن صنعــت بــا رونــدی 

ح هــای در دســت  تولیــد از 61/9 میلیــون تــن بــه 65 میلیــون تــن رســید. در برنامــه ششــم توســعه نیــز مقــرر شــده، بــا پایــان یافتــن طر

اجــرا، ظرفیــت اســمی تولیــدات ایــران تــا پایــان ســال برنامــه بــه بیــش از 100 میلیــون تــن و درآمدهــای صادراتــی آن بــه 20 میلیــارد دالر 

افزایــش یابــد.

کشور )اعداد: ظرفیت تولید در سال های مختلف( ماخذ: شفیعی )1397( شکل 4. روند توسعه صنعت پتروشیمی در 

1.  به گونــه ای کــه ظرفیت هــای ایجــاد شــده بــرای تولیــد محصــوالت پتروشــیمیایی بــا متوســط رشــد ســاالنه 7.9 درصــد از 10.3 میلیــون تــن در ســال 1368 بــه 51.1 میلیــون تــن در 
ســال 1389 افزایــش یافــت.

2.  به طوری که سهم صادرات صنتعت پتروشیمی در صنایع کارخانه ای از حدود 15 درصد در اوایل دهه به حدود 28 درصد در انتهای دهه رسید.
3.  ظرفیت تولید از سال 1389 با متوسط رشد ساالنه 4.1 درصد، به 62.6 میلیون تن در سال 1394 رسید.



15 تدوین سیاست های صنعتی و معدنی

کنــدی صــورت می گیــرد. ایــن مســاله ناشــی از ایــن  طــی ســال های اخیــر رونــد افزایــش ســهم پتروشــیمی از صــادرات صنعتــی بــه 

ــوده و رشــد  گاز ب ــول تولیــدی از  ــا هــدف افزایــش صــادرات متان ــا ب ح هــای برنامه ریــزی شــده در صنعــت، عمدت ــه طر ک ــوده  مســاله ب

ــه  ــر و افزایــش ارزش افــزوده از طریــق عمــق بخشــی ب ــذا تنوع بخشــی باالت کار نبــوده اســت. ل ارزش افزایــی و اشــتغال زایی در دســتور 

زنجیــره ارزش الــزام اساســی پیشــروی صنعــت اســت.

ک فراوان، متنوع و ارزان، مزیت صنعت پتروشیمی در ایران 3   دسترسی به خورا
کشــور ایــران بــه لحــاظ مجمــوع ذخایــر انــرژی رتبــه نخســت در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. همچنیــن چهارمیــن ذخایــر 

گاز طبیعــی جهــان متعلــق بــه ایــران اســت.  بــزرگ شــناخته شــده نفــت و دومیــن ذخایــر بــزرگ 

ک پتروشیمی ها شکل 5. ذخایر هیدروکربوری ایران، منبع غنی تامین خورا
2016 ,)U.S. Energy Information Administration )EIA ماخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های

طبــق برآوردهــای موسســه مکنــزی در ســال 2016، حتــی بــا وجــود نااطمینانی هــای موجــود در رشــد جهانــی و قیمت هــای 

کاهــش جهانــی بهــای انــرژی و بــه دنبــال آن افــت  ک در جهــان،  محصــوالت پتروشــیمی )از قبیــل بهره بــرداری از منابــع جدیــد خــورا

ــد  ــی خواه ــیمی باق ــت پتروش ــودآور در صنع ــده س ــک تولیدکنن ــوان ی ــه عن ــاال ب ــران احتم ــیمی(، ای ــوالت پتروش ــت محص ــدید قیم ش

گران تــر از تولیــد  ک ارزان قیمــت بــه ایــن صنعــت در ایــران یــک مزیــت جهانــی می دهــد. اتیلــن تولیــدی از نفتــا،  مانــد، زیــرا خــورا

گاز طبیعــی مواجــه  کمبــود  ــا  ــه ب ــه دیگــر تولیدکننــدگان خاورمیان ک ــی  ــر ایــن، در حال ــران اســت. عــالوه ب گاز طبیعــی در ای ــر  مبتنــی ب
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گاز مجتمــع پــارس جنوبــی افزایــش می بابــد و مزیــت آن را بــرای  کــه عرضــه ایــران افزایــش یابــد، زیــرا تولیــد  هســتند، انتظــار مــی رود 

چندیــن دهــه حفــظ می کنــد. 

کــه  ک فــراوان، متنــوع و ارزان بــرای صنعــت پتروشــیمی می باشــد  ذخایــر عظیــم هیدروکربــوری ایــران، باعــث فراهــم بــودن خــورا

ایــن مســاله، مزیــت اصلــی ایــن صنعــت در ایــران می باشــد. 

ک در پتروشیمی های ایران  شکل 6. عمده دریافت انواع خورا

گازی و مایــع تقســیم  ک  ک دریافتــی، بــه دو دســته پتروشــیمی های خــورا شــرکت های پتروشــیمی در ایــران از منظــر نــوع خــورا

می شــوند:

گازی:  ک  الف- شرکت های پتروشیمی خورا
ک مورد نیاز خود را تامین می کنند. این شرکت ها به چند طریق خورا

گاز ایران(    گاز )شرکت ملی  ک مورد استفاده از طریق خط لوله سراسری انتقال  دریافت خورا

گاز )شــرکت  گاز مــورد اســتفاده خــود را از طریــق خــط لولــه انتقــال  گاز طبیعــی،  ک  کننــده از خــورا شــرکت های پتروشــیمی اســتفاده 

گاز ایــران( دریافــت می کننــد. شــرکت های پتروشــیمی  رازی، پردیــس، شــیراز، شــهدای مرودشــت، خراســان و صنایــع پتروشــیمی  ملــی 

گاز طبیعــی اســتفاده می کننــد. ک  کرمانشــاه، از خــورا
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کشور گاز طبیعی در  ک  جدول 2. پتروشیمی های با خورا

محصوالت عمدهشرکت پتروشیمی

کرازی اوره و آمونیا

کپردیس اوره و آمونیا

کشیراز اوره و آمونیا

کشهدای مرودشت اوره و آمونیا

کخراسان اوره و آمونیا

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گازی و پاالیش آن داخل خود مجتمع    گ  دریافت خورا

گازی مــورد نیــاز خــود را از پاالیشــگاه ها و پــس از فــراورش و تصفیــه آن دریافــت می کننــد. بــا  ک  بیشــتر شــرکت های پتروشــیمی، خــورا

کــرده و پــس از عملیــات  گاز غنــی را دریافــت  گاز تــرش یــا  ایــن وجــود، برخــی از شــرکت های پتروشــیمی از قبیــل مــارون، پــارس، خــارگ 

پاالیــش و تصفیــه، 

که عملیات تصفیه و فراورش را در داخل خود انجام می دهند. جدول 3. واحدهای پتروشیمی 

ک مورد استفادهواحد پتروشیمی محصوالت عمدهعملیات تصفیه داخل واحدمحل تامینخورا

گاز مایع مناطق گاز غنیمارون گاز و  کارخانه های 
اتیلن، پلی اتیلن، پاالیش و بازیابی اتاننفت خیز خوزستان

پروپیلن و ...

اتانپاالیش و استحصال اتانفازهای 1 و 2 و 3 پارس جنوبیگاز غنیپارس

شیرین سازی و نم زدایی و چاه های نفت فالت قارهگاز ترشخارگ
گاز سبک )متان( متانولاستحصال 

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گازی هم جوار    ک متان از پاالیشگاه های  دریافت خورا

کــه نیــاز اســت قبــل از انتقــال  گاز اســتحصالی از بســیاری از میادیــن، عناصــر غیرآلــی دیگــری نیــز وجــود دارد  بــه طــور معمــول، در 

ــده و  ــام ش ــر روی آن انج ــی ب گوگردزدای ــی و  ــل نمک زدای ــی از قبی ــگاهی عملیات ــای پاالیش ــیمی، در مجتمع ه ــرکت های پتروش ــه ش ب

گاز قابــل اســتفاده در واحــد پتروشــیمی شــده و پــس از آن، عملیــات  ــه  گاز تــرش تبدیــل ب ــد. بدیــن ترتیــب  گردن تصفیــه و فــراورش 

ــت(  ــان اس ــه مت ــوط ب ــن، مرب ــده از میادی ــتخراج ش گاز اس ــده از  ــد ش ــم تولی ــترین حج ــود. )بیش ــام می ش گاز انج ــان از  ــازی مت جداس

کاوه قــرار می گیــرد. گــرس و متانــول  متــان به دســت آمــده در اختیــار پتروشــیمی های مــارون، فنــآوران، زا
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کشور ک متان در  جدول 4. پتروشیمی های با خورا

محصوالت عمدهشرکت پتروشیمی

متانولکارون

متانولفن آوران

گرس متانولزا

کاوه متانولمتانول 

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گازی یا پتروشیمی های دیگر    ک اتان از پاالیشگاه های  دریافت خورا

گوگردزدایــی در پاالیشــگاه ها تولیــد شــده  کــه پــس از عملیــات نمک زدایــی و  ک دیگــر شــرکت های پتروشــیمی، اتــان می باشــد  خــورا

کاویــان و امیرکبیــر قــرار می گیــرد. البتــه شــرکت های پتروشــیمی امیرکبیــر  و در اختیــار شــرکت های پتروشــیمی از قبیــل جــم، مرواریــد، 

ک اتــان خــود را از شــرکت های پتروشــیمی دیگــر دریافــت می کننــد. پتروشــیمی جــم نیــز بخشــی دیگــر از  و پلیمــر آریــا ساســول، خــورا

ک اتــان مــورد نیــاز خــود را از پترشــیمی پــارس دریافــت می کنــد. خــورا

کشور ک اتان در  جدول 5. پتروشیمی های با خورا

کشرکت پتروشیمی محصوالت عمدهمحل تامین خورا

اتیلن و پلی اتیلنپتروشیمی بندر امامامیرکبیر
برش های سه کربنه و سنگین تر

اتیلن و پلی اتیلنپتروشیمی پارسپلیمر آریا ساسول
برش های سه کربنه و سنگین تر

اتیلن و پلی اتیلنفازهای پارس جنوبی، پتروشیمی پارسجم
برش های سه کربنه و سنگین تر

اتیلن،فازهای پارس جنوبیمروارید
برش های سه کربنه و سنگین تر

اتیلن،فازهای پارس جنوبیکاویان
برش های سه کربنه و سنگین تر

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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ک مورد استفاده از طریق خط لوله اتیلن غرب     دریافت خورا

کشــور )از عســلویه بــه تبریــز( اجــرا شــده و هــدف از اجــرای آن، انتقــال اتیلــن از  ــا در غــرب  کشــور و منطقــه دن ــه اتیلــن غــرب  خــط لول

الفیــن یازدهــم )کاویــان(، الفیــن پنجــم )مرواریــد(، الفیــن هشــتم )گچســاران( و الفیــن ســیزدهم )ایــالم( بــه اســتان های غربــی و منطقــه 

کیلومتــر  دنــا جهــت تأمیــن مــاده اولیــه مجتمع هــای پتروشــیمی بــوده اســت. طــول مســیر خــط لولــه مذکــور بــا انشــعابات آن بــه 2740 

می رســد و بزرگ تریــن قطــر لولــه آن، 24 اینــچ می باشــد. 8 ایســتگاه تقویــت فشــار در طــول مســیر تعبیــه شــده و ظرفیــت خــط 3/5 

میلیــون تــن در ســال می باشــد.

کــه در نقطــه شــروع ایــن خــط لولــه قــرار دارد. در  کاویــان در بوشــهر اســت  تامین کننــده اصلــی ایــن خــط لولــه طویــل، پتروشــیمی 

ک اتیلــن مــورد نیــاز خــود  کرمانشــاه و لرســتان، خــورا کردســتان، مهابــاد، پلیمــر  حــال حاضــر، شــرکت های پتروشــیمی ارونــد، ایــالم، 

را از طریــق ایــن خــط لولــه تامیــن می کننــد.

کارشناســان صنعــت پتروشــیمی، نقدهــای مختلفــی در خصــوص راه انــدازی ایــن خط لوله  و توجیــه اقتصادی آن ارائــه نموده اند. 

ــیب پذیری  ــه و آس ــک منطق ــیمی در ی ــت پتروش ــور صنع ــی حض ــرایط اساس ــات و ش ــه الزام ــه ب ــدون توج ــی ب ــات سیاس ــر تصمیم تاثی

ناشــی از خطــرات طبیعــی همچــون ســیل از نــکات برجســته ایــن نقدهــا بــه شــمار مــی رود.

ک مورد استفاده از پتروشیمی های دیگر    دریافت خورا

ک  ــورا ــتر خ ــود. بیش ــتفاده می ش ــر اس ــوالت دیگ ــد محص ــد تولی ــی در فرآین ــاده میان ــوان م ــه عن ــیمی، ب ــوالت پتروش ــده محص عم

ــه همیــن ترتیــب از طریــق شــرکت های پتروشــیمی دیگــر تامیــن می شــود.1  مــورد اســتفاده در شــرکت های پتروشــیمی داخلــی نیــز ب

بــرای نمونــه شــرکت پتروشــیمی پــارس، اتیلــن را از شــرکت پتروشــیمی پلیمــر آریــا ساســول و بنــزن را از شــرکت های پتروشــیمی نــوری و 

ــود. ــده می ش ــیار دی ــیمی بس ــرکت های پتروش ــا در ش ــن فرآینده ــه ای ــد. نمون ــد می کن ــزن تولی ــت و اتیل بن ــینا دریاف بوعلی س

ک مایع:  ب- شرکت های پتروشیمی خورا
گازی، نفتا، بنزین پیرولیز و پالتفورمیت می باشد. گاز مایع، میعانات  ک مایع شرکت های پتروشیمی شامل  خورا

ــا نســبت های مختلــف اســت     ــان( ب کربنــه )نرمــال و ایزوبوت ــان( و چهــار  کربنــه )پروپ ــن ســه  گاز مایــع )LPG(: ترکیــب دو هیدروکرب

گرمایشــی )در ســیلندرهای قابــل حمــل پیکنیکــی  کاربردهــای  گاز مایــع بیشــتر بــرای  کــه در حالــت مایــع نگــه داشــته می شــوند. 

گاز اســتفاده می شــد( و بــه عنــوان ســوخت وســایل نقلیــه نیــز اســتفاده می شــود. همچنیــن  مخصوصــا قبــل از لوله کشــی سراســری 

1.  . برخــی از شــرکت های بــزرگ پتروشــیمی ماننــد BASF آلمــان، اقــدام بــه راه انــدازی چنــد مجموعــه یکپارچــه پتروشــیمی بــا عنــوان Verbung نمــوده کــه هماننــد یــک شــهرک 
پتروشــیمی بــزرگ عمــل نمــوده و فرآینــد زنجیــره تولیــد را در داخــل همــان مجموعــه از ابتــدا تــا انتهــا و بــا عرضــه محصــوالت هــر واحــد بــه واحــد بعــدی داخــل مجموعــه دنبــال 

می کنــد
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گاز  گاز خنک کننــده در وســایل ســرمازا همچــون یخچــال و فریــزر نیــز اســتفاده می شــود.  در ســاخت افشــانه ها و بــه عنــوان 

گاز غنــی محســوب می شــود. ایــن فــراورده ی  مایــع بــه عنــوان یکــی از محصــوالت اصلــی و ارزشــمند پاالیشــگاه های نفت خــام و 

کاربردهــای مختلفــی اســت از جملــه بــه عنــوان ســوخت در مصــارف خانگــی، تجــاری و صنعتــی،  هیدروکربــوری ارزشــمند دارای 

ک صنعــت پتروشــیمی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تقریبــا 6 میلبــون لیتــر بــه صــورت  حمــل و نقــل و همچنیــن بــه عنــوان خــورا

کــه عمــده حجــم آن بــه صــورت خــام صــادر می شــود. در بیــن شــرکت های پتروشــیمی  گاز مایــع تولیــد می شــود  ســاالنه در ایــران، 

ک در پتروشــیمی تبریــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. درحالی کــه  تنهــا ســاالنه 54 هــزار تــن از ایــن مــاده ارزشــمند بــه عنــوان خــورا

کــرد.  می تــوان ایــن مــاده را بــه عنــوان مــاده اولیــه بــرای تولیــد پروپیلــن و بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی اســتفاده 

گازی )NGL( بیشــتر از پنتــان و هیدروکربن هــای ســنگین تــر )+C5( تشــکیل شــده و بــا توجــه بــه موقعیــت برداشــت     میعانــات 

ــد.  ــکیل می ده ــا تش ــی از آن را نفت ــدود نیم ــت و ح ــزات اس ــواع فل ــاری از ان ــواًل ع ــد و معم ــک باش ــرد و نم گوگ ــد دارای  آن می توان

گازی بــر خــالف بوتــان و پروپــان، نیازمنــد شــرایط ویــژه بــرای مایــع مانــدن نیســتند و بــه شــیوه های مختلــف قــادر  میعانــات 

ــا پاالیشــگاه نفــت خــام، در پاالیشــگاه  گازوئیــل، بنزیــن، نفــت ســفید، ســوخت جــت و... هســتند. در مقایســه ب ــه  ــه تبدیــل ب ب

ــرمایه گذاری  ــه س ــر از هزین کمت ــرمایه گذاری آن  ــه س ــن هزین ــت. بنابرای ــر اس کمت ــی  ــی و پاالیش ــای تبدیل گازی، فرآینده ــات  میعان

ــد. ــی می باش ــارس جنوب گازی پ ــدان  ــران از می گازی ای ــات  ــد میعان ــزان تولی ــترین می ــت. بیش ــام اس ــت خ ــگاه نف پاالیش

ج تقطیــر     کــه در بــر گفتــه می شــود  نفتــا )Naphtha( بــه طبقــه ای از ســوخت های مایــع هیدروکربنــی بــا فراریــت و اشــتعال پذیری بــاال 

گازی یعنــی نفتــی  گازهــای ســبک )مثــل ال پی جــی( و نفــت ســفید قــرار می گیــرد. بخــش عمــده میعانــات  پاالیــش نفــت خــام بیــن 

گاز برداشــت می شــود، نیــز از نفتــا تشــکیل شده اســت. ایــن ســوخت مایــع از قطــران زغــال ســنگ نیــز قابــل اســتحصال  کــه از چــاه 

ک  کــه از آن بــه عنــوان خــورا کاربردهــای متنوعــی دارد. صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی خریــدار اصلــی نفتــا هســتند  اســت. نفتــا 

تولیــد فراورده هــای مختلــف پتروشــیمی از جملــه حالل هــا و رقیق کننده هــا، مــواد اولیــه انــواع پالســتیک، الیــاف مصنوعــی و 

الکل هــای صنعتــی اســتفاده می کننــد. 

کنــون     کــه تا کاتالیســتی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان محســوب می گــردد  پالتفورمیــت در ایــران از فرآورده هــای واحــد تبدیــل 

ــه طــور عمــده در شــرکت های پتروشــیمی جهــت  ــوده اســت. از پالتفورمیــت ب مشــتری عمــده آن شــرکت پتروشــیمی اصفهــان ب

ــود. ــتفاده می ش ــن اس ــواع زایلی ــن و ان ــزن، تولوئ ــامل بن ــک ش ــات آروماتی ــتحصال ترکیب اس

کوره هــای     در  نفتــا  حرارتــی  شکســت  جانبــی  محصــول  ســوخت،  ایــن  می باشــد.  ســبک  هیدروکربن هــای  جــزو  بنزین پیرولیــز 

پتروشــیمی، بعــد از جــدا ســازی محصــوالت اصلــی اســت. از ایــن محصــول میانــی بــرای تولیــد محصــوالت دیگــر پتروشــیمی 

اســتفاده می شــود. بنزین پیرولیــز خــام دارای حــدود 40 تــا 50 درصــد بنــزن و ترکیبــات آروماتیــک دیگــر اســت. ایــن مــاده بــه 

دلیــل درصــد بــاالی بنــزن، خــواص ســرطان زایی مســتقیم دارد و بــر سیســتم عصبــی، پوســت، چشــم و سیســتم تنفســی اثــرات 

منفــی فــراوان دارد. ایــن محصــول بــه دو دلیــل مناســب جهــت بازیابــی ترکیبــات بــا ارزش آروماتیکــی بخصــوص بنــزن می باشــد، 
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اول آنکــه درصــد ترکیبــات آروماتیــک آن باالتــر از ریفرمیــت مــی باشــد، دوم آن کــه هزینــه تولیــد آروماتیک هــا از بنزین پیرولیــز، 

از ریفرمیــت می باشــد. پائین تــر 

ک مایــع بــرای  ک، بوعلــی ســینا، اصفهــان و نــوری )برزویــه( از خــورا شــرکت های پتروشــیمی فــرآورش بنــدر امــام، تبریــز، شــازند ارا

فرآیندهــای تولیــدی خــود اســتفاده می کننــد.

کشور ک مایع در  جدول 6. پتروشیمی های با خورا

ک مورد استفادهشرکت پتروشیمی محصوالت عمدهمحل تامینخورا

گازی، نفتاپتروشیمی فرآورش بندر امام اتان، پروپان، بوتان و مناطق نفت خیز جنوب)NGL(، پاالیشگاه آبادان )نفتا(میعانات 
پنتان

نفتای سبک و سنگین، پتروشیمی تبریز
گاز مایع، اتان

پاالیشگاه  تبریز و تهران )نفتا(
)LPG( اتانپتروشیمی بندر امام و پاالیشگاه تبریز

ک ک و اصفهاننفتاپتروشیمی شازند ارا اتیلن و پروپیلنپاالیشگاه  ارا

گازی و بنزین پتروشیمی بوعلی سینا میعانات 
پیرولیز

)NGL( مناطق نفت خیز جنوب
آروماتیک هاپتروشیمی امیرکبیر )بنزین  پیرولیز(

گازی و بنزین پتروشیمی نوری )برزویه( میعانات 
پیرولیز

)NGL( فازهای پارس جنوبی
آروماتیک هاپتروشیمی جم )بنزین  پیرولیز(

آروماتیک هاشرکت پاالیش نفت اصفهانپالتفورمیتپتروشیمی اصفهان

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

4   جایگاه جهانی پتروشیمی ایران
ــده  ــران دی ــیمی ای ــت پتروش ــرد صنع ــاختار و عملک ــی در س ــته، نقیصه های گذش ــالیان  ــده در س ــت آم ــرفت های به دس ــود پیش ــا وج ب

کشــور از  کــردن بــه عرضــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن در بازارهــای جهانــی، درآمدزایــی انــدک  کــه منجــر بــه بســنده  می شــود 

کشــورهای پیشــرو در ایــن صنعــت شــده  کشــور در مقایســه بــا  صنایــع پتروشــیمی و بهره گیــری ناچیــز از مزیت هــای نســبی موجــود در 

کشــور آلمــان و  کــه قیمــت هــر تــن محصــول صادراتــی محصــوالت پتروشــیمی ایــران حــدود یــک دهــم ایــن مقــدار در  اســت؛ بــه طــوری 

گاز و رتبــه اول ایران  کشــورها بــه منابــع نفــت و  کــره جنوبــی اســت. نکتــه قابــل توجــه، عــدم دسترســی ایــن  یــک ســوم آن در مقایســه بــا 

کشــورهای موفــق در حــوزه پتروشــیمی نشــان از حرکــت آن هــا بــه  گاز دنیــا اســت. در حالی کــه تجــارب  در دسترســی بــه ذخایــر نفــت و 

ســمت تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده و فنــاوری بــاال در ســبد صادراتــی اســت.
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کشورهای مختلف دنیا از محصوالت پتروشیمیایی در سال 2016 شکل 7. تولید و درآمدزایی 
ماخذ: یافته های تحقیق

5   نقیصه های ساختاری و عملکردی صنعت پتروشیمی در ایران
کلــی عــدم  گــروه  بــر اســاس بررســی های انجــام شــده، نقایــص ســاختاری و عملکــردی صنعــت پتروشــیمی در ایــران را می تــوان در دو 

تــوازن در زنجیــره تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و ضعــف زیرســاخت های پشــتیبان طبقه بنــدی نمــود. )شــکل 4( آسیب شناســی هــر 

کمیــت برنامــه  یــک از ایــن نقیصه هــا نشــان می دهــد، عوامــل منجــر بــه عــدم تــوازن زنجیــره تولیــد محصــوالت، عبارتنــد از؛ فقــدان حا

گاز و مایــع پتروشــیمی ها، وابســتگی بــاالی فناورانــه صنعــت  ک  راهبــردی توســعه صنعــت، ســازوکارهای نابرابــر در قیمت گــذاری خــورا

کاتالیســت های مــورد نیــاز(. ضعــف زیرســاخت های  )در مــورد دانــش فنــی تولیــد بســیاری از محصــوالت میان دســتی زنجیــره و 

پشــتیبان صنعــت نیــز در اثــر محدودیت هــای مربــوط بــه تامیــن مالــی و چالش هــای موجــود در صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 

ــد. ایجــاد می گردن
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شکل 9. نقیصه های ساختاری صنعت پتروشیمی در ایران
ماخذ: یافته های تحقیق

5-1   عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی
کــی از عــدم توجــه بــه ســرمایه گذاری ها در جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش ایــن صنعــت  عــدم تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت، حا

کــه ایــن  اســت. تنوع بخشــی بــه محصــوالت تولیــدی صنعــت پتروشــیمی، امــکان اســتفاده از بازارهــای متفــاوت را فراهــم می کنــد، 

کاهــش داده و بــه تحقــق هــدف  خــود ضربه پذیــری صنایــع پتروشــیمی ایــران را در شــرایط تحریــم و فــراز و نشــیب های بــازاری را 

کمــک می کنــد. در خصــوص مصادیــق عــدم تکمیــل زنجیره هــا،  کلــی اقتصــاد مقاومتــی  تعییــن شــده در بنــد 13 سیاســت های 

ــرد: ک ــه مــوارد ذیــل اشــاره  ــوان ب می ت

تمرکز باال در چند محصول پایه و محدود بودن محصوالت باالدستی به چند قلم   

ک مایــع و در نتیجــه تمرکــز     گازی و غفلــت نســبی از توســعه پتروشــیمی های مبتنــی بــر خــورا ک  تمرکــز بــر پتروشــیمی های بــا خــورا

صنایــع باالدســتی بــه ســمت تولیــد محصــوالت غیرمنطبــق بــا نیــاز بــازار داخلــی.

گازی    کربنه و چهارکربنه در پتروشیمی های  غفلت از زنجیره محصوالت سه 

عــدم تــوازن زنجیــره ارزش تولیــدات صنعــت پتروشــیمی در ایــران، در شــکل های شــماره 10 تــا 16 بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت. 

کشــور صــورت می گیــرد. رنــگ زرد  کافــی در  کــه تولیــد آن هــا بــه میــزان  در ایــن شــکل ها، رنــگ ســبز بــه محصوالتــی اختصــاص دارد 

کــه تولیــدی ندارنــد. در  کفایــت اســت و رنــگ قرمــز نیــز محصوالتــی  کمتــر از مقــدار  کــه تولیــد آن هــا  نشــان دهنده محصوالتــی اســت 

مــورد برخــی از محصــوالت، مقــدار تولیــد، صــادرات و واردات نیــز ذکــر شــده اســت.
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شکل 10. زنجیره تک کربنه
ماخذ: یافته های تحقیق

کربنه شکل 11. زنجیره دو 
ماخذ: یافته های تحقیق
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کربنه شکل 12. زنجیره 3 
ماخذ: یافته های تحقیق

کربنه شکل 13. زنجیره 4 
ماخذ: یافته های تحقیق
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شکل 14. زنجیره تولوئن
ماخذ: یافته های تحقیق

شکل 15. زنجیره بنزن
ماخذ: یافته های تحقیق
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شکل 16. زنجیره زایلین ها
ماخذ: یافته های تحقیق

ــا دارای تولیــدی نمی باشــند، ضــروری اســت  ــوده و ی کشــور ب کمتــر از میــزان نیــاز  کــه تولیــد آنهــا  ــه تعــدد محصوالتــی  ــا توجــه ب ب

کشــور پرداختــه شــود. ایــن مســاله  گــذاری در صنایــع میان دســت پتروشــیمی  ــرای ســرمایه  ــه شناســایی زمینه هــای اولویــت دار ب ب

بــه بهبــود تــوازن زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی و توســعه صنایــع پایین دســت پتروشــیمی ضــروری منجــر خواهــد شــد. بنابرایــن 

کشــور و اعــالم ســاالنه  ح هــای نیمه تمــام شــیمیایی اولویــت دار جهــت تامیــن مالــی از محــل منابــع داخلــی  تدقیــق فهرســت طر

کشــور از طریــق شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا هــدف  اولویت هــا بــه نهادهــای مالــی 

کــه  تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت بــه عنــوان یکــی از پیشــنهادات اساســی در ایــن مطالعــه مــورد توجــه اســت. مســلم اســت 

ح هــا توجــه بــه معیارهــای مختلــف از قبیــل دسترســی بــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز، وضعیــت تولیــد،  در خصــوص اولویت بنــدی طر

کار باشــد. مطالعــه ای در خصــوص انتخــاب  مصــرف و بــازار جهانــی و شــرکت های ارائــه دهنــده لیســانس محصــوالت بایــد در دســتور 

کــه نتایــج آن در پیوســت شــماره ا  گرفتــه  ــوازن زنجیــره محصــوالت پتروشــیمی صــورت  ــرای افزایــش ت اولویت هــای ســرمایه گذاری ب

ارائــه شــده اســت. انجــام مطالعــات تکمیلــی امکان ســنجی بــرای تولیــد هــر یــک از محصــوالت شناســایی شــده می توانــد بــه تدقیــق 

ــد.  ــک نمای کم ــت دار  ــای اولوب ح ه ــت طر ــات و فهرس مطالع
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علل عدم تکمیل زنجیره ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی در ایران

کرد: در خصوص عوامل منجر به عدم تکمیل زنجیره ارزش تولیدات در پتروشیمی ایران می توان به موارد ذیل اشاره 

کمیت برنامه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی    فقدان حا

گازی و مایع    ک پتروشیمی های  سازوکارهای نابرابر در قیمت گذاری خورا

کلیدی    کاتالیست ها و تجهیزات  وابستگی باالی فناورانه در تامین دانش فنی، 

در قسمت بعدی به تشریح هر یک از موارد پیش گفته پرداخته می شود. 

کمیت برنامه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی 5-1-1   فقدان حا

کــه بــر بســیاری از مســائل صنعــت پتروشــیمی در ایــران ســایه افکنــده، فقــدان برنامــه راهبــردی بــرای ایــن صنعــت اســت.  موضوعــی 

کــه برنامــه راهبــردی ایــن صنعــت و صنایــع پایین دســت آن تدویــن و تصویــب نشــده، نمی تــوان انتظــار بهبــود قابــل توجــه  تــا زمانــی 

در ایــن صنعــت داشــت. بــا خصوصی ســازی های انجــام شــده و عــدم ایجــاد نهــاد تنظیم کننــده )رگوالتــور( موضــوع مــاده 59 قانــون 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، مدیــران عامــل هلدینگ هــا و شــرکت های بــزرگ پتروشــیمی در عمــل بنــا بــه خواســته  سیاســت های 

کــه ایــن هلدینگ هــا  اعضــای هیــات مدیــره خــود بــه دنبــال ســود بیش تــر و تقســیم آن میــان ســهامداران هســتند. در ایــن شــرایط 

کــردن ســهامداران تحــت فشــار هســتند، بــه توســعه زنجیــره محصــوالت خــود توجهــی ندارنــد. در عمــل  و شــرکت ها بــه لحــاظ راضــی 

کمیــت قبلــی را بــر ایــن صنایــع نــدارد. نیــز شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، حا

کــه بــر اســاس مــاده 3 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، ایــن وزارتخانــه ملــزم بــه تهیــه و تنظیــم  ایــن در حالــی اســت 

و  پاالیــش مطابــق خط مشــی ها  و  پتروشــیمی  گاز،  نفــت،  پایین دســتی صنعــت  و  باالدســتی  راهبــردی در عملیــات  برنامه هــای 

سیاســت های ابالغــی و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا و همچنیــن تعییــن خط مشــی مؤثــر به منظــور جایگزینــی صــادرات فرآورده هــای 

ــر شــاخص های اقتصــادی، مزیت هــای  گاز طبیعــی مبتنی ب گاز و محصــوالت نهایــی پتروشــیمی بجــای صــدور نفــت خــام و  نفتــی و 

رقابتــی و تکمیــل زنجیــره ارزش اســت. 

ایــن مســاله ضــرورت همــکاری وزارت نفــت بــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر نهادهــای ذی ربــط در جهــت رفــع انحصــار 

مــواد اولیــه مــورد اســتفاده صنایــع پایین دســت را می طلبــد. بنابرایــن پیشــنهاد می گــردد بــا توجــه بــه تولی گــری وزارت صنعــت، 

کــردن ایــن مــاده قانونــی و  کمیتــه ای مشــترک از وزارت صنعــت و نفــت در جهــت اجرایــی  معــدن و تجــارت بــر صنایــع پایین دســت، 

گــردد. زمینه هــای همــکاری و فعالیــت مشــترک دو وزارتخانــه ظــرف مــدت زمانــی مشــخص تشــکیل 

همچنیــن در خصــوص تنظیم گــری و رگوالتــوری ایــن حــوزه، در مــاده 13 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت آمــده اســت 

کســب و کار، ایجــاد زمینــه رقابــت ســالم و شــفاف بیــن فعــاالن اقتصــادی و جلوگیــری  وزارت نفــت ســازوکار الزم جهــت بهبــود فضــای 

کــه بایــد بخــش  کمیــت اســت  از انحصــار را بــا مشــارکت شــورای رقابــت بــه  تصویــب هیــأت وزیــران برســاند. در واقــع ایــن نهــاد حا
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کــه  کنــد. مــاده قانونــی مذکــور نیــز ایــن اجــازه را داده  کنــد، هدایــت  کــه حلقــه مفقــوده زنجیــره تولیــد را تکمیــل  خصوصــی را بــه ســمتی 

کنــد. ایــن وزارتخانــه بــا مشــارکت شــورای رقابــت یــک نهــاد تنظیم گــر و رگوالتــوری را ایجــاد 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی و نیــز  بــر اســاس مصوبــه 256 شــورای رقابــت در اجــرای مــاده 59 قانــون اجــرای سیاســت های 

کاالهــا و خدمــات بازارهــای انحصــار طبیعــی  مــاده 13 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، بــه منظــور تنظیــِم بخشــی در حــوزه 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی( و نیــز جلوگیــری از اعمــال انحصــار در ســایر بازارهایــی  )موضــوع مــاده 59 قانــون اجــرای سیاســت های 

گاز و  کننــده بخــش نفــت و  گاز و صنایــع وابســته مواجــه بــا رویه هــای ضــد رقابتــی می باشــد، نهــاد تنظیــم  کــه در بخــش نفــت و 

ــه نهــاد  ــور را ب ــردد و وزارت نفــت قســمتی از وظایــف و اختیــارات تنظیمی خــود در حــوزه مزب صنایــع مرتبــط و وابســته تشــکیل می گ

گــذار می نمایــد. بدیــن ترتیــب شــورای رقابــت بــا عنایــت بــه وضعیــت بــازار محصــوالت پتروشــیمی و بــه منظــور  تنظیم کننــده بخشــی وا

ــر مبــادالت، دســتورالعمل  ــازار ایــن محصــوالت و منــع انحصــار از طریــق نظــارت ب تســهیل در رقابــت از طریــق ایجــاد شــفافیت در ب

کــرده اســت. تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی را تصویــب 

نکتــه بســیار مهــم دیگــر در ایــن زمینــه، نبــود مرزبنــدی مشــخص حیطــه تولی گــری و تصدی گــری وزارت نفــت و وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت بــه دلیــل نبــود تعریــف دقیــق از صنایــع پایین دســت پتروشــیمی اســت. مصــداق ایــن موضــوع، صــدور جــواز تاســیس 

کاووس می باشــد. در حالی کــه وزارت نفــت، خــود را متعهــد بــه  گنبــد  بــرای دو شــرگت پتروشــیمی تولیدکننــده پلی اســتایرن در قــم و 

ک الزم بــه ایــن دو مجتمــع ارســال می گــردد. مــواردی از  کامیــون خــورا ک اســتایرن ایــن دو مجتمــع ندانســته و از طریــق  تامیــن خــورا

کشــور بــه دلیــل مشــخص نبــودن متولــی توســعه زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی در ایــران اســت.  ایــن دســت در 

ایــن مســاله از یــک موضــوع مهــم در ایــران نشــئت می گیــرد و آن عــدم ارتبــاط درســت سیاســت های تامیــن انــرژی و توســعه 

کشــور اســت. بــه عبــارت دیگــر در ایــران همــواره سیاســت های انــرژی )از جملــه در وزارت نفــت( باالدســت بــوده و صنعــت  صنعــت در 

گیــرد.  کلــی حــوزه انــرزی قــرار  کنــد، نــه اینکــه نیازهــای صنعتــی، مبنــای سیاســت های  ــا آن تنظیــم  کشــور می بایســت خــود را ب

کــه در مــورد نهادهــای متولــی توســعه صنایــع پتروشــیمی در هنــد انجــام شــده،  در ایــن خصــوص می تــوان بــه نتایــج مطالعــه ای 

کابینــه دولــت هنــد  کــرد. بــرای شــناخت درســت نحــوه مدیریــت دولــت هنــد در صنعــت پتروشــیمی ابتــدا الزم اســت ســاختار  اشــاره 

کــه بــا دســته بنــدی ذیــل امــور وزارت خانه هــا را بــر عهــده  کابینــه دولــت هنــد از 24 وزیــر تشــکیل شــده اســت  گیــرد.  مــورد بررســی قــرار 

دارنــد:

وزارت دفاع  .1

وزارت امور داخلی  .2

کوچک و متوسط وزارت راه و ترابری و وزارت شرکت   .3

کود وزارت مواد شیمیایی و   .4

گاز طبیعی و وزارت آهن استیل وزارت نفت و   .5
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وزارت دارایی و وزارت شرکت های بزرگ  .6

کننده ها ، غذا و امکانات عمومی وزارت امور مصرف   .7

کشاورزان، وزارت توسعه روستایی وزارت زراعت و رفاه   .8

وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و وزارت الکترونیک و فناوری اطالعات  .9

وزارت صنایع فرآوری مواد غذایی  .10

وزارت عدالت اجتماعی و توانمندسازی  .11

وزارت امور خارجه  .12

وزارت توسعه منابع انسانی  .13

وزارت امور قبایل  .14

کودکان و وزارت نساجی وزارت امور زنان و   .15

وزارت بهداشت و رفاه خانواده، وزارت علوم و فناوری و وزارت علوم زمینی  .16

وزارت محیط زیست و جنگل و تغییرات آب و هوایی و وزارت اطالعات و تبلیغات  .17

وزارت راه آهن و وزارت تجارت و صنعت  .18

وزارت امور اقلیت ها  .19

وزارت امور پارلمانی ، وزارت زغال سنگ و وزارت معدن ها  .20

کارآفرینی وزارت توسعه مهارت و   .21

22. وزارت صنایع سنگین و شرکت های دولتی

23. وزارت دامپروری، لبنیات و شیالت

24. وزارت آب

کــه بعضــی وزارت خانــه بــه صــورت تجمیعی توســط یک وزیــر اداره می شــوند.  کابینــه دولــت هنــد ایــن اســت  نکتــه قابــل توجــه در 

کــه صنایــع  مثــال وزارت امــور پارلمانــی ، وزارت زغــال ســنگ و وزارت معدن هــا توســط یــک وزیــر اداره می شــود. نکتــه دیگــر ایــن اســت 

گاز تعریــف شــده اســت. تمرکــز وزارت خانــه مــواد  کامــال مســتقل از صنایــع باالدســتی نفــت و  گاز بــه صــورت  پاییــن دســتی نفــت و 

ــت و  ــر روی باالدس ــز ب ــی تمرک گاز طبیع ــت و  ــه نف ــت و در وزارت خان ــیمیایی اس ــع ش ــت صنای ــن دس ــر روی پایی ــود ب ک ــیمیایی و  ش

ک مصــارف مختلــف صنعتــی ، خانگــی ، تجــاری و ... اســت. بــا این کــه بســیاری از وزارت خانه هــا بــه صــورت تجمیعــی  تهیــه خــورا

گرفتــه  کار در نظــر  گاز، یــک وزارت خانــه مســتقل بــرای  ایــن   کار می کننــد امــا بــه علــت اهمیــت بــاالی صنایــع پاییــن دســتی نفــت و 

شــده اســت.

کود در هند از سه دپارتمان تشکیل شده است: وزارت خانه مواد شیمیایی و 
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)DCPC( دپارتمان مواد شیمیایی و پتروشیمی  .1

کود دپارتمان   .2

دپارتمان مواد دارویی  .3

کــود وظیفــه اصلــی سیاســت گذاری و طراحــی برنامــه جهــت توســعه صنایــع شــیمیایی و  در وزارت خانــه مــواد شــیمیایی و 

پتروشــیمی بــر عهــده دپارتمــان مــواد شــیمیایی و پتروشــیمی اســت و بــازوی اجرایــی دولــت در صنایــع شــیمیایی اســت.

کتورهای زیر انجام می شود: گذاری در بخش پتروشیمی  دپارتمان DCPC بر اساس فا اولویت های سیاست 

ایجــاد  هــدف  بــا  پلیمرهــا  در  آســیا  افــزون  روز  تقاضــای  از  بخشــی  بــه  دســت یابی  و  پایین دســت  در  ســرمایه گذاری  افزایــش   .1

ــه  ک ــر اســت  ــه ذک ــرد. الزم ب ــزوده بیشــتر و افزایــش صــادرات صــورت پذی ــرای ارزش اف زیرســاخت ها و دیگــر امــور تســهیل کننده ب

افزایــش ظرفیــت و تولیــد در صــورت در دســترس بــودن مــواد اولیــه بــا قیمت هــای رقابتــی جهانــی دنبــال شــود.

افزایش تقاضای داخلی و افزایش مصرف بر جمعیت پالستیک ها و فیبرهای سنتزی.  .2

ک مورد نیاز صنعت پتروشیمی بر اساس نیاز صنایع پایین دستی تعیین خورا  .3

نحــوه تعییــن تعرفــه و مالیــات بــر روی محصــوالت پتروشــیمی جهــت تشــویق ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری در صنعــت   .4

پایین دســتی

کافــی بــه آب،  کیفیــت، دسترســی نا کــم  گــران و  چگونگــی ایجــاد زیرســاخت بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی. زیــرا انــرژی   .5

کــه  کافــی بــه تاسیســات تصفیــه آب، سیســتم حمــل و نقــل و جــاده ای و بنــدری ضعیــف مهمتریــن دالیــل هســتند  دسترســی نا

رشــد صنعــت پتروشــیمی را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد.

کیفیــت محصــوالت پتروشــیمی و عقــب نمانــدن از رقبــای خارجــی تحقیــق و توســعه و دســتیابی تکنولوژی هــای روز  جهــت ارتقــا   .6

دنیــا از الزامــات صنعــت پتروشــیمی اســت.

کاربردهــای پالســتیک در تمــام صنایــع از جملــه اتومبیــل، الکترونیــک، زیرســاختهای حمــل و نقــل و جابــه جایــی  توســعه   .7

پالســتیک بــه جــای فلــز در بســیاری از صنایــع

کــردن از هرگونــه ســاختارهای  کوچــک و افزایــش رقابت پذیــری و آزاد  توســعه فراینــدی صنعــت پالســتیک در ابعــاد بــزرگ تــا ابعــاد   .8

کننــده. محــدود 

مدرن سازی صنایع فیبرسازی  .9

ــتیک،  ــماند پالس ــی پس ــت و بازیاب ــه مدیری ــای نوآوران ــق راه ه ــری از طری ــتیکی و پلیم ــای پالس ــت از آلودگی ه ــط زیس ــظ محی حف  .10

پیشــرفت در حــوزه تجزیــه نــوری و بیولــوژی پلیمرهــا و پالســتیک ها.

کامل مصرف تا بازیافت در پارک های پالستیک بازیافت مواد پالستیکی و پلیمری و ایجاد چرخه   .11

تسهیل سیاست های خصوصی سازی و مقابله با انحصار در تولید محصوالت پتروشیمی   .12
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توسعه نیروی انسانی از طریق انیستیتو ها و پژوهشکده های زیر نظر دپارتمان انجام می گیرد.  .13

کمیتــه ای  گــذاری در  گرفتــن اولویت هــای سیاســت  کلــی صنعــت پتروشــیمی هنــد بــا در نظــر  البتــه نحــوه تعییــن سیاســت های 

کــود و وزارت نســاجی  گاز، دپارتمــان نیــرو، دپارتمــان  متشــکل از ناظرانــی از دپارتمــان مــواد شــیمیایی و پتروشــیمی، وزارت نفــت و 

گســترش  کمیتــه پیشــنهاد  ک موجــود را بــر عهــده دارنــد و ایــن  کامــل از خــورا کالن بــرای اســتفاده  کــه سیاســتگذاری  انجــام می شــود 

گیــری  کمیتــه تصمیــم  ــه عبــارت دیگــر در ایــن  ــرای نیــاز هــر صنعــت را برعهــده دارد. ب ک ب ک و تخصیــص خــورا ــه خــورا دسترســی ب

ــت  ــود جه ک ــد  ــرف تولی ــد ص ک بای ــورا ــزان خ ــه می ــود چ ــاجی ش ــوالت نس ــد محص ــرف تولی ــد ص ک بای ــورا ــدار خ ــه مق ــه چ ک ــود  می ش

کشــاورزی شــود و برنامه هــای توســعه ای بــرای آینــده بــر اســاس نیــاز داخلــی چیســت. یعنــی در یــک جملــه اول نیــاز پاییــن دســت 

ــه ایــن نیــاز واحــد پتروشــیمی زده می شــود. ــرای رســیدن ب تعریــف می شــود و ب

گرفت عبارتند از: که می توان از الگوی توسعه صنعت پتروشیمی در هند  بنابراین درس هایی 

گاز جــدا دانســته و در وزارت خانــه     کامــال از صنایــع باالدســتی نفــت و  دولــت هنــد صنایــع پاییــن دســتی صنایــع شــیمیایی را 

کامــال متفــاوت اســت. کارکــرد دو بخــش  گانــه بــه آن رســیدگی می کنــد زیــرا نــوع وظایــف و نــوع  جدا

کشــاورزی ، نســاجی ، پالســتیک و ... ، اقــدام بــه احــداث واحــد و تخصیــص     دولــت هنــد بــر اســاس اولویتهــای صنعتــی خــود نظیــر 

کالن پتروشــیمی بــه صــورت جمعــی بــا دیگــر ســازمان های ذی  کمیتــه تعییــن سیاســتگذاری  ک بــرای پتروشــیمی می کنــد و  خــورا

نفــع تصمیم گیــری و سیاســت گذاری می کنــد.

ــای     ــتیک، فیبره ــر پالس ــدی نظی ــک تولی کوچ ــای  ــعه واحده ــیمی،وظیفه توس ــزرگ پتروش ــای ب ــعه واحده ــر توس ــالوه ب ــد ع در هن

کننــده نیــز بــر عهــده دپارتمــان DCPC )متولــی صنعــت  کوچــک و بــزرگ تــا رســیدن محصــول بــه دســت مصــرف  ســنتزی در ابعــاد 

پتروشــیمی( اســت و صرفــا بــه تولیــد مــاده اولیــه محــدود نمی شــود. البتــه در صنعتــی ماننــد نســاجی یــا خودروســازی بــه علــت 

ــه بررســی می شــود. گان ــه ای جدا کار پاییــن دســت محصــوالت، مدیریــت امــور در وزارت خا ن اهمیــت و وســعت 

گــذار، تدویــن برنامــه جامــع افزایــش تقاضــای داخلــی و مصــرف محصــوالت پتروشــیمی،     دپارتمــان DCPC وظیفــه جــذب ســرمایه 

تبییــن  پتروشــیمی،  ک واحدهــای  تامین کننــده خــورا پتروشــیمی،  تعرفــه در صنعــت  و  مالیــات  کلــی  تدویــن سیاســت های 

زیرســاخت های مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی، تحقیــق و توســعه در تکنولوژی هــای صنعــت پتروشــیمی، توســعه و یافتــن 

کاربردهــای پالســتیک در صنایــع مختلــف، حفــظ محیــط زیســت و بازیافــت محصــوالت پالســتیکی در صنعــت پتروشــیمی و 

ــت. ــانی اس ــروی انس ــعه نی ــازی و توس ــی س ــر خصوص ــیمی نظی ــره ارزش پتروش ــه زنجی ــت ادام ــده جه کنن ــهیل  ــن تس ــاد قوانی ایج

نتایــج ایــن مطالعــه، می توانــد راهنمایــی بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران نیــز باشــد. در ایــن زمینــه پیشــنهاد می شــود 

کشــور تشــکیل  نهــادی باالدســت بــه منظــور تعییــن جهت گیری هــا و اســراتژی های حرکــت از نیازهــای صنعتــی بــه مصــرف انــرژی در 

گــردد.
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گازی و مایع ک پتروشیمی های  5-1-2   سازوکارهای نابرابر در قیمت گذاری خورا

کــه دولــت برنامه هــای خــود  کــی از آن اســت  ح هــای بــه بهره بــرداری رســیده و در دســت اجــرای صنعــت پتروشــیمی، حا بررســی طر

ــک  ــوالت آروماتی ــع و محص ــیمی های مای ــعه پتروش ــرده و توس ک گاز  ک  ــورا ــای خ ــر مبن ــیمی های ب ــاخت پتروش ــوف س ــتر معط را بیش

ک و متانــول بــا هــدف صادراتــی  گاز از جملــه اوره، آمونیــا حاصــل از آن، نســبتا مغفــول باقــی مانــده اســت. عمــده محصــوالت بــر پایــه 

کشــور، قــرار نمی گیرنــد.  تولیــد می شــوند و در زنجیــره ارزش محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع پایین دســتی 

ایــن مســاله در برنامه هــای رونــق تولیــد وزارت نفــت در ارتبــاط بــا صنایــع باالدســتی پتروشــیمی آشــکار اســت. چنانچــه از میــان 

کاوه )بــا ظرفیــت 2/3 میلیــون تــن(، فــاز 1 پتروشــیمی بوشــهر )بــا ظرفیــت 4/1 میلیــون تــن(  ح متانــول  ح هــای اولویــت دار، 3 طــر طر

و فــاز 2 پتروشــیمی ایــالم )بــا ظرفیــت 0/8 میلیــون تــن( بــا مجمــوع ظرفیــت بیــش از 7 میلیــون تــن، در ســال 1398 بــه بهره بــرداری 

ح های نقشــه راه توســعه  صنعــت پتروشــیمی در برنامــه  ح هــا در ســال 1399 راه انــدازی خواهنــد شــد.طر خواهنــد رســید و ســایر طر

ح هــای توســعه باالدســت  ــه طر ح هــا، معطــوف ب ــه بیشــتر طر ک ــای ایــن واقعیــت اســت  گوی کشــور )1400-1396( نیــز  ششــم توســعه 

گاز هســتند. )جــدول 5( ک  مبتنــی بــر پتروشــیمی های بــا خــورا

جدول 7. طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم

ظرفیت اسمی تعدادنام طرح
)هزار تن در سال(

گذاری میزان سرمایه 

ارزی 
)میلیون دالر(

ریالی 
)میلیارد دالر(

کل 
)میلیون دالر(

ک/ اوره ح های آمونیا 22,8116217,897876طر

کشور( ح های GTPP/GTO )داخل  718,1767,14179,2009,696طر

ح های GTPP/GTO )دارای مصوبه یا در حال اجرا( 26,0742,37211,7562,751طر

ح های الفین-آروماتیک 27,5203,68649,8285,293طر

ح های الفین 36,3095,13326,0335,973طر

ح های آروماتیک 11,0005524,600700طر

ح های PDH و پایین دستی 33,1041,95229,4922,903طر

ح ها 54,0712,43521,4203,126سایر طر

ح های پتروشیمیایی 2549,06523,892230,22631,318جمع طر

ک پتروشیمی ح های باالدستی تامین کننده خورا 560,8315,066104,6938,443طر

ح ها کل طر 3028,958334,91939,761جمع 

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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ــه شــده اســت. ایــن شــکل نشــان  ــی 90 ارائ ــراوری1 در مجتمع هــای پتروشــیمی طــی دهه هــای 70 ال ــد نســبت ف در شــکل 6 رون

ــر متانــول و اوره  ــًا مبتنــی ب ح هــای توســع های عمدت گاز و اجــرای طر ک  ــر مبنــای خــورا کشــور ب می دهــد توســعه صنایــع پتروشــیمی 

کاهــش داده اســت. ایــن در حالــی اســت  کشــور را  ک، میــزان نســبت فــراوری در صنعــت باالدســتی در صنعــت پتروشــیمی  و آمونیــا

کــه بیش تــر مــواد مــورد نیــاز صنایــع پایین دســت از آن حاصــل می شــود،  ک مایــع  کــه در زنجیــره تولیــد پتروشــیمی های بــا خــورا

کــه اتفاقــا بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه اســت،  عمــال محصوالتــی تولیــد نمی شــود. بــرای نمونــه مــواد اولیــه عمــده صنعــت نســاجی 

گفتــه بســیاری از  ــه  کمبــود و انحصــار تولیــد در آن وجــود دارد و ب ــه  ک ک مایــع اســت  ــا خــورا الیــاف PET تولیــدی پتروشــیمی های ب

ــا قیمت هــای قابــل پیش بینــی یکــی از الزامــات توســعه واحدهــای صنعــت  کارشناســان، دسترســی پایــدار واحدهــا بــه مــواد اولیــه ب

نســاجی اســت.

شکل 17. نسبت فراوری در مجتمع های پتروشیمی طی دهه های 1370 الی 1390
ماخذ: رضا محتشمی پور، 1396

گــی مهــم  گازی ایــران دو ویژ گازی ایــران می باشــد؛ منابــع  گی هــای منابــع  گازی، ویژ یکــی از علــل اصلــی تمرکــز بــر پتروشــیمی های 

گاز بــا ســرعت زیــاد اســتخراج و صــادر  کــه باعــث شــده  کشــور را دارد  هزینــه اســتحصال پاییــن و مشــترک بــودن منابــع میــان دو یــا چنــد 

کمــی دورتــر محــدود می کنــد. بنابرایــن  کــه ایــن خــود نیــز فــروش را بــه همســایگان و  گاز نیــاز بــه خطــوط انتقــال دارد،  شــود. صــادرات 

کشــتی صــادر شــود. تمرکــز بــر روی اســتفاده  گاز بــه مــواد دیگــری ماننــد متانــول، اوره و دیگــر محصــوالت پایــه تبدیــل و بــا  ســعی شــده 

کــه  گازی، ایــران را در مســیری قــرار می دهــد  کشــورهای همســایه دربرداشــت از ذخایــر مشــترک  گازی بــه دلیــل رقابــت بــا  ک  از خــورا

گســترده ای از مــواد اولیــه مواجــه می کنــد.  کمبــود و نبــود طیــف  صنایــع تکمیلــی و رشــد و توســعه آن هــا را بــا 

1.  میزان پردازش و تولید محصوالت میان دست خوراک صنایع تکمیلی )پایین دست( پتروشیمی نسبت به محصوالت پایه و باالدست پتروشیمی
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کشــور تصمیم گیــری شــود. در واقــع موضــوع تامیــن  گاز در  کالن، در مــورد نحــوه مصــرف  در ایــن مــورد ضــروری اســت، در ســطح 

کشــور قابــل  گاز در  انــرژی بــا توجــه بــه نیازهــای توســعه صنعتــی بــاز هــم در اینجــا نمایــان اســت. ســناریوهای مختلفــی بــرای مصــرف 

کــرد: کــه در شــکل 18 قابــل مشــاهده اســت. در ایــن خصــوص می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره  تصــور اســت 

که باید توسعه یابد.1    گاز است  گاز در میادین نمک به عنوان راه حلی مناسب برای ذخیره  تزریق 

ح اســت. ضــرورت دارد ایــن مــورد توســعه     تزریــق بــه میادیــن نفتــی بــه عنــوان روش مناســب بــرای افزایــش اســتخراج نفــت مطــر

کــه بــه نظــر می رســد می توانــد یکــی از بهتریــن ســناریوها بــرای مصــرف آینــده باشــد. بدیــن ترتیــب ظرفیــت بازیافــت نفــت  یابــد 

کشــور نیــز افزایــش یافتــه و امــکان ذخیــره بیشــتر نفــت نیــز فراهــم می شــود. 

گاز به خط لوله سراسری برای مصارف خانگی و صنعتی    تزریق 

در خصــوص تولیــد فــوالد بــه روش احیــای مســتقیم )کــه در بیشــتر شــرکت های فــوالدی ایــران بــه جــز ذوب آهــن اصفهــان و فــوالد    

اردکان از ایــن روش اســتفاده مــی شــود( بــه نظــر میرســد بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده در خصــوص تولیــد 50 میلیــون تــن فــوالد 

دیگــر ظرفیتــی بــرای توســعه ایــن مــورد وجــود نداشــته باشــد.

ــرای توســعه وجــود نداشــته باشــد. در حــال     ــی ب ــه نظــر می رســد ظرفیــت چندان ــز ب گازســوز. در ایــن زمینــه نی تولیــد خودروهــای 

کســتان و آرژانتیــن بــا  کشــورهایی ماننــد پا حاضــر، ایــران بزرگتریــن مصرف کننــده CNG در دنیــا اســت. در رتبه هــای بعــدی، 

ــاد قــرار دارنــد. فاصلــه بســیار زی

یکی از بهترین سناریوها، افزایش تولید برق است. برق تولید شده مصارف مختلفی خواهد داشت، از قبیل:    

کــه صنعتــی بســیار انرژی بــر اســت. تــا جایی کــه از آن بــه بــرق جامــد یــاد می شــود )بیشــترین  - توســعه صنایعــی ماننــد آلومینیــوم 

کشــور  ــرای  ــرق مصرفــی(. در واقــع از ایــن طریــق امــکان توســعه صنعــت آلومینیــوم ب ــه ب ــزات ب وابســتگی تولیــد در میــان فل

فراهــم خواهــد شــد.

- توسعه صادرات برق

کاهــش نیــاز بــه ســرمایه گذاری بــرای توســعه  کشــورهای دیگــر( و  - امــکان تبــادل بیشــتر انــرژی )در زمان هــای پیــک مصــرف در 

ــرق نیروگاه هــای ذخیــره ب

- توسعه تولید خودروهای برقی

- تولید ارزهای دیجیتال

گاز، مایع ســازی آن )تولیــد LNG( اســت. البتــه ایــن مــورد نیــاز بــه فنــاوری باالیــی دارد     یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای اســتفاده از 

گازی مشــترک بــا  کشــورها اســت و البتــه بیشــترین اســتفاده قطــر از میادیــن  کــه بــه صــورت انحصــاری در دســت عــده معــدودی از 

1.  . در حال حاضر در میادین نمک در قم و شمال کشور، موضوع ذخیره گاز انجام می شود.
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ــا حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان، حرکتــی اساســی  ــد. در ایــن خصــوص ضــروری اســت ب ــه تولیــد اختصــاص می یاب ایــران ب

کشــور صــورت پذیــرد.  در 

ک و اوره بــا     کشــور بــرای تولیــد متانــول، آمورنیــا ک در  گاز بــه عنــوان خــورا مصــرف در صنعــت پتروشــیمی. بیشــترین بهره گیــری از 

هــدف صــادرات بــه بازارهــای جهانــی می باشــد و در داخــل مصــرف چندانــی نــدارد. درحالی کــه میتــوان بــا تکمیــل زنجیره هــای 

ارزش صنعــت پتروشــیمی بهره منــدی بــه مراتــب باالتــری از ایــن مــاده ارزشــمند انجــام داد.

کشور گاز در  شکل 18. سناریوهای قابل پیش بینی برای مصرف 
ماخذ: یافته های تحقیق

بــا  مقایســه  گازی در  پتروشــیمی های  از  قوانیــن  بیشــتر  بــه حمایــت  کشــور،  در  گازی  پتروشــیمی های  بــر  تمرکــز  دیگــر  علــت 

ــژه پــس  ــه وی ــردد. یکــی از موضوعــات مــورد بحــث در زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی، ب ک مایــع برمی گ ــا خــورا پتروشــیمی های ب

ک مجتمع هــای پتروشــیمی اســت. در ایــن خصــوص می تــوان  از خصوصی ســازی های انجــام شــده، موضــوع قیمت گــذاری خــورا

بــه آیین نامــه اجرایــی جــزء )4( بنــد )الــف( مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( 

گازی بــه مراتــب بیش تــر از پتروشــیمی های مایــع اســت.  گرفتــه شــده بــرای پتروشــیمی های  کــه میــزان تخفیفــات در نظــر  کــرد  اشــاره 

ــتر  ــذب بیش ــه ج ــر ب ــع، منج ک مای ــورا ــا خ ــیمی های ب ــا پتروش ــه ب گاز در مقایس ک  ــورا ــیمی های خ ــتر از پتروش ــای بیش حمایت ه

گازی و در نتیجــه عــدم تــوازن در زنجیــره تولیــدات صنعــت شــده اســت. بــه منظــور  ســرمایه گذاری ها بــه ســمت پتروشــیمی های 

ک و ســوخت و مســائل مرتبــط  ک واحدهــای پتروشــیمی الزم اســت بــه انــواع خــورا بررســی دقیق تــر موضــوع قیمت گــذاری خــورا

ــورد  ــف م ــای مختل ک ه ــذاری خورا ــوص قیمت گ ــی در خص ــورد مالحظات ــن م ــود. در ای ــه ش ــران پرداخت ــا در ای ــذاری آن ه ــا قیمت گ ب

گاز طبیعــی مــورد اســتفاده  ک مایــع( و همچنیــن  گاز، اتــان و برش هــای نفتــی )خــورا ک  اســتفاده در صنعــت پتروشــیمی از قبیــل خــورا

بــه عنــوان ســوخت در ایــن صنعــت وجــود دارد.
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گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی ک  الف- قیمت گذاری خورا

گاز طبیعــی بــر خــالف نفــت خــام قیمــت جهانــی نــدارد، قیمت گــذاری آن در هــر منطقــه بــا توجــه بــه منابــع و مصــارف و بــا  کــه  از آنجــا 

کشــورهایی مثــل ایــران، روســیه،  کالن ملــی و سیاســت های اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی انجــام می پذیــرد. در  لحــاظ متغیرهــای 

گاز طبیعــی براســاس رویکردهــای منطقــه ای تعییــن می شــود و ارتباطــی بــه قیمــت  کانــادا، مکزیــک و قطــر، قیمــت  عربســتان، آمریــکا، 

کشــورهای خاورمیانــه شــرکت های پتروشــیمی  ــا نفــت خــام در بازارهــای ملــی و بیــن المللــی نــدارد. در بیشــتر  فرآورده هــای نفتــی ی

کاهــش ریســک های ســرمایه گذاری، اقــدام بــه بســتن قراردادهــای بلندمــدت در  بــه منظــور رســیدن بــه نوعــی ثبــات در ایــن زمینــه و 

ک می کننــد. خصــوص تامیــن خــورا

ــه پتروشــیمی ها و ســود نامتعــارف ناشــی از آن، ســبب توســعه  ــی ب گاز تحویل ــه قیمــت پاییــن  ک ــه ایــن نکتــه الزم اســت  توجــه ب

ک و اوره(  گازی زنجیــره ارزش صنعــت و تولیــد و صــادرات محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن )متانــول، آمونیــا نامتــوازن بخــش 

ــت  ــدات صنع ــره ارزش تولی ــوازن زنجی ــتقیم در ت ــور مس ــه بط ک ــت  ــائلی اس ــی از مس ــی یک گاز طبیع ــذاری  ــن قیمت گ ــود. بنابرای می ش

پتروشــیمی اثرگــذار اســت.

کــه بیــن ســال های 1381 الــی 1387،  گاز طبیعــی در ایــران حکایــت از ایــن دارد  ک  بررســی ســابقه موضــوع قیمت گــذاری خــورا

خ اعــالم شــده بانــک مرکــزی  خ بین المللــی و بــا 70 درصــد نــر کمتــر از نــر ک مجتمع هــای پتروشــیمی در داخــل بــا بهایــی  هزینــه خــورا

گرفتــه می شــد.  بــرای تســعیر دالر در نظــر 

کــردن یارانه هــا مصــوب 1388/10/15، دولــت مکلــف شــد قیمــت حامل هــای انــرژی را  در اصالحیــه مــاده 1 قانــون هدفمنــد 

گازی بــه پاالیشــگاه های داخلــی  کــه بــر اســاس بنــد الــف مــاده مذکــور، قیمــت فــروش نفــت خــام و میعانــات  کنــد؛ بدیــن ترتیــب  اصــالح 

کشــتی )فــوب( خلیــج فــارس تعییــن و قیمــت خریــد فرآورده هــا متناســب بــا قیمــت  نودوپنــج درصــد )95%( قیمــت تحویــل روی 

گردیــد. مذکــور تعییــن 

ــا  ــه تدریــج ت ــه ب ک ــه ای تعییــن شــود  گون ــه  گاز طبیعــی ب ــه میانگیــن قیمــت فــروش داخلــی  ک ــود  ــور آمــده ب در بنــد ب مــاده مذک

پایــان برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران ، معــادل حداقــل هفتــاد و پنــج درصــد )%75( 

کســر هزینه هــای انتقــال، مالیــات و عــوارض شــود.  گاز طبیعــی صادراتــی پــس از  کثــر معــادل متوســط قیمــت  و حدا

ک )گاز و مایــع( واحدهــای  کــه جهــت تشــویق ســرمایه گذاری، قیمــت خــورا گفتــه شــد  امــا در تبصــره ایــن مــاده ایــن مطلــب 

کثــر شــصت و پنــج  صنعتــی، پاالیشــی و پتروشــیمی بــرای مــدت حداقــل ده ســال پــس از تصویــب ایــن قانــون هــر مترمکعــب حدا

درصــد )65%( قیمــت ســبد صادراتــی در مبــدأ خلیــج فــارس )بــدون هزینــه انتقــال( تعییــن می گــردد. 

گازی تحویلــی بــه پتروشــیمی ها، اصــالح شــده و در ســال 1391،  ک  بــر اســاس تبصــره بنــد ب مــاده مذکــور، بایــد قیمــت خــورا

گازی از اجــرای آن ممانعــت  کــه ســهامداران پتروشــیمی های باالدســتی  حداقــل 13 ســنت بــه ازای هــر متــر مکعــب تعییــن می شــد 
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ــا ورود مجلــس در قانــون  گازی، ب ک ارزان بــه مجتمع هــای پتروشــیمی  کردنــد. پــس از آن و آشــکار شــدن رانــت ناشــی از ارائــه خــورا

گاز طبیعــی تحویلــی بــه پتروشــیمی ها مصــوب شــد. ک  بودجــه ســال 1393، قیمــت حداقــل 13 ســنت بــه ازای هــر متــر مکعــب خــورا

کــف قیمــت از طریــق تنظیــم یــک آیین نامــه توســط دولــت در  ک بــه صــورت  تصمیم گیــری در خصــوص تعییــن قیمــت بــرای خــورا

قالــب بودجه هــای ســاالنه، باعــث ایجــاد بی ثباتــی و در نتیجــه نااطمینانــی ســرمایه گذاران بــرای ورود آن هــا بــه ورود بــه ایــن صنعــت 

ــود.  می ش

کــه در  ــود  کــردن یارانه هــا مصــوب 1388/10/15، ایــن ب ــر ایــن، نکتــه قابــل توجــه در اصالحیــه مــاده 1 قانــون هدفمنــد  عــالوه ب

گازی بــه پاالیشــگاه ها 95% قیمــت فــوب داده شــود ولــی در تبصــره بنــد ب مــاده  کــه بایــد میعانــات  بنــد الــف بــه دولــت تکلیــف شــد 

گاز و مایــع واحدهــای صنعتــی، پاالیشــی و پتروشــیمی 65% فــوب اســت. بــه عبــارت دیگــر تبصــره بــا صــدر مــاده  ک  گفتــه شــد خــورا

هم خوانــی نداشــت.

بــرای اصــالح ایــن تناقــض، در تبصــره جــزء »4« بنــد »الــف« مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از 

کــردن یارانه هــا بــه ایــن ترتیــب اصــالح شــد:  مقــررات مالــی دولــت )2( مصــوب 1393/12/4، تبصــره بنــد ب مــاده 1 قانــون هدفمنــد 

ــا  ــیمی ها را ب ــی و پتروش ــی، پاالیش ــای صنعت ــه واحده ــی ب ــع تحویل ک مای ــورا گاز و خ ک  ــورا ــت خ ــت قیم ــف اس ــت مکل وزارت نف

کنــد: رعایــت معیارهــای ذیــل تعییــن 

گاز و یــا مایــع تحویلــی بــرای ســایر مصــارف داخلــی، صادراتــی و وارداتــی، قیمــت  1. متناســب بــا معــدل وزنــی درآمــد حاصــل از فــروش 

کالن اقتصــادی. محصــول بــا حفــظ قابلیــت رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی در بازارهــای بین المللــی و بهبــود متغیرهــای 

2. ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

کــه بتواننــد جهــت تأمیــن مــواد اولیــه  3. اعمــال تخفیــف پلکانــی تــا ســی درصــد )30%( بــا انعقــاد قــرارداد بلندمــدت بــرای واحدهایــی 

کــه محصــوالت میانــی و نهایــی تولیــد می کننــد و زنجیــره ارزش افــزوده را افزایــش دهنــد. در ایــن  واحدهــای پتروشــیمی داخلــی 

کمتــر توســعه یافته راه انــدازی می شــدند، از تخفیــف بیشــتری برخــوردار شــدند.  کــه در مناطــق  قــرارداد، بنگاه هایــی 

آییــن نامــه اجرایــی مــاده قانونــی مذکــور، در تاریــخ 1394/5/14 در هیئــت وزیــران تصویــب شــد و بــر اســاس آن مقــرر شــد صنایــع 

ــه )باالدســتی( پتروشــیمی بــه شــرط ســرمایه گذاری در تولیــد محصــوالت میانــی و نهایــی و بــه منظــور توســعه  تولیدکننــده مــواد پای

گاز و مایــع مصرفــی برخــوردار باشــند. ایــن  ک هــای  زنجیــره ارزش، از تخفیــف پلکانــی بــه معنــای اعمــال تخفیــف در قیمــت خورا

کــه در مراحــل اول تــا ســوم یــاد شــده در بنــد )د( مــاده )1( ایــن آیین نامــه ســرمایه گذاری نماینــد، بــه نســبت میــزان  صنایــع در صورتــی 

کمتــر توســعه یافتــه صــورت  کل ســرمایه گذاری انجــام شــده و برحســب اینکــه ســرمایه گذاری در مناطــق عــادی یــا  ســهم خــود در 

ک مایــع براســاس جــدول زیــر برخــوردار خواهنــد شــد. بــر اســاس مــاده  گاز و خــورا ک  گیــرد، از تخفیــف پلکانــی در قیمــت مصــوب خــورا

ــرداری اعمــال می شــود.  ــه مــدت 10 ســال پــس از بهره ب 7 ایــن آیین نامــه، تخفیف هــا ب
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ک مجتمع های پتروشمی جهت تکمیل زنجیره ارزش جدول 8. تخفیفات پلکانی قیمت خورا

محل احداث
مرحله اول

تکمیل زنجیره ارزش

مرحله سوممرحله دوم

کمتر توسعه یافته موضوع بند )ز( ماده )1( این آیین نامه مناطق 
گاز ک  20%10%5%خورا

ک مایع 3%2%1%خورا

کمتر  کنارک )دیگر مناطق  کمتر توسعه یافته جاسک، قشم، چابهار و  مناطق 
گاز طبیعی توسط  ح هایی مانند تولید الفین از  که برای اجرای طر توسعه نیز 

وزارت نفت تعیین می شوند، مشمول تخفیفات این ردیف خواهند شد(

گاز ک  30%20%10%خورا

ک مایع 4%3%2%خورا

دیگر مناطق
گاز ک  10%5%-خورا

ک مایع 2%1%-خورا

ماخذ: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(

ح شــده در قســمت اول تبصــره جــزء »4« بنــد »الــف« مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون  بــه اســتناد تکلیــف مطــر

گاز مجتمع هــای پتروشــیمی  ک  ــاره خــورا ــی دولــت )2(، وزیــر نفــت در دی مــاه 1394، ابالغیــه ای درب تنظیــم بخشــی از مقــررات مال

ک  ــه عنــوان خــورا گاز ب گاز ســبک و شــیرین تحویلــی از شــبکه سراســری  ــر اســاس آن فرمــول پایــه محاســبه قیمــت  کــه ب ــرد  ک صــادر 

ــود:  ــه ترتیــب زیــر خواهــد ب واحدهــای پتروشــیمی ب

گاز طبیعی گاز طبیعی در بازار تعیین شده * ٠,٥ + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی * ٠.٥= قیمت  قیمت 

گاز وارداتــی در  گاز فروختــه شــده منهــای مقــدار  کل  منظــور از معــدل وزنــی قیمــت داخلــی، صادراتــی و وارداتــی، حاصــل ضــرب 

متوســط قیمــت فــروش ســایر مصــارف داخلی)خانگــی، تجــاری، دولتــی، عمومــی، حمــل و نقــل و صنعــت بــدون احتســاب فــروش 

گاز، تقســیم  کل پرداختــی بــرای واردات  گاز و نیــز  کل درآمــد حاصــل از صــادرات  ک( بــه عــالوه  بــه پتروشــیمی ها بــه عنــوان خــورا

ک  ــرای ســایر مصــارف داخلــی )خانگــی، تجــاری، دولتــی، عمومــی، حمــل و نقــل و صنعــت غیــر خــورا گاز فروختــه شــده ب ــر مقــدار  ب

گذشــته ســال  گاز اســت. ایــن معــدل در هــر نیمــه ســال شمســی بــر مبنــای عملکــرد نیمــه  پتروشــیمی ها( بــه عــالوه مقــدار صــادرات 

ــرار می گیــرد. ک عمــل ق محاســبه و مــال

گاز در هــر مــاه در هاب هــای تعییــن شــده  گاز طبیعــی در بــازار تعییــن شــده نیــز عبــارت اســت از متوســط قیمــت  منظــور از قیمــت 

گاز طبیعــی در مناطــق رقیــب در توســعه صنعــت پتروشــیمی ایــران، شــامل هنــری هــاب  بــه عنــوان نشــانگر قیمت هــای عمده فروشــی 

کانــادا و هاب هــای NBP انگلیــس و FFT هلنــد.  آمریــکا، هــاب آلبرتــا 

خ ارز در هــر مــاه  ایــن فرمــول قیمــت از ابتــدای ســال ١٣٩٥ تــا ابتــدای ســال ١٤٠٥ معتبــر اعــالم شــد و مقــرر شــد مبنــای تســعیر نــر

خ تســعیر ارز رســمی بانــک مرکــزی باشــد. متوســط نــر
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ج از منطقــه  کشــورهای خــار گاز طبیعــی در  کارشناســان صنعــت پتروشــیمی بــه فرمــول فــوق، اســتفاده از قیمــت  یکــی از نقدهــای 

گاز طبیعــی  گفتــه شــد، قیمــت  گاز طبیعــی اســت. در حالی کــه چنانچــه  کانــادا( در تعییــن قیمــت  خلیــج فــارس )از قبیــل هــاب آمریــکا و 

بــر اســاس رویکردهــای منطقــه ای تعییــن می شــود. 

گازی  گاز تحویلــی بــه پتروشــیمی های  کــه  کــی از ایــن اســت  کشــورها حا گازی ســایر  ک پتروشــیمی های  بررســی قیمــت خــورا

ــر هــر  ــا ارزش منفــی را بــه قیمــت حــدود 3 ســنت )ب گاز ب کــه ارزش منفــی دارد و دولــت عربســتان ایــن  عربســتان همــراه نفــت اســت 

کشــور عربســتان از ایــن نــوع پتروشــیمی ها مالیــات می گیــرد،  متــر مکعــب( بــه واحدهــای پتروشــیمی می فروشــد. از ســوی دیگــر 

ــا  کشــور اوال ب ــه ایــن  ک گفــت  ــد  کشــور قطــر نیــز بای ــد. در مــورد  ــی دارن کشــور معافیــت مالیات گازی  ــه تمــام پتروشــیمی های  در حالی ک

گاز( می کنــد، ثانیــا دولــت  گاز طبیعــی مایــع )مایع ســازی  اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته انحصــاری، اقــدام بــه تولیــد و صــادرات 

گاز 15 ســنت  ک  ح هــای پتروشــیمی بایــد بــر مبنــای قیمــت خــورا کــه تمامــی امکان ســنجی های اقتصــادی بــرای طر کــرده  قطــر اعــالم 

گاز طبیعــی باشــد. ــر هــر متــر مکعــب  کــود شــیمیایی، 11 ســنت ب ــرای پتروشــیمی های  و ب

گاز طبیعــی تحویلــی بــه مجتمع هــای پتروشــیمی ایــران در ســال 1397، بیــن 10 الــی 11 ســنت بــوده اســت.  ک  قیمــت فــروش خــورا

ک پتروشــیمی های  خ مناســبی بــرای قیمــت خــورا مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در مطالعــه ای، قیمــت 13 ســنت را نــر

کنونــی را تــا حــدی متعــارف ســاخته و نقطــه  گازی  کــرده ایــن قیمــت می توانــد ســود پتروشــیمی های  گازی ایــران دانســته و عنــوان 

عطفــی در توســعه همگــون صنعــت پتروشــیمی، توســعه زنجیــره ارزش صنایــع میانــی و پایین دســت و جلوگیــری از فــروش مــواد اولیــه 

کشــور باشــد. صنایــع میان دســت و پایین دســت در صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 

مســاله قابــل توجــه دیگــر مربــوط بــه تکلیــف قیــد شــده در بنــد 3 مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از 

گرفتــه شــده در باالدســت، وزارت نفــت مکلف شــده  مقــررات مالــی دولــت )2( اســت. در بنــد مذکــور بــا هــدف تســری تخفیفــات در نظــر 

کــه محصــوالت میانــی و نهایــی تولیــد  کننــد و بتواننــد قــرارداد بلندمــدت تامیــن مــواد اولیــه بــا صنایــع  بــرای واحدهــای پتروشــیمی 

گرفتــه شــده در ایــن بنــد هنــوز محقــق نشــده  پایین دســت ببندنــد، تــا ســی درصــد تخفیــف پلکانــی در نظــر بگیــرد. امــا هــدف در نظــر 

اســت. 

کــه از آن  کــرد  در ایــن مــورد حتــی می تــوان بــه ظرفیــت قانونــی ایجــاد شــده در مــاده 156 قانــون برنامــه پنجــم توســعه نیــز اشــاره 

گســترش زنجیــره  ارزش، شــهرک های تخصصــی  اســتفاده نشــد. بــر اســاس مــاده مذکــور، بــا هــدف توســعه صنایــع میانــی پتروشــیمی و 

ک، اســتایرن و بوتادیــن بــا تصویــب دولــت تأســیس می گردنــد،  کــه بــه  منظــور توســعه زنجیره هــای ارزش متانــول، آمونیــا غیردولتــی 

مشــمول مقــررات و مزایــای مربــوط بــه قانــون تأســیس شــرکت شــهرک های صنعتــی ایــران مصــوب 1362 و اصالحــات بعــدی آن 

ــع  ک صنای ــورا ــن خ ــدت تأمی ــای بلندم ــل از قرارداده ــای حاص ــود. درآمده ــد ب ــادن خواهن ــع و مع ــه وزارت صنای ــتگی ب ــدون وابس ب

ــد. ــی پتروشــیمی از معافیت هــای صــادرات غیرنفتــی برخوردارن میان
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بــر اســاس مــاده 5 آیین نامــه مذکــور، چنانچــه تولیدکننــدگان مــواد پتروشــیمی موضــوع ایــن آییــن نامــه، محصــوالت خــود را بــه 

کننــده داخلــی )صنایــع میانــی پتروشــیمی  ک بــه بنگاه هــای مصــرف  جــای صــادرات بــه صــورت قراردادهــای بلندمــدت تأمیــن خــورا

از جملــه معافیت هــای مالیاتــی  آیین نامــه( تحویــل دهنــد، مشــمول معافیت هــای صــادرات غیرنفتــی  ایــن  مــاده )6(  موضــوع 

ک بلندمــدت، پنــج ســال تعییــن شــده اســت. خواهنــد بــود. در مــاده )7( آن نیــز حداقــل زمــان قــرارداد تأمیــن خــورا

ک اتان مجتمع های پتروشیمی: ب- قیمت گذاری خورا

کــه بــرای تولیــد اتیلــن و پلی اتیلــن مــورد اســتفاده  کــی مناســب بــرای مجتمع هــای پتروشــیمی اســت  اتــان، مــاده ای ارزشــمند و خورا

کــه بــا جداســازی آن و ســاخت اتیلــن و  گاز طبیعــی میــدان پــارس جنوبــی تقریبــا حــاوی شــش درصــد اتــان می باشــد  قــرار می گیــرد. 

گاز اســت )نســبت  کشــور ایجــاد می شــود. بــا توجــه بــه این کــه اتــان، بخــش ســنگین تر  پلی اتیلــن مزیت هــای اقتصــادی فراوانــی بــرای 

گازی در ایــران در فازهــای 4و 5 پــارس  بــه متــان(، قیمــت آن بــر حســب تــن متریــک اعــالم می شــود. فنــاوری تفکیــک اتــان از مایعــات 

گرفتــه می شــود.  جنوبــی بــکار 

ــه  ــان ب ک ات ــه از خــورا ک ــان از شــرکت هایی هســتند  کاوی ــد و  ــا ساســول، جــم، مرواری شــرکت های پتروشــیمی امیرکبیــر، پلیمــر آری

ــرای تولیــد اتیلــن، پلی اتیلــن و ترکیبــات دیگــر اســتفاده می کننــد. طــور عمــده ب

وزارت نفــت در تاریــخ 1395/07/12 بــه اســتناد تکالیــف و اختیــارات ناشــی از جــزء »4« بنــد »الــف« مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی 

ــرای تخصیــص  ــازار داخلــی ب ــه وجــود رقابــت تنگاتنــگ در ب ــا توجــه ب ــی دولــت )2( و ب ــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال مــواد ب

ح ذیــل  گاز اتــان تحویلــی بــه واحدهــای پتروشــیمی را بــر حســب دالر در هــر تــن متریــک بــه شــر اتــان، فرمــول پایــه محاســبه قیمــت 

اعــالم نمــود:

P 25% = اتان × )P نفتا + P 145 - )پلی اتیلن

نفتا P : قیمت هر تن متریک اتان در هر ماه

نفتا P : قیمت هر تن متریک پلی اتیلن در هر ماه

شناسیزنجیرهمحصوالتصنعتپتروشیمیدرایرانآسیب
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باتوج هب ه.شودیمجادیکشورایبرایفراوانیاقتصادیهاتیمزلنیاتیوپللنیآنوساختاتیجداساز

یفناورشود.ترگازاست)نسبتبهمتان(،قیمتآنبرحسبتنمتریکاعالممیکهاتان،بخشسنگیناین
.شودیبکارگرفتهمیپارسجنوب۵و4یدرفازهارانیدرایگازعاتیاتانازماکیتفک

ه اییهس تندک هازهایپتروشیمیامیرکبیر،پلیمرآریاساسول،جم،مرواری دوکاوی انازش رکتشرکت
کنند.اتیلنوترکیباتدیگراستفادهمیخوراکاتانبهطورعمدهبرایتولیداتیلن،پلی

(8)م اده«ال ف»بن د«4»هاستنادتکالیفواختیاراتناش یازج ز ب81/70/893۵وزارتنفتدرتاریخ
وب اتوج هب هوج ودرقاب ت(1قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیازمق رراتم الیدول ت)

تنگاتنگدربازارداخلیبرایتخصیصاتان،فرمولپایهمحاسبهقیم تگ ازات انتح ویلیب هواح دهای
حسبدالردرهرتنمتریکبهشرحذیلاعالمنمود:پتروشیمیرابر

اتان  نفتا )       (پلی اتیلن        

:قیمتهرتنمتریکاتاندرهرماهنفتا 

اتیلندرهرماه:قیمتهرتنمتریکپلینفتا 

پلی اتیلن                                                                                       
  

باکسرهزینهحملدرمقصدموردنظرCFRهایدرفرمولفوق،قیمتNETBACKهایمنظورازقیمت
باشد.ازخلیجفارستاآنمقصدمی

دالردر477وبیشتراز117،تحتهیچشرایطینبایدکمترازنرخاتاندرهرتنبرایهردورهمحاسباتی
هرتنشود.

روزنخستهرماه،قیمتهرتنگازاتانتحویلیبه8۵ریزیوزارتنفتمکلفاستدرمعاونتبرنامه
ربطابالغنماید.هایتابعهذیواحدهایپتروشیمیرابرایماهپیشمحاسبهوجهتاجرابهشرکت

 ابتدایمهرماه 893۵اینفرمولنیزاز آخرمهرماه 8487تا آخرمهرماه 8931وبرایاشخاصیکهتا
نسبتبهعقدقراداداقدامنمودند،معتبرشناختهشد.

کســر هزینــه حمــل از خلیــج فــارس  منظــور از قیمت هــای NETBACK در فرمــول فــوق، قیمت هــای CFR در مقصــد مــورد نظــر بــا 

تــا آن مقصــد می باشــد.

کمتر از 220 و بیشتر از 400 دالر در هر تن شود.  خ اتان در هر تن برای هر دوره محاسباتی، تحت هیچ شرایطی نباید  نر

گاز اتــان تحویلــی بــه واحدهــای  معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفــت مکلــف اســت در 15 روز نخســت هــر مــاه، قیمــت هــر تــن 

پتروشــیمی را بــرای مــاه پیــش محاســبه و جهــت اجــرا بــه شــرکت های تابعــه ذی ربــط ابــالغ نمایــد. 
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کــه تــا آخــر مهــر مــاه 1396 نســبت بــه عقــد قــراداد  ایــن فرمــول نیــز از ابتــدای مهــر مــاه 1395 تــا آخــر مهــر مــاه 1410 و بــرای اشــخاصی 

اقــدام نمودنــد، معتبر شــناخته شــد. 

ک مایع واحدهای پتروشیمی ج- قیمت گذاری خورا

ک و اوره اختصــاص می یابــد.  کشــور بــه ســه محصــول متانــول، آمونیــا گازی در  ک  ســهم عمــده ای از تولیــدات پتروشــیمی های بــا خــورا

کشــاورزی  ک در بخــش  از ایــن میــان، بیــش از 90 درصــد متانــول تولیــدی، صــادر می شــود و بخشــی از محصــوالت اوره و آمونیــا

ک مایــع در تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت در  مصــرف و مــازاد آن صــادر می شــود. در حالی کــه ســهم مجتمع هــای پتروشــیمی بــا خــورا

کشــور و همچنیــن توســعه صنایــع پایین دســتی بیشــتر اســت.

ک و ســوخت مصــرف شــده در مجتمع هــای پتروشــیمی در ســال را بــه خــود اختصــاص  ک مایــع حــدود 40 درصــد از خــورا خــورا

ک مایــع 35 درصــد ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و 32 درصــد تولیــدات  می دهــد. پتروشــیمی های مصرف کننــده خــورا

ک  گفــت خــورا کشــور هســتند. لــذا می تــوان  کننــده نیــاز بخــش عمــده ای از صنایــع پایین دســتی  ایــن صنعــت را پوشــش داده و تامیــن 

کشــور دارد. بنابرایــن  ــی و پایین دســتی پتروشــیمی در  گاز در توســعه صنایــع میان ک  ــه خــورا ــری نســبت ب ــع نقــش بســیار موثرت مای

گام هــای  گازی و فرآورده هــای نفتــی، می تــوان  ک مایــع مجتمع هــای پتروشــیمی نظیــر میعانــات  بــا قیمت گــذاری منطقــی خــورا

موثــری در تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت نهایــی بــا حفــظ منافــع ملــی برداشــت.

کــه  کــی از ایــن واقعیــت اســت  گاز و مایــع در ایــران، حا بررســی آمــار مربــوط بــه تولیــد، فــروش داخلــی و صــادرات پتروشــیمی های 

گاز اســت.  ک  ــا خــورا ک مایــع بیشــتر از پتروشــیمی های ب ــا خــورا بــه طــور متوســط ســهم فــروش داخلــی مجتمع هــای پتروشــیمی ب

ک مایــع فعالیــت می کننــد، بــا توجــه بــه اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی  کــه بــا خــورا لــذا توجیه پذیــری اقتصــادی واحدهــای باالدســت 

کشــور، ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر، اشــتغال زایی  و نقــش موثــر ایــن شــرکت ها در تکمیــل زنجیــره ارزش و توســعه صنعــت پتروشــیمی 

بیشــتر و افزایــش درآمدهــای دولــت از طریــق مالیــات در ایــن حــوزه بســیار مهــم اســت.

ک و محصــوالت این  کــه همــواره قیمت خــورا ک مایــع ایــن اســت  یکــی از مســائل مهــم مربــوط بــه شــرکت های پتروشــیمی بــا خــورا

ک هــای مایــع و بــه تبــع آن قیمــت محصــوالت  کاهــش قیمــت نفــت، قیمــت خورا شــرکت ها تحــت تاثیــر قیمــت نفــت می باشــند. بــا 

کاهــش قیمــت جهانــی نفــت، افزایــش عرضــه محصــوالت زنجیــره آروماتیک هــا در ســطح جهــان نیــز باعــث  کاهــش می یابــد. عــالوه بــر 

گریدهــای مختلــف،  کاهــش قیمــت محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت ها می شــود. لــذا تغییــر در فرآینــد تولیــد و تولیــد محصــوالت بــا 

کارآمدتــر واحدهــا  ک و مدیریــت  متنوع ســازی محصــوالت از طریــق تکمیــل زنجیــره ارزش آروماتیک هــا، بهینه ســازی مصــرف خــورا

ک نفتــا و ....  کنتــرل، ایجــاد احــد هیدروژناســیون بــه منظــور جایگزینــی بخشــی از خــورا از قبیــل انجــام اصالحــات در سیســتم های 

گیــرد. ک مایــع قــرار  بایســتی در زمــره اولویت هــای شــرکت های پتروشــیمی بــا خــورا
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ــه تخفیفــات مقــرر شــده از ســوی وزارت نفــت در مــورد تکمیــل زنجیــره ارزش در آیین نامــه اجرایــی  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ب

جــزء »4« بنــد »الــف« مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(، مناســب اســت 

ــا هــدف ارتقــاء قابلیــت رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی آن هــا و مشــروط  ک پتروشــیمی های مایــع را ب وزارت نفــت قیمــت خــورا

گــزارش نحــوه تقســیم ســود بــه ایــن وزارتخانــه،  بــه ارائــه برنامــه از ســوی ایــن شــرکت ها بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی خــود و ارائــه 

ک مایــع )فرآورده هــای نفتــی(  کــه ارائــه تخفیــف بــه خــورا مشــمول تخفیفــات بیشــتر نمایــد. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 

کــه انگیــزه  گونــه ای تعییــن شــود  ک بــه  واحدهــای پتروشــیمی، بــار مالــی بــرای دولــت بــه همــراه دارد. لکــن چنانچــه قیمــت ایــن خــورا

کشــور توســعه یابــد، دولــت از  ک مایــع افزایــش یابــد و بــه دنبــال آن زنجیــره ارزش در  ســرمایه گذاران در واحدهــای پتروشــیمی خــورا

ــار مالــی خــود را جبــران نمایــد. طریــق مالیات ســتانی از فعــاالن اقتصــادی در ایــن حــوزه می توانــد ب

در آیین نامــه اجرائــی جــزء »4« بنــد »الــف« مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت 

ک نفتــا بــا قیمــت 95 درصــد فــوب خلیــج فــارس یعنــی 5 درصــد  ک مایــع، خــورا )2( به جــای تخفیــف پلکانــی تــا ٣٠ درصــد بــرای خــورا

کثــر ســه درصــد  ک تقریبــی هــم رده نفتــا یعنــی LPG نیــز تخفیــف تــا حدا تخفیــف تحویــل واحدهــای پتروشــیمی می گــردد. بــرای خــورا

ک مایــع مجتمع هــای پتروشــیمی نظیــر نفتــا، LPG ومیعانــات  اعمــال و ابــالغ شــده اســت. در حالی کــه بــا قیمت گــذاری منطقــی خــورا

گام هــای موثرتــری در تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت نهایــی بــا حفــظ منافــع ملــی برداشــت.  گازی می تــوان 

ک نفتــا بــا قیمــت 95 درصــد فــوب خلیــج فــارس یعنــی 5  ک مایــع، خــورا به جــای تخفیــف پلکانــی تــا ٣٠ درصــد بــرای خــورا
ــا  ــف ت ــز تخفی ــی LPG نی ــا یعن ــم رده نفت ــی ه ک تقریب ــورا ــرای خ ــردد. ب ــیمی می گ ــای پتروش ــل واحده ــف تحوی ــد تخفی درص

کثــر ســه درصــد اعمــال و ابــالغ شــده اســت.  حدا

گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی د- قیمت گذاری سوخت 

ک، ایــن مــاده ارزشــمند را بــه عنــوان ســوخت  گاز طبیعــی بــه عنــوان خــورا کشــور عــالوه بــر اســتفاده از  مجتمع هــای پتروشــیمی 

ــن  ــار ای ــوخت در اختی ــوان س ــه عن ــه ب ک گازی  ــت  ــد. قیم ــره می گیرن ــود از آن به ــدی خ ــد تولی ــوده و در فرآین ــت نم ــز دریاف ــی نی مصرف

کــه همــه ســاله در قانــون بودجــه تعییــن می شــود.  مجتمع هــا قــرار می گیــرد، قیمــت ســوخت مصــوب دولــت اســت 

کشــور، وزرات نفــت مکلف شــد قیمت ســوخت تحویلی به پتروشــیمی ها  بــر اســاس بنــد )ک( تبصــره )1( قانــون بودجــه ســال 1398 

را از یک هــزار و ســیصد و بیســت ریــال )1.320 ریــال( بــه ازای هــر متــر مکعــب بــه دو هزار و ششــصد ریــال )2.600 ریــال( افزایش دهد.

5-1-3   سازوکارهای غیر هدفمند قانونی در ایجاد انگیزه صادرات 

در نتیجــه ســازوکارهای غیــر هدفمنــد قانونــی در ایجــاد انگیــزه صــادرات )دریافــت ســود باالتــر در صــادرات بــه دلیــل قیمت گــذاری 

کشــور و معافیــت مالیــات بــر صــادرات در مقابــل پرداخــت مالیــات درعرضــه داخلــی( تمایــل واحدهــای پتروشــیمی  پاییــن در داخــل 
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بــه صــادرات محصــوالت نســبت بــه عرضــه داخلــی آن بــه صنایــع تکمیلــی بیشــتر اســت. بخــش خصوصــی بــه دلیــل ســودآوری 

بیش تــر صــادرات نســبت بــه فــروش داخلــی بخشــی از محصــوالت خــود را صــادر و تعهــدی بــرای تأمیــن نیــاز تولیدکننــدگان داخلــی 

کمبــود مــواد اولیــه خــود ایــن محصــوالت را بــا قیمــت باالتــر وارد  کــه تولیدکننــدگان داخلــی بــرای تأمیــن  ندارنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه مــورد نیــاز صنایــع پاییــن دســتی هــر صنعــت  می کننــد. بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، الزم اســت صــادرات مــواد خــام و اولیــه ای 

کــه مــازاد بــر  بــاال دســتی از جملــه صنعــت پتروشــیمی اســت، ممنــوع شــود و فقــط زمانــی مجــاز بــه صــادرات تشــخیص داده شــود 

کیــد بــر توقــف  کــه صراحتــا تا نیــاز صنعــت داخلــی باشــد. لــذا عطــف بــه بندهــای 12-13-15 سیاســت های ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی 

کــه اساســا ظرفیــت مصــرف ایجــاد شــده داخلــی را دارنــد، خــام  خــام فروشــی دارد، مــی بایســت صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 

گــردد. فروشــی محســوب 

تمایل واحدهای پتروشیمی به صادرات در نتیجه سازوکارهای غیر هدفمند قانونی در ایجاد انگیزه صادرات:
کشور - دریافت سود باالتر در صادرات به دلیل قیمت گذاری پایین در داخل 

- معافیت مالیات بر صادرات در مقابل پرداخت مالیات درعرضه داخل

5-2   ضعف زیرساخت های پشتیبان
کــه باعــث تشــدید نقیصههــای ســاختاری و  در مــورد زیرســاخت های پشــتیبان صنعــت پتروشــیمی، دو مــورد مشــاهده می شــود 

ــد: ــران میگردن ــت در ای ــن صنع ــردی ای عملک

کلیدی    کاتالیست ها و تجهیزات  اشکاالت ناظر بر فناوری در تامین دانش فنی، 

ضعف زیرساخت های پشتیبان صادرات و واردات    

کلیدی کاتالیست ها و تجهیزات  5-2-1   اشکاالت ناظر بر فناوری در تامین دانش فنی، 

گــون از جملــه تحریم هــا و ماهیــت تقاضــای داخلــی،  گونا فنــاوری ماشــین آالت مــورد اســتفاده در پتروشــیمی های ایــران بــه دالیــل 

کوچــک در  ــدارد. از ســوی دیگــر واحدهــای  ــی ن ــا ایــن فناوری هــا صرفــه اقتصــادی چندان ــوده و تولیــد ب عمومــا قدیمــی و منســوخ ب

ــک از  ــچ ی ــد و هی کنن ــره  ک ــی مذا ــرکت های بین الملل ــا ش ــاز ب ــورد نی ــانس های م ــب لیس کس ــرای  ــتند ب ــادر نیس ــت ق ــع پایین دس صنای

کــره مســتمر و هدفمنــدی بــا شــرکت های بین المللــی صــورت نداده انــد. بــرای دســتیابی بــه نتایــج  نهادهــای دولتــی و تعاونــی نیــز مذا

مطلــوب بایــد بــرای جــذب و بومی ســازی فنــاوری، تعییــن اولویت هــای تحقیقاتــی در صنایــع باالدســتی و پایین دســتی پتروشــیمی 

کاهــش قیمــت آن هــا، الزم اســت تــا برنامــه جامعــی تدویــن شــود. همچنیــن انعقــاد  کیفیــت محصــوالت و  بــه منظــور بــاال بــردن ســطح 

کیفیــت و تولیــد محصــوالت  قراردادهــای همــکاری بــا شــرکت های بیــن المللــی جهــت جــذب فنــاوری و تولیــد مشــترک باعــث بهبــود 

متنــوع خواهــد شــد. 
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کارکــن و بیشــتر مرکــز آمــار ایــران، تحقیــق و توســعه شــرکت های موجــود در ایــن  کارگاه هــای صنعتــی ده نفــر  بــر اســاس اطالعــات 

کــی از جایــگاه ضعیــف تحقیــق و توســعه اســت. خریــد  کــه ایــن امــر حا صنعــت، بالــغ بــر 0/03 درصــد از ارزش فــروش آن هــا اســت 

کل هزینه هــای صــرف شــده در تحقیــق و توســعه شــرکت های ایــن صنعــت را بــه  تجهیــزات و ماشــین آالت نیــز، ســهم 96 درصــدی از 

ــد.  ــاص می ده ــود اختص خ

کل هزینه هــای تحقیــق و توســعه، ســهم محــدود 2.4 درصــدی را نشــان  ــد دانــش فنــی از بنگاه هــا و ســازمان های دیگــر از  خری

کــی از مشــکل اخــذ لیســانس در واحدهــای پتروشــیمی و وابســتگی بــه فنــاوری و تجهیــزات خارجــی اســت. از  می دهــد. ایــن امــر حا

کیــد دارنــدگان خارجــی فنــاوری پیشــرفته در ایــن صنعــت بــر انتقــال آن بــه صــورت بســته بندی شــده و از راه قراردادهای  طــرف دیگــر تا

ــن  ــت. ای ــترک اس ــرمایه گذاری مش ــای س ــس بج ــر روش فاینان ــا ب ــن قرارداده ــز ای ــت و تمرک ــه اس ــخت و ناعادالن ــرایط س ــال در ش انتق

مســاله بــا عــث عــدم امــکان یادگیــری و انتقــال فنــاوری از طــرف خارجــی می شــود.

و  تجهیــزات  واردات  و  دانــش ســاخت  بومی ســازی  و  لیســانس  دریافــت  ایــن صنعــت،  در  فنــاوری  ارتقــای  الگــوی  بنابرایــن 

دارد. آن  فناورانــه  بــاالی  وابســتگی  از  نشــان  کــه  می باشــد  تولیــد  فرآینــد  در  بهره بــرداری 

شکل 19. اشکاالت ناظر بر فناوری و وابستگی باالی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران

بــا توجــه بــه وابســتگی بــاالی فناورانــه ، تحریم هــای بین المللــی، محدودیت هایــی را چــه از نظــر تامیــن دانــش فنــی مــورد نیــاز تولیــد 

کرده انــد.  کلیــدی بــر صنعــت پتروشــیمی تحمیــل  کاتالیســت های مــورد نیــاز و چــه از نظــر تامیــن تجهیــزات  محصــوالت و همچنیــن 
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کاتالیست های مورد نیاز 1- تاثیر تحریم ها بر تامین دانش فنی و 

کســاید بــه ایــران، وفــق  کاتالیســت واحدهــای بوتــن، پلی اتیلــن و اتیلن ا خــودداری شــرکت های اروپایــی، ژاپنــی و آمریکایــی از فــروش 

دســتور اجرایــی 13590 مبنــی بــر منــع ارائــه فنــاوری بــرای تولیــد صنایــع پتروشــیمی تــوام بــا ممنوعیــت فــروش تجهیــزات و تکنولــوژی 

کننــده دســتیابی بــه دانــش فنــی و  ــا، یکــی از عوامــل اصلــی محــدود  ــا مقــررات 2012/267 شــورای اتحادیــه اروپ بــه ایــران مطابــق ب

کشــورهایی  کاتالیســت های مــورد نیــاز خــود را از طریــق  گرچــه در ایــن دوره، صنایــع  کاتالیســت در صنعــت پتروشــیمی بــوده اســت. ا

کاتالیســت ها بــا شــرایط فرآینــدی،  موجــب  نظیــر روســیه و چیــن تامیــن می کردنــد امــا تاخیــر در تامیــن و همچنیــن عــدم تطابــق 

گردیــد1.  کــه نتیجــه ایــن امــر دشــواری تامیــن نیــاز داخلــی ایــن محصــوالت و صــادرات  کاهــش تولیــد محصــوالت پتروشــیمی شــد 

کشــور انجــام شــده اســت  کاتالیســت ها در  گــر چــه اقدامــات مثبتــی در زمینــه داخلی ســازی دانــش فنــی بــرای تولیــد و بازیافــت  ا

امــا بــه دلیــل عــدم توجیــه اقتصــادی برخــی از ایــن پروژه هــا و یــا مــورد تاییــد نبــودن مشــتریان خارجــی، هنــوز وابســتگی وارداتــی در 

کشــورهای عرضه کننــده  کاتالیســت ها از  کــه حجــم عظیمــی از ایــن  ایــن حــوزه وجــود دارد. توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت 

گیــرد. کــه ایــن موضــوع می توانــد تحــت الشــعاع تحریم هــا قــرار  الیســنس تامیــن می شــود 

جدول 9. شرکت های خارجی تامین کننده دانش فنی در طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی

زمان الیسنسمجرینام طرح
شروع

پیش بینی زمان 
بهره برداری

IGS13821396 ایتالیاشرکت پتروشیمی هگمتانهپی وی سی همدان

استون و وبستر انگلستان )الفین( - شرکت پتروشیمی ایالمالفین ایالم )الفین سیزدهم(
Axens13861396 )گوگرد زدایی(

ک و اوره لردگان کود شیمیایی اوره آمونیا شرکت 
لردگان

ک( -  کازاله سوییس )آمونیا آمونیا 
کربن هلند )اوره( 13861396استامی 

)PDH( شرکت پتروشیمی سلمان تبدیل پروپان به پروپیلن
UHDE13891401 آلمانفارسی

شرکت پتروشیمی امیر سرتیپ پنتا اریتریتول
Wonjin13891398شهید رسولی

ABS , EBS / SB / LCBRایتالیاشرکت توسعه پلیمر پاد جم Versalis13891398

1.  رضا مهدوی پور و فاطمه میرجلیلی )1396(.
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زمان الیسنسمجرینام طرح
شروع

پیش بینی زمان 
بهره برداری

الفین و متانول بوشهر )الفین 
کازاله سوئیس )متانول( - TKT ایتالیا شرکت پتروشیمی بوشهرشانزدهم(

13901398)شیرین سازی(

کریلونیتریل JDI13901401شرکت پتروشیمی ارگا

ک و اوره پردیس گ انگلستان - استامی شرکت پتروشیمی پردیسفاز سوم آمونیا ام.دابلیوکال
13901396کربن هلند

ESBRایتالیاشرکت شیمیایی صدف عسلویه Versalis13901397

13901396هالدور تاپسو دانمارکشرکت پتروشیمی مرجانمتانول مرجان

13901399هالدور تاپسو دانمارکشرکت پتروشیمی سبالنمتانول سبالن

13901397لیوندل بازل آلمانشرکت پتروشیمی اندیمشکپلی اتیلن سبک اندیمشک

کریالت ها شرکت پتروشیمی پتروفناوری آ
Yarsintez13911399 روسیهپلیمر افق

ک و اوره هنگام 13911397هالدور تاپسو دانمارک - سایپم ایتالیاشرکت پتروشیمی هنگامآمونیا

کیمیا صنایع داالهوپلی استایرن انبساطی 13911398استایروکم فنالندشرکت 

ک و اوره هنگام 13911399هالدور تاپسو دانمارک - سایپم ایتالیاشرکت پتروشیمی هنگامآمونیا

تبدیل پروپان به پروپیلن و پلی 
)PP , PDH( کیمیاپروپیلن UHDE آلمان )PDH( - میتسویی شرکت مهر پترو 

)PP( 13911399ژاپن

13911397لیوندل بازل آلمانشرکت پتروشیمی ممسنیپلی اتیلن سنگین ممسنی

شرکت صنایع پتروشیمی پلی اتیلن سنگین دهدشت
13911397لیوندل بازل آلماندهدشت

13911397لیوندل بازل آلمانشرکت پتروشیمی بروجنپلی اتیلن سنگین بروجن

پلی اتیلن سنگین / سبک خطی 
Getech13911399 سنگاپورشرکت پتروشیمی جهرمجهرم

BP13911397 انگلستانشرکت پترورامشهپلی استایرن انبساطی پترورامشه

فاز اول انیدرید مالئیک، بوتان 
PBT ایتالیاشرکت پتروکیمیای ابن سینادی ال و Polioli13921398

13921397بازل آلمانشرکت پتروشیمی میاندوآبپلی اتیلن سنگین میاندوآب

گذاری سیراف متانول سیراف شرکت سرمایه 
13921397هالدور تاپسو دانمارکانرژی
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زمان الیسنسمجرینام طرح
شروع

پیش بینی زمان 
بهره برداری

کرمانشاه ک و اوره  کرمانشاهفاز دوم آمونیا کربن هلندصنایع پتروشیمی  13921397استامی 

گالیکول های عسلویه Shell13931397 )هلند(شرکت پارس فنلاتیلن 

کیمیای پارس خاورمیانه کیمیای پارس خاورمیانهمتانول  13931399هالدور تاپسو دانمارکشرکت 

13931397بازل آلمانشرکت دی اریا پلیمرپلی پروپیلن خمین

ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ــه در  ک ــتند  ــورهایی هس کش ــنس  ــده الیس کنن ــورهای اعطا کش ــیاری از  ــده اســت، بس ــان داده ش ــدول 8 نش ــه در ج ک ــه  همانگون

ح هــای مذکــور  زمــان اعمــال تحریم هــا، روابــط خــود را بــا ایــران محــدود یــا قطــع نمودنده انــد بنابرایــن ایــن مســاله عــالوه بــر توقــف طر

امــکان ایجــاد یــا توســعه مجتمع هــای پتروشــیمی را بــا دشــواری مواجــه می کنــد.

کلیدی صنعت 2- تاثیر تحریم ها بر تامین تجهیزات 

ــوان داخــل تامیــن می شــود. امــا  ــا اســتفاده از ت در حــال حاضــر بیــش از 80 درصــد تجهیــزات ثابــت مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی ب

کنترلــی و ابــزار دقیــق بــرای  کمپرســورهای بــزرگ و توربین هــا( و سیســتم های  هنــوز قابلیــت ســاخت تجهیــزات دوار حســاس )نظیــر 

کشــورهای آلمــان و ایتالیــا تامیــن می شــود.  کشــور وجــود نداشــته و بســیاری از ایــن تجهیــزات از طریــق  اجــرای پروژه هــای بــزرگ در 

اخــالل در مبــادالت بانکــی و نقــل و انتقــال ارز در نتیجــه تحریم هــا، مانعــی بــرای خریــد و تامیــن تجهیــزات مزبــور در راســتای تکمیــل 

پروژه هــای تعریــف شــده اســت.

5-2-2   ضعف زیرساخت های پشتیبان صادرات و واردات

محدودیت هــای مربــوط بــه تامیــن مالــی شــرکت های فعــال در صنعــت پتروشــیمی و همچنیــن تنگناهــای صــادرات محصــوالت 

ــل توجــه هســتند. قاب

کی از وجود چالش های فراوانی در این حوزه است. از قبیل:  بررسی ها و اظهارات صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، حا

1- مشکالت صرفه مقیاس ناشی از خصوصی سازی

کشــور بــا برنــد "شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی” در  گرفتــه در صنعــت، محصــوالت پتروشــیمی  پیــش از خصوصی ســازی های صــورت 

دنیــا شــناخته شــده بــود و قیمــت محصــوالت پتروشــیمی ایــران یکســان اعــالم می شــد. پــس از خصوصی ســازی، خریــداران خارجــی 

ــه ضــرر واحدهــای تولیــدی تمــام شــد.  ــه ب ک ــد  کاهــش دادن ــا ایجــاد رقابــت بیــن تولیدکننده هــای داخلــی، در نهایــت قیمت هــا را  ب
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کســب اعتبــار  کــه بــرای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی پشــتوانه ای بســیار قــوی بــرای  همچنیــن حجــم بــاالی تولیــدات پتروشــیمی 

کســب فاینانــس مــورد  بین المللــی و فاینانــس محســوب می شــد، دیگــر موضوعیــت نــدارد. در حــال حاضــر تضامیــن باالیــی جهــت 

ح هــای توســعه ای شــده اســت. کــه منجــر بــه ضعــف فــروش در بازارهــا و اجــرای طر نیــاز اســت، 

2- رقابت منفی بین صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی

رقابــت منفــی بیــن صادرکننــدگان، حتــی خطــر مواجهــه بــا تعرفه هــای آنتی دامپینــگ، آنتی سوبســید و تضعیــف برنــد جهانــی صنعــت 

پتروشــیمی ایــران را نیــز افزایــش داده اســت.

3- فقدان شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصوالت پتروشیمی

نبــود برنامه ریــزی بلندمــدت و دیــدگاه اســتراتژیک در بخــش فــروش و فقــدان نــگاه تخصصــی بــه بخــش بازرگانــی )خــالف رقبــای 

منطقــه ای و جهانــی( و هماهنگــی ضعیــف و حداقلــی در ایــن بخــش باعــث شــده هزینــه تجــارت فرامــرزی بــرای شــرکت های ایرانــی 

از شــرکت های پتروشــیمی  یــک  نــدارد، هــر  کشــور، متولــی واحــدی  کــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی  آنجــا  از  یابــد.  افزایــش 

کارشناســان تنهــا راهــکار تمرکزگرایــی در ایــن زمینــه،  گانــه ای را در بازارهــای هــدف دنبــال می کننــد. بنــا بــر نظــرات  سیاســت های جدا

ایجــاد یــک شــرکت خصــوص صادراتــی بــرای صنعــت پتروشــیمی اســت.1 در ایــن خصــوص بایــد اشــاره بــه هزینــه بــاالی حمــل دریایــی 

ــه یــک  ک کامــال توجیــه اقتصــادی و فنــی دارد  ــارد دالر می رســد و  ــه یــک  و نیــم میلی گاه ب محصــوالت پتروشــیمی شــود. ایــن هزینــه 

کاهــش هزینــه حمــل و  ــا هــدف  ــاوگان حمــل و نقــل ب ــدازی ن کشــتی و راه ان ــد  کشــتیرانی پتروشــیمی ایجــاد و در جهــت خری شــرکت 

نقــل ســرمایه گذاری الزم صــورت پذیــرد. در ایــن صنعــت، همگرایــی الزم در ایــن زمینــه دیــده نمی شــود و هــر شــرکتی ســعی دارد 

کنــد. در برخــی مــوارد حتــی شــاهد یــک رقابــت منفــی میــان صادرکننــدگان در بازارهــای هــدف  محمولــه صادراتــی اش را خــود حمــل 

محصــوالت پتروشــیمی هســتیم.

4- فقدان شرکت های تخصصی برای واردات محصوالت پتروشیمی به منظور از بین بردن انحصار موجود در این زمینه.

ــورد  ــود در م ــای انحصــاری موج کشــور شــکل نگرفتــه و بــه فض ــرای واردات در  ــوالت پتروشــیمی، فضــای مطلوبــی ب در مــورد محص

ــرد: ک ــاره  ــل اش ــل ذی ــه عل ــوان ب ــوص می ت ــن خص ــت. در ای ــن زده اس ــوالت دام ــیاری از محص ــد بس تولی

ــل     ــداری و حم ــژه نگه ــرایط وی ــاال و ش ــی ب گمرک ــوارض  ــل، ع کرایــه حم ــد  ــای واردات مانن ــل هزینه ه ــه دلی ــودن آن ب ــادی نب اقتص

ــول( ــورد دی اتیل هگزان ــال در م ــور مث ــه ط ــع )ب ــورت مای ــه ص ــول ب محص

1.  در اینجا ایجاد شرکت های خصوصی ارجح تر به نظر می رسد، زیرا شرکت های دولتی به راحتی تحریم خواهند شد.
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کاال در عرضه وارداتی از قبیل عرضه سلف وارداتی    قوانین سخت بورس 

کننــده از عرضــه مجتمع هــای پتروشــیمی: واردات محصــوالت پتروشــیمیایی، بایــد در احجــام باالیــی صــورت     عــدم اطمینــان وارد 

ــا  ــده ی ــد وارد ش ــه تولی ــه چرخ ــت ب ــد باالدس ــکان دارد واح ــه ام ــر لحظ ــرا ه ــت. زی ــک آن نیس ــول ریس ــه قب ــر ب ــی حاض کس ــرد و  گی

کنــد و مــواد اولیــه را بــا قیمتــی پایین تــر از قیمــت تمــام شــده وارداتــی بــه فــروش رســاند. انبارهــا را تخلیــه 

گیرند. از این روی نیاز است برای از بردن انحصار موجود در این زمینه، شرکت های تخصصی واردات شکل 

5- عدم توسعه لجستیک متوازن با رشد ظرفیت تولید

مشــکالت مرتبــط بــا زیرســاخت های پشــتیبان )حمــل و نقــل صــادرات، پایانه هــا، انبــارش و ...( و عــدم توســعه لجســتیک متــوازن 

ــا رشــد ظرفیــت تولیــد از مشــکالت بســیار اساســی در صــادرات صنعــت پتروشــیمی تلقــی می شــود. در ایــن زمینــه توجــه ویــژه بــه  ب

ــیمی  ــی پتروش ــوالت صادرات ــل محص ــه حم ــران در زمین ــارد دالری ای ــل 1/5 میلی ــل و نق ــه حم ــه هزین ــه ب ــا توج ــتیک، ب ــث لجس بح

ضــروری اســت. 

بــه نظــر می رســد، بهبــود زیرســاتخت های لجســتیکی بــه ویــژه در شــرایط تحریمــی، ضروری تریــن مســاله در ایــن خصــوص اســت 

ــه  ــه الزم اســت ب ک ــرد  ک ــه نحــوه فــروش و حمــل در شــرایط تحریمــی اشــاره  ــوان ب ــه آن پرداختــه شــود. در ایــن مــورد می ت ــد ب ــه بای ک

صــورت دقیــق بررســی شــود.

کشورهای هدف محصوالت پتروشیمی 6- ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با 

7- مشــکالت موجــود در زمینــه لــزوم دریافــت مجوزهــای فنــی و بهداشــتی در صنایــع شــیمیایی بــرای عرضــه محصــوالت در 

بازارهــای هــدف

گرفتــن آن بــا مشــکل مواجه  کــه شــرکت های پتروشــیمی داخلــی در  کــرد  در ایــن خصــوص می تــوان بــه اســتاندارد REACH اروپــا اشــاره 

ــه راحتــی به دســت نمی آینــد و از اهمیــت  ــه ب ک ــا نیازمنــد مجوزنامه هایــی اســت  ــه اروپ هســتند. صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ب

کننــد بایــد  کشــورهای غیرعضــو اتحادیــه اروپــا بخواهنــد محصــوالت خــود را بــه بــازار اروپــا روانــه  گــر  بســیاری برخــوردار هســتند. ا

مجوزنامــه ریــچ داشــته باشــند. بــا ایــن حــال عــالوه بــر اینکــه دریافــت مجوزنامــه ریــچ دشــواری های بســیاری دارد، بخــش خصوصــی 

در ایــران تمایلــی بــه صــادرات ایــن محصــوالت و هدف گیــری بــازار اروپــا نشــان نمی دهــد. قبــل از ســال 1390 و براســاس رایزنی هایــی 

کــه در آن دوره انجــام شــد، ایــن مجوزنامــه بــرای برخــی محصــوالت صــادر شــد و برخــی از واحدهــای پتروشــیمی توانســتند محصــوالت 

کــه صــادرات  کننــد. امــا تحریم هــای اقتصــادی ایــران بــه شــکلی پیش رفــت  کشــورهای اتحادیــه اروپــا را از ایــن طریــق تامیــن  مــورد نیــاز 
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تمــام محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه اتحادیــه اروپــا تحریــم شــد و واحدهــای پتروشــیمی از صــادرات بــه اروپــا منــع شــدند. در ایــن 

شــرایط مجوزهــای ریــچ هــم باطــل شــد.

ایــن مســائل و چالش هــا باعــث ایجــاد مشــکالتی در صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران شــده اســت. یکــی از مهمتریــن 

مســائل صــادرات مصحــوالت پتروشــیمی ایــران، محدودیــت مقاصــد صادارتــی اســت. ایــن مســاله از یــک طــرف بــه دلیــل تحریم هــا و 

از طــرف دیگــر بــه تنــوع پاییــن محصــوالت تولیــدی برمی گــردد. چیــن بیــش از نصــف صــادرات پتروشــیمی ایــران را بــه خــود اختصــاص 

کوچکــی در مبــادالت پتروشــیمی  ــذا تغییــر  ــی بعــد از چیــن هســتند. ل داده اســت و هنــد، امــارات و ترکیــه بزرگتریــن مقاصــد صادرات

ــدار  ــه عمــده خری ک ــول  ــه عنــوان مثــال در مــورد متان ــران دارد. ب ــر صنعــت پتروشــیمی ای ــی ب ــر بســیار بزرگ کشــورها، تأثی ــران و ایــن  ای

گاز شــیل را  کشــور چیــن اســت تــا چیــن متانــول بــه دســت آمــده از  آن چیــن اســت، ایــاالت متحــده آمریــکا در حــال فشــار آوردن بــه 

از آمریــکا خریــداری نمایــد. تنــوع بخشــیدن بــه محصــوالت جــز بــا افزایــش ســطح فنــاوری در پتروشــیمی ها و توســعه صنایــع پاییــن 

کشــورهای واردکننــده  کشــورهای هــدف نیــز نیازمنــد توســعه روابــط تجــاری بــا  دســتی امــکان پذیــر نخواهــد بــود. تنــوع بخشــیدن بــه 

کــه هــم می تواننــد بــازار بزرگــی بــرای صــادرات در اختیــار ایــران بگذارنــد و هــم نیــاز بــه حمــل  کشــورهای همســایه اســت زیــرا  بخصــوص 

و نقــل دریایــی از بیــن خواهــد رفــت.

تحریم هــای یکجانبــه ایــاالت متحــده همچنیــن باعــث مشــکالتی در زمینــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی شــده اســت. ایــن 

کشــتیرانی، بیمــه و انتقــال ارز حاصــل از صــادرات، شــرکت های پتروشــیمی را بــا مشــکالت  تحریم هــا بــا اعمــال محدودیت هایــی بــرای 

ــه ســمت آســیا و به ویــژه چیــن و هنــد  ــر ب ــازار فــروش محصــوالت بیش ت ــه ب ک ــرو ســاخته اســت. تحریم هــا باعــث شــده  متعــددی روب

گذشــته بــا  کشــورهای دیگــر وابســته می کنــد. بــرای نمونــه از ابتــدای ســال  گرایــش یابــد. ایــن رونــد صنایــع ایــران را بــه سیاســت های 

کشــور بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــده اســت. سیاســت های جدیــد چیــن، فــروش مــواد و انتقــال ارز بــه 
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گروه های محصولی جدول 10. مقاصد صادراتی محصوالت پتروشیمی ایران به تفکیک 

گروه 
مقاصد صادراتی )سهم ارزشی(سالمحصولی

آروماتیک ها

کستان )9.4 %(، اندونزی )9.1 %(، اسپانیا )4.7 %(، عربستان )4.4 %(1388 کره )21.7 %(، هند )17 %(، پا چین )25 %(، 

کره )8.3 %(، اندونزی )4.7 %(، امارات )2 %(، تایوان )1.2 %(1389 کستان )11.5 %(،  چین )46.7 %(، هند )22.1 %(، پا

کره )1.8 %(1390 کستان )5.4 %(، افغانستان )2.9 %(،  چین )69.6 %(، هند )10.7 %(، امارات )6.2 %(، پا

کستان )2.7 %(1391 چین )67 %(، هند )13.2 %(، افغانستان )9.4 %(، تایوان )3.4 %(، امارات )3.3 %(، پا

چین )73.6 %(، افغانستان )16.2 %(، تایوان )5.5 %(، امارات )1.8 %(، هند )1.7 %(1392

چین )84.4 %(، تایوان )6.4 %(، هند )5.9 %(، مصر )2 %(1393

چین )85.2 %( امارات )16.7 %(، افغانستان )10.4 %(، هند )5.3 %(، عراق )4.8 %(، عمان )2 %(1394

چین )48.1%(، امارات )25.8 %(، هند )10.4 %(، افغانستان )9.3 %(، عراق )4.6 %(1395

متانول

کره )12.1 %(، هلند )9.9 %(، ژاپن )8.9 %(، ایتالیا )6.3 %(، تایوان )4.3 %(1388 چین )40.3 %(، هند )12.4 %(، 

کره )6.1 %(، عراق )3.7 %(، ایتالیا  )2.8 %(، ژاپن )2.4 %(، تایلند 1389 چین )58.4 %(، هلند )9.2 %(، هند )7.7 %(، 
)% 2.2(

کره )3.5 %(، ژاپن )2.7 %(، ایتالیا )2.7 %(، بلژیک )2.2 %(1390 چین )62.9 %(، هند )11.7 %(، هلند )7.4 %(، 

چین )68.8 %(، هند )26.5 %(، تایوان )1.6 %(، ایتالیا )1 %(1391

چین )55.9 %(، هند )33.7 %(، ترکیه )4.6 %(، تایوان )3.4 %(، ایتالیا )1 %(1392

چین )59.9 %(، هند )30.8 %(، ترکیه )2.9 %(، تایوان )2.2 %(1393

چین )60 %(، هند )32.9 %(، ترکیه )3.5 %(1394

چین )63.7 %(، هند )22.6 %(، عراق )4.9 %(، مصر )2.8 %(، ترکیه )2.6 %(1395
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گروه 
مقاصد صادراتی )سهم ارزشی(سالمحصولی

پلیمرها

کستان )3.2 %(، اسلونی )1.5 %(1388 چین )36 %(، بلژیک )18.2 %(، امارات )16.3 %(، ترکیه )9 %(، هند )7.2 %(، پا

کستان )3.7 %(، اسلوونی 1389 چین )34.7 %(، امارات )20.5 %(، ترکیه )12.9 %(، بلژیک )12.2 %(، هند )6.1 %(، پا
)% 1.2(

کستان )2.17 %(، ازبکستان 1390 چین )41.9 %(، امارات )24.5 %(، ترکیه )12.5 %(، بلژیک )5.8 %(، هند )4.5 %(، پا
)1 %(، عراق )1 %(

کستان )2.4 %(، عراق )2 %(، آذربایجان )1.2 1391 چین )55.1 %(، امارات )16.3 %(،  ترکیه )14.8 %(، هند )3.2 %(، پا
)%

کستان )1.3 %(1392 چین )64.8 %(، ترکیه )14.3 %(، امارات )9.4 %(، هند )2.5 %(، عراق )2.1 %(، پا

چین )59.7 %(، امارات )13.3 %(، ترکیه )11.2 %(، هند )5.2 %(، عراق )2.4 %(1393

چین )56.8 %(، ترکیه )11.6 %(، امارات )11.2%(، هند )5.2 %(، ازبکستان )4.5 %(1394

چین )64.5 %(، ترکیه )11.4 %(، هند )4 %(، عراق )3.7 %(، تاجیکستان )2.7 %(، ازبکستان )2.7 %(1395

مواد پایه و 
شیمیایی 

غیر از متانول

چین )35.5 %(، هند )16.2 %(، فیلیپین )8.4 %(، امارات )7.7 %(، اندونزی )7.3 %(، تایوان )4.3 %(، سنگاپور 1388
)4.2 %(، بلژیک )3.8 %(

چین )42.4 %(، هند )10.4 %(، امارات )8.4 %(، تایوان )8.1 %(، فیلیپین )5.7 %(، بلژیک )3.7 %(، اندونزی 1389
)% 3.4(

کره )1.5 %(1390 چین )65.3 %(، امارات )13.2 %(، هند )9.8 %(،  تایوان )2.7 %(، ترکیه )1.5 %(، 

کره )5.1 %(، ترکیه )4.4 %(، روسیه )2.8 %(، آذربایجان )2 %(1391 چین )53.5 %(، هند )14.3 %(، امارات)9.4 %(، 

کستان )1.5 %(1392 کره )7.4 %(، ترکیه )6.9 %(، روسیه )1.7 %(، پا چین )58 %(،  امارات )11.1 %(، هند )10.1 %(، 

کره )14.1 %(، امارات )11.5 %(، ترکیه )3.9 %(1393 چین )49.7 %(، هند )14.6 %(، 

کره )5.5 %(، ترکیه )3.1 %(، تایوان )2 %(1394 چین )53 %، هند )19.1 %(، امارات )13.2 %(، 

کره )17.2 %(، هند )15.3 %(، امارات )13.1 %(، تایوان )2.3 %(، ترکیه )2.2 %(1395 چین )44.7 %(، 
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گروه 
مقاصد صادراتی )سهم ارزشی(سالمحصولی

کودها و 
سموم

کستان )4.7 %( 1388 هند )58.6 %(، اندونزی )8.4 %(، تایلند )7.6 %(، آفریقای جنوبی )6%(، پا

کستان )2.6 %(، موزامبیک )2.6 %(، ویتنام )2.5 %(، اندونزی )2.5 %(، تایلند )2.3 %(، ترکیه 1389 هند )77 %(، پا
)% 1.7(

هند )80.5 %(، مکزیک )4.6 %(، ترکیه )3.8 %(، افغانستان )1.6 %(، موزامبیک )1.6 %(، سوریه )1.5 %(، اندونزی 1390
)1.2 %(، سریالنکا )1.1 %(، مالزی )1.1 %(

هند )67.8 %(، مکزیک )10 %(، چین )4.2 %(، ترکیه )3.6 %(، برزیل )2.9 %(، آفریقای جنوبی )1.6 %(، 1391
موزامبیک)1.1 %(

هند )75.3 %(، ترکمنستان )5.3 %(، عراق )3.8 %(، ترکیه )3 %(، تانزانیا )2.9 %(، مکزیک )2 %( امارات )2 %(، 1392
افغانستان )1.5 %(، آفریقای جنوبی )1.5 %(

هند )33.2 %(، ترکیه )24.2 %(، برزیل )9.1 %(، عراق )8.9 %(، ایتالیا )6.6 %(1393

هند )64.8 %(، ترکیه )12.2 %(، عراق )11.1 %(، افغانستان )6.4 %(، برزیل )1.5 %(، تایلند )1.3 %(1394

هند )49.9 %(، ترکیه )12.7 %(، مکزیک )6.5 %(،  افغانستان )6.3 %(، عراق )5.7 %(، برزیل )5.3 %(1395

ماخذ: یافته های تحقیق

6   چالش هــای تامیــن مــواد اولیــه صنایــع پایین دســت ناشــی از نقیصه هــای ســاختاری 
صنعــت پتروشــیمی

عــدم تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و عــدم تولیــد بســیاری از محصــوالت میان دســت، باعــث عــدم دسترســی پایــدار 

ک بــا قیمت هــای قابــل پیش بینــی شــده و عــدم واردات بســیاری از ایــن محصــوالت  صنایــع پایین دســتی بــه مــواد اولیــه و خــورا

کــه تکمیــل زنجیــره ارزش صنعــت  ــا زمانــی  ــا وجــود تولیــد صفــر، چالشــی اساســی بــرای توســعه ایــن صنایــع محســوب می شــود. ت ب

کشــورهای جهــان بــا تولیــد  کار قــرار نداشــته باشــد، نمی تــوان انتظــار توســعه صنایــع پایین دســتی را داشــت. بیش تــر  در دســتور 

محصــوالت میان دســتی پتروشــیمی، آن هــا را در اختیــار صنایــع پایین دســتی خــود قــرار می دهنــد تــا زنجیــره ارزش صنعــت تکمیــل 

کشــور، در شــکل 20 طبقه بنــدی شــده اســت. ــه تامیــن مــواد اولیــه صنایــع پایین دســتی  گــردد. مشــکالت مربــوط ب
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کشور  شکل 20. چالش های تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی ناشی از نقیصه های ساختاری موجود در صنعت پتروشیمی 

ح ذیل می باشند: بر این اساس، چالش های صنایع پایین دست پتروشیمی در خصوص تامین مواد اولیه به شر

1- مشکالت موجود در فروش و عرضه داخلی محصوالت پتروشیمی

کــه  کــردن یارانه هــا برابــر بــا تصویب نامــه هیات وزیــران، شــرکت های پتروشــیمی موظــف شــده اند  بــر اســاس ابالغیــه ســتاد هدفمنــد 

کننــد. در جلســه  کننــد و صنایــع پایین دســتی، مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را از بــورس خریــداری  محصوالتشــان را در بــورس عرضــه 

کلــی اصــل 44 قانــون  ــه اســتناد بندهــای3 و 5 مــاده 58 قانــون اجــرای سیاســت های  خ 1395/06/29 ب 263 شــورای رقابــت مــور

اساســی و اصالحــات بعــدی آن، دســتورالعمل تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی از ســوی شــورای رقابــت را تصویــب شــد.1

کلیــه تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــه جــز در مــوارد ذیــل ملــزم بایــد تمامــی محصــوالت  بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، 

ج از  کــه خــار کشــور  کننــد و هــر نــوع عرضــه محصــوالت پتروشــیمی در داخــل  کاال عرضــه  خــود را بــا رعایــت مقــررات مربوطــه در بــورس 

ج از شــبکه مجــاز تلقــی می شــود و تابــع مقــررات مربوطــه خواهــد بــود. کاال انجــام شــود )بــه اســتثنای مــوارد ذیــل(، عرضــه خــار بــورس 

که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می شود.    محصوالت پتروشیمی بین مجتمعی 

1.  بــر اســاس مــاده 10 دســتورالعمل فــوق، بــا تشــکیل نهــاد تنظیــم کننــده بخشــی نفــت و گا و صنایــع مرتبــط و وابســته موضــوع مصوبــه 256 شــورای رقابــت، اجــرای ایــن دســتورالعمل 
توســط ایــن نهــاد تنظیــم کننــده بخشــی انجــام می شــود.
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که به سفارش یک یا چند مصرف کننده در مدت محدود تولید می شود.    محصوالت پتروشیمی خاص 

گذشته تنها یک خریدار داشته  است.     که در یک سال  محصوالت پتروشیمی 

کــه توســط دولــت مشــمول تخصیــص یارانــه مســتقیم می شــود و قیمت گــذاری و یــا تســهیم آنهــا بــر اســاس     محصــوالت پتروشــیمی 

نظــر مرجــع ذی صــالح قانونــی تعییــن می گــردد.

ح زیر صورت می گیرد: کاال نیز به شر تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی در بورس 

خ ارز سامانه سنا × قیمت فوب خلیج فارس × 95 %= قیمت پایه نر

کــه قیمــت فــوب خلیــج فــارس وجــود نداشــته باشــد، از قیمــت مــورد اســتناد در مراجــع معتبــر بیــن المللــی اســتفاده  در مــواردی 

می شــود. شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران موظــف اســت قیمــت پایــه را بــر اســاس دســتورالعمل فــوق بطــور هفتگــی محاســبه 

کاالهــای پتروشــیمی نیــز در ایــن دســتورالعمل، بــه میــزان  کارگــروه جهــت تعییــن ارائــه دهــد. مبنــای نوســان قیمــت مجــاز  کــرده و بــه 

10درصــد قیمــت پایــه تعییــن شــده اســت.

کاال نیــز چالش هــا و مشــکالتی وجــود دارد.  بــا وجــود ارائــه دســتورالعمل فــوق، در زمینــه عرضــه محصــوالت پتروشــیمی در بــورس 

گریدهــای پلی پروپیلــن،  کمبــود عرضــه مواجــه هســتند. محصوالتــی از قبیــل انــواع  بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی در داخــل بــا 

دو اتیل هگزانــول، پلی اتیلن ترفتــاالت، اســید اســتیک و ... عمدتــًا بــه دلیــل اینکــه نیــاز صنایــع داخلــی بیشــتر از تولیــد داخلــی آن هــا 

کــف عرضــه توســط تولیدکننــدگان مختلــف افزایــش می بابــد و عرضــه  اســت، ســقف رقابــت در ایــن محصــوالت بــه دلیــل عــدم رعایــت 

کــف  محصــول در بــازار بــورس بــا تنــش فــراوان مواجــه می شــود. بــر اســاس مــاده 5 دســتورالعمل تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی، 

)حداقــل( عرضــه هــر تولیدکننــده بــر اســاس عوامــل ذیــل تعییــن می شــود:

گذشته    کل هر درجه )گرید( محصول پتروشیمی درمقاطع سه ماهه سال  میزان تولید و عرضه 

گذشته هر درجه )گرید( محصول پتروشیمی     گرفتن حداقل 120 درصد میزان تقاضای متوسط سال  در نظر 

گذشته    میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت های تقویمی در سالیان 

تقاضای جدید شرکت های پایین دستی   

ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان   

ک دریافتی تولیدکنندگان    مقدار خورا

که بیش از 50 درصد سهام آن را در اختیار دارند.    مقدار تحویل به صنایع پایین دستی توسط تولیدکنندگانی 

کــه بــا وجــود رعایــت آن توســط  گریدهــای مختلــف محصــول، ســبب شــده  کــف عرضــه تعییــن شــده بــه تفکیــک  عــدم اعــالم 

ــه  ــد. ب کاال، ســقف رقابــت افزایــش یاب ــورس  ــد ُپرتقاضــای تولیــدی توســط آن تولیدکننــده در ب گری کمبــود  ــه دلیــل  تولیدکننــدگان، ب

کنتــرل قیمــت توســط تولیدکننــدگان صنایــع باالدســتی از جملــه مشــکالت تولیدکننــدگان صنایــع  عبارتــی ایجــاد نوســان در عرضــه و 

پایین دســتی پتروشــیمی اســت. )مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، 1398( 
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کاال  گانــه محصــوالت در بــورس  در برخــی مــوارد نیــز هریــک از مجتمع هــای پتروشــیمی بــا سیاســت های مختلــف بــه عرضــه جدا

کاال بنــا بــه تصمیــم ســلیقه ای بــه فــروش می رســانند. ج از بــورس  می پردازنــد و یــا بخشــی از محصــوالت را خــار

کشــور  از طــرف دیگــر برخــی از ایــن محصــوالت پتروشــیمی تولیدکننــده انحصــاری داشــته و فقــط توســط یــک تولیدکننــده در 

ــه  کــه ایــن مســاله ب کشــور شــکل نگرفتــه اســت  ــرای واردات محصــوالت پتروشــیمی در  تولیــد می شــود. بنابرایــن فضــای مطلوبــی ب

ــد. ــن می زن ــتر دام ــوق، بیش ــکالت ف مش

کــه در مصوبــه  کاال وجــود دارد بــه تکالیــف دیگــری مربــوط می شــود  کــه در خصــوص عرضــه محصــوالت در بــورس  مشــکل دیگــری 

کاالی ایــران  کــه شــرکت بــورس  263 شــورای رقابــت مشــخص شــده ولــی عملیاتــی نشــده اســت. در مــاده 9 دســتورالعمل آمــده 

ــا رعایــت مقــررات قانونــی مربــوط و ضوابــط مصــوب شــورای  موافقــت نمــود ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ ابــالغ ایــن دســتورالعمل ب

کارگــروه موضــوع مــاده )7( ایــن دســتورالعمل در مــوارد ذیــل، دســتورالعمل های الزم را حســب مــورد تهیــه  عالــی بــورس بــا هماهنگــی 

کنــد:  و پــس از تاییــد مراجــع قانونــی ذی صــالح بــرای اجــرا اقــدام 

شرایط معامالت و قراردادهای بلند مدت   

کاالی ایران    سازوکاراجرایی معامالت B2B و خرده فروشی در بورس 

کاالی ایران    پیمان آتی معامالت پتروشیمی در بورس 

گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی   

توسعه روش های تسویه معامالت به ویژه تسویه اعتباری و مهلت دار   

کارگروه    کاالهای مشمول سهمیه بندی به تشخیص  فراهم نمودن عرضه خاص برای 

شرایط الزم برای رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی    

ــاال را ندارنــد. از طــرف دیگــر امــکان خریــد اعتبــاری  صنایــع پایین دســت در برخــی مــوارد، امــکان خریــد محصــوالت در حجــم ب

گامــی در جهــت رفــع  کاال می توانــد  کاال میســر نشــده اســت. بنابرایــن تحقــق تکالیــف اشــاره شــده در بــورس  کنــون در بــورس  تا

ــد. ــع باش ــن صنای ــکالت ای مش

در نتیجه، مسائل مرتبط با عرضه داخلی محصوالت پتروشیمی عبارتند از: 

عدم وجود متولی برای تنظیم بازار و واردات در مواقع نیاز   

کاال با سیاست های مختلف    گانه هریک از مجتمع های پتروشیمی در بورس  عرضه جدا

کاال بنا به تصمیم سلیقه ای هر یک از مجتمع ها    ج از بورس  فروش بخشی از محصوالت پتروشیمی خار

کف عرضه    کف عرضه به واحدهای پتروشیمی بدون داشتن ضمانت اجرایی در مقابل عدم رعایت  ارائه میزان 

ــی  ــر عرضــه بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی و همچنیــن عــدم وجــود نهــاد متول کــم ب گرفتــن شــرایط انحصــاری حا ــا در نظــر  ب

بــرای تنظیــم بــازار و واردات در مواقــع نیــاز، وجــود یــک نهــاد ناظــر بــر نحــوه عرضــه و قیمــت توزیــع محصــوالت پتروشــیمی در بــورس 
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ضــروری اســت. در واقــع نظــارت بــر عرضــه محصــوالت پتروشــیمی صرفــا از طریــق بــورس امکان پذیــر نمی باشــد و نمی تــوان صرفــا بــه 

ــازار محصــوالت پتروشــیمی در  کارگــروه تنظیــم ب ــا اواخــر ســال 96  کــرد. ت صــدور دســتورالعمل و آیین نامــه در ایــن خصــوص بســنده 

کــه از آن زمــان  شــورای رقابــت ایــن وظیفــه را بــر عهــده داشــت و بــه صــورت ماهانــه بــر عرضــه محصــوالت در بــورس نظــارت می کــرد 

کارگــروه موضوعیــت خــود را از دســت داده و جلســات آن تشــکیل نمی شــود. بــه نظــر می رســد تشــکیل دوبــاره نهــادی ماننــد آن  ایــن 

میتوانــد منجــر بــه نظــارت بهتــری بــر ایــن حــوزه شــود.

کم بر عرضه برخی محصوالت از قبیل پلی اتیلن ترفتاالت. 2- شرایط انحصاری حا

3- سازوکارهای غیر هدفمند قانونی در ایجاد انگیزه صادرات محصوالت پتروشیمی 

کمبــود عرضــه محصــوالت میان دســت پتروشــیمی )مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع تکمیلــی( نســبت بــه تقاضــای ایــن محصــوالت   -4

کمبــود دی اتیل هگزانــول و پلی پروپیلــن نســاجی ناشــی از  ــرای مثــال  بــه دلیــل ظرفیــت پاییــن پتروشــیمی های عرضه کننــده. ب

گریدهــای مــورد نیــاز صنایــع مصرف کننــده را تولیــد نمی کننــد یــا تولیــدات  کمبــود تولیــد پروپیلــن. صنایــع پتروشــیمی برخــی از 

ــه نمی شــود. ایــن مشــکالت  ــه تناســب تقاضــای صنایــع ارائ ــا اینکــه در فصــول مــورد نیــاز و ب ــد و ی کیفیــت مطلوبــی ندارن آن هــا 

ــر از 50 درصــد  کــم ت ــا  ــا تولیــد ب ــا تعطیلــی برخــی از خطــوط تولیــد در یــک واحــد تولیــدی ی ســبب تعطیلــی واحدهــای تولیــدی ی

کم تــر از مقــدار تعهــد شــده و  کاری شــده اســت. در مــواردی نیــز مــواد اولیــه بــا قیمــت باالتــر،  ظرفیــت تولیــد تنهــا در یــک شــیفت 

کشــور نیــز یکــی از مشــکالت  کیفیــت محصــوالت پتروشــیمی  یــا بــا تاخیــر در اختیــار تولیدکننــده قــرار می گیــرد. نوســانات خــواص و 

کــه در زمان هــای مختلــف بــه صنایــع  کــه مــوادی  اساســی ایجــاد شــده بــرای صنایــع پایین دســتی اســت. ایــن بــدان معناســت 

کیفیــت متغیــر تولیــد  کــه محصــوالت بــا  کیفیــت یکســانی ندارنــد. ایــن مســئله ســبب می شــود  پایین دســتی می رســد خــواص و 

شــود و مشــکالتی از قبیــل عــدم فــروش محصــول، عــدم مزیــت رقابتــی و ... را بــه دنبــال داشــته باشــد.

5- نوســانات موجــود در عرضــه چــه بــه صــورت عمــدی و بــا انگیــزه صــادرات )بــرای مثــال در مــورد اســید اســتیک( و چــه غیــر 

ــرات مجتمع هــای پتروشــیمی. عمــدی و ناشــی از اورهــال و تعمی

6- عدم وجود فضای مطلوب واردات محصوالت پتروشیمی.
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7   راهکارها و پیشنهادهای سیاستی
گــروه بــه  گرفتــه در مــورد ســاختار و عملکــرد صنعــت پتروشــیمی در ایــران، راهکارهایــی در هفــت  بــا توجــه بــه آسیب شناســی صــورت 

ح ذیــل بــرای بهبــود هــر یــک از نقیصه هــای ســاختاری شناســایی شــده ارائــه می گــردد. شــر

الــف- پیشــنهاد تشــکیل نهــادی باالدســت )بــرای مثــال وزارت انــرژی( بــه منظــور تعییــن جهت گیری هــا و اســراتژی های حرکــت 

کشــور. از نیازهــای صنعتــی بــه مصــرف انــرژی در 

کاهش خام فروشی: ب- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق 

ــه     ــع ب ــر ســود( از صادرکننــدگان محصــوالت باالدســت و واریــز مناب ــر ارزش افــزوده و مالیــات ب دریافــت عــوارض مالیاتــی )مالیــات ب

صنــدوق ســرمایه گذاری توســعه صنایــع میان دســت پتروشــیمی 

اســتفاده مجــدد از ظرفیــت مــاده 104 قانــون برنامــه پنجــم توســعه )و همچنیــن مــاده 37 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر( بــه    

کاالهــای بــا ارزش افــزوده پاییــن از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت. در ایــن خصــوص  منظــور وضــع عــوارض صادراتــی روی 

کنــد.  نیــاز اســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت لیســتی از اقــالم دارای ارزش افــزوده پاییــن را مشــخص 

ج- پیشــنهاد جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی از طریــق افزایــش انگیــزه حرکــت شــرکت های پتروشــیمی در 

زنجیــره:

بازبینی در معافیت های پیش بینی شده در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه.   

ک صنایــع     اســتفاده مجــدد از پتانســیل مــاده 156 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــرای انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت تامیــن خــورا

میانــی پتروشــیمی و پیشــنهاد بهره بــرداری مجــدد از آن در قالــب یــک مصوبــه بــا هــدف تســری تخفیفــات اعمــال شــده در 

باالدســت بــه محصــوالت میان دســت.

اســتفاده مجــدد از ظرفیــت قانونــی بــال اســتفاده در مــاده 156 قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه منظور انعقــاد قراردادهــای بلندمدت    

کننــده داخلــی )صنایــع میانــی  ک صنایــع میان دســت پتروشــیمی میــان واحدهــای باالدســت بــا بنگاه هــای مصــرف  تامیــن خــورا

پتروشــیمی( و بهره منــدی از معافیت هــای صــادرات غیرنفتــی از جملــه معافیت هــای مالیاتــی.

کاهــش پلکانــی عــوارض دریافتــی صادراتــی در صــورت حرکــت در زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت مشــخص شــده طبــق فهرســت    

اولویت هــای تصویــب شــده.

ــاالنه     ــالم س ــور و اع کش ــی  ــع داخل ــل مناب ــی از مح ــت دار جهــت تامیــن مال ــیمیایی اولوی ــام ش ــای نیمه تم ح ه تدقیــق فهرســت طر

کشــور از طریــق شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا  اولویت هــا بــه نهادهــای مالــی 

هــدف تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت.

کیــد بــر تضامیــن     تقویــت فرآینــد تامیــن مالــی خارجــی )فاینانــس( توســعه صنایــع پتروشــیمی میان دســتی و پایین دســتی بــا تا

گرفتــن ســهام یــا محصــول شــرکت های پتروشــیمی( بــرای محصــوالت میان دســتی و پایین دســتی. دولــت )بــه اتــکای وثیقــه 
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د- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق افزایش واحدهای تولید آروماتیک:

ک پتروشــیمی های مایــع در مــاده 3 آیین نامــه اجرایــی جــزء )4( بنــد     گرفتــه شــده بــرای قیمــت خــورا افزایــش تخفیفــات در نظــر 

)الــف( مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( حداقــل بــه انــدازه تخفیفــات در 

گازی. گرفتــه شــده بــرای پتروشــیمی های  نظــر 

کمــک بــه ایجــاد واحدهــای جدیــد پتروشــیمی مایــع مشــابه واحدهــای فعلــی )بــه منظــور عــدم نیــاز بــه اخــذ الیســنس جدیــد( بــا    

اســتفاده منابــع صنــدوق توســعه ملــی

ه- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی از طریق رفع اشکاالت ناظر بر فناوری: 

ایجــاد و حمایــت از شــکل گیری شــرکت های تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و صنــدوق نــوآوری و    

کیــد بــر ضــرورت تولیــد در مقیــاس آزمایشــگاهی بــه  شــکوفایی بــرای به دســت آوردن الیســنس )شــرکت های الیسنســور( بــا تا

ــوت. ــورت پایل ص

ایجــاد و حمایــت از شــکل گیری شــرکت های تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و صنــدوق نــوآوری و    

ــوت. ــورت پایل ــه ص ــگاهی ب ــاس آزمایش ــد در مقی ــرورت تولی ــر ض ــد ب کی ــا تا ــت ب کاتالیس ــت آوردن  ــرای به دس ــکوفایی ب ش

ــیمی از     ــت پتروش ــاز صنع ــورد نی ــدی م کلی ــزات  ــد تجهی ــرای تولی ــی ب ــی مهندس ــرکت های طراح ــکل گیری ش ــت از ش ــاد و حمای ایج

کســترودرهای خــاص، توربیــن، موتورهــای ضــد انفجــار و سیســتم های اتوماســیون و ...  کمپرســور، ا قبیــل 

   )LNG گاز )تولید ایجاد و حمایت از شکل گیری شرکت های تحقیق و توسعه و دانش بنیان در زمینه فناوری مایعسازی 

ــق و     ــرمایه گذاری در تحقی ــویق س ــور تش ــه منظ ــات ب ــاف از مالی ــای مع ــزء هزینه ه ــعه ج ــق و توس ــای تحقی ــن هزینه ه گرفت ــر  در نظ

توســعه

از طریــق بهبــود زیرســاخت های پشــتیبان صــادرات و  و- پیشــنهاد جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت پتروشــیمی 

واردات:

ایجاد شرکت های تخصصی صادرات و واردات محصوالت میان دست پتروشیمی به منظور از میان بردن انحصار   

عقــد موافقت نامه هــای تجــارت ترجیحــی بــا مقاصــد مهــم صادراتــی توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا هماهنگــی معاونــت    

حقوقــی رئیس جمهــور و وزارت امــور خارجــه.

ایجاد شرکت های تخصصی صادرات و واردات محصوالت پتروشیمی.   

ایجاد امکانات انبارش و نگهداری مواد وارداتی.   

ی- پیشنهاد جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی با نگاه آینده پژوهانه:

کاربــرد و تقاضــای مصرفــی فــراوان     کــه در آینــده  تدویــن اســتراتژی توســعه صنعــت پتروشــیمی بــا اولویــت بــه توســعه محصوالتــی 

ــادی ان.  ــد داشــت. از قبیــل نایلــون )جایگزیــن الیــاف پلی اســتر(، پروپیلــن و بوت خوان
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محصــوالت  زنجیــره  تــوازن  افزایــش  بــرای  ســرمایه گذاری  اولویت هــای   پیوســت :     8
کشــور پتروشــیمی 

سیاســت صنعتــی مشــخص و اولویت هــای تعییــن شــده در آن می توانــد مبنــای تعییــن صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی اولویــت دار، 

ــا ایــن وجــود بررســی اســناد باالدســتی حکایــت از نبــود سیاســت صنعتــی  محصــوالت میان دســت و باالدســت باشــد. )شــکل 17( ب

مصــوب و دقیــق می باشــد. بنابرایــن در ایــن مطالعــه از طریــق نیازســنجی بــه انتخــاب محصــوالت اولوبــت دار بــرای ســرمایه گذاری 

ــرای  ــا ب ــد آن ه ــر تولی ــرف دیگ ــتند و از ط ــه هس ــود مواج کمب ــا  ــد ی ــدم تولی ــا ع ــرف ب ــک ط ــه از ی ک ــی  ــت. محصوالت ــده اس ــه ش پرداخت

پیشــران توســعه صنایــع متعــددی اســت. تولیــد ایــن محصــوالت عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، می توانــد ارزآوری حاصــل از صــادرات 

را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد.

شکل 21. شناسایی اولویت های صنعت پتروشیمی بر اساس سیاست صنعتی

در خصوص محصوالت اولویت دار و منتخب این مطالعه، توجه به نکات ذیل ضروری است: 

کــه افزایــش تولیــد آن هــا بــه توســعه دســته بزرگــی از     مــوارد پیشــنهادی، عمدتــا از محصــوالت میان دســت پتروشــیمی هســتند 

کــرد. کمــک شــایانی خواهــد  صنایــع پایین دســت 

محصوالت منتخب، تولید و مصرف جهانی باالیی دارند.   

کــه در آن     گــر تولیــد نهایــی نیازمنــد تولیــد اقالمــی اســت  گرفتــه شــده اســت. به طوری کــه ا بــرای تولیــدات، زنجیــره محصــول در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. واحــد مصــرف می گــردد، تولیــد ایــن محصــوالت هــم در نظــر 

کافــی وجــود داشــته باشــد. بــه همیــن جهــت     حتی المقــدور تــالش شــده بــرای تولیــد محصــول نهایــی، تولیــد مــواد اولیــه بــه میــزان 

گرفتــه شــده اند.. در بررســی اقــالم پیشــنهادی، تولیــدات باالدســتی نیــز آن محصــوالت میان دســت نیــز در نظــر 
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کــه بایســتی پرداختــن بــه آ ن هــا     کمتــر از نیــاز می باشــد،  کشــور بســیار  در برخــی از مــواد اولیــه اساســی ماننــد پروپیلــن، ظرفیــت تولیــد 

گیــرد. بــه ایــن ترتیــب، بخــش مهمــی از متانــول تولیــدی هــم بــه مصــرف خواهد رســید  در اولویــت تولیــد توســط پتروشــیمی ها قــرار 

و قــادر خواهیــم بــود محصــوالت پایین دســت ایــن زنجیــره را هــم بــرای توســعه منظــور نماییــم.

در لیســت ارائــه شــده، صنایــع وابســته بــه ساختمان ســازی، نســاجی، پالســتیک های مهندســی پرمصــرف، صنعــت تایــر و تیــوب    

گرفته انــد. عــالوه بــر ایــن تمرکــز بــر انتخــاب محصوالتــی بــوده  کیــد قــرار  کاربــرد مــورد تا و الســتیک ها و االســتومرها بــه دلیــل دامنــه 

ــا رنــگ زرد و  ــا فقــدان تولیــد مواجــه بــوده و در شــکل های ترسیم شــده ب کمبــود ی ــا  کــه در زنجیره هــای محصــوالت پتروشــیمی ب

قرمــز مشــخص شــده بودنــد.

مطالعــات     انجــام  نیازمنــد  زنجیره هــا  تــوازن  افزایــش  جهــت  در  ســرمایه گذاری  بــرای  اولویــت دار  محصــوالت  فهرســت  تدقیــق 

گیــرد.  مــوارد ذیــل صــورت  بررســی های الزم در خصــوص  بایــد  ایــن مطالعــات  بــود. در  امکان ســنجی خواهــد 

- استخراج ظرفیت های جهانی تولید هرکدام از محصوالت اولویت دار برای سرمایه گذاری

- پیش بینی ظرفیت آتی تولید هر یک از محصوالت منتخب در سال 2025 در جهان

- تعیین ظرفیت بهینه برای سرمایه گذاری در هر یک از محصوالت اولویت دار در ایران

- شناسایی لیست شرکت های خارجی ارائه دهنده لیسانس هر یک از محصوالت اولویت دار 

- شناسایی شرکت های داخلی با توانایی ارائه لیسانس

- پیشنهاد مکان مناسب جهت سرمایه گذاری برای تولید محصوالت اولویت دار

- انتخاب سرمایه گذار مناسب جهت سرمایه گذاری در هر یک از محصوالت منتخب

تیــوب و  تایــر و  بــه ساختمان ســازی، نســاجی،  بــه ترســیم وضعیــت صنایــع وابســته  ارائــه محصــوالت اولویــت دار،  از  پیــش 

می شــود. پرداختــه  االســتومرها 

صنایع وابسته به ساختمان سازی

کفپــوش، پروفیل هــای درب و پنجــره،  صنایــع متعــدد پایین دســت پتروشــیمی )از قبیــل چســب ها، پوشــش ها، رنــگ و رزیــن، 

الســتیک و پالســتیک، نســاجی، لولــه و اتصــاالت و ...( بــه صنعــت ســاختمان وابســته هســتند. 

کویــت، اردن، بحریــن،  کشــورهای منطقــه )ماننــد افغانســتان، عــراق،  همچنیــن بــازاری بســیار وســیع در زمینــه ســاختمان در 

گــردد. بــا توجــه بــه ناآرامی هــا و جنگ هــای منطقــه،  کشــور  کــه می توانــد زمینه ســاز تحــرک صنایــع  قطــر، عمــان و یمــن( وجــود دارد 

کشــورها بــرای خواهــد بــود.1  ساختمان ســازی یکــی از صنایــع مــورد توجــه ایــن 

1.  بر اساس برآوردهای بانک جهانی، بازسازی سوریه نیاز به 180 میلیارد دالر منابع دارد.
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در ایــن زمینــه ضــروری اســت مقیــاس فعالیــت، فنــاوری و برنامــه شــرکت ها بــرای ورود بــه بازارهــای منطقــه ای و نــوع همــکاری بــا 

گــذاری مشــترک داخلــی یــا خارجــی(، شــرایط رقبــای اصلــی فعــال در ایــن بازارهــا، نحــوه نفــوذ و حضــور  شــرکت های خارجــی )ســرمایه 

گــردد.  آن هــا، الزامــات قانونــی فعالیــت و ... مشــخص 

کیفیــت  کشــور بــه دلیــل وقــوع بالیــای طبیعــی از قبیــل ســیل و زلزلــه، نیــاز بــه تســریع در ارائــه امکانــات بــا  از طــرف دیگــر در داخــل 

بــه افــراد حادثــه دیــده، ضــروری اســت. خانه هــای پیش ســاخته از جنــس مــواد پالســتیکی ماننــد پلی اســتایرن و ... می توانــد 

راهگشــا باشــد.1

صنعت نساجی

کشــور طــی یــک دهــه اخیــر بــوده اســت. پیونــد تنگاتنــگ بیــن دو بخــش نســاجی و  صنعــت نســاجی چهارمیــن صنعــت اشــتغال زای 

صنعــت پتروشــیمی )بــه شــرط تکمیــل حلقه هــای پایین دســتی صنعــت پتروشــیمی در بخــش نســاجی( می توانــد مولــد مزیت هــای 

ــاز آن در جــدول ذیــل  ک پتروشــیمیایی مــورد نی گی هــای صنعــت نســاجی و خــورا ــرای هــر دو صنعــت باشــد. برخــی از ویژ رقابتــی ب

ارائــه شــده اســت.

گی های صنعت نساجی جدول 11. ویژ

ک پتروشیمی 199.8 هزار تنمجموع تولیدات صنعت نساجی مرتبط با خورا

212.4 هزار تنتولید الیاف و تاپس پلی استر )سال 95(

6.9 هزار تنتولید نخ پلی استر )سال 95(

کریلیک )سال 95( 419.1 هزار تنتولید الیاف ا

108 واحدتعداد واحدهای فعال تولیدکننده الیاف

یک میلیون تنظرفیت تولید واحدهای فعال

433 میلیون دالرارزش صادرات الیاف نساجی )سال 95(

61 میلیون دالرارزش واردات الیاف نساجی )سال 95(

ک پتروشیمیایی مورد استفاده در صنعت گرید نساجی، پلی اتیلن خورا گرید الیاف، پلی پروپیلن  پلی اتیلن ترفتاالت 
کریلیک و پلی آمیدها گرید الیاف، ا

237 هزار تنتولید PET )گرید الیاف( سال 95

1.  ساخت خانه های پیش ساخته در کشورهای توسعه یافته از قبیل ژاپن رواج یافته است.
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ک پتروشیمی 199.8 هزار تنمجموع تولیدات صنعت نساجی مرتبط با خورا

کاال )سال 95( 153 هزار تنمیزان عرضه PET )گرید الیاف( در بورس 

کاال )سال 95( 410 هزار تنمیزان عرضه پلی پروپیلن )گرید الیاف( در بورس 

گرید الیاف )سال 95( 280 هزار تنمیزان تولید پلی اتیلن 

پتروشیمی های تامین کننده مواد اولیه )منابع داخلی(

کشور.  گرید الیاف در   PET پتروشیمی تندگویان تنها تولیدکننده
)شرایط انحصار(

پتروشیمی های مارون، جم، نوید زر شیمی، رجال، شازند و پلی نار 
گرید الیاف تولیدکننده پلی پروپیلن 

گرید الیاف. )شرایط  پتروشیمی جم تولیدکننده پلی اتیلن سنگین 
انحصار(

ماخذ: یافته های تحقیق با استفاده از داده های به دست آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بازار بورس کاال

کشــور، توجــه بــه تولیــد محصــوالت پتروشــیمی  یکــی از الزامــات توســعه صنایــع وابســته بــه ساختمان ســازی و صنعــت نســاجی در 

کــه تحــت عنــوان محصــوالت دارای اولویــت ســرمایه گذاری بــرای تولیــد شناســایی شــده اند. از قبیــل مــوارد ذیــل می باشــد 

ک مصرفینام محصول ظرفیت خورا
پیشنهادی )تن(

ظرفیت فعلی 
صاحب لیسانس)تن(

لینده آلمان، تکنیپ، ، MITSUI- TOATSU 500.0001.000.000گاز طبیعیپروپیلن
Lummus ،هلند KTI ،ایتالیا TPL

پلی پروپیلن )گرید 
MITSUI- TOATSU، بازل، 200.0001.100.000A.B.B، Himontپروپیلننساجی و تزریق(

)PVC( آلمان،200.000745.000اتیلن دی کلرایدپلی وینیل کلراید Huls ،آمریکا Good Rich
IGS ایتالیا

پلی ال - پلی اتر
گلیسرول، 

کساید و  اتیلن ا
کساید پروپیلن ا

Good Rich آمریکا، Huls آلمان،-100.000
IGS ایتالیا

پلی اورتان

گلیسرول، 
کساید،  اتیلن ا

کساید،  پروپیلن ا
پلی ال - پلی اتر

200.000-MITSUI

ساینتیفیک دیزاین، Good Rich آمریکا، Huls 200.000113.000اتیلناتیلن کساید
آلمان، IGS ایتالیا

-200.000پروپیلنپروپیلن کساید

Lummus،  UOP، Monsanto،300.000700.000اتیل بنزناستایرن
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ک مصرفینام محصول ظرفیت خورا
پیشنهادی )تن(

ظرفیت فعلی 
صاحب لیسانس)تن(

PET
)گرید نساجی و بطری(

پارازایلن، 
 ،PTA ،اسیداستیک

منواتیلن گالیکول
تکنی مونت ایتالیا، لورگی زیمر آلمان، نوری 200.000525.000

MHI ،والنسیا

TDI و MDI200.00080.000بنزن، تولوئن
،UOP، AXENS ،کماتور سوئد

UHDE آلمان، Sinopec، IFP فرانسه،
Toray ژاپن

کریلونیتریــل  محصــوالت ذیــل مشــتمل بــر آروماتیک هــا و مشــتقات آن هــا و همچنیــن برخــی از پالســتیک های مهندســی از قبیــل ا

گــروه دیگــر اولویــت دار بــرای ســرمایه گذاری هســتند. بوتادیــن اســتایرن، 

ک مصرفینام محصول ظرفیت خورا
پیشنهادی )تن(

ظرفیت فعلی 
صاحب لیسانس)تن(

--50.000کیومنفنل

--500.000کیومن، فنلاستون

--100.000بنزن،فنلکیومن

B.P.Invest، تویو، Sunporاتریش150.000434.000استایرنپلی استایرن
ELFATO chem فرانسه

گازی و بنزن میعانات 
،Engle Hard، Axens، UHDE، Sinopec، UOP 500.000907.000بنزین پیرولیز

HRI، IFP فرانسه، Toray ژاپن

گازی و پارازایلن میعانات 
،Engle Hard، Axens، UHDE، Sinopec، UOP 300.0001.370.000بنزین پیرولیز

HRI، IFP فرانسه، Toray ژاپن

متانول، اتیلن، اسیداستیک
کسیدکربن Chem Technlogy اوکراین200.000180.000منوا

کریلونیتریل کآ پروپیلن و آمونیا

150.000

کره جنوبی،-  Samsung & Chell
کره جنوبی  Kumho

کریلونیتریل بوتادین  ا
)ABS( استایرن

کریلونیتزیل،  آ
کره جنوبی،70.000استایرن و بوتادین  Samsung & Chell

کره جنوبی  Kumho

100.000745.000UOP، Lummus، Monsantoاتیلن، بنزناتیل بنزن

گازی و نرمال پنتان میعانات 
--50.000بنزین پیرولیز
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صنعت تایر و تیوب

صنعــت تایــر و تیــوب بــا وجــود برخــورداری از ظرفیت هــای متعــدد بالقــوه در خلــق ارزش افــزوده و درآمدهای صادراتــی، در حال حاضر 

کشــور بــه تایــر و تیــوب، ایــن صنعــت عملکــرد تولیــد  دســتاورد صادراتــی باالیــی نــدارد. از طــرف دیگــر بــا وجــود نیــاز مصرفــی بــاال در 

کشــور از طریــق واردات و حتــی قاچــاق تامیــن می شــود. توســعه ایــن صنعــت در افزایــش  مطلوبــی نــدارد و بخــش قابــل توجهــی از نیــاز 

ک پتروشــیمیایی مــورد  گی هــای صنعــت تایــر و تیــوب و خــورا رقابت پذیــری خودروســازی نیــز نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. برخــی از ویژ

نیــاز آن در جــدول ذیــل ارائــه شــده اســت.

گی های صنعت تایر و تیوب جدول 12. ویژ

تقریبا 15 هزار نفراشتغال مستقیم صنعت

11 واحدتعداد واحدهای فعال

363 هزار تنظرفیت تولید واحدهای فعال )ظرفیت 3 شیفت(

224 هزار تنتولید داخلی انواع تایر و تیوب )سال 95(

تقریبا 400 هزار تنبرآورد مصرف ساالنه تایر

108 هزار تنواردات رسمی انواع تایر و تیوب )سال 95(

تقریبا 52 هزار تنبرآورد میزان قاچاق تایر

تقریبا 6500 تنصادرات انواع تایر و تیوب )سال 95(

ک پتروشیمیایی مورد استفاده در صنعت استایرن بوتادین رابر )SBR(، بیوتیل رابر، اتیلن پروپیلن رابر، خورا
ایزوپرن و دوده صنعتی

کشور )سال 95( ک SBRدر  149 هزار تنظرفیت تولید خورا

کشور )سال 95( ک SBRدر  52 هزار تنتولید خورا

کاال )سال 95( ک SBRدر بورس  26 هزار تنمیزان عرضه خورا

ک دوده صنعتی )سال 95( 102/7 هزار تنتولید خورا

پتروشیمی های تامین کننده مواد اولیه صنعت )منابع داخلی(
تأمین SBR و PBR مورد نیاز توسط واحدهای پتروشیمی بندر 

ک )شرایط انحصار(، تامین  امام، مجتمع تخت جمشید و شازند ارا
کربن ایران و ... دوده صنعتی مورد نیاز توسط مجتمع 

تامین مواد اولیه صنعت از منابع خارجی
تامین حدود 40 درصد مواد اولیه از منابع خارجی از جمله 

کشورهای مالزی، سنگاپور، ویتنام( کائوچوی طبیعی )واردات از 
مشکل در تامین مواد اولیه خارجی به دلیل تحریم ها

حداقل ظرفیت اقتصادی تولید برای تاسیس واحد تولید تایر و 
کارشناسان صنعتتیوب حدود 100 هزار تن بر اساس برآورد 
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تولید فعلی واحدهای تایرسازی

به طور میانگین یک سوم ظرفیت اقتصادی تولید )باالترین ظرفیت 
واحدها: 36 هزار تن(، لذا پایین بودن مقیاس تولید، پایین بودن 
خ بهره برداری از ظرفیت حتی در این مقیاس ها، فقدان قدرت  نر

چانه زنی برای خرید مواد موجب باال رفتن قیمت و غیررقابتی بودن 
برخی شرکت ها می شود.

مشکالت مرتبط با فناوری های مورد استفاده در صنعت: 
عقب ماندگی تکنولوژیک

مصرف انرژی بیش از استانداردهای جهانی

گی های خاص خود از  الستیک های رادیال از نظر تکنولوژی و ویژ
جمله ایمنی باال و عمر زیاد نسبت به نوع نخی )بایاس( امروزه مورد 

کشور ما درصد  گرفته ولی در  توجه مصرف کنندگان الستیک قرار 
ناچیزی از الستیک های تولیدی از نوع رادیال بوده و بقیه از نوع 

نخی )بایاس( است.

ماخذ: یافته های تحقیق با استفاده از داده های به دست آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بازار بورس کاال

شکل 22. روند ده ساله تولید مصرف واردات صادرات انواع تایر و تیوب )سالهای 85 الی 94(

کشــور در ایــن زمینــه اســت.  تامیــن نامطلــوب مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت تایــر و تیــوب، یکــی از مشــکالت واحدهــای فعــال 

توجــه بیشــتر بــه تولیــد محصــوالت پتروشــیمی ذیــل می توانــد زمینه ســاز رشــد و توســعه آن صنعــت باشــد. از ایــن روی محصــوالت 

ــرای تولیــد شناســایی شــده اند.  ــروه بعــدی دارای اولویــت ســرمایه گذاری ب گ ــه عنــوان  ذیــل ب
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ک مصرفینام محصول ظرفیت خورا
پیشنهادی )تن(

ظرفیت فعلی 
صاحب لیسانس)تن(

پلی استال
کسیداتیلن، بنزن،  ا

تری اتیل آمین، 
فرمالدئید

200.000--

--100.000اتیلن، وینیل کلرایداتیلن وینیل کلراید

200.00074.000UOPپالتفرمیتتولوئن

--100.000اتیلن، وینیل استاتاتیل وینیل استات

لورگی150.00095.000برش چهارکربنهبوتادین

اتوکسیالت
فتی الکل، 

نونیل فنل، 
کسیداتیلن ا

بالسترا100.00030.000

استایرن، اتوکسیالت
کریلونیتریل بالسترا-100.000آ

کسیداتیلن، اتانول آمین ا
ک کسی تینو100.00030.000آمونیا ا

کسایدپروپیلن گالیکول --100.000پروپیلن ا

MEG

کساید ساینتیفیک دیزاین300.0001.005.000اتیلن ا DEG

TEG

--300.000-سیکلوهگزان

صنعت االستومرها

کــه در برابــر  کش ســانی هســتند  کــه قابلیــت ارتجاعــی زیــادی دارد. االســتومرها مــواد الســتیکی بــا خاصیــت  االســتومر پلیمــری اســت 

گرفتــه از االســتیک  حــرارت ســخت شــده و بعــد از ســرد شــدن بــه حالــت اولیــه برنمی گردنــد. نــام االســتومر از دو قســمت »االســتو« بــر 

و بــه معنــی ارتجاعــی و »مــر« برگرفتــه از پلیمــر تشــکیل شــده اســت.

بــکار  ک کــن و شــیلنگ ها  ایــن مــواد در ســاخت محصــوالت زیــادی ماننــد الســتیک اتومبیــل، ســیل های آب بنــدی، برف پا

کــه از مــواد نفتــی اســتخراج می گــردد  کائوچــو تهیــه شــده و مصنوعــی  کــه از صمــغ درخــت  می رونــد. االســتومرها بــه دو نــوع طبیعــی 
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طبقه بنــدی می شــود. انــواع االســتومرهای اصلــی تولیــد شــده در جهــان عبارتنــد از: ESBR،SSBR، پلی بوتدیــن،  نیتــرول، بیوتــل، 

اتیلــن پروپیلــن االســتومر، پلــی ایزوپریــن و پلی کلروپریــن.

و  برنمی گردنــد  اولیــه  حالــت  بــه  دیگــر  و  شــده  ســخت  حــرارت  نتیجــه  در  کــه  االســتومرهایی  دســته  دو  بــه  االســتومرها 

کلــی االســتومرهای  کــه بــا حــرارات حالــت ارتجاعــی پیــدا می کننــد، تقســیم می شــوند. االســتومرها تحــت دو عنــوان  ترموپالســتیک ها 

می شــوند.  شناســایی  و  طبقه بنــدی  جهــان  در  مصنوعــی  و  طبیعــی 

کاربردهــای اصلــی ایــن مــواد  از خــواص االســتومرها می تــوان بــه مقاوم بــودن در برابــر حــرارت، روتــن و هوازدگــی، نــام بــرد و 

کمربندهــای صنعتــی و شــیلنگ و لولــه، مهــر و مــوم  کابــل، عایــق و پوشــش، تجهیــزات هــوا و فضــا،  در قطعــات خــودرو، ســیم و 

بــرد. نــام  حوضچه هــا و چاله هــا، غالف هــای ســقف، تجهیــزات پزشــکی و ایمپلنــت 

کاربرد خاص خود را دارند: که هر یک  انواع االستومرها شامل موارد ذیل می باشند 

الستیک طبیعی )Natural Rubber( برای استفاده در تولید تایر اتومبیل، مصنوعات مکانیکی، ضربه گیرها، چسب و ...   

ایزوپــرن )Isopene Rubber( قابــل اســتفاده در تولیــد تایــر اتومیبــل، نــوار نقالــه، قطعــات ضربه گیــر، لولــه مصرفــی در بیمارســتان ها،    

پاپــوش و واشــر مــدور.

ــه،     ــل، لول ــر اتومبی ــه، تای ــوار نقال ــیم، ن ــل و س کاب ــش  ــاخت روک ــرای س ــن SBR( Styrene Butadiene(، ب ــتایرن بوتادی ــتیک اس الس

محصــوالت ابرماننــد و اســفنجی.

کاربــرد در زمینــه ســاخت تایــر اتومبیــل، تســمه و نــوار نقالــه و مصنوعــات     پلی بوتادیــن رابــر Plybutadiene Rubber )PBR( بــا 

اســفنجی و ابــری.

کفــش،     ــل، پاشــنه  کاب ــه،  روکــش ســیم و  ــوار نقال ــز، ن ــرای اســتفاده در ســاخت مصنوعــات الســتیک و فل نئوپــرن - پلی کلروپــرن: ب

کمربند ایمنــی، قطعــات ضربه گیــر، شــیلنگ، تســمه های V شــکل و قطعــات  واشــر، روکــش مبلمــان، الســتیک دور شیشــه، 

ــل ــف اتومبی مختل

ــل، موکــت و فــرش ماشــینی، روکــش پارچــه،     کاب ــر اتومبیــل، روکــش ســیم و  ــرد ســاخت تای کارب ــا  اتیلن-پروپیلن-دی ان منومــر: ب

ــوینده.  ــین های ش ــات ماش ــار و قطع ــیلنگ بخ ش

کاربــرد در تولیــد واشــرهای آب بنــدی، لوله هــا، چــرم مصنوعــی،     الســتیک نیتریــل NBR( Acrylonitril Butadiene Rubber(؛ دارای 

گازوئیــل، شــیلنگ هیدرولیــک. پوشــش نــخ و پارچــه، شــیلنگ روغــن و 

الستیک بیوتیل استفاده در زمینه ساخت تیوب داخل تایر، سیم های الکتریکی، قطعات ضربه گیر   

کریــالت)Acrylate Rubber ACM(: قابــل اســتفاده در ســاخت لوله هــا، واشــرها، نوارهــا و پوشــش مخــازن مجــاور     الســتیک پلــی آ

)NBR( گرمــای بــاال )بــا خاصیــت تحمــل باالتــر نســبت بــه روغــن و حالل هــای نفتــی در فشــار و 
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کویــل، روکــش پارچــه و ســیم، روکــش ســقف،     کلــرو ســولفن دار بــرای تولیــد روکــش شــمع، ســیم  الســتیک هایپالــون - پلی اتیلــن 

گــرم، لبــاس ضــد آتــش، شــیلنگ های ضــد اســید، پوشــش داخلــی مخــازن شــیمیایی،  لولــه و نقالــه انتقــال مــواد شــیمیایی 

واشــرها.

کــه بیشــترین ظرفیــت تولیــد را االســتومر  ظرفیــت تولیــد انــواع االســتومرها در جهــان در ســال 2016 بالــغ بــر 17 میلیــون تــن بــوده 

ESBR بــا ســهم 30 درصــدی دارد. از ظرفیــت 17 میلیــون تنــی االســتومرها در جهــان در ســال 2013 بالــغ بــر 15 میلیــون تــن االســتومر 

ــن  ــن بزرگتری ــور همچنی کش ــن  ــرار دارد. ای ــت ق ــگاه نخس ــی در جای ــون تن ــد 3.9 میلی ــا تولی ــن ب ــه چی ک ــت  ــده اس ــد ش ــان تولی در جه

مصرف کننــده االســتومرها در جهــان می باشــد )ســهم 35 درصــدی از مصــرف االســتومر )3.8 میلیــون تــن در جهــان را دارد(.

کشــور  ایــاالت متحــده آمریــکا بــا ســهم 13 درصــدی بزرگتریــن صادرکننــده االســتومرها در جهــان در ســال 2016 بــوده اســت و دو 

از واردات  بــا ســهم 25.8 درصــدی  قــرار داشــته اند. چیــن  کــره جنوبــی در جایــگاه دوم و ســوم صادرکننــدگان  آســیایی ژاپــن و 

کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا و آلمــان در رتبه هــای  االســتومرها در جهــان بزرگتریــن واردکننــده ایــن محصــوالت می باشــد و دو 

کشــور  کــه خــود دومیــن  بعــدی واردکننــدگان قــرار دارنــد. ایــاالت متحــده آمریــکا در حالــی بزرگتریــن صادرکننــده االســتومرها می باشــد 

واردکننــده االســتومرها نیــز می باشــد.

کنــون رشــد 14 درصــدی و  کــه صــادرات ایــن محصــول از ســال 1390 تا بررســی تجــارت االســتومرها در ایــران نشــان می دهــد 

ــن در ســال  ــه 124 هزارت ــن در ســال 1394 ب ــران از 106 هزارت کاهــش 11 درصــدی داشــته اســت. تولیــد االســتومرها در ای واردات آنهــا 

ح تولیــد االســتومر در ایــران در دســت اجــرا می باشــد. 1395 رســیده اســت. در ســال 1396، 3 طــر

ــر و تیــوب علی رغــم ظرفیت هــای فــراوان توســعه ای، عملکــرد تولیــدی و صادراتــی  صنعــت االســتومرها نیــز هماننــد صنعــت تای

کــه بــه اذعــان  گرفتــه بــه عنــوان یکــی از صنایــع مــورد توجــه قلمــداد شــده  مطلوبــی نــدارد. از ایــن روی در نیازســنجی های صــورت 

تولیــد محصــوالت  بنابرایــن  از مشــکالت عمــده واحدهــای فعــال صنعــت مذکــور اســت.  یکــی  اولیــه  مــواد  تامیــن  کارشناســان، 

گــروه بعــدی دارای اولویــت ســرمایه گذاری بــرای افزایــش تــوازن در زنجیــره شناســایی شــده اســت.  پتروشــیمیایی ذیــل، بــه عنــوان 

ک مصرفینام محصول ظرفیت فعلی ظرفیت پیشنهادی )تن(خورا
صاحب لیسانس)تن(

100.00070.000Lanxess، Sinopec، Michelinاستایرن، بوتادیناستایرن بوتادین رابر

نیپون - زئون، لورگی، 100.00095.000BASFبوتادینپلی  بوتادین رابر

-100.000بنزنسیکلوهگزانول

-100.000بنزنسیکلوهگزانون
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