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خالصه مدیریتی

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

کنــد، ولــی ایــن رشــد بــا نارســایی هایی از قبیــل مــوارد زیــر همــراه بــوده اســت: توجهــی را تجربــه 

ک و پلی اتیلــن بــا ارزش افــزوده 	  تمرکــز بیشــتر ســرمایه گذاری روی محصوالتــی مثــل متانــول، اوره، آمونیــا

حداقلــی و ایجــاد ظرفیــت تولیــد بعضــا بیــش از ظرفیــت تقاضــای جهانــی.

، پلی وینیل کلراید و ...	  کمبود تولید و عرضه داخلی برخی مواد پتروشیمیایی مثل پلی پروپیلن، پلی استر

ــه تقویــت صنایــع 	  کــه منجــر ب ــاال  ــاارزش افــزوده ب ــرای تکمیــل زنجیــره محصــوالت ب ســرمایه گذاری محــدود ب

.LPG ــا ــان ی ــره پروپ ــل زنجی ــوند، مث ــی ش ــور م ــرای کش ــروت ب ــد ث ــتی و تولی پایین دس

توجه محدود به توسعه صنایع پایین دستی)که ارزش افزوده و ایجاد اشتغال چند برابری دارند.	 

کــه توســعه زنجیــره صنعــت پتروشــیمی در ایــران بــا آن هــا مواجــه  ایــن نارســایی ها نتیجــه چالش هایــی بــوده 

اســت. در ایــن مطالعــه ایــن چالش هــا بــه چهــار دســته ســاختاری، نهــادی، چالش هــای معطــوف بــه اقتصــاد سیاســی 

و چالش هــای محیــط پیرامونــی تقســیم  شــده اســت.

گفته شده به شرح زیر ارائه شده است. گزارش راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های  در ادامه 
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راهکارهای 
پیشنهادی برای 
رفع چالش های 

ساختاری

و   )2( الحــاق  قانــون  ک  خــورا آیین نامــه  اصــاح   -
ک بــا توجــه بــه  ارائــه تخفیف هــای مرحلــه ای خــورا
شــاخص هایی از قبیــل ایجــاد ارزش افــزوده، تامیــن 
کــردن  کمتــر  نیــاز داخــل، صرفه جویــی ارزی و ... و 

فعلــی مرحله هــای 
ک بــا تکمیــل  گرفتــن تخفیــف  قیمــت خــورا - در نظــر 
هماننــد  مســتقل  ســرمایه گذار  بــه  ارزش  زنجیــره 

زنجیــره کل  ســرمایه گذار 
ک پتروشیمی های مایع - افزایش تخفیفات خورا

مهندســی  شــرکت های  شــکل گیری  از  حمایــت   -
کارکــرد  ضمانــت  و  داخلــی  لیســانس  توســعه دهنده 

داخلــی لیســانس های 
بــرای  دانش بنیــان  شــرکت های  ظرفیــت  از  بهره منــدی   -

کلیــدی صنعــت کاتالیســت و تجهیــزات  تولیــد 

راهکارهای 
پیشنهادی برای 
رفع چالش های 

نهادی

کارکــرد بــورس از حالــت عرضه محــور بــه ابــزار  - تغییــر 
محــور

- تعییــن ســازوکاری بــرای واردات محصــوالت پرتقاضا 
در مواقعــی کــه نیــاز داخــل بیــش از عرضه اســت.

- ارائــه مدلــی جهــت فــروش اعتبــاری محصــوالت در 
کاال بــورس 

کاالهــای  بــر درآمــد صادراتــی  مالیــات  - حــذف معافیــت 
پتروشــیمی واســطه ای 

گاز مایــع  بــر درآمــد صادراتــی  - حــذف معافیــت مالیــات 
بوتــان و  پروپــان  گازهــای  و   )LPG(

- اعمــال عــوارض صادراتــی کاهنــده بــر صــادرات مــوارد خــام 
کاهــش پلکانــی  متناســب بــا افزایــش ارزش افــزوده داخلــی و 
عــوارض دریافتــی صادراتــی از شــرکت  ها در صــورت حرکــت 
در زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر 
و واریــز منابــع حاصــل از ایــن عــوارض در صندوقــی بــرای 

توســعه صنایــع میان دســت پتروشــیمی

راهکارهای 
پیشنهادی برای 
رفع چالش های 

معطوف به 
اقتصاد سیاسی

و  نفــت  وزارتیــن  بیــن  ســازمانی  تعارضــات  رفــع   -
صمــت

شــرکت های  )در  خصوصی ســازی  الگــوی  اصــاح   -
پتروشــیمی متعلــق بــه بخــش دولتــی و عمومــی( از 
طریــق شایسته ســاالری و تخصصــی نمــودن مدیریــت

رفــع  بــرای  بخشــی  تنظیم کننــده  نهــاد  تشــکیل   -
صنعــت ایــن  رگوالتــوری  حــوزه  چالش هــای 
- تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی

گیــر در خصــوص ســناریو های  - اتخــاذ راهبــرد ملــی و فرا
. گاز مصــرف 

راهکارهای 
پیشنهادی برای 
رفع چالش های 

پیرامونی

محصــوالت  صادراتــی  بازارهــای  تنــوع  افزایــش   -
شــیمی و پتر

حفــظ  بــرای  اقتصــادی  دیپلماســی  از  اســتفاده   -
چیــن ویــژه  بــه  فعلــی  بازارهــای 

- جهش تولید
- افزایش تنوع محصوالت تولیدی

1- مقدمه

صنعــت پتروشــیمی دارای بزرگتریــن زنجیره هــای ارزش تولیــد در بیــن صنایــع مختلــف جهــان اســت. محصــوالت 

ایــن صنعــت بــه عنــوان مــواد اولیــه صنایــع تکمیلــی همچــون صنایــع خــودرو، نســاجی، لــوازم خانگــی، بســته بندی، 

رنــگ و رزیــن، چســب ها، حال هــا، شــوینده ها، محصــوالت آرایشــی- بهداشــتی و ... محســوب می شــوند. از ایــن 

جهــت صنعــت پتروشــیمی را پیشــران صنایــع دیگــر می داننــد. صنعــت بســته بندی، باالتریــن ســهم )28 درصــد( 

و  درصــد   14 ساختمان ســازی  درصــد،   19 بــا  الکترونیــک  صنایــع  دارد.  پتروشــیمی  تولیــدات  از  بهره گیــری  در  را 

اتومبیل ســازی بــا 12 درصــد در رده هــای بعــدی از ایــن منظــر قــرار دارنــد. 
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تکمیــل زنجیره هــای ارزش ایــن صنعــت و توســعه صنایــع پایین دســت، ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر1 و اشــتغال زایی 

بیش تــر را فراهــم مــی آورد و همچنیــن تــاب آوری اقتصــاد را در برابــر تهدیدهــای خارجــی افزایــش می دهــد. محصــوالت 

گاز قابلیــت رصــد کمتــری داشــته و بــه طــور قطــع توســعه زنجیره هــای صنعــت پتروشــیمی  نهایــی بــر خــاف نفــت و 

کاهــش تاثیرپذیــری اقتصــاد کشــور از شــوک های مختلــف نظیــر تحریم هــا،  و صــادرات صنایــع پایین دســتی بــرای 

ضرورتــی انکارناپذیــر می باشــد. 

کنــد، در  کمــی قابــل توجهــی را تجربــه  صنعــت پتروشــیمی کشــور در مجمــوع در ســالیان گذشــته توانســته رشــد 

ــی  ــرای صنعــت پتروشــیمی ایــران به دســت آمــده ول ــا ب ــی در دنی ــگاه قابــل قبول ــه لحــاظ حجــم تولیــد، جای نتیجــه ب

توســعه آن بــا نقایــص ســاختاری عدیــده ای نیــز مواجــه بــوده اســت. لــذا بــه لحــاظ ارزش صادراتــی محصــوالت، جایگاه 

مناســبی عایــد ایــن صنعــت نشــده اســت. شــکل 1 بــه وضــوح ســرمایه گــذاری صنعــت پتروشــیمی بــر تولیــد محصــوالت 

کــردن آن بــه عرضــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن در بازارهــای جهانــی را نشــان  بــا ارزش افــزوده پاییــن و بســنده 

می دهــد. بــه طــوری کــه قیمــت هــر تــن محصــول صادراتــی محصــوالت پتروشــیمی ایــران حــدود یــک دهــم ایــن مقــدار 

در کشــور آلمــان و یــک ســوم آن در مقایســه بــا کــره جنوبــی اســت. نکتــه قابــل توجــه، عــدم دسترســی ایــن کشــورها بــه 

گاز دنیــا اســت.  گاز و رتبــه اول ایــران در دسترســی بــه مجمــوع ذخایــر نفــت و  منابــع نفــت و 

ــه مزیــت  ــه و باالدســت ب کلیــدی ایــن صنعــت، چگونگــی تبدیــل مزیــت نســبی کشــور در محصــوالت پای چالــش 

رقابتــی و تولیــد صادراتــی در محصــوالت پایین دســت )تکمیلــی( بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر علی رغــم مزیــت نســبی 

ک مــورد اســتفاده در صنعــت پتروشــیمی، زنجیره هــای آن بــه طــور ناقــص در  ایــران در دسترســی بــه منابــع خــورا

کشــور شــکل گرفتــه و عــدم تــوازن شــدید در آنهــا دیــده می شــود. در نتیجــه صنایــع تکمیلــی آن بــا چالش هــای جــدی 

کــه بیشــتر محصــوالت تولیــدی در صنعــت  در تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود مواجــه هســتند. ایــن در حالیســت 

پتروشــیمی ایــران بــه عنــوان محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن و غیــر قابــل اســتفاده بــرای صنایــع تکمیلــی بــه 

کشــورهای دیگــر صــادر و پــس از تبدیــل شــدن بــه محصــوالت نهایــی، مجــددا و بــا قیمت هــای باالتــر بــه کشــور وارد 

، بررســی و آسیب شناســی زنجیــره ارزش صنعــت  گــزارش حاضــر شــده و مــورد مصــرف قــرار می گیرنــد. بنابرایــن هــدف 

پتروشــیمی در ایــران و ارائــه راهکارهایــی در خصــوص بهبــود آن و توســعه صنایــع پایین دســتی آن بــوده اســت.

1.  مطالعــات موسســه GPCA نشــان می دهنــد در صنعــت پتروشــیمی، محصــوالت باالدســتی تــا 1/9 برابــر و محصــوالت تکمیلــی نظیــر محصــوالت پالســتیکی، ارزشــی تــا 15 
برابــر در مقایســه بــا خام فروشــی ایجــاد می کننــد.
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ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 1 تولید و درآمدزایی کشورهای مختلف دنیا از محصوالت پتروشیمیایی در سال 2016

2- نمایی از صنعت پتروشیمی در ایران

ســابقه تاســیس صنعــت پتروشــیمی در ایــران بــه ســال 1348 و شــروع فعالیــت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 

کنونــی صنعــت پتروشــیمی، مرهــون  کــود شــیمیایی شــیراز برمی گــردد. جایــگاه  ایــران بــا بهــره بــرداری از واحــد تولیــد 

کــه بــرای توســعه ایــن صنعــت، خصوصــًا ســرمایه گذاری های قبلــی بــه وبــژه در  گســترده  ای اســت  برنامه ریزی  هــای 

ــه کســب  اواســط دهــه 80 شمســی صــورت پذیرفــت1. در نتیجــه ســرمایه گذاری های آن دوران، ایــن صنعــت موفــق ب

ســهم دو برابــری در صــادرات صنعتــی در طــول دهــه 80 شمســی شــد2. امــا از ســال 1389 تــا 1394 بــه علــت اجــرای 

و  توســعه  پتروشــیمی،  صنعــت  در  شــده  انجــام  خصوصی ســازی های  همچنیــن  و  یارانه هــا  هدفمندســازی  طــرح 

کاهنــده همــراه شــد3. در فاصلــه ســال 1395 تــا 1397 نیــز ظرفیــت تولیــد  ظرفیت  ســازی  ها در ایــن صنعــت بــا رونــدی 

از 61/9 میلیــون تــن بــه 65 میلیــون تــن رســید. در برنامــه ششــم توســعه نیــز مقــرر شــده بــا پایــان یافتــن طرح هــای 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.
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دســت 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. امــا در حــال حاضــر رونــد افزایــش ســهم پتروشــیمی از صــادرات صنعتــی بــه کنــدی 

ــش  ــدف افزای ــا ه ــا ب ــت، عمدت ــده در صنع ــزی ش ــای برنامه ری ــه طرح ه ک ــت  ــن اس ــر ای ــن ام ــل ای ــرد. دلی ــورت می گی ص

صــادرات متانــول تولیــدی از گاز بــوده و رشــد ارزش افزایــی و اشــتغال زایی در دســتور کار نبــوده اســت. لــذا تنوع بخشــی 

باالتــر و افزایــش ارزش افــزوده از طریــق عمــق بخشــی بــه زنجیــره ارزش، الــزام اساســی پیــش روی صنعــت اســت.

شکل 2 روند توسعه صنعت پتروشیمی در کشور )اعداد: ظرفیت تولید در سال های مختلف(

، 17 مجتمــع در منطقــه  در حــال حاضــر 63 واحــد پتروشــیمی فعــال )26 مجتمــع در منطقــه اقتصــادی ماهشــهر

عســلویه و 20 مجتمــع در ســایر مناطــق( بــا ظرفیــت تولیــد 65 میلیــون تــن در ســال، مشــغول بــه تولیــد هســتند. در 

نتیجــه فعالیــت ایــن مجتمع هــا، ایــن صنعــت، جایــگاه نخســت را در میــزان درآمدزایــی ارزی و خلــق ارزش افــزوده در 

کارخانــه ای بــه خــود اختصــاص داده اســت.  میــان صنایــع 

تولیــد صنعــت پتروشــیمی کشــور در ســال 1398، بالــغ بــر 55.39 میلیــون تــن بــوده اســت. از ایــن میــزان، جمــع 

کــه شــامل 10.65 میلیــون تــن فــروش بیــن مجتمعــی  فــروش داخلــی ایــن صنعــت 18.65 میلیــون تــن بــوده اســت 

)بــه ارزش تقریبــی 512.8 هــزار میلیــارد ریــال( و 8 میلیــون تــن فــروش داخلــی خالــص )بــه ارزش تقریبــی 535 هــزار 

کــه در واقــع ســهم صنایــع تکمیلــی از کل 18.65 میلیــون ُتــن محصــول قابــل فــروش پتروشــیمی  میلیــارد ریــال( بــوده 

در کشــور بــوده و بــه طــور عمــده در بــورس کاال عرضــه شــده اســت. صــادرات صنعــت پتروشــمی در ســال 1398 تقریبــا 

کــه 9.7 میلیــارد دالر ارزآوری بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت. 22 میلیــون تــن بــوده 
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شکل 3 توزیع محصوالت تولیدی پتروشیمی در داخل و خارج از کشور در سال 1398

روند عملکرد تولید و بازرگانی این صنعت در سال های دهه 90 شمسی در جدول 1 قابل مشاهده است. 

جدول 1 وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی در ایران 1390-1398

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

بــرای صنعــت  ارزان  و  ک متنــوع  بــودن خــورا باعــث فراهــم  بــه ذخایــر عظیــم هیدروکربــوری،  ایــران  دسترســی 

ــا  کــه مزیــت اصلــی ایــن صنعــت در ایــران می باشــد. طبــق برآوردهــای موسســه مکنــزی، حتــی ب پتروشــیمی می باشــد 

وجــود نااطمینانی هــای موجــود در رشــد جهانــی و قیمت هــای محصــوالت پتروشــیمی )از قبیــل بهره بــرداری از منابــع 

ک در جهــان، کاهــش جهانــی بهــای انــرژی و افــت شــدید قیمــت محصــوالت پتروشــیمی(، ایــران احتمــاال به  جدیــد خــورا

ک ارزان قیمــت بــه ایــن صنعــت  عنــوان یــک تولیدکننــده ســودآور در صنعــت پتروشــیمی باقــی خواهــد مانــد، زیــرا خــورا

گاز طبیعــی در ایــران اســت.  گران تــر از تولیــد مبتنــی بــر  در ایــران یــک مزیــت جهانــی می دهــد. اتیلــن تولیــدی از نفتــا 

ک  کلــی پتروشــیمی های خــورا ک دریافتــی، بــه دو دســته  شــرکت های پتروشــیمی در ایــران از منظــر نــوع خــورا

ک  گاز غنــی، متــان،  اتــان، اتیلــن و خــورا گاز شــرکت های پتروشــیمی شــامل  ک  گازی و مایــع تقســیم می شــوند. خــورا

گازی، نفتــا، بنزیــن  پیرولیــز و پاتفورمیــت می باشــد. گاز مایــع، میعانــات  مایــع شــامل 
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ماخذ: یافته های پژوهش

ک در پتروشیمی های ایران  شکل 4 دریافت انواع خورا

3- تبیین زنجیره ارزش پتروشیمی

پتروشــیمی صنعتــی زنجیــروار و بــه هــم پیوســته اســت و بــه مــوازات فرآینــد پیوســته تولیــد، فرآیندهــای تعمیــر 

ــا  ــند ت ــت باش ــه فعالی ــغول ب ــدام مش ــورت م ــه ص ــد ب ــه بای ک ــد  ــرار دارن ــدی ق ــای تولی ــات و مجتمع ه ــداری قطع و نگه

کــه بــا  فرآینــد تولیــد ادامــه دار باشــد. تحقیــق و توســعه یکــی از حلقه هــای اساســی زنجیــره ارزش ایــن صنعــت اســت 

ضعف هــای جــدی در کشــور همــراه می باشــد. بازاریابــی و فــروش محصــوالت تولیــد شــده نیــز حلقــه پایانــی زنجیــره 

ارزش ایــن صنعــت می باشــد. وضعیــت حلقه هــای زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی در شــکل 5 ارائــه شــده اســت. 
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ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 5 مدل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

4- شکست های بازاری اساسی در صنعت پتروشیمی ایران

که مهمترین آن به شرح ذیل می باشند: انواع شکست های بازاری اساسی در صنعت پتروشیمی ایران رخ داده 

تمرکــز ســرمایه گذاری ها بــر پتروشــیمی های گازی و توجــه کمتــر بــه زنجیره هــای ترکیبــات آروماتیــک. دولت 	 

کــه محصــوالت  کــرده  گاز  ک  برنامه هــای خــود را بیشــتر معطــوف بــر ســاخت پتروشــیمی های بــر مبنــای خــورا

ــاز صنایــع پایین دســتی  ــا هــدف صادراتــی تولیــد شــده و در زنجیــره ارزش محصــوالت مــورد نی ــا ب آنهــا عمدت

کشــور قــرار نمی گیرنــد. در مقابــل توســعه پتروشــیمی های مایــع و محصــوالت آروماتیــک حاصــل از آن، نســبتا 

گویــای ایــن  مغفــول باقــی مانــده اســت. طرح هــای نقشــه راه توســعه  صنعــت پتروشــیمی در برنامــه ششــم نیــز 

گاز هســتند.  ک  کــه بیشــتر طرح هــا، معطــوف بــه توســعه پتروشــیمی های بــا خــورا واقعیــت اســت 

گازی )از محصــوالت 	  ک LPG. گاز مایــع یــا همــان ال پی جــی یکــی از فرآورده  هــای نفتــی و  خام فروشــی خــورا

گاز  کــه شــامل دو محصــول پروتــان و بوتــان اســت. اســتفاده از  گازی و نفتــی( محســوب می شــود  پاالیشــگاهی 

مایــع در تولیــد محصــوالت دیگــر و تبدیــل آن نســبت بــه صــادرات، ســود بیشــتری عایــد کشــور می کنــد. در 

کــه حــدود 2 میلیــون تــن آن  ســال 1397 میــزان تولیــد ال پی جــی کشــور تقریبــًا 8.3 میلیــون تــن بــوده اســت 

در داخــل مصــرف شــد. بیشــتر مصــرف ال پی جــی کشــور در حــوزه ســوخت و بــه صــورت کپســولی و در مناطــق 
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گازکشــی نشــده اند. بخشــی از آن هــم بــه عنــوان ســوخت خــودرو و بــه شــکل ســنتی  کــه هنــوز  جنوبــی اســت 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. امــا ســهم اصلــی ال پی جــی در ایــران در حــوزه صــادرات اســت. صــادرات ایــن 

مــاده در ســال گذشــته بــه میــزان حــدود 5 میلیــون تــن بــوده اســت. در ســال 1396 ایــن رقــم 6 میلیــون تــن 

کاهــش یــک میلیــون تنــی بــه دلیــل تاثیــر تحریم هــا بــوده اســت. در ایــن میــان ســهم ال پی جــی  کــه ایــن  بــود 

کثــر 5 درصــد ال پی جــی تولیــدی  ک صنایــع پتروشــیمی در کشــور بســیار پاییــن اســت )حدا بــه عنــوان خــورا

 .) کشــور

ح های توسعه ای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم  جدول 2 طر

ح ظرفیت اسمی )هزار تن در سال(تعدادنام طر

ک/ اوره 22,811طرح های آمونیا

) 718,176طرح های GTPP/GTO )داخل کشور

26,074طرح های GTPP/GTO )دارای مصوبه یا در حال اجرا(

27,520طرح های الفین-آروماتیک

36,309طرح های الفین

11,000طرح های آروماتیک

33,104طرح های PDH و پایین دستی

54,071سایر طرح ها

ماخذ: برنامه ششم توسعه کشور

صــادرات ال پی جــی بــه دلیــل داشــتن شــرایط خــاص نیازمنــد کشــتی های خــاص اســت. عــاوه بــر خطــرات و 

مشــکات مربــوط بــه ایمنــی ایــن کشــتی ها، ردیابــی آنهــا نیــز بــه راحتــی انجــام امکان پذیــر اســت. در نتیجــه صــادرات 

ــوده و از  ــن ب ــران، چی ــی ای ــی ال پی ج ــدار اصل ــر خری ــرف دیگ ــرد. از ط ــرار می گی ــا ق ــر تحریم ه ــت تاثی ــی تح ــه راحت آن ب

گرفتــن از ایــران بیشــتر شــده اســت. در حــال  ایــن روی در ســال های اخیــر قــدرت چانه زنــی چینی هــا بــرای تخفیــف 

کــه صــادرات آن بــه کشــور چیــن بــا تخفیــف  حاضــر قیمــت جهانــی ال پی جــی حــدود 500 دالر بــه ازای هــر تــن اســت 

20 یــا 30 درصــدی صــورت می گیــرد. یعنــی ایــران ال پی جــی تولیــدی خــود را 100 تــا 150 دالر ارزان تــر می فروشــد. 

)صالحــی, 1399(

مقابــل  در  می شــود.  ارائــه  درصــد   5 منهــای  فــوب  قیمــت  بــا  پتروشــیمی ها  بــه  ال پی جــی  تحویلــی  ک  خــورا

گاز بــه پتروشــیمی های داخلــی  گاز طبیعــی ایــران بــه ترکیــه بــا قیمــت 22 ســنت انجــام می شــود، امــا همــان  صــادرات 
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ــرای توســعه صنعــت  ــی ب ــر قیمــت تحویــل داده می شــود. ایــن مشــوق بســیار خوب ــه 12 ســنت یعنــی 50 درصــد زی ب

کشــور  ک در  کــه در نتیجــه آن، تعــداد زیــادی واحدهــای متانــول و اوره و آمونیــا گاز بــوده  ک  پتروشــیمی بــا خــورا

ــاظ  ــد، لح ــتفاده می کنن ــی اس ک ال پی ج ــورا ــه از خ ک ــیمی هایی  ــرای پتروش ــف ب ــن تخفی ــا همی ــده اند. ام ــداث ش اح

کــه توســط بخــش  نشــده اســت. بنابرایــن بــا اینکــه چنــد طــرح پتروشــیمی در زمینــه ال پی جــی در کشــور وجــود دارد 

ک ال پی جــی و تفــاوت در صرفــه  گازی و خــورا ک  خصوصــی فعــال شــده اند ولــی بــه دلیــل تفــاوت قیمت گــذاری خــورا

آن هــا، ایــن طرح هــا پیشــرفت مطلوبــی نداشــته اند. 

عــدم تــوازن زنجیره هــای صنعــت پتروشــیمی . ایــن عــدم تــوازن در شــکل های زیــر بــه خوبــی قابــل مشــاهده 	 

کافــی در کشــور صــورت می گیــرد،  کــه تولیــد آن هــا بــه میــزان  اســت. رنــگ ســبز نشــان دهنده محصوالتــی اســت 

رنــگ زرد، محصــوالت بــا تولیــد کمتــر از کفایــت و رنــگ قرمــز محصوالتــی کــه در حــال حاضــر تولیــدی ندارنــد.

ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 6 زنجیره تک کربنه محصوالت پتروشیمی
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ماخذ: یافته های پژوهش

کربنه محصوالت پتروشیمی شکل 7 زنجیره دو 

ماخذ: یافته های پژوهش

کربنه محصوالت پتروشیمی شکل 8 زنجیره 3 
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ماخذ: یافته های پژوهش

کربنه محصوالت پتروشیمی شکل 9 زنجیره 4 

ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 10 زنجیره تولوئن در محصوالت پتروشیمی
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ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 11 زنجیره بنزن محصوالت پتروشیمی

ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 12 زنجیره زایلین ها در محصوالت پتروشیمی
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5- چالش های پیش روی توسعه زنجیره صنعت پتروشیمی در ایران

، در ســالیان گذشــته توانســته  چنانچــه ذکــر شــد، صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان پیشــران بســیاری از صنایــع در کشــور

کنــد، ولــی ایــن رشــد بــا نارســایی هایی از قبیــل مــوارد زیــر همــراه بــوده اســت: رشــد کمــی قابــل توجهــی را تجربــه 

ک و پلی اتیلــن بــا ارزش افــزوده 	  تمرکــز بیشــتر ســرمایه گذاری روی محصوالتــی مثــل متانــول، اوره، آمونیــا

حداقلــی و ایجــاد ظرفیــت تولیــد بعضــا بیــش از ظرفیــت تقاضــای جهانــی )کســب رتبــه 1 تولیــد متانــول جهــان(.

 	.PVC ، کمبود تولید و عرضه داخلی برخی مواد پتروشیمیایی مثل پلی پروپیلن، پلی استر

ــه تقویــت صنایــع 	  کــه منجــر ب ــاال  ــاارزش افــزوده ب ــرای تکمیــل زنجیــره محصــوالت ب ســرمایه گذاری محــدود ب

.LPG پایین دســتی و تولیــد ثــروت بــرای کشــور می شــوند، مثــل زنجیــره پروپــان یــا

کــه توســعه زنجیــره صنعــت پتروشــیمی در ایــران بــا آن هــا مواجــه  ایــن نارســایی ها نتیجــه چالش هایــی بــوده 

اســت. در ایــن مطالعــه ایــن چالش هــا بــه چهــار دســته ســاختاری، نهــادی، چالش هــای معطــوف بــه اقتصــاد سیاســی 

و چالش هــای محیــط پیرامونــی تقســیم  شــده اســت.

ماخذ: یافته های پژوهش

شکل 13 دسته بندی چالش های پیش روی توسعه زنجیره صنعت پتروشیمی در ایران 

گازی و مایع ک پتروشیمی های  1-5. سازوکارهای نابرابر در قیمت گذاری خورا
در ایــن خصــوص می تــوان بــه آیین نامــه اجرایــی جــزء )4( بنــد )الــف( مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون 

ک گاز و  تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( اشــاره کــرد. بــر ایــن اســاس، وزارت نفــت مکلــف اســت قیمــت خــورا

کنــد: ک مایــع تحویلــی بــه واحدهــای پاالیشــی و پتروشــیمی ها را بــا رعایــت معیارهــای ذیــل تعییــن  خــورا
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متناســب بــا معــدل وزنــی درآمــد حاصــل از فــروش گاز و یــا مایــع تحویلــی برای ســایر مصــارف داخلــی، صادراتی 	 

و وارداتــی، قیمــت محصــول بــا حفــظ قابلیــت رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی در بازارهــای بین المللــی و 

بهبــود متغیرهــای کان اقتصــادی.

ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.	 

اعمــال تخفیــف پلکانــی تــا ســی درصــد )30%( بــا انعقــاد قــرارداد بلندمــدت بــرای واحدهایــی کــه بتوانند جهت 	 

کــه محصــوالت میانــی و نهایــی تولیــد می کننــد و زنجیــره  تأمیــن مــواد اولیــه واحدهــای پتروشــیمی داخلــی 

کمتــر توســعه یافته راه انــدازی  کــه در مناطــق  ارزش افــزوده را افزایــش دهنــد. در ایــن قــرارداد، بنگاه هایــی 

می شــدند، از تخفیــف بیشــتری برخــوردار شــدند. 

ک مجتمع های پتروشمی جهت تکمیل زنجیره ارزش جدول 3 تخفیفات پلکانی قیمت خورا

محل احداث
تکمیل زنجیره ارزش

مرحله سوممرحله دوممرحله اول

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

ک مایع 3%2%1%خورا

)دیگــر  کنــارک  و  چابهــار  قشــم،  جاســک،  توســعه یافته  کمتــر  مناطــق 
کــه بــرای اجــرای طرح هایــی ماننــد تولیــد  کمتــر توســعه نیــز  مناطــق 
گاز طبیعــی توســط وزارت نفــت تعییــن می شــوند، مشــمول  از  الفیــن 

تخفیفــات ایــن ردیــف خواهنــد شــد(

گاز ک  30%20%10%خورا

ک مایع 4%3%2%خورا

دیگر مناطق
گاز ک  10%5%ــــــخورا

ک مایع 2%1%ــــــخورا

ــرای تکمیــل زنجیــره  گرفتــه شــده ب ــه ای تشــویقی در نظــر  کــه مشــاهده می شــود تخفیف هــای مرحل همان طــور 

زنجیــره  توســعه  بــرای  مانعــی  مســاله  ایــن  می باشــد.  مایــع  ک  خــورا از  بیشــتر  گازی  ک  خــورا پتروشــیمی های 

ک مایــع بــا  ، خــورا گاز ک  ک مایــع اســت. در مقابــل تخفیــف پلکانــی تــا 30 درصــد بــرای خــورا پتروشــیمی های خــورا

قیمــت 95 درصــد فــوب خلیــج فــارس )اخیــراً فــوب خلیــج فــارس بــه قیمــت نفــت صادراتــی ایــران تغییــر یافتــه اســت( 

کثــر 3 درصــد تخفیــف در صــورت ســرمایه گذاری در زنجیــره و در مناطــق محــروم بــه پتروشــیمی ها عرضــه  و حدا

کثــر ســه درصــد اعمــال شــده اســت.  ک تقریبــی هــم رده نفتــا یعنــی LPG نیــز تخفیــف تــا حدا می شــود. بــرای خــورا
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کاتالیست، تجهیزات کلیدی( 2-5. ضعف در توان فنی و مهندسی )دانش فنی، 
در این قسمت به اشکاالت ناظر بر فناوری در صنعت پتروشیمی ایران به شرح زیر اشاره می شود: 

مشکل اخذ لیسانس در واحدهای پتروشیمی و وابستگی به فناوری و تجهیزات خارجی. 	 

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

کــه نشــان از وابســتگی بــاالی فناورانــه آن دارد. و بهره بــرداری در فرآینــد تولیــد بــوده 

و 	  ماننــد تجهیــزات دوار  پتروشــیمی  نیــاز صنعــت  مــورد  کلیــدی  بــه تجهیــزات  محدودیــت در دسترســی 

اتوماســیون سیســتم های  و  انفجــار  ضــد  موتورهــای  توربین هــا،  خــاص،  کســترودرهای  ا  ، کمپرســور پمپ هــا، 

3-5. چالش های موجود در عرضه داخلی محصوالت پتروشیمی
در جلســه 263 شــورای رقابــت مــورخ 1395/06/29 بــه اســتناد بندهــای3 و 5 مــاده 58 قانــون اجــرای سیاســت های 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی و اصاحــات بعــدی آن، دســتورالعمل تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی از ســوی 

کلیــه تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بایــد تمامــی محصــوالت خــود را بــا رعایــت  تصویــب شــد. بــر ایــن اســاس، 

کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی, 1395(.  کننــد. )جلســه 263  کاال عرضــه  مقــررات مربوطــه در بــورس 

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

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

کاال چالش هــا و مشــکاتی  بــا وجــود ارائــه دســتورالعمل فــوق، در زمینــه عرضــه محصــوالت پتروشــیمی در بــورس 

وجــود دارد. بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی در داخــل بــا کمبــود عرضــه مواجــه هســتند. محصوالتــی از قبیــل انــواع 

گریدهــای پلی پروپیلــن، دو اتیل هگزانــول، پلی اتیلن ترفتــاالت، اســید اســتیک و ... عمدتــًا بــه دلیــل اینکــه نیــاز صنایــع 

کــف عرضــه  داخلــی بیشــتر از تولیــد داخلــی آن هــا اســت، ســقف رقابــت در ایــن محصــوالت بــه دلیــل عــدم رعایــت 

توســط تولیدکننــدگان مختلــف افزایــش می بابــد و عرضــه محصــول در بــازار بــورس بــا تنــش فــراوان مواجــه می شــود. 

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

گریــد ُپرتقاضــای تولیــدی توســط آن تولیدکننــده، ســقف رقابــت افزایــش یابــد.  توســط تولیدکننــدگان، بــه دلیــل کمبــود 

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

ــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی, 1398( تولیدکننــدگان صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی اســت. )مرک

گریدهــای مــورد نیــاز صنایــع مصرف کننــده را تولیــد نمی کننــد یــا تولیــدات آن هــا  شــرکت های پتروشــیمی برخــی از 

کیفیــت مطلوبــی ندارنــد و یــا اینکــه در فصــول مــورد نیــاز و بــه تناســب تقاضــای صنایــع ارائــه نمی شــود. ایــن مشــکات 

کــم تــر از  ســبب تعطیلــی واحدهــای تولیــدی یــا تعطیلــی برخــی از خطــوط تولیــد در یــک واحــد تولیــدی یــا تولیــد بــا 
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کم تــر   ، کاری شــده اســت. در مــواردی نیــز مــواد اولیــه بــا قیمــت باالتــر 50 درصــد ظرفیــت تولیــد تنهــا در یــک شــیفت 

کیفیــت محصــوالت  از مقــدار تعهــد شــده و یــا بــا تاخیــر در اختیــار تولیدکننــده قــرار می گیــرد. نوســانات خــواص و 

پتروشــیمی کشــور نیــز یکــی از مشــکات اساســی ایجــاد شــده بــرای صنایــع پایین دســتی اســت. ایــن بــدان معناســت 

کیفیــت یکســانی ندارنــد. ایــن  کــه در زمان هــای مختلــف بــه صنایــع پایین دســتی می رســد خــواص و  کــه مــوادی 

ــر تولیــد شــود و مشــکاتی از قبیــل عــدم فــروش محصــول،  کیفیــت متغی ــا  کــه محصــوالت ب مســئله ســبب می شــود 

عــدم مزیــت رقابتــی و ... را بــه دنبــال داشــته باشــد.

ــتورالعمل  ــاده 9 دس ــف م ــدن تکالی ــی نش کاال عملیات ــورس  ــوالت در ب ــه محص ــوص عرض ــری در خص ــکل دیگ مش

ــن  ــاغ ای ــخ اب ــاه از تاری ــدت دو م ــرف م ــود ظ ــت نم ــران موافق کاالی ای ــورس  ــرکت ب ــاس، ش ــن اس ــر ای ــت. ب ــور اس مذک

دســتورالعمل بــا رعایــت مقــررات قانونــی مربــوط و ضوابــط مصــوب شــورای عالــی بــورس بــا هماهنگــی کارگــروه موضــوع 

مــاده )7( ایــن دســتورالعمل در مــوارد ذیــل، دســتورالعمل های الزم را حســب مــورد تهیــه و پــس از تاییــد مراجــع 

کنــد. قانونــی ذی صــاح بــرای اجــرا اقــدام 

شرایط معامات و قراردادهای بلند مدت	 

کاالی ایران	  سازوکاراجرایی معامات B2B و خرده فروشی در بورس 

کاالی ایران	  پیمان آتی معامات پتروشیمی در بورس 

گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی	 

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

ــکان  ــر ام ــرف دیگ ــد. از ط ــاال را ندارن ــم ب ــوالت در حج ــد محص ــکان خری ــوارد، ام ــی م ــت در برخ ــع پایین دس صنای

کاال  کاال میســر نشــده اســت. بنابرایــن تحقــق تکالیــف اشــاره شــده در بــورس  کنــون در بــورس  خریــد اعتبــاری تا

گامــی در جهــت رفــع مشــکات ایــن صنایــع باشــد. می توانــد 

گفــت بخشــی از مشــکات مربــوط بــه عرضــه داخلــی ناشــی از عــدم توســعه متــوازن صنعــت  در نهایــت بایــد 

پتروشــیمی و در نتیجــه کمبــود مــواد مــورد نیــاز صنایــع پایین دســت و بخــش دیگــر مربــوط بــه شــرایط سیاســتگذاری 

مالیاتــی و ایجــاد منافــع بــرای عرضه کننــده در جهــت صــادرات و اســتفاده از معافیــت مالیاتــی اســت. بنابرایــن مســائل 

 : مرتبــط بــا عرضــه داخلــی محصــوالت پتروشــیمی عبارتنــد از

عدم وجود متولی برای تنظیم بازار و واردات )به ویژه در مورد محصوالت پرتقاضا( در مواقع نیاز 	 

کافی برای واردات محصوالت پتروشیمی 	  نبود زیرساخت الزم و 

کــم بــر عرضــه بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی و در نتیجــه ایجــاد مشــکات متعــدد 	  شــرایط انحصــاری حا

در بــازار 
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گریدهای مورد نیاز صنایع تکمیلی به بازار از سوی شرکت های پتروشیمی 	  عدم عرضه به موقع انواع 

ــا 	  عــدم اســتقبال شــرکت های پتروشــیمی از انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت )پیمــان آتــی( ارائــه محصــوالت ب

صنایــع تکمیلــی

عدم توسعه روش های تسویه معامات به ویژه تسویه اعتباری و مهلت دار	 

گاری میــان سیاســت های بازرگانــی و مالیاتــی بــا سیاســت های مربــوط بــه توســعه  4-5. ناســاز
زنجیــره ارزش

ــر در صــادرات بــه دلیــل  در نتیجــه ســازوکارهای غیــر هدفمنــد قانونــی در ایجــاد انگیــزه صــادرات )دریافــت ســود باالت

ــر صــادرات در مقابــل پرداخــت مالیــات درعرضــه داخلــی(  قیمت گــذاری پاییــن در داخــل کشــور و معافیــت مالیــات ب

تمایــل واحدهــای پتروشــیمی 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 

ــرای تأمیــن نیــاز تولیدکننــدگان داخلــی ندارنــد. شــرکت های پتروشــیمی در صــورت صــادرات  کــرده و تعهــدی ب صــادر 

محصــوالت از معافیــت مالیاتــی برخــوردار خواهنــد بــود )مــاده 141 قانــون مالیات هــای مســتقیم( ولــی در صــورت عرضــه 

داخلــی مشــمول مالیــات بــر درآمــد )25 درصــد( می باشــند. تنگناهــای ارزی ناشــی از تحریــم نیــز باعــث مزیــت تامیــن ارز 

صادرکننــدگان شــده و واردات در برابــر صــادرات را بــه عنــوان چرخــه بازگشــت ارز تجــاری کشــور بــه رســمیت می شناســد. 

کــه اخیــرا  شــرکت های مســتقر در مناطــق آزاد بــه مــدت 10 ســال از معافیــت مالیــات بــر درآمــد برخــوردار بوده انــد 

ــی و  ــرزمین اصل ــا در س ــع عمدت ک مای ــورا ــا خ ــیمی ب ــرکت های پتروش ــت. ش ــده اس ــد ش ــال تمدی ــا 20 س ــدت ت ــن م ای

مــادر مســتقر بــوده و از معافیت هــای مناطــق آزاد برخــوردار نیســتند.

5-5. تعارضات سازمانی
انــواع مختلــف تعارضــات ســازمانی از قبیــل تعارضــات و ناهمانگــی میــان وزارتیــن نفــت و صمــت بــه اشــکال زیــر همگی 

بــه عنــوان مانعــی در ســر راه توســعه صنعــت پتروشــیمی تبدیــل شــده اند. 

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. 

گنبــد  ــرای دو شــرکت پتروشــیمی تولیدکننــده پلی اســتایرن در قــم و  ــوان صــدور جــواز تاســیس ب در ایــن مــورد می ت

ک اســتایرن ایــن دو مجتمــع ندانســته  کــرد. در حالی کــه وزارت نفــت، خــود را متعهــد بــه تامیــن خــورا کاووس اشــاره 
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ک الزم بــه ایــن دو مجتمــع ارســال می گــردد. مــواردی از ایــن دســت در کشــور بــه دلیــل  کامیــون خــورا و از طریــق 

مشــخص نبــودن متولــی توســعه زنجیــره ارزش صنعــت پتروشــیمی در ایــران اســت.

انتقــال مدیریــت صنایــع پتروشــیمی از یــک دســنگاه تخصصــی )وزارت نفــت( بــه چندیــن وزارت خانــه و 	 

موسســات عمومــی غیرتخصصــی

پــس از خصوصی ســازی گســترده صنایــع و تقســیم مدیریــت صنایــع پتروشــیمی بیــن صندوق هــای بازنشســتگی و 

ســرمایه گذاری، ســهام عدالــت، وزارتخانه هــای صمــت، آمــوزش و پــرورش، دفــاع و وزارت کار و زیرمجموعه هــای ارتــش 

و ســپاه. ســازمان های دولتــی و عمومــی جدیــد عمومــا هــم تخصــص حرفــه ای مدیریــت پتروشــیمی را نداشــته اند و 

ــد.  ــداوم طرح هــای توســعه ای اقبــال نشــان دادن ــه ت ــر ب کمت ــرده و  ک هــم درآمــد واحدهــا را صــرف بدهی هــای خــود 

کاهــش داد و شکســتن برنــد واحــد ایرانــی در بازارهــای  قطعــه قطعــه شــدن واحدهــا امــکان تامیــن مالــی بیرونــی را 

کاهــش درآمــد صادراتــی ایــران شــد. از  صادراتــی منجــر بــه رقابــت قیمــت واحدهــای داخلــی در بازارهــای خارجــی و 

همــه مهمتــر اینکــه واحدهــای مســتقل بــا معیــار "ســود" تصمیــم بــه عرضــه محصــوالت در داخــل و یــا خــارج می کننــد 

گردیــد. و تکمیــل حلقــه بــه حلقــه زنجیــره ارزش در نفــوذ البی هــای شــبه دولتــی بــه شــدت تضعیــف 

6-5. تعارضات سازمانی
کرد: در مورد این تعارضات می توان به موارد زیر اشاره 

گاری میــان سیاســت های حــوزه تامیــن انــرژی و توســعه صنعتــی و عــدم ارتبــاط درســت سیاســت های 	  ناســاز

تامیــن انــرژی و توســعه صنعــت در کشــور

در ایــران سیاســت های انــرژی )از جملــه در وزارت نفــت( باالدســت بــوده و صنعــت کشــور می بایســت خــود را بــا آن 

گیــرد. در حالیکــه در  کلــی حــوزه انــرزی قــرار  تنظیــم می کــرده، نــه اینکــه نیازهــای صنعتــی، مبنــای سیاســت های 

ک و تخصیــص آن متناســب بــا نیــاز صنایــع انجــام  ، سیاســت گذاری دسترســی بــه خــورا بســیاری از کشــورهای دیگــر

ــارت دیگــر ابتــدا الزم اســت اولویت هــای صنعتــی در پایین دســت تعریــف شــده و ســپس متناســب  ــه عب می شــود. ب

گــردد. ایــن مســاله  ک الزم تخصیــص یافتــه و واحدهــای پتروشــیمی متناســب تاســیس  ، خــورا بــا نیــاز صنایــع مذکــور

اهمیــت تنظیم گــری زنجیــره محصــوالت پتروشــیمی و ایجــاد نهــادی بــرای ایــن منظــور را آشــکار می کنــد. بــرای نمونــه 

 ، گاز در کشــور هنــد، دپارتمــان DCPC متشــکل از ناظرانــی از دپارتمــان مــواد شــیمیایی و پتروشــیمی، وزارت نفــت و 

ک پتروشــمیایی  کامــل از خــورا کــود و وزارت نســاجی، سیاســتگذاری کان بــرای اســتفاده  دپارتمــان نیــرو، دپارتمــان 
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کــود، برنامه هــای توســعه ای آینــده و ...( را  ک بــرای نیــاز هــر صنعــت )نســاجی، تولیــد  موجــود و نحــوه تخصیــص خــورا

برعهــده دارد. بــه عبــارت دیگــر ابتــدا نیــاز پاییــن دســت تعریــف می شــود و بــرای رســیدن بــه این نیــاز واحد پتروشــیمی 

احــداث می شــود. دولــت هنــد بــر اســاس اولویت هــای صنعتــی خــود نظیــر کشــاورزی، نســاجی، پاســتیک و ... اقــدام 

ک بــرای پتروشــیمی می کنــد و کمیتــه تعییــن سیاســتگذاری کان پتروشــیمی بــه  بــه احــداث واحــد و تخصیــص خــورا

ــی  ــا دیگــر ســازمان های ذینفــع تصمیم گیــری و سیاســت گذاری می کنــد. )صالحــی, نهادهــای متول صــورت جمعــی ب

توســعه صنایــع پتروشــیمی در هنــد, 1397(

گاز	  تعارضات ناشی از سناریوهای مختلف مصرف 

ــاص  ــای خ گروه ه ــع  ــت مناف ــث تقوی ــک باع ــر ی ــاب ه ــه انتخ ک ــت  ــناریوها اس ــی از س ــبد متنوع ــامل س گاز ش ــرف  مص

می شــود و منافعــی دیگــر را بــه مخاطــره می انــدازد. در ایــن خصــوص و بــرای انتخــاب بهتریــن ســناریوها بایــد ابعــاد 

مختلــف و در هــم تنیــده جغرافیایــی، فنــاوری، اقتصــادی، اجتماعــی،  فرهنگــی و سیاســی و بین المللــی مــورد مطالعــه 

گیرنــد. قــرار 

1 . 1. گاز گاز در میادین نمک برای ذخیره  تزریق 

تزریق در میادین نفتی برای افزایش استخراج نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید و ذخیره نفت.  . 2

گاز به خط لوله سراسری برای مصارف خانگی و صنعتی.. 3 تزریق 

تولیــد فــوالد بــه روش احیــای مســتقیم )کــه در بیشــتر شــرکت های فــوالدی ایــران بــه جــز ذوب آهــن اصفهــان و . 4

ــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده در خصــوص تولیــد 50 میلیــون  فــوالد اردکان از ایــن روش اســتفاده می شــود(. ب

تــن فــوالد دیگــر ظرفیتــی بــرای توســعه ایــن مــورد وجــود نداشــته باشــد.

. در ایــن زمینــه نیــز بــه نظــر می رســد ظرفیــت چندانــی بــرای توســعه وجــود نداشــته . 5 گازســوز تولیــد خودروهــای 

کشــورهایی  ، ایــران بزرگتریــن مصرف کننــده CNG در دنیــا اســت. در رتبه هــای بعــدی،  باشــد. در حــال حاضــر

کســتان و آرژانتیــن بــا فاصلــه بســیار زیــاد قــرار دارنــد. ماننــد پا

ــوص . 6 ــن خص ــد. در ای ــا نمی باش ــور م ــترس کش ــاوری در دس ــن فن ــه ای ــی ب ــد LNG(. دسترس گاز )تولی ــازی  مایع س

ــرد.  ــورت پذی ــور ص ــی در کش ــی اساس ــان، حرکت ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــا حمای ــت ب ــروری اس ض

تکمیل زنجیره های محصوالت پتروشیمی به جای تمرکز عمده تولید و صادرات چند محصول . 7

افزایش تولید برق و در نتیجه امکان: . 8

، موضوع ذخیره گاز انجام می شود. 1. در حال حاضر در میادین نمک در قم و شمال کشور
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توسعه بیشتر صنایعی مانند آلومینوم )بیشترین وابستگی تولید در میان فلزات به برق مصرفی(. 	 

توسعه صادرات برق	 

کاهــش نیــاز بــه ســرمایه گذاری بــرای 	  ( و  تبــادل بیشــتر بــرق )در زمان هــای پیــک مصــرف در کشــورهای دیگــر

توســعه نیروگاه هــای ذخیــره بــرق

توسعه تولید خودروهای برقی	 

تولید بیشتر ارزهای دیجیتال	 

ماخذ: یافته های پژوهش

گاز در کشور شکل 14 سناریوهای قابل پیش بینی برای مصرف 

گازی ایــران )هزینــه اســتحصال پاییــن و مشــترک  گی هــای منابــع  گازی ناشــی از ویژ تمرکــز بــر پتروشــیمی های 

،  گاز بــا ســرعت زیــاد اســتخراج شــده و چــون صــادرات  کــه در نتیجــه ایــن امــر  ) بــودن منابــع میــان دو یــا چنــد کشــور

آن نیــاز بــه خطــوط انتقــال دارد )کــه ایــن خــود نیــز فــروش را بــه همســایگان و کمــی دورتــر محــدود می کنــد( بنابرایــن 

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

گفــت در طــول ســالیان متمــادی بــا عنایــت بــه اینکــه ایــران از یــک طــرف تولیدکننــده  در واقــع شــاید بتــوان 

ــا نگاهــی بــه مصــرف  ک و از طــرف دیگــر همــواره درگیــر مســائل سیاســی و تحریــم بــوده، صنعــت پتروشــیمی ب خــورا

ک موجــود و کســب درآمــد ســریع ناشــی از صــادرات تولیــدات توســعه داده شــده اســت. از ســوی دیگــر مشــترک  خــورا

بــودن بســیاری از منابــع گازی بــا کشــور قطــر باعــث شــده بیشــتر تــاش بــر اســتخراج گاز و تبدیــل آن بــه متانــول بــرای 
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ک  صــادرات متمرکــز باشــد. در واقــع رشــد فزاینــده صنعــت پتروشــیمی و ســرمایه گذاری عظیــم در مجتمع هــای خــورا

کــرد: گاز در دهــه 80 و تــداوم آن تــا ســال های اخیــر را می تــوان بــه دو دلیــل عمــده منتســب 

، افزایــش گاز تولیــدی  1- توســعه فازهــای پــارس جنوبــی بمنظــور صیانــت از دارایی هــای کشــور در برابــر برداشــت قطــر

گاز طبیعــی، عــدم جــذب مشــتری و فنــاوری تبدیــل بــه LNG بــه دالیــل مختلــف از  و منطقــه ای بــودن بــازار 

گاز طبیعــی مــازاد. جملــه مســائل سیاســی و تحریم هــا، در نتیجــه وجــود 

ک مایع برای واحدهای پتروشیمی جدید، به ویژه نفتا.  2- عدم توانایی وزارت نفت برای تامین خورا

گزیــر طــی شــده  کــه بــه نا بــه بیــان دیگــر بــه نظــر می رســد توســعه پتروشــیمی ایــران بــا شــکل فعلــی مســیری بــوده 

اســت.

تعارضات ناشی از مساله مربوط به تامین ارز	 

کــه از نــوع دیــد سیاســتگذاران بــه صنعــت پتروشــیمی نشــئت می گیــرد.  ایــن مــورد یکــی از تعارضــات اساســی اســت 

از یــک ســوی بــه پتروشــیمی بــه عنــوان یــک صنعــت دارای ظرفیــت بــرای تامیــن ارز مــورد نیــاز کشــور توجــه شــده و 

از ســوی دیگــر خواهــان توســعه زنجیره هــای ارزش ایــن صنعــت و فــروش داخلــی بســیاری از محصــوالت بــه منظــور 

کــه در مواقــع مختلــف و بــه خصــوص شــرایط تحریمــی  توســعه تولیــدات صنایــع تکمیلــی هســتند. بدیــن ترتیــب 

کنونــی اولویــت را بــه تامیــن ارز آن می دهنــد. در مــورد ایجــاد انگیــزه بیشــتر صــادرات محصــوالت باالدســت پتروشــیمی 

گروه هــای طرفــدار صــادرات محصــوالت باالدســت در نتیجــه  بــه تقویــت موقعیــت  ارز می تــوان  نــرخ  افزایــش  بــا 

ــرد. ک چالش هــای تامیــن ارز کشــور خصوصــا در شــرایط تحریمــی اشــاره 

کاهــش ســرمایه گذاری در زنجیــره ارزش صنعــت  کــه بــه  مســاله دیگــر در ایــن زمینــه بــه نوســانات ارزی برمی گــردد 

پتروشــیمی در نتیجــه نااطمینانی هــای نــرخ ارز منجــر می شــود.

7-5. تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید
گاز شیل آمریکا به ویژه در مورد بازار چین	  رقابت متانول ایران و متانول تولیدی 

تاش هند برای قطع واردات اوره از ایران و سرمایه گذاری برای تولید داخلی آن.	 
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7-4. تحریم ها
تاثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی ایران از چند منظر بوده است:

افزایش تمرکز مقاصد صادراتی محصوالت پتروشیمی ایران و عمدتا محدود شدن به چین و هند 	 

کاتالیست طرحهای صنعت پتروشیمی 	  تامین دانش فنی و 

کلیــدی صنعــت از قبیــل تجهیــزات دوار حســاس )نظیــر کمپرســورهای بــزرگ و توربین هــا( و 	  تامیــن تجهیــزات 

کنترلــی و ابــزار دقیــق بــرای اجــرای پروژه هــای بــزرگ سیســتم های 

تامین مالی پروژه های صنعت پتروشیمی	 

تحریم مستقیم  و غیر مستقیم شرکت های پتروشیمی ایران	 

، نــوری و خراســان هــدف قــرار  ، جــم، شــازند، شــیراز در دور قبــل تحریم هــا، پتروشــیمی های تندگویــان، تبریــز

ــر 30 درصــدی چهــار شــرکت تحریمــی فــوق از  ــغ ب گرفتنــد. در ای زمینــه توجــه بــه دو نکتــه ضــروری اســت؛ ســهم بال

ک تملــک بــا ایــن  تولیــد و صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و پیــش بینــی تحریــم شــرکت های پتروشــیمی دارای اشــترا

شــرکت ها

ماخذ: )موسسه مطالعات و پژوهش های بارگانی, 1397(

شکل 15 الگوی سهامداری مجتمع های صنعت پتروشیمی و ارتباط شرکت های تحریمی با شرکت های دیگر
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6- راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش های تشریح شده

گفته شده، راهکارهایی ارائه می شود. در این قسمت برای رفع هر یک از چالش های 

گازی  ک  ــر در قیمت گــذاری خــورا ــرای رفــع چالــش ســازوکاهای نابراب 1-6. راهــکار پیشــنهادی ب
و مایــع

ک جــزء )4( بنــد )الــف( مــاده )1( قانــون الحــاق برخــی  در ایــن خصــوص پیشــنهاد می شــود اصــاح آیین نامــه خــورا

مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( الحــاق )2( در دســتور کار مجلــس و وزارت نفــت قــرار گیــرد. 

گیــرد: در ایــن زمینــه ضــروری اســت مــوارد زیــر مــود توجــه قــرار 

ک پتروشیمی های مایع	  افزایش تخفیفات خورا

ک پتروشــیمی های مایــع را مشــروط بــه ارائــه برنامــه از ســوی ایــن شــرکت ها  پیشــنهاد می شــود وزارت نفــت قیمــت خــورا

گــزارش نحــوه تقســیم ســود بــه ایــن وزارتخانــه، مشــمول تخفیفــات بیشــتر  بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی خــود و ارائــه 

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

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

ک مایــع افزایــش یافتــه و بــه دنبــال آن زنجیــره ارزش در کشــور توســعه  ســرمایه گذاران در واحدهــای پتروشــیمی خــورا

یابــد، دولــت از طریــق مالیات ســتانی از فعــاالن اقتصــادی در ایــن حــوزه می توانــد بــار مالــی خــود را جبــران نمایــد. 

ک نفتــا از پاالیشــگاه ها و در بــرج تقطیــر به دســت  کــه خــورا البتــه چنانچــه پیشــتر نیــز توضیــح داده شــد، از آنجــا 

گــر قــرار باشــد، نفتــای تولیــدی پاالیشــگاه ها   ک مایــع قــرار می گیــرد. ا می آیــد و در اختیــار پتروشــیمی های خــورا

گیــرد.  ــار پاالیشــگاه ها قــرار  ــر در اختی ــا قیمــت ارزان ت ــز ب ــد نفــت نی ــار پتروشــیمی ها قــرار بگیــرد، بای ــر در اختی ارزان ت

ک بــا تکمیــل زنجیــره ارزش بــه ســرمایه گذار مســتقل هماننــد ســرمایه گذار 	  گرفتــن تخفیــف  قیمــت خــورا در 

ــره  کل زنجی

ســرمایه گذار  بــه  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  بــا  ک  خــورا قیمــت  تخفیــف   می شــود  پیشــنهاد  گازی،  ک  خــورا مــورد  در 

گرفتــه شــود. در واقــع طبــق آیین نامــه فعلــی، وزارت نفــت تنهــا  مســتقل هماننــد ســرمایه گذار کل زنجیــره در نظــر 

کــه  کنــد  کــه تمــام زنجیــره را از اول تــا آخــر طــی  ک را بــرای ســرمایه گذار در نظــر می گیــرد  در صورتــی تخفیــف خــورا

گــر ســرمایه گذاری بــه صــورت مســتقل و صرفــا وارد  نیــاز بــه ســرمایه گذاری وســیع تری نیــز خواهــد داشــت. در واقــع ا

ــا  ــور اســت ب کنــد و در ایــن صــورت مجب ک اســتفاده  ــد از تخفیــف قیمــت خــورا ــا ســوم شــود، نمی توان ــه دوم ی مرحل
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ک بــرای  کــره شــود. لــذا پیشــنهاد می شــود امــکان بهره منــدی از تخفیــف قیمــت خــورا حلقــه باالیــی خــود وارد مذا

کــه فقــط بخشــی از زنجیــره را توســعه می دهنــد نیــز فراهــم شــود. ســرمایه گذاران مســتقل 

ک بــا نــگاه غیرمنفعالنــه فعلــی بــر اســاس شــاخص های تدویــن شــده ای از قبیــل 	  اعمــال تخفیف هــای خــورا

ارزش افــزوده، صرفه جویــی ارزی، تامیــن نیــاز داخــل، هزینــه ســرمایه گذاری و ...

کــه بــا طــی هــر مرحلــه تخفیف هــای باالتــری  در آیین نامــه فعلــی ســه حلقــه بــرای توســعه زنجیــره ارزش دیــده شــده 

ک  گازی، تــا 30 درصــد و در مــورد پتروشــیمی های خــورا ک  شــامل خواهــد شــد )در مــورد پتروشــیمی های خــورا

مایــع، تــا 4 درصــد(. در واقــع بــرای بهرهمنــدی از تخفیــف باالتــر نیــاز اســت تــا چنــد مــاده در زنجیــره تولیــد طــی 

شــود تــا بتــوان بــه حلقــه بعــدی رســید، بــه عبــارت دیگــر دامنــه هــر یــک از 3 حلقــه، نســبتا گســترده دیــده شــده 

کــه بــرای مثــال در صــورت تعمیــق زنجیــره و تولیــد  ک طــوری تنظیــم شــود  اســت. پیشــنهاد می شــود تخفیــف خــورا

کریلونیتریــل تخفیــف بیشــتر اعمــال شــود. یعنــی بــرای پیــش روی  پلی پروپیلــن تخفیفــی اعمــال و در صــورت تولیــد ا

ک اعمــال شــود نــه اینکــه نیــاز  در زنجیــره بــه انــدازه حتــی یــک محصــول نیــز تخفیف هــای بیشــتر بــرای قیمــت خــورا

، می توانــد بــر مبنــای شــاخص هایی از قبیــل ایجــاد  باشــد حلقــه وســیعی طــی شــود. اعمــال تخفیف هــای بیشــتر

، صرفه جویــی ارزی، تامیــن نیــاز داخــل، هزینــه مــورد نیــاز بــه منظــور ســرمایه گذاری و ... صــورت  ارزش افــزوده بیشــتر

ــرد. گی ــورت  ــت ص ــت و صم ــای نف ــط وزارتخانه ه ــاخص ها توس ــن ش ــن ای ــرد. تدوی گی

2-6. راهکارهــای پیشــنهادی بــرای رفــع ضعــف دسترســی بــه دانــش فنــی، کاتالیســت و تجهیزات 
کلیــدی صنعت

حمایت از شکل گیری شرکت های مهندسی توسعه دهنده لیسانس داخلی: 	 

در ایــن زمینــه بــا عنایــت بــه مســاله صرفــه مقیــاس، عمدتــا توســعه لیســانس بــرای محصــوالت پرتیــراژ و عمومــی صرفــه 

اقتصــادی نــدارد و بــه نظــر می رســد در ایــن زمینــه بایــد بــر فناوری هــای جدیــد مثــل GTPP تمرکــز شــود.

کارکرد لیسانس های داخلی	  ایجاد مکانیسم دولتی ضمانت 

کاتالیست و تجهیزات کلیدی صنعت	  بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تولید 

ــت.  ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــًا ب ــروع و بعض ــرف ش ــر مص ــت های پ کاتالیس ــد  ــرای تولی ــاش ب ــر ت ــال اخی ــد س ــه در چن البت

کــه عمــده فعــاالن ایــن صنعــت در الیه هــای مختلــف، جــزء بخــش خصوصــی بــوده بایــد بــه منظــور تقویــت  از آنجــا 
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تحقیــق و توســعه در ایــن شــرکت ها از مشــوق هایی چــون معافیــت معالیاتــی و تقویــت شــرکت های دانــش بنیــان 

بهــره بــرد.

3-6. راهکارهای پییشنهادی برای رفع چالش های عرضه داخلی محصوالت پتروشیمی 
در این خصوص دو راهکار اصلی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

کاال از حالت عرضه محور به ابزار محور	  کارکرد بورس  تغییر 

کاال اقدامــات الزم از ســوی ســازمان بــورس و اوراق  پیشــنهاد می شــود در جهــت تقویــت ابزارهــای مالــی در بــورس 

کاال  ــرای ارائــه در بــورس  کیــد ب ــزار مــورد تا ــا همــکاری وزارت نفــت و صمــت اتخــاذ شــود. در ایــن زمینــه 2 اب بهــادار ب

ــوالت. ــاری محص ــروش اعتب کاال و 2- ف ــپرده  ــی س گواه ــه  ــد از 1- ارائ عبارتن

کــم تقاضــا مثــل زمســتان، خریــداری شــده و  کاال، محصــوالت پتروشــیمی در فصــول  گواهــی ســپرده  بــا اســتفاده از 

در انبارهــای تحــت نظــارت ســازمان بــورس ذخیــره می شــود و در مواقــع التهــاب بــازار )بــرای مثــال فصــل تابســتان( 

کاال را خواهــد داشــت. طبــق قانــون  گواهــی مربوطــه نیــز قابلیــت خریــد و فــروش در بــورس  در بــازار عرضــه می شــود. 

گواهی هــای اینچنینــی معــاف از مالیــات هســتند. بنابرایــن ضــروری اســت مســائل  توســعه ابزارهــای مالــی، ابزارهــا و 

کاال بــا همــکاری  کاالیــی محصــوالت پتروشــیمی در بــورس  گواهــی ســپرده  حســابداری و مالیاتــی مربــوط بــه ارائــه 

ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار رفــع شــود. در خصــوص فــروش اعتبــاری محصــوالت در بــورس 

کاال، می تــوان از طریــق نهــاد واســط )بانــک یــا صــدوق ضمانــت( مدلــی بــرای تامیــن مالــی فــروش اعتبــاری محصــوالت 

کــرد.  ارائــه 

کمیتــه ای بــرای واردات محصــوالت پرتقاضــا )در مواقــع فرونــی نیــاز داخــل بــر عرضــه( بــا حضــور 	  تشــکیل 

تولیدکننــده، نماینــده مصرف کننــدگان و دفتــر توســعه صنایــع تکمیلــی شــرکت ملــی پتروشــیمی. 

کــم بــر عرضــه بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی ایــن کمیتــه می توانــد بــه تنظیــم  بــا توجــه بــه شــرایط انحصــاری حا

کنــد. بــازار محصــوالت پرتقضاضــای پتروشــیمی در شــرایط نوســانی بــازار کمــک 

گاری میــان سیاســت های بازرگانــی و  4-6. راهکارهــای پیشــنهادی بــرای رفــع چالــش ناســاز
مالیاتــی بــا سیاســت های مربــوط بــه توســعه زنجیــره ارزش

در این خصوص موارد زیر پیشنهاد می شود:
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کاالهای واسطه ای پتروشیمی. 	  حذف معافیت مالیات بر درآمد صادراتی 

کاالهــای  از صــادرات  ، درصــدی  کشــور پتروشــیمی  تولیــدات  افــزوده  ارزش  ارتقــاء  بــه منظــور  پیشــنهاد می شــود 

بــا نــرخ صفــر موضــوع مــاده )141( قانــون مالیات هــای مســتقیم خــارج شــوند.  واســطه ای از شــمول مالیــات 

کاهــش صــادرات محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن و تکمیــل زنجیــره ارزش آن هــا در کشــور  کــه بــا  مســلم اســت 

کــرد. در ایــن قســمت بــه نمونــه ای اشــاره می شــود.  می تــوان محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر تولیــد و صــادر 

کــه در  کربنــه اســت  کمتــر از 0.94 یکــی از محصــوالت واســطه ای زنجیــره دو  گریــد پلی اتیلــن بــا وزن مخصــوص 

ســال 1399، 44 هزارتــن از آن بــه ارزش تقریبــی 38 میلیــون دالر صــادر شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر متوســط ارزش 

گریــد، اســتفاده از آن در روکــش  کاربردهــای ایــن  صادراتــی ایــن محصــول، 875 دالر در هــر تــن می باشــد. یکــی از 

کابل هــای فشــار ضعیــف اســت. امــا علی رغــم مشــخصات عالــی الکتریکــی پلی اتیلــن، بــه دلیــل نــرم شــدن و تغییــر 

شــکل آن در درجــه حــرارت بــاال و خــواص ضعیــف مکانیکــی آن، قابلیــت اســتفاده از آن بــه ایــن شــکل، محــدود 

کار بیــش از 70 درجــه ســانتی گراد نیــاز دارنــد، مناســب نیســت. بــرای غلبــه بــر ایــن  کــه نقطــه  شــده و بــرای مصارفــی 

کار بــه 90 درجــه ســانتی گراد  کــردن اســتفاده می کننــد و بــه ایــن ترتیــب دمــای نقطــه  محدودیــت از روش کراس لینــک 

ــده  ــک ش ــراس لین ک ــن  ــس پلی اتیل ــان از جن ــدی جه ــف تولی ــار ضعی ــای فش کابل ه ــش  ــده روک ــد. عم ــش می یاب افزای

کــردن PE به دســت می آیــد و هماننــد آن دارای خــواص عایقــی بســیار  ســیانی )XLPE( اســت. XLPE از کراس لینــک 

کــم، وزن مخصــوص و ثابــت دی الکتریــک پاییــن اســت.  خــوب، میــزان جــذب آب خیلــی 

کــه بــا تکمیــل زنجیــره  کامپانــد پلی اتیلــن بــه شــمار رفتــه و یکــی از محصوالتــی اســت  ایــن محصــول در واقــع یــک 

کامپاندهــای پلیمــری  ارزش پلی اتیلــن تولیــدی پتروشــیمی های ایــران و توســط شــرکت های صنعــت مســتربچ و 

کــه بــه وضــوح  تولیــد می شــود. متوســط ارزش صادراتــی ایــن محصــول در ســال 99، حــدود 1250 دالر در هــر تــن بــوده 

کابل هــای  کامپاندهــای پلی اتیلنــی روکــش  افزایــش ارزش افــزوده بــا حرکــت در زنجیــره ارزش قابــل مشــاهده اســت. 

کامپاندهــای ویــژه  گاز و  کابل هــای مخابراتــی، پوشــش لوله هــای نفــت و  قــدرت فشــار متوســط و قــوی، روکــش 

کــه قیمــت متوســط صادراتــی آن در ســال  لوله هــای آبیــاری قطــره ای نــوع دیگــری از کامپاندهــای پلی اتیلنــی هســتند 

99، حــدود 1150 دالر در هــر تــن بــوده اســت. 

ــت  ــک صنع ــوان ی ــه عن ــل )ب کاب ــیم و  ــت س ــور در صنع ــول مذک ــره، محص ــن زنجی ــه ای ــد، در ادام ــر ش ــه ذک چنانچ

کابــل  کــه بــا ادامــه زنجیــره و تولیــد انــواع ســیم و  نهایــی و پایین دســتی پترشــیمی( اســتفاده می شــود. مشــخص اســت 

ارزش ایجــاد شــده بــه مراتــب باالتــر خواهــد رفــت. تکمیــل همــه زنجیره هــای محصــوالت پتروشــیمی ایــران و صــادرات 

محصــوالت نهایــی، درآمدهــای ارزی بــه مراتــب باالتــر بــرای کشــور بــه ارمغــان خواهــد داشــت و همچنیــن مقاومــت 

اقتصــاد ایــران در برابــر تحریم هــای احتمالــی را نیــز بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش خواهــد داد.
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ماخذ: یافته های پژوهش

کابل کامپاندهای پلی اتیلنی مورد استفاده در صنعت سیم و  شکل 16 

گازهای پروپان و بوتان گاز مایع )LPG( و  حذف معافیت مالیات بر درآمد صادراتی 

گازهــای پروپــان و  گاز مایــع  )LPG( و   ، پیشــنهاد می شــود بــه منظــور ارتقــاء ارزش افــزوده تولیــدات پتروشــیمی کشــور

بوتــان حاصــل از شــرکت های پتروشــیمی و پاالیشــگاه های گازی بــه جــدول )ب( فهرســت مــواد خــام و کاالهــای نفتــی 

گــردد. موضــوع مــاده )141( اصاحــی قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب 96/05/16 هیئــت وزیــران اضافــه 

کاهــش  کاهنــده بــر صــادرات مــوارد خــام متناســب بــا افزایــش ارزش افــزوده داخلــی و  اعمــال عــوارض صادراتــی 

پلکانــی عــوارض دریافتــی صادراتــی از شــرکت  ها در صــورت حرکــت در زنجیــره ارزش و تولیــد محصــوالت بــا ارزش 

تــر و واریــز منابــع حاصــل از ایــن عــوارض در صندوقــی بــرای توســعه صنایــع میان دســت پتروشــیمی افــزوده باال

عایــدی حاصــل از دریافــت عــوارض از صــادرات محصــوالت بــا ارزش افــزوده پاییــن و مــواد خــام می توانــد بــه صنــدوق 

تخصصــی توســعه میــان دســت صنایــع پتروشــیمی منتقــل شــده و بــرای ســرمایه گذاری در صنایــع میان دســت )کــه 

فهرســت محصــوالت آن را نیــز وزارت صمــت بــه صــورت ادواری منتشــر می نمایــد( مصــرف شــود.

5-6. راهکارهای پیشنهادی برای رفع تعارضات سازمانی
تاش برای رفع این چالش، مستلزم مواد زیر است:
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رفع تعارضات سازمانی بین وزارتین نفت و صمت 

طریــق  از  عمومــی(  و  دولتــی  بخــش  بــه  متعلــق  پتروشــیمی  شــرکت های  )در  خصوصی ســازی  الگــوی  اصــاح 

مدیریــت نمــودن  تخصصــی  و  شایسته ســاالری 

6-6. راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش تعارض راهبردها
برای این منظور راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می شود:

توری این صنعت تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی برای رفع چالش های حوزه رگوال

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

و نیــز مــاده 13 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، بــه منظــور تنظیم بخشــی در حــوزه کاالهــا و خدمــات بازارهــای 

کلــی اصــل 44 قانــون اساســی( و نیــز جلوگیــری  انحصــار طبیعــی )موضــوع مــاده 59 قانــون اجــرای سیاســت های 

ــا رویه هــای ضــد رقابتــی  گاز و صنایــع وابســته مواجــه ب ــه در بخــش نفــت و  ک از اعمــال انحصــار در ســایر بازارهایــی 

گاز و صنایــع مرتبــط و وابســته تشــکیل می گــردد و وزارت نفــت قســمتی  کننــده بخــش نفــت و  می باشــد، نهــاد تنظیــم 

ــد. پیشــنهاد  ــذار می نمای گ ــه نهــاد تنظیم کننــده بخشــی وا ــور را ب ــارات تنظیمی خــود در حــوزه مزب از وظایــف و اختی

گیــرد.  کار مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار  می شــود پیگیــری تشــکیل ایــن نهــاد تنظیم کننــده، در دســتور 

ماموریت هــای ایــن نهــاد می توانــد مشــتمل بــر مــوارد زیــر باشــد: 

بررسی رویه های ضدرقابتی بین شرکت های پتروشیمی1 . 1

کاال )بــه ویــژه . 2 تنظیم گــری در مــورد محصــوالت از طریــق نظــارت بــر مقــدار و قیمــت عرضــه محصــوالت در بــورس 

کــه شــرایط انحصــاری دارنــد(  محصوالتــی 

اعمال مجوزهای صادرات و واردات. 3

ک. 4 قیمت گذاری خورا

تنظیم مقرراتی تسهیل کننده روابط بین بازیگران صنعت از قبیل قراردادهای بلندمدت. 5

1.  برای توضیح رویه های ضد رقابتی چند نمونه از این رویه ها ارائه می شود. 
- اختــالف بیــن پتروشــیمی نــوری و تندگویــان بــر ســر موضــوع تامیــن پارازایلــن مــورد نیازتندگویــان. پتروشــیمی تندگویــان معتقــد اســت در طراحــی اولیــه آن شــرکت مقــرر شــده 

بــود پتروشــیمی نــوری پارازایلــن مــورد نیــاز را تامیــن کنــد ولــی در برخــی مواقــع ایــن موضــوع بــا خلــل مواجــه می شــود.
، بــرق، ســرویس های جانبــی از قبیــل آب شــیرین کــن، آب خنــک کــن، آب  - اختــالف بیــن پتروشــیمی مبیــن و زاگــرس بــر ســر مســاله تامیــن Utility مــورد نیــاز )از قبیــل بخــار
، پتروشــیمی فجــر تامین کننــده یوتیلیتی هــای مــور نیــاز هســتند. در حــال حاضــر شــورای رقابــت  بــدون امــالح و ...(. در منطقــه عســلویه، پتروشــیمی مبیــن و در منطقــه ماهشــهر

قیمــت یوتیلیتی هــا )در پتروشــیمی فجــر و مبیــن( را تعییــن و تنظیــم می کنــد.
در مواقع بروز اختالف در این موضوعات باید نهاد تنظیم کننده بخشی ورود کند.
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تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت پتروشیمی

ــن  ــرای ای ــردی ب ــه راهب ــدان برنام ــده، فق ــایه افکن ــران س ــیمی در ای ــت پتروش ــائل صنع ــیاری از مس ــر بس ــه ب ک ــی  موضوع

کــه برنامــه راهبــردی ایــن صنعــت و صنایــع پایین دســت آن تدویــن و تصویــب نشــده، نمی تــوان  صنعــت اســت. تــا زمانــی 

انتظــار بهبــود قابــل توجــه در ایــن صنعــت داشــت. بــا خصوصی ســازی های انجــام شــده و عــدم ایجــاد نهــاد تنظیم کننــده 

و  هلدینگ هــا  عامــل  مدیــران  اساســی،  قانــون   44 اصــل  کلــی  سیاســت های  قانــون   59 مــاده  موضــوع   ) )رگوالتــور

شــرکت های بــزرگ پتروشــیمی در عمــل بنــا بــه خواســته اعضــای هیــات مدیــره خــود بــه دنبــال ســود بیش تــر و تقســیم 

کــردن ســهامداران  کــه ایــن هلدینگ هــا و شــرکت ها بــه لحــاظ راضــی  آن میــان ســهامداران هســتند. در ایــن شــرایط 

تحــت فشــار هســتند، بــه توســعه زنجیــره محصــوالت خــود توجهــی ندارنــد. در عمــل نیــز شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، 

کــه بــر اســاس مــاده 3 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت  کمیــت قبلــی را بــر ایــن صنایــع نــدارد. ایــن در حالــی اســت  حا

نفــت، ایــن وزارتخانــه ملــزم بــه تهیــه و تنظیــم برنامه هــای راهبــردی در عملیــات باالدســتی و پایین دســتی صنعــت نفــت، 

، پتروشــیمی و پاالیــش مطابــق خط مشــی ها و سیاســت های اباغــی و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا و همچنیــن  گاز

گاز و محصــوالت نهایــی پتروشــیمی بجــای  تعییــن خط مشــی مؤثــر به منظــور جایگزینــی صــادرات فرآورده هــای نفتــی و 

ــره اســت.  ــر شــاخص های اقتصــادی، مزیت هــای رقابتــی و تکمیــل زنجی گاز طبیعــی مبتنی ب صــدور نفــت خــام و 

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، معــدن و تجــارت بــر صنایــع پایین دســت، کمیتــه ای مشــترک از وزارت صنعــت و 

نفــت در جهــت اجرایــی کــردن ایــن مــاده قانونــی و زمینه هــای همــکاری و فعالیــت مشــترک دو وزارتخانــه ظــرف مــدت 

گــردد. زمانــی مشــخص تشــکیل 

گاز  گیر در خصوص سناریو های مصرف  اتخاذ راهبرد ملی و فرا

گاز بــا توجــه  در ایــن خصــوص الزم اســت پیش نویــس اصاحــی سیاســت های کان انــرژی اســتراتژی جامــع مصــرف 

بــه ســناریوهای مختلــف پیــش روی آن جهــت طــرح در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تدویــن شــده و بــه تصویــب 

باالتریــن ارکان تصمیم گیــر کشــور رســیده و بــه تمــام دســتگاه های اجرایــی مربوطــه ابــاغ شــود. 

7-6. راهکارهای پیشنهادی رفع چالش تهدادات ناشی از ورود رقبای جدید
افزایش تنوع بازارهای صادراتی محصوالت پتروشیمی	 

استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای حفظ بازارهای فعلی به ویژه چین	 
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8-6. راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با تحریم ها
افزایش تنوع محصوالت تولیدی صنعت پتروشیمی.	 

7- جمع بندی

بــه نظــر می رســد بــه منظــور طراحــی سیاســت های توســعه متــوازن زنجیــره محصــوالت پتروشــیمی و ایجــاد مقدمــات 

گیــرد.  کار قــرار  الزم بــرای توســعه صنایــع پایین دســتی آن، توجــه بــه 2 مــورد بایــد در اولویــت دســتور 

ــن  ــت، بهتری ــعه پایین دس ــه توس ــرمایه گذاری ب ــت س ــی و هدای ــری از خام فروش ــور جلوگی ــه منظ ــر ب ــال حاض 1- در ح

ــا  ــی )ب ــام فروش ــادرات خ ــوارض ص ــع ع ــی و وض ــای مالیات ــذف معافیت ه ــی ح ــت صنعت ــوب سیاس ــزار در چارچ اب

ک و معافیــت مالیاتــی بــرای حرکــت در زنجیــره و عرضــه داخلــی  وقفــه زمانــی( و ایجــاد مشــوق تخفیــف خــورا

می باشــد. 

البتــه در همیــن راســتا در بنــد »ت« تبصــره 6 الیحــه بودجــه ســال 1401 )مربــوط بــه عــوارض و مالیــات( مصــوب 

گازی و پتروشــیمی  شــده درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد و محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی، محصــوالت نفتــی، 

ــف و  ــت، تعری ــده اس ــد آم ــن بن ــود. در همی ــات ش ــمول مالی ــور مش ــاط کش ــه نق ــام در هم ــه خ ــام و نیم ــورت خ ــه ص ب

فهرســت مــواد خــام و نیمــه خــام مذکــور بــا پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی، صنعــت، 

معــدن و تجــارت، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، مــادن و کشــاورزی ایــران تهیــه میشــود و در مــدت ســه مــاه پــس از تصویــب 

ایــن قانــون بــه هیئــت وزیــران می رســد. 

2- موضــوع تنظیم گــری و رگوالتــوری حــوزه پتروشــیمی قابــل تفکیــک از رگوالتــوری حــوزه نفــت و گاز نیســت و می توانــد 

گاز و بــه تبــع آن  بــه صــورت کارگروهــی ذیــل آن باشــد. اصــوال ضــرورت وجــود یــک نهــاد تنظیم گــر در بخــش نفــت و 

کــه بــه طــور مســتقل، ملــی و بلندمــدت بــه تنظیــم روابــط فعــاالن ایــن بخــش بپــردازد مــورد مناقشــه  پتروشــیمی 

نیســت. مشــکل تعــارض قانونــی ناشــی از دو مقــرره قانونــی بــه شــرح زیــر اســت:

مقرره اول: 

ــت  ــورای رقاب ــی، ش ــون اساس ــارم )44( قان ــل و چه ــل چه ــی اص کل ــت های  ــرای سیاس ــون اج ــاده 59 قان ــاس م ــر اس ب

کــه بــازار آن مصــداق انحصــار طبیعــی اســت، پیشــنهاد تشــکیل نهــاد  کاال یــا خدمتــی خــاص  می  توانــد در حــوزه 

تنظیم کننــده بخشــی را بــرای تصویــب بــه هیــأت وزیــران ارائــه و قســمتی از وظایــف و اختیــارات تنظیمی خــود در 

گــذار نمایــد. حــوزه مزبــور را بــه نهــاد تنظیم کننــده بخشــی وا
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ترکیــب اعضــاء نهادهــای تنظیم کننــده بخشــی بــه پیشــنهاد شــورای رقابــت بــا تصویــب هیــأت وزیــران تعییــن می  شــود. 

شــرایط انتخــاب اعضــاء ایــن نهادهــا، مطابــق بنــد »ب« مــاده )53( ایــن قانــون اســت و اعضــاء آن هــا در حیطــه وظایــف و 

اختیــارات تفویــض شــده، مســؤولیت های پیش بینــی شــده در ایــن قانــون بــرای اعضــاء شــورای رقابــت را برعهــده دارنــد. 

در هــر حــال هیــچ نهــاد تنظیم کننــده بخشــی نمی  توانــد مغایــر بــا ایــن قانــون یــا مصوبــات شــورای رقابــت در زمینــه تســهیل 

رقابــت تصمیمــی  بگیــرد یــا اقدامی کنــد. تاریــخ تصویــب ایــن مــاده قانونــی 1387/3/25 بــوده کــه توســط مجمــع تشــخیص 

گرفتــه اســت. مصلحــت نظــام صــورت 

در مــاده 58 همیــن قانــون آمــده اســت: عــاوه بــر مــوارد تصریــح شــده در ســایر مــواد، ایــن شــورا وظایــف و اختیــارات 

زیــر را نیــز دارد:

ایــن  مــورد  در  تصمیــم  اتخــاذ  و  قانــون  ایــن  موضــوع  معافیت هــای  و  رقابتــی  ضــد  رویه هــای  مصادیــق  تشــخیص   -1

قانــون. ایــن  در  منــدرج  مــوردی  امــور  خصــوص  در  معافیت هــا 

2 ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد )44( تا )48(.

3- تدوین و اباغ راهنماها و دستورالعمل های الزم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.

4 ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز

کاالهــا و خدمــات انحصــاری در هــر مــورد بــا  5 - تصویــب دســتورالعمل تنظیــم قیمــت، مقــدار و شــرایط دسترســی بــه بــازار 

رعایــت مقــررات مربــوط.

کــه شــورای رقابــت نیــز طبــق قانــون، برخــی از اختیــارات نهــاد رگوالتــور را دارد. البتــه ایــن  بنابرایــن مشــاهده می شــود 

کــه دارد، در صنعــت پتروشــیمی اقداماتــی بــرای تنظیــم بــازار انجــام داده اســت. ازجملــه در  شــورا در راســتای اختیاراتــی 

گردیــد.  دویســت و شــصت و ســومین )263( جلســه ایــن شــورا، دســتورالعمل تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی تعییــن 

گــزارش، ایــن دســتورالعمل ارائــه شــد.  در قســمت های قبلــی 

گاز و صنایــع مرتبــط و وابســته  بــر اســاس مــاده 10 ایــن دســتورالعمل بــا تشــکیل نهــاد تنظیم کننــده بخشــی نفــت و 

موضــوع مصوبــه 256 شــورای رقابــت، اجــرای ایــن دســتورالعمل توســط ایــن نهــاد تنظیم کننــده بخشــی انجــام می شــود.

، انجــام ایــن اقدامــات  کــه در مــاده 10 مصوبــه ی فــوق اشــاره شــده اســت در صــورت تشــکیل نهــاد رگوالتــور همــان طــور 

کارگــروه تنظیــم بــازار پتروشــیمی درون شــورای رقابــت ایــن وظیفــه را  از وظایــف نهــاد رگوالتــور خواهــد بــود. امــا تــا آن زمــان 

بــر عهــده دارد.
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کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی” “

کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی” در شــورای رقابــت، زیــر مجموعــه  در ســال 1395 نهــادی تحــت عنــوان “

کارگــروه پیشــتر یــک بــار در ســال 1393 و از ســوی وزارت  کــه ایــن  گونــه ای  نهــاد ریاســت جمهــوری، تشــکیل شــد. بــه 

گردیــد و فعالیــت  کثریــت اعضــای شــورای رقابــت تشــکیل   در ســال 1395 بــا موافقــت ا
ً
گردیــد و مجــددا صمــت منحــل 

کلــی مصــوب می شــد: کارگــروه در ســه دســته  آن تــا آذر مــاه 1396 ادامــه یافــت. مصوبــات ایــن 

کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی	  کلی بازار محصوالت پتروشیمی مصوب  مقررات 

مقــررات مربــوط بــه قیمــت محصــوالت پتروشــیمی )تعییــن قیمت هــای پایــه عرضــه محصــوالت پتروشــیمی 	 

کارگــروه در صــورت وجــود  کاال توســط شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه صــورت هفتگــی1 و ورود  در بــورس 

اعتــراض بــه آن و ...(

کاال )ســقف 30 درصــدی عرضــه 	  بــورس  پتروشــیمی در  بــا حداقــل عرضــه ی محصــوالت  مقــررات مرتبــط 

کثــر سررســید یــک ماهــه و ...( محصــوالت بــه صــورت ســلف بــا حدا

کمیته تخصصی پتروشیمی” “

کمیتــه  کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی )کــه زیــر نظــر شــورای رقابــت عمــل می کــرد(،  پــس از انحــال 

تخصصــی پتروشــیمی در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی تشــکیل شــد. فعالیــت ایــن کمیتــه از نیمــه اول ســال 1397 

ــا زمــان تدویــن ایــن ســند ادامــه داشــته  آغــاز و اولیــن جلســه آن در مــرداد مــاه آن ســال برگــزار شــد و جلســات آن ت

ــیمی  ــوالت پتروش ــازار محص ــم ب ــروه تنظی کارگ ــابه  ــیمی، مش ــی پتروش ــه تخصص ــور کمیت ــف و ام ــع وظای ــت. در واق اس

کــه کمیتــه مذکــور زیــر نظــر وزارت نفــت و در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی تشــکیل می شــود.  اســت، بــا ایــن تفــاوت 

کمیتــه و در تاریــخ اول آذر مــاه 1399، دســتورالعمل جدیــد تنظیــم بــازار  در چهــل و هشــتمین جلســه ایــن 

محصــوالت پتروشــیمی در قالــب 8 مــاده و منضــم بــه »شــیوه نامه فعالیــت عامــان توزیــع محصــوالت پتروشــیمی« 

بــرای اجــرا ابــاغ شــد. از اهــم مــوارد بازنگــری شــده در نســخه جدیــد، نســبت بــه ویرایــش قبلــی می تــوان بــه ترکیــب 

ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی  ــاق بازرگان ــه در آن دو تشــکل ات ک ــرد  ک اعضــای کمیتــه تخصصــی پتروشــیمی اشــاره 

کــه به طــور مشــترک یــک حــق رأی داشــتند، دارای حــق رأی مســتقل شــدند و تعــداد اعضــای  و اتــاق تعــاون ایــران 

دارای حــق رأی از هفــت بــه هشــت عضــو افزایــش یافــت. عــاوه بــر آن، در فرمــول تعییــن قیمــت پایــه محصــوالت 

1.  قیمت هــای پایــه ی محصــوالت پتروشــیمی بــرای دو هفتــه توســط شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اعــالم و در صورتــی کــه قیمــت پایــه ی محاســبه شــده توســط شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی پــس از یــک هفتــه، نوســان بیــش از 3 درصــدی )مثبــت یــا منفــی( داشــت، قیمــت پایــه در همــان هفتــه بــروز می شــود. قیمت هــای محاســبه شــده توســط 

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بایــد بــر اســاس اطالعــات آخریــن جمعــه ی پیــش از هفتــه ی اعــالم قیمــت باشــد.
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پتروشــیمی، میانگیــن ماهانــه نــرخ ارز در ســامانه نیمــا بانــک مرکــزی ایــران، مبنــای محاســبات قیمــت پایــه قــرار 

گرفــت. همچنیــن تمامــی مجتمع هــا و تأسیســات پتروشــیمی مکلــف شــدند عــاوه بــر ثبــت اطاعــات تولیــد، صــادرات 

و برنامــه تعمیــرات اساســی خــود در ســامانه الکترونیکــی پایــش و اطاع رســانی محصــوالت پتروشــیمی در شــرکت 

کننــد. ملــی صنایــع پتروشــیمی، آمــار فــروش داخلــی، موجــودی، اطاعــات بارگیــری و حواله هــای انبــار خــود را ثبــت 

کارگــروه بــه تنظیــم عرضــه محصــوالت مختلــف واحدهــای پتروشــیمی در داخــل  محــدود بــودن عملکــرد ایــن 

کشــور و طــرح شــکایت واحدهــای پایین دســتی از مجتمع هــای باالدســتی و تحــوالت مربــوط بــه انحــال و تشــکیل و 

پــس از آن انحــال دوبــاره کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی و ایــن بار تشــکیل کمیته تخصصی پتروشــیمی، 

نشــان از نــگاه محــدود و غیــرکارآ بــه موضــوع مهــم تنظیم گــری در صنعــت پتروشــیمی می باشــد. 

مقرره دوم: 

بــر اســاس مــاده 13 قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت، ایــن وزارتخانــه مکلــف اســت بــه منظــور تدویــن و تنظیــم 

ــت  ــه رقاب ــاد زمین ــته و ایج ــط و وابس ــع مرتب گاز و صنای ــت و  ــت نف کار در صنع ــب و  ــای کس ــود فض ــررات الزم و بهب مق

، ســازوکار الزم را بــا مشــارکت شــورای  ســالم و شــفاف بیــن فعــاالن اقتصــادی ایــن بخــش و جلوگیــری از انحصــار

کلــی اصــل چهــل و چهــارم )44( قانــون اساســی مصــوب  رقابــت موضــوع مــاده )53( قانــون اجــرای سیاســت های 

1387/3/25 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و اصاحیه هــای بعــدی آن بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند. ایــن 

مــاده قانونــی نیــز در تاریــخ 1391/2/19 تصویــب و بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت. از اقدامــات وزارت نفــت 

ک پتروشــیمی ها و تعییــن فرمــول  ک، می تــوان بــه تثبیــت 10 ســاله نــرخ خــورا بــه عنــوان تنظیم گــری قیمــت خــورا

کــرد.  ک بــه صــورت پلکانــی بــا تخفیفــی تــا 30 درصــد اشــاره  مشــخص بــرای محاســبه ی آن و محاســبه نــرخ خــورا

نتیجه گیری
گاز می دانــد و  طبــق مقــرره اول، شــورای رقابــت خــود را مســئول ایجــاد نهــاد تنظیم گــر بخشــی در حــوزه نفــت و 

کنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت، زیــرا وزارت  طبــق مقــرره دوم، وزارت نفــت. تعامــات بــرای همــکاری ایــن دو نهــاد تا

گــری ایــن بخــش نیســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه مشــکات  گــذاری اختیــارات مطلــق خــود در تنظیــم  نفــت مایــل بــه وا

صنعــت پتروشــیمی و عــدم وجــود نــگاه باثبــات در ایجــاد یــک نهــاد تنظیم گــر در آن، ایــن صنعــت همــواره دســتخوش 

کامــا مســتقل و دارای قــدرت  بــوده و می باشــد. نهــاد مذکــور بایــد  اعمــال نظــرات مقطعــی مدیــران باالدســتی 

کارگــروه تنظیــم بــازار  کــه " گی هایــی  کافــی بــه منابــع و اطاعــات باشــد. ویژ تصمیم گیــری و اختیــارات و دسترســی 

کــدام از آنهــا بهره منــد نبــوده و بــه دلیــل عــدم وجــود  کمیتــه تخصصــی پتروشــیمی" هیــچ  محصــوالت پتروشــیمی" و "
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کننــد. در نتیجــه  اختیــارات قانونــی الزم نمی تواننــد در افــق زمانــی بلندمــدت، بــه عنــوان یــک نهــاد تنظیم گــر عمــل 

گاز و پتروشــیمی، از ســوی  ضــروری اســت در جهــت تعییــن و معرفــی یــک نهــاد تنظیم کننــده بخشــی زنجیــره نفــت، 

گیــرد. مراجــع ذی صــاح و تصمیم گیــر کشــور اقــدام عاجــل و فــوری صــورت 
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