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 دورنمايي از صنعت پتروشيمي كشور

 

 

 

 

 

 چكيده

تواند راهگشاي عملكرد بهتر و تدوين مي شناخت نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشيمي كشور

دهد با وجود اقدامات مثبت و هاي مؤثرتر در اين صنعت باشد. نتايج اين گزارش نشان ميبرنامه

دستاوردهاي قابل توجه در صنعت پتروشيمي كشور هنوز نقاط ضعفي وجود دارد كه بايد براي رفع 

ها و ا اين صنعت تدابيري انديشيده شود. سياستآنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانين مرتبط ب

افزوده زنجيره صنعت قوانين مرتبط با صنعت پتروشيمي كشور بر نقش اين صنعت در افزايش ارزش

پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، توليد و صادرات محصوالت نهايي نقت و گاز، مقابله با ضربه

هاي توسعه صنعت ي ناصحيح ازجمله خالصه شدن برنامهپتروشيمي تأكيد دارند. اما رويكردها

هاي عمراني، فقدان استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي، ها و پروژهپتروشيمي به تعريف و اجراي طرح

ها و مكانيابي سازي در صنعت پتروشيمي كشور، انتخاب نامناسب طرحمشكالت ناشي از خصوصي

برداري ها در طول زنجيره، غالب بودن الگوي بهرهسري تخفيفنادرست، ارزان بودن قيمت گاز و عدم ت

افزوده پايين و در حجم زياد، تضعيف نقش از منابع و انتخاب گزينه توليد محصوالت با ارزش

اي، مسبب توسعه عنوان سازمان توسعهگري شركت ملي صنايع پتروشيمي بهرگوالتوري و تنظيم

هاي صنايع باالدستي پتروشيمي توجه به ويژگيه است. با نامتوازن صنعت پتروشيمي در كشور شد

افزوده بري زياد، نياز به واردات و خريد تكنولوژي و ارزشبري زياد و اشتغالزايي كم، آبازجمله سرمايه

كم در قانون برنامه پنجم توسعه كشور گسترش زنجيره ارزش از طريق توسعه صنايع مياني مورد توجه 

هاي اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولي اجراي آن، عملكرد دليل برداشتقرار گرفت. اما به

 شود:پيشنهاد مي لذا ،ه استدربر نداشت تاكنون مثبتي

هـاي  ـ در تدوين برنامه ششم توسعه كشور، با برطرف كردن نواقص قوانين گذشته، استفاده از ظرفيـت  

 مورد توجه قرار گيرد.  دستي و پايينعه صنايع مياني ايجاد شده در صنعت پتروشيمي كشور از طريق توس

 ـ استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي تدوين و در سطح هيئت وزيران تصويب شود.  

 گري و رگوالتوري شركت ملي صنايع پتروشيمي تسريع شود. ـ در تدوين و تصويب نقش تنظيم 

رغـم صـرف   بـه مكانيـابي ناصـحيح   ب نادرسـت طـرح يـا    دليـل انتخـا  هاي موجود كه بهطرحدر ـ  

 بازنگري شود. ،دنهاي گزاف، دستاورد مناسبي به همراه ندارهزينه

هاي جديد مشابه و در حجم زياد فقط بـا هـدف صـادرات در صـنايع باالدسـت      ـ از ايجاد ظرفيت 

 هاي پتروشيمي با خوراك گازي جلوگيري شود. مجتمع محصوالت ويژهبه
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اي هـ استفاده از خـوراك  ،هاهاي جديد در كشور توسعه پتروپااليشگاهيشگاهـ با توجه به ايجاد پاال 

 جديد در دستور كار قرار داشته باشد.   و محصوالت هامايع و تعريف طرح

 

 مقدمه

مديريت كالن ذخاير نفت و گاز و زنجيره ارزش آن، در كشورهاي صاحب ايـن ذخـاير همـواره يكـي از     

صنعت پتروشيمي ازجمله صنايعي است كه منابع نفـت و گـاز    .ده استمسائل اين كشورها بومهمترين 

گزارش وضـع موجـود صـنعت پتروشـيمي      در اين .كندافزوده بيشتر تبديل ميرا به محصوالت با ارزش

اي حاكم بر اين صنعت تبيين شده است و بـا در نظـر   كشور با توجه به تصميمات و رويكردهاي توسعه

راهكارهـايي بـراي    ،داف اسناد و قوانين باالدست كشور مرتبط با اين صـنعت گرفتن موقعيت آينده و اه

 ارائه شده است.  هاي آتي مرتبط با اين صنعتدر تدوين برنامه تردست يافتن به نتايج مطلوب

 

 كشور قوانين و اسناد باالدستيصنعت پتروشيمي در 

 0414انداز صنعت پتروشيمي در افق . چشم0

، 1343انداز صنعت پتروشيمي كشور در افق ين شده توسط وزارت نفت، چشمبراساس اهداف تعي

 كننده مواد و كاالهاي پتروشيمي از لحاظ ارزش در منطقه است. تبديل شدن به اولين توليد

 

 اندازدوره چشم هاي كلي انرژيسياست« الف». بند 2

اني و تالش براي ايجاد مركز اي و تربيت نيروي انسگسترش تحقيقات بنيادي و توسعهـ  «4»جزء 

الملل و ارتقاي فناوري در ب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بينذج

 پتروشيمي.و هاي منابع و صنايع نفت و گاز زمينه

جاي صدور نفت خام و گاز هاي نفت و گاز و پتروشيمي بهردهجايگزيني صادرات فرآوـ  «4»جزء 

 طبيعي. 

 

 هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايرانيسياست «5»بند . 0

پذيري و فاصله گرفتن از تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصوالت نهايي با رعايت اصل رقابت

 فروشي در بازه زماني معين.خام

 

 



 

 

 اي كلي اقتصاد مقاومتيهسياست. 4

آوري افزوده و با خالص ارزدمات به تناسب ارزشجانبه از صادرات كاالها و خحمايت همهـ « 01»بند 

 مثبت.

پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق افزايش صادرات مقابله با ضربهـ « 00»بند 

 پتروشيمي و ساير موارد.

افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد افزايش ارزشـ « 05»بند 

بازدهي بهينه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات برق،  كاالهاي داراي

 هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع. محصوالت پتروشيمي و فرآورده

 

 قانون برنامه پنجم توسعه. 5

 ( 051ماده )

وري اسالمي ساله جمهانداز بيستمنظور تحقق اهداف سند چشموزارت صنايع و معادن موظف است به

هاي ايران در قالب تدوين راهبرد )استراتژي( توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش

برگزيده صنعت و معدن در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي 

 يابد.  افزوده بخش صنعت و معدن افزايشاي اقدام كند كه نرخ رشد ارزشگونهراهبردي ذيل به

اي )پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت دستي صنايع واسطهد( توسعه زنجيره ارزش پايين 

هاي ا تأكيد بر ايجاد شهركبهاي غيردولتي گذاري بخشمعدني غيرفلزي( از طريق گسترش سرمايه

 صنعتي تخصصي غيردولتي.

 

 ( 051ماده )

اي تخصصي هيره ارزش صادراتي آن: شهركمنظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجبه

هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت منظور توسعه زنجيرهغيردولتي كه به

هاي صنعتي ايران گردند، مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركتأسيس مي

 وزارت صنايع و معادن خواهند بود.  و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به 1132مصوب 

هاي قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت زدرآمدهاي حاصل ا 

نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چارچوب صادرات غيرنفتي برخوردارند. آيين

هاي مرتبط تهيه و كاري ساير دستگاهقراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با هم

 رسد. به تصويب هيئت وزيران مي
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 . قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت1

 ( اين قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مشخص شده است كه از آن جمله عبارت است از: 1در ماده )

تي صنعت نفت، گاز، دسهاي راهبردي در عمليات باالدستي و پايينـ تهيه و تنظيم برنامه 

 هاي ابالغي و نظارت بر حسن اجراي آنها.ها و سياستمشيپتروشيمي و پااليش مطابق خط

 محصوالت نهايي پتروشيميهاي نفتي و گاز و منظور جايگزيني صادرات فرآوردهمشي مؤثر بهـ تعيين خط 

 ي رقابتي و تكميل زنجيره ارزش. هاهاي اقتصادي، مزيتبر شاخصبجاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني

 

 پذير و ارتقاي نظام مالي كشور. قانون موانع توليد رقابت7

 ( 02ماده )

ها و مؤسسات دولتي هاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانويژه نفت و نيرو و شركتها بهبه كليه وزارتخانه

انه تا سقف يكصد يشود سالزه داده ميو كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجا

( 544.444.444.444.444و پانصد هزار ميليارد ) 1صورت ارزي( دالر به144.444.444.444ميليارد )

گردد، در موارد مربوط به بندهاي صورت ريالي كه هرساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل ميريال به

هاي خاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشگذاري يا اقدام اشذيل اين ماده كه سرمايه

جويي يا كاهش هزينه در توليد كاال يا خدمت خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه

انجامد براي نفت و گاز و ميعانات و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي

هاي صادراتي يا وارداتي به اي نفتي و كاالها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهوردهآگازي و فر

هاي نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه

نوني و ساير اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قاهاي غيريارانهمتعلقه و براي ساير موارد با قيمت

 .هاي متعلقه قرارداد منعقد كنندهزينه

 :دولت مكلف است

جويي شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل كاال يا خدمت توليد شده يا صرفه .1

 .جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كنددرآمد، صرفه

هاي متعلقه يا منافع ساير هزينه گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني واصل و سود سرمايه .2

 .اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد

از بودجه كل كشور، ضمن  «2»و  «1»در صورت تأمين تمام يا بخشي از منابع مورد نياز اجزاي 

 .شودداري كل كشور اقدام ميريزي كشور از طريق خزانهمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كاال يا خدمت توليد شده يا اشخاص فوق مي

                                                 
 نيز لحاظ شده بود.  1131قانون بودجه سال « ق». اين موضوع در بند 1



 

 

گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا جويي شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايهصرفه

 .برداري و استفاده از آنها اقدام نمايندبهره

فيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن هاي نفت و گاز ازجمله افزايش ظرطرح (الف

مشترك و افزايش ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصوالت پتروشيمي، 

سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره

براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل در جاي نفت و گاز و ميعانات مصرف سازي گاز در فصول كمذخيره

گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور )ترانزيت( و معاوضه )سوآپ( 

هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات وردهآنفت خام، ميعانات گازي و گاز و فر

هايي كه به افزايش توليد يا هاي نفتي ذيربط و كليه طرحوردهآيگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرگازي و جا

 .هاي نفتي بيانجامدوردهآجويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرصرفه

 

 شناسي آنوضعيت موجود و آسيب

 83است كه اين مقدار حدود ميليون تن محصول پتروشيمي توليد شده  33، بيش از 1131در سال 

در  محصوالت پتروشيمي)ظرفيت اسمي بوده است درصد ظرفيت اسمي ايجاد شده در اين صنعت 

گذاري معناست كه با وجود سرمايهميليون تن بوده است( اين ارقام بدان  1/58معادل  1131سال 

اليل كمبود خوراك، ميليون تن انواع محصوالت پتروشيمي در كشور به د 11انجام شده، بيش از 

مشكالت تعميراتي، اشكاالت فرآيندي، باال بودن موجودي و... توليد نشده است. بررسي وضعيت 

ميليون  1/13ي از آن است كه در اين سال كحا 1131بازرگاني در صنعت پتروشيمي كشور در سال 

 3/15شده و حدود در داخل كشور فروخته هزار ميليارد ريال  5/111به ارزش تن محصول پتروشيمي 

در مجموع ارزش كل فروش محصوالت  وصادر ميليارد دالر  1/14به ارزش ميليون تن محصول 

  1ميليارد دالر بوده است. 3/22پتروشيمي كشور معادل 

 1/4هزار تن فروش داخلي( و حدود  3/3333درصد ) 22ترتيب بهلحاظ وزني بهارقام مذكور  

دهد كه هرچند طي تر از برنامه محقق شده است. اين آمار نشان ميهزار تن صادرات( كم 3/11درصد )

 اما هنوز از برنامه فاصله دارد.  ،هاي اخير فروش داخلي محصوالت پتروشيمي افزايش يافته استلاس

اما  ،شودمهمتر اينكه برخي از محصوالت مانند متانول با وجود اينكه در حجم زياد در كشور توليد مي 

ارد و مقادير قابل توجهي از اين محصول ددست پايين و توليد محصوالتافزوده زنجيره ارزشسهم كمي در 

 دارد.  وجودتروشيمي كشور پهايي از اين دست نيز در صنعت درواقع عدم توازن .شودصادر مي

                                                 
واسـطه در   عنوان محصـول التفاوت توليد كل و مجموع فروش داخل و صادرات محصوالت پتروشيمي بهكه مابهاست . الزم به توضيح 1

 هاي پتروشيمي مصرف شده است.  داخل مجتمع



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

هاي مصوب در صنعت پتروشيمي مالك مناسبي در بررسي تركيب محصوالت توليدي و طرح 

گيري صنعت پتروشيمي كشور در تحقق اهداف اسناد و قوانين باالدستي كشور مشخص ساختن جهت

هاي هاي توليدي و طرحتركيب انواع محصوالت پتروشيمي برحسب ظرفيت مجتمع 1است. در نمودار 

 مصوب شركت ملي صنايع پتروشيمي تا پايان برنامه پنجم توسعه نشان داده شده است. 

 

 هايهاي توليدي و طرحروشيمي براساس ظرفيت مجتمع. تركيب محصوالت پت0نمودار 

 رنامه پنجم توسعه صنعت پتروشيميبمصوب تا پايان 
 تن( هزار )برحسب

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1133و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي، ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي، دفتر برنامه مأخذ:

 

هـاي در  ي در برنامه چهـارم و طـرح  هاي باقيمانده صنعت پتروشيمهمچنين بررسي وضعيت طرح 

دهـد كـه مجمـوع ظرفيـت ايجـادي پـس از       دست اجراي برنامه پنجم صـنعت پتروشـيمي نشـان مـي    

ميليون تن خواهد بود كه از اين  31هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي بيش از از طرحبرداري بهره

، محصـوالت پليمـري  ميليون تن  3، اتيلن و پروپيلنميليون تن  3ميليون تن متانول،  13حدود مقدار 

ميليـون   8و نزديـك بـه   ها )بنزين و پارازايلين( ميليون تن آروماتيك 1ميليون تن اوره ـ آمونياك،   13

 تن ساير محصوالت پتروشيمي است. 

 



 

 

 هاي برداري از طرحي محصوالت عمده پتروشيمي كشور پس از بهره. وضعيت موجود و آت0جدول 

 ه پتروشيمي كشوربرنامه پنجم توسع
 )ميليون تن(

 نام محصول
ظرفيت توليد تا پايان سال 

0040 

كل برداري از ظرفيت توليد پس از بهره

 هاي برنامه پنجمطرح

 2/23 43/5 متانول

 13/15 3/3 اوره

 1/11 35/1 آمونياك

 3/12 1/3 اتيلن

 33/2 348/4 پروپيلن

 11 3/3 مواد پليمري

 13/1 23/2 رازايلين(پان و ها )بنزآروماتيك

 4/020 0/57 جمع كل

 .1133و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي، ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي، دفتر برنامهمأخذ: 

 

هاي صنعت پتروشيمي كشور در توان نتيجه گرفت عمده طرحمي 1جدول نمودار و آمار براساس 

درصد(  34)نزديك به ه و اساسي متمركز است صنايع شيميايي پاي ،حوزه صنايع باالدست پتروشيمي

حقق اهداف غايي اسناد باالدستي مرتبط با از اين محصوالت در داخل كشور و ت استفاده رمنظوكه به

در برخي موارد در انتخاب تبديل محصوالت باالدست  ه ونگرديد مولمعسازي الزم اين صنعت ظرفيت

 . خواهد شددر ادامه گزارش بيشتر توضيح داده دست بهينه عمل نشده كه به محصوالت پايين

 

 شناسي توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشورآسيب

هاي نسبي طور كه اشاره شد افزايش توليد و صادرات محصوالت پتروشيمي با توجه به مزيتهمان

انين در دسترس بودن منابع نفت و گاز از اهداف صنعتي كشور بوده كه همواره در قو ازجملهكشور 

مختلف به آن پرداخته شده است. لكن يكي از مواردي كه مورد غفلت قرار گرفته  طرقمتعدد به 

احداث و توسعه  .موازات توسعه صنايع باالدستي بوده استدستي بهپايينمياني و توسعه صنايع 

افزوده ، ارزشباال ناژآمونياك و متانول كه با وجود ت ،ها، اورهالفينها، پليواحدهاي باالدستي نظير الفين

دستي اين مواد به رشد و كمتري در طول زنجيره ارزش دارند، تنها با توسعه صنايع مياني و پايين

 كهو متخصصان اين حوزه انجامد. با وجود تأكيدات بسيار ازسوي كارشناسان شكوفايي صنعتي مي

حقق اهداف قوانين و اسناد تواند در تدستي پتروشيمي است كه ميتوسعه صنايع مياني و پايين

برنامگي توجهي و بيمتأسفانه همچنان شاهد بي ،انداز كشور مثمرثمر باشدباالدست نظير سند چشم

حدوحصر و اعطاي مجوزهاي بيدست پتروشيمي پايينمياني و توسعه صنايع  درخصوصوزارت نفت 

 . در بخش صنايع باالدستي هستيم

يا ادامه رويه گذشته و توسعه ناموزون صنايع باالدستي حال يك سؤال قابل طرح است كه آ 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

پاسخ به اين  بي به اهداف مورد نظر باشد؟ برايتواند راهگشا و عامل موفقيت در دستياپتروشيمي مي

 هاي صنايع باالدست پرداخته شده است. سؤال به برخي از ويژگي

 افزوده پايين. ارزش0

صادراتي درصد محصوالت  35يش از حاكي از آن است كه بت پتروشيمي بررسي روند صادرات محصوال

دهد در حالي كه بسياري از شيميايي و سوخت تشكيل مي پايهپتروشيمي كشور را محصوالت 

دستي صنعت پتروشيمي عنوان ماده اوليه صنايع مياني و پايينتوانند بهمحصوالت اين دو گروه مي

مقدار و ارزش صادرات و واردات محصوالت  2در جدول كشور مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال 

 ارائه شده است.  1131پتروشيمي و كاالهاي ساخته شده از آنها در سال عمده 
 

 0040دستي در سال . تراز صادرات و واردات محصوالت عمده پتروشيميايي و پايين2جدول 

 گروه كااليي

 واردات صادرات
تراز ارزشي 

 )ميليون دالر(
 تناژ 

 )هزار تن(

 ارزش 

 )ميليون دالر(

ارزش هر واحد 

 )دالر به تن(

 تناژ 

 )هزار تن(

 ارزش 

 دالر(ميليون )

 ارزش هر واحد 

 )دالر به تن(

 3131 1533 28 18 333 3134 3833 شيميايي پايه

شيميايي 

 مياني
311 348 3/833 338 1114 2333 821- 

 2833 2213 1454 333 1333 1313 2533 پليمري پايه

مصنوعات 

 پليمري
325 1134 2344 381 1313 1321 323- 

 5474 2420 4121 0421 444 01115 01544 جمع كل

 گمرك جمهوري اسالمي ايران. مأخذ: 
 

عمده  ميليون تن محصول 14بيش از  1131دهد در سال نشان مي 2طور كه آمار جدول همان 

عمده شده است. ارزش هر تن محصوالت  ميليون تن محصول وارد 3/1صادر و حدود  پتروشيمي

دالر بوده  333)ارزش هر تن محصوالت صادراتي )كل محصوالت( حدود دالر  333صادراتي حدود 

 . باشدميدالر  2321و ارزش هر تن محصول وارداتي است( 

افزوده محصوالت صادراتي كشور نسبت به محصوالت اين ارقام حاكي از آن است كه ارزش 

 وارداتي كمتر بوده است. 

نشان از عدم توسعه اين صنايع  ،نيهاي مواد شيميايي ميانفي ارزشي گروهمنكته مهم ديگر تراز  

دليل عدم توسعه صنايع مياني در مؤيد اين موضوع است كه به يدر كشور و تراز منفي مصنوعات پليمر

حد مطلوب توليد  لحاظ كمي و كيفي دردستي و نهايي بهكشور، مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين

افزوده استفاده از مزاياي اشتغالزايي، ايجاد ارزشجاي ساخت اين محصوالت در كشور و شود. لذا بنمي

 شود. جويي ارزي، محصوالتي با فناوري پايين به كشور وارد ميو صرفه

توان مورد واكاوي قرار داد و آن مقايسه ارزش واقعي خوراك اين موضوع را از منظر ديگري نيز مي 



 

 

 1ي اين صنعت است. در جدول مصرفي در صنعت پتروشيمي كشور و ارزش فروش محصوالت توليد

و ارزش  خام ميزان مصرف محصوالت هيدروكربوري در صنعت پتروشيمي برحسب بشكه معادل نفت

آن برحسب متوسط قيمت نفت صادراتي كشور در هر سال برآورد شده است و ارزش فروش كل 

 ارائه شده است.  1131-1133هاي محصوالت پتروشيمي طي سال

 

 در صنعت پتروشيمي و ارزش فروش محصوالت پتروشيميمصرفي محصوالت هيدروكربوري  شبرآورد ارز. 0جدول 

 0040 0041 0044 0044 شرح

 133 133 243 133 ميزان مصرف محصوالت هيدروكربوري )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 3/18 1/13 33/15 1/14 برآورد ارزش مصرف محصوالت هيدروكربوري )ميليارد دالر(

 3/21 13/25 31/13 33/11 وش كل محصوالت پتروشيمي )ميليارد دالر(ارزش فر

 ترازنامه انرژي كشور. محاسبات تحقيق براساس آمار مأخذ: 

 

التفاوت دو سطر انتهايي نكته قابل توجه درخصوص مقايسه اعداد جدول مذكور اين است كه مابه 

و راي محاسبه دقيق آن بايد استهالك افزوده صنعت پتروشيمي كشور نيست و بمنزله ارزشجدول به

دهد كه نشان مي 1آمار جدول هاي واسطه نيز از ارزش فروش كل محصوالت كسر شود. هزينه

هاي و محصول توليد شده در اين صنعت طي سال مصرفي التفاوت ارزش محصوالت هيدروكربوريمابه

در صورت توليد محصوالت با ميليارد دالر بوده است كه  1/3طور متوسط حدود به 1133-1131

 شود. افزوده بيشتر، درآمد بيشتري حاصل ميارزش

 ري زيادبآب. 2

هاي پتروشيمي از اهميت زيادي براي تداوم فعاليت آنها برخوردار است. تأمين آب مورد نياز مجتمع

تجهيزات و منظور استفاده در بويلرها براي توليد بخار و خنك كردن درواقع تأمين حجم زياد آب به

تحليل پس از تأمين خوراك است. ايجاد يك مجتمع پتروشيمي ترين اقدامات موارد ديگر از ضروري

هاي فعاليت صنعتي در حاكي از آن است كه در ميان گروه 1«مصرف آب در صنعت»آمارهاي گزارش 

به خود  1134سهم مصرف آب را در سال  باالترينتوليد مواد و محصوالت شيميايي  ،بخش صنايع

 34اختصاص داده است. صنايع مذكور به همراه صنايع غذايي و توليد فلزات اساسي تقريباً بيش از 

 نفر كاركن را به خود اختصاص داده بودند.  14هاي باالتر از ي در كارگاهمصرفدرصد آب 

 هاي پرمصرف در بخش صنعت ارائه شده است. ميزان مصرف آب گروه 3در جدول  

 

 

                                                 
 . 1131هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، . گزارش مصرف آب در صنعت، دفتر آمار و فرآوري داده1
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 نفر كاركن و بيشتر 01هاي قدار آب مصرفي كارگاه. م4جدول 
 )هزار مترمكعب(

 شرح كد
 نفر كاركن و بيشتر 01هاي مقدار آب مصرفي كارگاه

0044 0045 0041 0047 0044 0044 0041 

 133.313 528.211 312.431 213.353 33.431 134.124 151.313 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15

 54.432 54.831 32.324 11.315 51.514 38.438 38.384 محصوالت كاغذي توليد كاغذ و 21

21 
هاي صنايع توليد زغال كك ـ پااليشگاه

 ايهاي هستهنفت و سوخت
233.343 233.145 232.333 113.333 223.313 223.538 33.881 

 184.433 325.335 251.818 241.335 281.233 121.133 32.431 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 23

 32.831 32.883 83.381 31.113 33.538 13.143 14.331 توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي 23

 133.333 38.353 34.415 33.113 145.433 33.334 33.113 توليد فلزات اساسي 28

23 
بندي آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 نشده در جاي ديگر 
13.834 14.413 15.213 11.855 14.332 11.431 18.183 

 425.424 0.110.544 0.055.475 471.001 457.142 0.101.220 752.504 كل صنعت 

 .1131هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش مصرف آب در صنعت، دفتر آمار و فرآوري دادهمأخذ: 

 

 اند.استفاده نموده درصد آب مصرفي بخش را 32هاي فعاليت فوق بيش از گروه 1134در سال  

شامل موارد متعددي از قبيل توليد مواد پالستيكي به شكل اوليه  23الزم به توضيح است كه كد  

باشد. و ساخت الستيك مصنوعي، توليد مواد شيميايي اساسي، توليد كود شيميايي و تركيبات ازت مي

ميليون مترمكعب بوده  31/325، كل آب مصرفي بخش صنعت 1134در سال  3براساس آمار جدول 

ميليون مترمكعب آن در بخش صنايع توليد مواد و محصوالت  184است كه از اين ميزان، بيش از 

 شيميايي مصرف شده است. 

هرچند بخش  ،منابع تأمين آب كشور رو به كاهش است ،اي متعدد آب و هواييهبراساس گزارش 

نگي، كمترين ميزان مصرف را به خود گانه صنعت، كشاورزي و خاهاي سهصنعت در ميان بخش

توان با شود( اما ميدرصد آب كشور در اين بخش مصرف مي 1تقريباً اختصاص داده است )در مجموع 

 آبي كشور سهيم بود. ريزي صحيح در بخش صنعت در مديريت معضل كمبرنامه

ست كه احداث شود، بديهي ااز آنجايي كه صنعت پتروشيمي از صنايع پرمصرف آب محسوب مي 

خليج فارس و درياي عمان( به همچون هاي ساحلي )پتروشيمي جز در كرانه باالدستي هايمجتمع

مناطق ساير لذا مقتضي است كه در احداث واحدهاي پتروشيمي در افزايد. آبي كشور ميمشكل كم

اند واحدهاي افت كردههايي كه اخيراً مجوز دريويژه با توجه به اينكه اغلب طرحبهكشور بازنگري شود. 

عنوان مثال مصرف آب به)متانولي و اوره ـ آمونياكي است و مصرف آب اين واحدها بسيار زياد است 

هاي بازنگري در طرح (،ميليون مترمكعب در سال است 14يك واحد يك ميليون تني متانول، حدود 

ها ه اين موضوع در مورد ساير طرحالبتآنها ضروري است.  ايموجود و پيشنهاد جابجايي يا جايگزيني بر

هزار تني توليد  144هاي هاي خط لوله اتيلن غرب و مركز نيز صادق است )هريك از طرحازجمله طرح



 

 

كنند( كه با توجه به ميليون مترمكعب در سال آب مصرف مي 2طور متوسط نزديك به اتيلن بهپلي

 هاي جديد بايد در اولويت قرار گيرد. جايگزينها و بحران آب در بيشتر اين مناطق بازبيني در طرح

 محيطيزيستسوء اثرات  .0

برداري از ها و بهرهدست آن ازجمله فعاليت پااليشگاهمراحل مختلف فرآوري نفت و صنايع پايين

 زيادي بر سالمت افراد و تخريب محيط زيست دارند. واحدهاي پتروشيمي هركدام آثار سوء

ودگي صنعتي، سوزاندن گازهاي تفكيكي، جمع شدن مواد زائد شيميايي، هاي شيميايي، آلپساب 

محيطي است كه منابع طبيعي و محيط زيست كشور را تهديد هاي بزرگ زيستدفع زباله و... چالش

 كند. مي

 و اشتغالزايي كم  بر بودن صنايع باالدست پتروشيميسرمايه .4

هاي باقيمانده صنعت پتروشيمي براي اجراي طرحبراساس آمار ارائه شده توسط شركت ملي صنايع 

 ميليارد دالر 13حدود هاي درحال اجراي برنامه پنجم پتروشيمي در برنامه چهارم و طرح

استفاده از با ها از طريق فاينانس، خط اعتباري چين يا كه عمده اين طرحنياز است، گذاري سرمايه

هاي در دست اجراي صنعت مشخصات طرح 5ر جدول د .منابع صندوق توسعه ملي بايد عملياتي شوند

 پتروشيمي كشور ارائه شده است. 

 

 هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي . مشخصات طرح5جدول 

 هاي برنامه پنجم(هاي باقيمانده از برنامه چهارم و طرح)طرح
 طرح 38 هاي در دست اجراتعداد طرح

 31 ظرفيت اسمي )ميليون تن(

 13 گذاري كل )ميليارد دالر(ميزان سرمايه

 8/33 محصول قابل فروش )ميليون تن(

 .1131ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي، دفتر برنامهمأخذ: 

 

 3/1طرح با ظرفيت  3در صنعت پتروشيمي كشور درحال اجرا است كه طرح  38درحال حاضر  

طرح در ساير  11 در عسلويه و ن تنميليو 8/15طرح با ظرفيت  23ميليون تن در منطقه ماهشهر، 

طور متوسط دهد كه بهنشان مي 5ميليون تن واقع شده است. آمار جدول  3/21مناطق به ظرفيت 

گذاري دالر سرمايه 334نزديك به  هاي در دست اجراي توليد هر تن محصول پتروشيمي در طرحبرا

هاي ها طي سالع مالي اكثر اين طرحدليل شرايط خاص كشور و كمبود منابحال آنكه به ،نياز است

طوري كه ظرفيت اسمي محصوالت بهاند. اند و عمالً متوقف بودهاخير پيشرفت فيزيكي ناچيزي داشته

 به 1132ميليون تن بوده است و اين ظرفيت در پايان سال  55حدود  1133پتروشيمي در سال 

ميليون تن به ظرفيت محصوالت  2 طسال فق 3ميليون تن رسيد. به عبارتي با گذشت  58 حدود
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  1پتروشيمي كشور اضافه شد.

ميليون نفر جمعيت فعال كشور،  3/21از  1132دهد كه در سال تحليل آمارهاي موجود نشان مي

اند. نكته قابل توجه اين است كه در بين جمعيت ميليون نفر بيكار بوده 5/2ميليون نفر شاغل و  1/21

 31درصد و در بين جمعيت بيكار سهم تحصيالت عالي برابر با  21رابر با شاغل، سهم تحصيالت عالي ب

درصد از جمعيت غيرفعال كشور  3/13، 1132كشور در سال ت غيرفعال يجمعدر ميان درصد است. 

هاي آتي و ميليون نفر( داراي تحصيالت عالي هستند كه در صورت ورود آنها به بازار كار در سال 8/5)

اي در تعداد بيكاران با تحصيالت عالي اتفاق متناسب با آن، افزايش قابل مالحظهعدم اشتغالزايي 

خصوص بيكاري روي كشور بيكاري بههاي جدي پيشعبارت ديگر يكي از چالشبه 2خواهد افتاد.

ريزي صحيح منابع موجود كشور ازجمله منابع مالي و التحصيالن دانشگاهي است. لذا بايد با برنامهفارغ

عنوان اد براي ايجاد شغل به كار ببريم. صنعت پتروشيمي بهصاي را در جهت افزايش قابليت اقتايهسرم

تواند در ايجاد چنين فضايي مؤثر باشد. اما از آنجايي كه يكي از يك صنعت استراتژيك در كشور مي

توسعه اين  رسد با تكيه بربري آنهاست به نظر نميهاي صنايع باالدست پتروشيمي سرمايهويژگي

التحصيالن فائق آمد. براساس برآوردهاي انجام ويژه بيكاري فارغصنايع بتوان بر حل مشكل بيكاري به

گذاري الزم براي ايجاد هر شغل مستقيم در صنايع باالدست به طور متوسط نزديك شده ميزان سرمايه

دست ايه در صنايع مياني و پايينباشد كه مسلماً با صرف اين ميزان سرمميليارد ريال مي 24تا  14به 

بدليل ويژگي خاص صنايع  .توان اشتغال بيشتري ايجاد كردهاي كاربر ميپتروشيمي و ساير فعاليت

توسعه صنايع مياني  ،و البته امكان ساخت آن در داخلمياني و پيچيدگي تكنولوژي در اين حوزه 

خصوص الن دانشگاهي بهيالتحصصص و فارغپتروشيمي به ايجاد فضاهاي شغلي بيشتر براي افراد متخ

 انجامد.هاي مرتبط با اين صنعت ميدر رشته

 تكنولوژيخريد ـ 

 تكنولوژيآغاز شد و با توجه به اينكه شمسي  اوايل دهه چهل عاليت صنعت پتروشيمي ايران درف

 صنعت پتروشيمي در كشور وجود نداشت، خريد تكنولوژي از صاحبان تكنولوژي صورت گرفت.

بنابراين نحوه دستيابي به تكنولوژي در صنعت پتروشيمي خريد تكنولوژي بوده است. يكي از مسائلي 

ها صنعت پتروشيمي همواره خريدار تكنولوژي باشد، نگاه نادرست كه سبب گرديد تا در طول اين سال

عنوان يك ه بهترين عامل رقابت، بلكعنوان اصليبه هتكنولوژي ن 1به تكنولوژي بوده است.مسئوالن 

هاي مشابه در اكنون نيز با وجود اجراي طرحطوري كه همكاالي قابل خريد در نظر گرفته شده به

                                                 
 . 1132. آخرين وضعيت صنعت پتروشيمي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، 1

انداز آتي، شماره مسلسل ر اقتصاد ايران، وضعيت موجود و چشمكالم خسروشاهي، عرضه و تقاضاي نيروي كار دموسي خوش

.1133، سال 13342

 . 1133سليمي و ديگران، صنايع پتروشيمي، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، محمدحسين . 1



 

 

 3شود. در جدول خريد تكنولوژي از خارج انجام ميتأمين دانش فني و هاي جديد نيز با طرح ،كشور

 ائه شده است. هاي در دست اجرا در صنعت پتروشيمي كشور ارحطر وضعيت تأمين دانش فني
 

 هاي در دست اجرا در صنعت پتروشيمي كشوربرخي از طرح كننده دانش فنيهاي تأمينشركت. 1جدول 

 ليسانس نام طرح

 شركت كماتور سوئد ها )فاز دوم(ايزوسيانات

 )هلند( Shell هاي عسلويهاتيلن گاليكول

 استامي كربنگ/ ام. دابليو كال پرديسواحد سوم آمونياك و اوره پتروشيمي 

 الفين و متانول شانزدهم
 كازاله )متانول( 

TKT سازي()شيرين 

 اوده (PDHوپيلن )رتبديل پروپان به پ

 كازاله (تانول يازدهم)ممتانول مشاركتي با ونزوئال 

 الدورتاپسو/ سايپمه آمونياك و اوره چهاردهم

 الدورتاپسوه ، متانول هشتم، متانول هفتم

 الدورتاپسوه 2متانول ـ آمونياك ، 1 متانول ـ امونياك

 تسويييه، مداو لنيان به پروپيلن و پلي پروپپروپتبديل 

 Axensبازل،  پلي اتيلن سنگين/ سبك لرستان

 Axensبازل،  پلي اتيلن سنگين/ سبك مهاباد

 ليوندل بازل پلي اتيلن سبك كردستان 

 ليوندل بازل پلي اتيلن سبك انديمشك

 وندل بازللي سنگين ممسني

 آمونيا كازاله )آمونياك( آمونياك و اوره لردگان

 آمونيا كازاله )آمونياك( آمونياك و اوره دوازدهم

 ي كربنماتالدور تاپسو، اسه آمونياك و اوره پانزدهم

 بازل ن خمينلپيپلي پرو

 كازال سوئيس متانول دهم

 الدور تاپسوه متانول پانزدهم

 .1131، شركت ملي صنايع پتروشيمي، 2ويرايش هاي پتروشيمي، طرحمأخذ: 
 

بر وابستگي، تأثير منفي ديگري نيز به همراه دارد و آن خريد تكنولوژي در صنايع باالدست عالوه 

بخشي محصوالت توليدي و ايجاد محصوالت با كشور از نقش تكنولوژي در تنوع نبهره ماندبي

ترين آلمان بعد از كشورهاي چين، آمريكا و ژاپن بزرگعنوان مثال كشور افزوده بيشتر است. بهارزش

ميليارد يورو كسب كرده  134درآمدي بيش از  2411بازار محصوالت شيميايي را دارد و در سال 

 3است. اين درحالي است كه توليد محصوالت شيميايي پايه در اين كشور ازجمله اتيلن كمتر از 

 دميليون تن كلر، سو 2ها كمتر از ن اتيلن اكسايد و آروماتيكميليون ت 2ميليون تن، متانول نزديك به 

درواقع كشور آلمان با وجود واردات برخي از  1ميليون تن و... بوده است. 3 به ن نزديكپو پرو

قابل  يآفرينهاي پتروشيمي، ارزشدليل نوآوري و ايجاد پاركمحصوالت پتروشيمي مورد نياز به

                                                 
. The German Chemical Industry, Germany Trade & Invest, 2015. 
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 داشته است.  توجهي در صنعت پتروشيمي خود

هاي عنوان عامل كليدي رقابت در برنامهبهنه اي فرعي و عنوان مسئلهتا زماني كه تكنولوژي بهلذا  

در صنعت هاي حاصل از توسعه آن توان به مزيتريزان وزارت نفت تلقي شود، نميمديران و برنامه

ها فني، توليد و بازيافت كاتاليستسازي دانش متكي بود. البته تاكنون اقدامات مثبتي در زمينه بومي

در كشور توسط مراكز تحقيقاتي و پژوهشي صنعت پتروشيمي كشور انجام شده است، اما هنوز با وضع 

هاي توسعه تكنولوژي در كشور نحوه دستيابي رسد يكي از چالشنظر ميمطلوب فاصله زيادي دارد. به

هاي توسعه تكنولوژي در كشورهاي در حال شبه تكنولوژي و منبع كسب تكنولوژي است. يكي از رو

يافته است كه تقريباً همين روش در ايران نيز به كار گرفته نتقال تكنولوژي از كشورهاي توسعهتوسعه ا

دين معنا كه شده است. به عبارتي مدل توسعه تكنولوژي در كشور از باال به پايين بوده است. ب

هاي مرتبط وارد كشور شده و صنعت پتروشيمي دستگاه گذار واي سرمايههتكنولوژي توسط شركت

عنوان يك اپراتور از تكنولوژي وارداتي استفاده كرده است. يكي از ابزارهاي الزم براي انتقال موفق به

كشور گزينش صحيح و كسب تكنولوژي مناسب از كشورهاي صاحب تكنولوژي است. به تكنولوژي 

ي و توان مميزي تكنولوژي در مرحله گزينش و جذب تكنولوژي تكنولوژبر براي تحقق اين امر تسلط 

هايي در ضعف بسيار حائز اهميت است. بررسي عملكرد گذشته در اين زمينه حاكي از آن است كه

تر به دليل دسترسي آسانلط كافي بر تكنولوژي و يا فقط بهدليل عدم تسبهكشور انتقال تكنولوژي 

است. هاي نامناسب تكنولوژي به كشور صورت گرفته ي مواقع انتقالدر برخوجود داشته و تكنولوژي 

دليل مشكالت ه اقتصادي نداشته و يا بهمبناي تكنولوژي وارداتي صرفاي كه اجراي طرح بربه گونه

با توجه به تعدادي در مقابل انتقال، مقدار عملكرد توليد نسبت به ظرفيت واحد بسيار كمتر بوده است. 

رسد قابليت توسعه كشور به نظر ميدر صنايع مياني و كوچك پتروشيمي م شده طرح موفق انجا

پتروشيمي وجود دارد و چنانچه نقطه شروع توسعه تكنولوژي در اين بخش از صنعت تكنولوژي در 

سازي تكنولوژي در كشور كمك كند. تواند راهگشا باشد و به تجاريكشور از اين مقطع انجام شود، مي

ينه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك كه جهان را به مويژه در زند آتي علوم و تكنولوژي بهضمن اينكه رو

كند و هم تر به بازار عرضه ميبرد كه هم محصوالت ارزانهايي در اين حوزه پيش ميسمت جايگزين

توجه به توسعه تكنولوژي در  ،كندمحيطي در آن افزايش چشمگير پيدا ميرعايت مالحظات زيست

 نماياند. ناپذير ميايع مياني و كوچك پتروشيمي و توليد محصوالت جديد را اجتنابصن

دليل در دسترس بودن مواد اوليه و ضعيف البته پايين بودن سطح تكنولوژي محصوالت توليدي به 

ها و ايجاد ضايعات بيشتر، شرايط خاص محيطي درخصوص توليد آاليندگيبودن مقررات زيست

 هاي توسعه تكنولوژي در صنعت پتروشيمي كشور بوده است. ها از ديگر چالشتحريمو اقتصادي كشور 

 



 

 

 

 هاي ارزش در صنعت پتروشيمي كشورداليل شكل نگرفتن زنجيرهبرخي از 

 ارزان بودن قيمت خوراك گاز .0

تا آن برداري از مخزن گاز پارس جنوبي و امكان استفاده از خوراك گاز، صنعت پتروشيمي كه با بهره

اي را تجربه كرد. اما از آنجا كه ي قابل مالحظهاي مايع بود، توسعه كمّهزمان عمدتاً برپايه خوراك

دستي و حتي توسعه صنايع جانبي، دولت براي هدايت توسعه متناسب صنايع باالدستي، مياني و پايين

هدف تشويق  ارزان باسياست قيمتگذاري مشخصي نداشت، با در اختيار گذاشتن خوراك گاز 

تبع آن گذاري در اين صنعت، زمينه ايجاد سودهاي نامتعارف در صنايع باالدستي گازي و بهسرمايه

در حلقه اول زنجيره تكميل واحدهاي پتروشيمي  باال توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد. حاشيه سود

. با تصويب قانون هاي جديد در اين بخش شدگذاران به ايجاد پروژهگازي موجب استقبال سرمايه

گذاري، قيمت ، مقرر گرديد با هدف تشويق سرمايه1133ها در آذرماه سال هدفمند كردن يارانه

خوراك )گاز و مايع( واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از 

ارس تعيين درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج ف 35تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر 

هايي براي محاسبه قيمت گاز طبيعي قيمت هر مترمكعب گاز شود. در نهايت با در نظر گرفتن فرمول

تعيين شد. لكن با توجه به عدم اجراي قانون هدفمند كردن  (سنت 8ريال )نزديك به  844معادل 

افت قيمت خوراك گاز و  1131و تثبيت قيمت گاز و افزايش نرخ ارز در سال  هاي بعددر سال هايارانه

منظور ها بهسنت، عمالً اثربخشي قانون هدفمند كردن يارانه 3/2به حدود  1133سنت در سال  8از 

عبارت ديگر مقايسه قيمت خوراك در طول زنجيره رنگ شد. بههاي انرژي كمواقعي كردن قيمت حامل

فضاي رانتي بود كه محرك هاي بعدي نشان از يك هاي خوراك به حلقهارزش و عدم تسري تخفيف

هاي جديد متعدد متانول و بخش خصوصي براي فعاليت بيشتر در حوزه صنايع باالدستي و تعريف طرح

هايي براي اوره ـ آمونياك بود. اين درحالي است كه در قيمتگذاري گاز ضمن مدنظر قرار دادن تخفيف

رف گاز در كشور نيز ضروري است. گذاري در صنايع داخلي، لحاظ هزينه ـ فرصت مصتشويق سرمايه

يك مترمكعب گاز براي صنعت نيروگاهي معادل با ميزان براي مثال در شرايط فعلي هزينه ـ فرصت 

دالر  34سنت، براي تزريق به ميادين با قيمت نفت هر بشكه  54ارزش حرارتي يك ليتر گازوئيل برابر 

سنت و براي افزايش گاز صادراتي  15كمنستان سنت، براي جايگزيني با گاز وارداتي از تر 54ش از يب

گذاري جمله تشويق سرمايهانچه بنا به هر دليلي ازعبارت ديگر چنبه 1سنت است. 33به تركيه و عراق 

بر در صنعت مقرر شود كه رانتي در اختيار فعاالن صنعت قرار داده شود بايد كامالً هدفمند و مبتني

                                                 
تفكر ايـران،  هاي هاي گازي، شبكه كانونتوسعه زنجيره ارزش در پتروشيمي دها، كليپتروشيمي. قيمتگذاري پلكاني نرخ خوراك گاز 1

 )رقم هزينه فرصت تزريق به ميادين در زمان گزارش تعديل شده است(. 1131، سال 14شماره 
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ها، دولت بايد با قاطعيت دم تحقق اهداف انتظاري از تخصيص رانتبرنامه باشد. ضمن آنكه در صورت ع

ها در مواجهه با ها را قطع نمايد. اما واقعيت اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه دولتو به سرعت آن رانت

 1شود.زدا تبديل ميهاي ارزشافزا به رانتهاي ارزشمشخصي ندارند و اغلب رانت ها برنامهرانت

گذاري در اين صنعت، سرمايهك گاز به صنايع پتروشيمي، تشويق ان مثال هدف از تخفيف خوراعنوبه

فروشي گاز و توليد محصوالت صنعتي مورد نياز صنايع داخل است. اما نتيجه آن جلوگيري از خام

نشان داده شده  2هايي است كه محصول آن با هدف صادرات توليد خواهد شد. در نمودار ايجاد طرح

ست كه در صورت توليد محصوالت باالدستي پتروشيمي با هدف صادرات سهم بازار صنايع داخلي و ا

 لي به صنعت پتروشيمي چگونه خواهد بود. يهاي تحواكرصادرات از خو

 

 0414و  0040هاي اك تحويلي به بازار صنايع داخلي و صادرات در سالر. مقايسه خو2نمودار 
 )درصد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صنايع تكميلي، توسعه دفتر پور، آنچه بايد سياستگذاران ارشد كشور در توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي به آن بپردازند، يمحتشمرضا مأخذ: 

 .1133شركت ملي صنايع پتروشيمي، 

 

حاكي از آن است كه رانت توزيع شده در صنعت پتروشيمي كشور  2عبارت ديگر آمار نمودار به 

بالندگي كشور نخواهد شد و به كشورهاي واردكننده محصوالت داخلي و  باعث توسعه صنايع

« 3»جزء گذاران به گسترش زنجيره ارزش، تبصره منظور تشويق سرمايهبه شود.پتروشيمي منتقل مي

به شرح ( 2)الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  قانون( 1ماده )« الف»بند 

  :تصويب شدزير 

وزارت نفت مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، ـ تبصره  

                                                 
 جويي و توسعه اقتصادي، دانشگاه عالمه طباطبايي. مؤمني، رانت، رانتفرشاد، . 1



 

 

 ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:پااليشي و پتروشيمي

. متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، 1 

پذيري محصوالت توليدي در بازارهاي قابليت رقابتصادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ 

 المللي و بهبود متغيرهاي كالن اقتصادي.بين

 گذاري داخلي و خارجي.. ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه2 

بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند ( با انعقاد قرارداد %14. اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد )1 

كنند و واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصوالت مياني و نهايي توليد مي جهت تأمين مواد اوليه

يافته ايي كه در مناطق كمتر توسعههدر اين قرارداد بنگاه .افزوده را افزايش دهندزنجيره ارزش

 شوند، از تخفيف بيشتري برخوردارند. اندازهي ميراه

اما هنوز  ،صره تهيه و تصويب شده استنامه اين تبالزم به توضيح است كه با وجود اينكه آيين

 شكل مشخص بودن قيمت خوراك حل نشده است. م

 

 ( قانون برنامه پنجم توسعه كشور051برداشت اشتباه از متن ماده ) .2

( قانون برنامه پنجم توسعه، حكم شده بود، كه 153هاي قبل اشاره شد، در ماده )طور كه در بخشهمان

هاي تخصصي غيردولتي ش زنجيره ارزش صادراتي شهركرني پتروشيمي و گستمنظور توسعه صنايع ميابه

هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين يا تصويب دولت تأسيس گردد. اما توسعه زنجيرهمنظور به

 كه در ادامه شرح اجمالي در اين خصوص ارائه شده است:  نداشتهمراه عملكرد مطلوبي بهاين ماده قانوني 

. با تصويب قانون و البته برداشت اشتباه از آن تعداد زيادي شهرك تخصصي پتروشيمي در نقاط 1 

توسعه صنايع  هسازي در كشور ايجاد شد. درحالي كه الزمشهرك پالستيك 13مختلف كشور ازجمله 

ايجاد شهرك  هاي باالدستي پتروشيمي كشور است ومياني احداث اين صنايع در جوار مجتمع

 .شودمحسوب نمياجراي اين قانون و دستاورد سازي )صنايع نهايي( نتيجه تيكپالس

طور كه اشاره شد، . در نظر نگرفتن فضاهاي مناسب براي استقرار اين صنايع: همان2 

و يا مناطق نزديك به ترين روش توسعه صنايع مياني، احداث اين واحدها در جوار هزينهكم

ها است. تجربه موفق اين موضوع ايجاد پارك استايرن در جوار هاي صنايع باالدستي آنمجتمع

پتروشيمي جم در منطقه عسلويه است. اما با توجه به محدود بودن زمين در منطقه عسلويه، توسعه 

 طقه منوط به لحاظ فضاهاي مكاني مناسب براي صنايع مذكور است. نبيشتر صنايع مياني در اين م

سازي گذاري در صنايع مياني مستلزم آماده: سرمايهلي اجراييو. مشخص نبودن مت1 

حوزه گوياي اين  در اين حوزه است كه تجربه موجود در اينافزاري افزاري و سختهاي نرمزيرساخت
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صورت  1دهندهعنوان عامل توسعهسازي توسط بخش خصوصي يا دولتي بهاين آماده مسئله است كه

 دهد: ر را انجام ميگذار اقدامات زي. اين سرمايهگيردمي

 وكارهاي مكمل،ـ انتخاب كسب 

 افزايي،ـ بيشترين هم 

 ـ تأمين خوراك و بازار، 

 ـ بيشترين خلق ارزش از شرايط آمايشي، 

 ـ كاهش ريسك، 

 گذاري. ـ افزايش جذابيت براي سرمايه 

مندي الزم دليل عدم تواندليل نبود انگيزه كافي در بخش خصوصي و شايد بهاما در ايران به

اي كه نامهتري است كه در اين قانون و آيينمنظور رفع موانع احتمالي، بخش دولتي گزينه مناسببه

 به اين موضوع نشده بود.  يان قانون به تصويب رسيد، اشارهدر رابطه با اي

مدت ميان واحدهاي اي بلندادهدمياني، انعقاد قرار . يكي ديگر از ملزومات توسعه صنايع3 

دليل نامشخص بودن قيمت كننده است كه اين موضوع هم بهرفننده خوراك و واحدهاي مصكتأمين

با وجود  و يكسان نبودن نرخ ارزخوراك واحدهاي باالدستي )البته بيشتر قيمت خوراك گاز( 

رات هاي مالياتي صادمدت ازجمله شمول معافيتهايي كه اين قانون براي انعقاد قراردادهاي بلندتشويق

 غيرنفتي در نظر گرفته بود، عمالً محقق نشد. 

صادرات را به  ،كنندگان داخلي. بنا به اظهارنظر برخي از كارشناسان موضوع ديگري كه توليد5 

هاي هاي مالياتي براي صادرات و فقدان آن در فروشند، تعلق مشوقدهفروش داخلي ترجيح مي

 باشد.كنند، ميق ويژه اقتصادي فعاليت ميطهايي كه خارج از مناويژه شركتداخلي به

 

 ( قانون برنامه پنجم توسعه014قانوني ماده ) عدم استفاده از ظرفيت .0

( قانون برنامه پنجم توسعه كشور، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات 143ماده )« ب»طبق بند 

اين بند آمده است كه « 2»ره كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. اما در تبص

اي براي صادرات مواد خام يا داراي منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژهدولت مجاز است به

، ميزان عوارض موضوع اين ماده «1»افزوده پايين وضع و دريافت نمايد كه مطابق تبصره ارزش

 يابد. مي افزوده داخلي، كاهشبرحسب جدولي، متناسب با افزايش سهم ارزش

افزوده پايين توانست در كاهش انگيزه توليد محصوالت با ارزشاستفاده از اين ظرفيت قانوني مي 

 در صنعت پتروشيمي كشور مؤثر باشد. 
 

                                                 
. Developer  



 

 

افزوده پايين و در انداز با انتخاب گزينه توليد محصوالت با ارزشدستيابي به اهداف چشم .4

 افزوده بيشتر و در حجم كمترارزشحجم زياد بجاي توليد محصوالت با 

بر نيساختار صنعت نفت و پتروشيمي در كشورهاي مختلف عمدتاً برگرفته از دو الگوي توسعه مبت

وسيله از منابع بهبرداري گوي اول عمدتاً بر بهرهلا 1بر تكنولوژي است.برداري و توسعه مبتنيبهره

لي از اين الگو، حداكثرسازي درآمد ناشي از فناوري وارداتي و سرمايه خارجي متمركز است. هدف اص

منظور هاي فناورانه بهها و زيرساختبر ايجاد قابليتفروش محصوالت است. اما الگوي دوم مبتني

افزوده باالتر است. صنعت برداري بهينه از منابع موجود و تبديل آنها به محصوالت با ارزشبهره

وجود آمد و بهاز گفروشي نفت و ي داخلي و جلوگيري از خامپتروشيمي در ايران با هدف تأمين نيازها

 پنج مرحله رشد و توسعه به شرح زير را طي كرده است:

( كه با ايجاد شركت ملي صنايع پتروشيمي و مجتمع 1133 -1132. مرحله پيدايش )از سال 1 

 شيميايي شيراز همراه بود. دكو

ن توسعه صنعت در قالب سه برنامه عمراني به ( كه در آ1153-1133. مرحله گسترش )از سال 2 

 مرحله اجرا درآمد. 

هاي توليدي به ( به علت وقوع جنگ تحميلي فعاليت1138-1153. مرحله ركود )از سال 1 

 حداقل رسيد. 

( پس از پايان جنگ تحميلي اين دوره 1181-1133. مرحله تجديد حيات و بازسازي )از سال 3 

 آغاز شد.

هاي توسعه صنعت هاي پتروشيمي در قالب برنامه( اجراي طرح1133-1183). مرحله جهش 5 

 پتروشيمي دنبال شد. 

 هاي قبلي تكميل شد. تاكنون( عمدتاً طرح-1138. مرحله تثبيت )3 

هاي اقتصادي هاي توسعه در صنعت پتروشيمي كشور به مانند بسياري از بخشمتأسفانه برنامه 

در تمامي و رويكرد غالب  هشد متمركزهاي عمراني ها و پروژهطرح كشور در قالب تعريف و اجراي

ر جهاني، برداري از منابع بوده است. گويي ايران در تقسيم كابر الگوي بهرهمراحل توسعه صنعت مبتني

هاي صنعت كننده مواد اوليه و پايه پتروشيمي را تقبل كرده است و از ايجاد بنياننقش توليد

منظور دستيابي به هاي عمليات وزارت نفت بهمحور بازمانده است. ردپاي اين رويكرد را در برنامهدانش

كلي اقتصاد مقاومتي هاي پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز سياستهدف مقابله با ضربه

توان پيدا كرد. براساس مصوبات شوراي اقتصاد برنامه عملياتي مرتبط با صنعت پتروشيمي در مي

هاي متناظر با سياست جهش دوم برنامه»هاي كلي اقتصاد مقاومتي با عنوان راستاي اجراي سياست

                                                 
 .  1131قيومي ابرقويي و ديگران، الگوي مطلوب توسعه صنعت نفت در ايران، دومين همايش ملي توسعه فناوري در صنعت نفت، عباس . 1
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 1به شرح زير است:« صوالت پتروشيميبراي افزايش توليد و صادرات مح

هاي توليد و بازيافت هاي جديد )ازجمله طرحهاي تأمين خوراك پتروشيميموقع طرحاجراي به ـ 

NGLگذاري بخش خصوصي.( با سرمايه 

ـ بازاريابي و صادرات محصوالت پتروشيمي براي بازارهاي جديد در راستاي افزايش صادرات   

 محصوالت پتروشيمي.

 عايت مالحظات آمايش سرزمين.ـ توسعه كيميا شهرهاي تخصصي مشروط به ر 

 هاي جديد در توسعه صنعت پتروشيمي.ـ استفاده از تكنولوژي 

محور بر نگاه هاي مذكور مشخص است در صنعت پتروشيمي كشور نگاه پروژهطور كه از برنامههمان 

اجراي هاي كلي اقتصاد مقاومتي منوط به محور غالب است. به همين دليل هم تحقق اهداف سياستتوسعه

هاي جديد و بازاريابي و صادرات هاي جديد، تكميل و اجراي طرحهاي تأمين خوراك پتروشيميموقع طرحبه

توسعه زنجيره ارزش،  هاي كلي اقتصاد مقاومتي رويكردآنها داشته شده است. درحالي كه رويكرد سياست

بنيان است. والت و خدمات دانشمحصافزوده بيشتر و افزايش سهم توليد و صادرات توليد محصوالت با ارزش

اين بدان معناست كه هاي ايجاد شده و در دست ساخت باشد. استفاده بهتر از ظرفيت ،عبارتي بايد هدفبه

بايد در صدر اهداف باشد كه تجربه گذشته نشان  هاي شيمياييصنايع مياني و ايجاد پاركتوسعه 

رنگ شدن اهميت توسعه صنايع مياني كمايد. گرداده است كه در عمل تحقق آن به فراموشي مي

هاي باالدست مرتفع شود، شدت ويژه زماني كه مشكل تأمين مالي طرحو تكميل زنجيره ارزش به

يابد. نكته قابل توجه اينكه توليد محصوالت باالدست پتروشيمي و تكيه بر صادرات بيشتري مي

شور از درآمدهاي نفت و گاز را به پذيري اقتصاد كاين محصوالت در شرايط بحراني ضربه

هاي طوري كه در سال. بهدهدپذيري اقتصاد كشور از درآمدهاي صنعت پتروشيمي انتقال ميضربه

ها روند نزولي پيدا كرد كه دليل وجود تحريمصادرات محصوالت شيميايي پايه و كود اوره به 1134-1132

عبارت ديگر متكي ربوط به محصوالت متانول بود. بهعمده اين كاهش در گروه محصوالت شيميايي پايه م

افزوده كمتر، در شرايط خاص، صنعت پتروشيمي كشور را نيز ارزش بودن به درآمدهاي صادراتي محصوالت با

 2شود.هاي كلي اقتصاد مقاومتي برآورده نميكند و هدف سياستپذير ميآسيب

 

 كشورسازي در صنعت پتروشيمي مشكالت ناشي از خصوصي

ها و عدم دهد كه تعجيل در واگذاريها نشان ميتحليل وضعيت صنعت پتروشيمي بعد از واگذاري

                                                 
 .  1133جمهور، ريزي و نظارت راهبردي رئيسهاي اقتصاد مقاومتي، مصوبات شوراي اقتصاد، معاونت برنامهها و برنامه. مجموعه اهداف، سياست1

هـاي مجلـس،   هاي كلي اقتصاد مقاومتي در صـنعت پتروشـيمي، مركـز پـژوهش    ميرجليلي، تحليل راهكارهاي اجرايي شدن سياستفاطمه . 2

 .  1131، 11848شماره مسلسل 



 

 

شكل هارم قانون اساسي از ديگر داليل وچهاي كلي اصل چهلسياستاجراي اجراي صحيح قانون 

 هاي ارزش در اين صنعت است، برخي از عوامل مؤثر به شرح زير است:نگرفتن مطلوب زنجيره

دولتي و عدم پايبندي آنها ي غيرموها بابت رد ديون به بخش عمم شركتواگذاري بخشي از سها ـ 

 هاي واگذار شده.اي شركتهاي توسعهبه اجراي طرح

 هاي واگذار شده در مناطق ماهشهر و عسلويه ارائه شده است. وضعيت سهام شركت 8در جدول  

 

 ر شده در مناطق عسلويه و ماهشهرهاي واگذا. وضعيت مالكيت سهام شركت7جدول 
نام 

 منطقه
 دارنده سهام نام شركت واگذار شده

درصد 

 سهام

منطقه 

 ماهشهر

بــين، م هــاي فجــر،خلــيج فــارس )پتروشــيمي گنديهلــ

سينا، بنـدر امـام، بازرگـاني پتروشـيمي،     خوزستان، بوعلي

الملـل،  مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، پتروشيمي بين

، ارونـد،  دعمليات غيرصنعتي پازارگـا نوري، پارس، شركت 

 آوران فنون پتروشيمي(شركت ره

 18 كاركنان شركت ملي نفت هاي بازنشستگيصندوق

 24 شركت ملي صنايع پتروشيمي

 33/3 گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمينشركت سرمايه

 54/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

 پتروشيمي غدير
 34 ذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين گشركت سرمايه

 14 شركت پتروشيمي بندر امام

 پتروشيمي كارون

 32/34 شركت پتروشيمي بندر امام

 31/14 شركت كماتور سوئد

 31/24 گذاري صنايع پتروشيميشركت سرمايه

 13/3 شركت بازرگاني پتروشيمي

 پتروشيمي الله
 33 پتروشيمي مارون

 13 عتي پليمر پوشينهگروه صن

 پتروشيمي مارون

 21 سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح

 24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

 58/12 پتروشيمي تأمينو گذاري نفت و گاز شركت سرمايه

 38/3 شركت گسترش نفت و گاز پارسيان

 پتروشيمي رازي

 31/38 ا الري ترك آمونيمگوبر فابريق

 31/21 آسياازرگاني و محصوالت پتروشيمي گاز انرژي ب

 23/23 ساير سهامداران

 عسلويه

 پتروشيمي پرديس

 35/33 شركت گسترش نفت و گاز پارسيان

 12 شركت بازرگاني پتروشيمي

 5 گذاري ايرانيانشركت گروه پتروشيمي سرمايه

 پتروشيمي جم

 33/22 ي تأمينپتروشيمو گذاري نفت و گاز شركت سرمايه

 12/21 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

 83/13 صندوق بازنشستگي كشوري

 33/33 صنايع پتروشيمي خليج فارس پتروشيمي مبين

 پتروشيمي زاگرس

 12/13 شركت گسترش نفت و گاز پارسيان

 35/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا

 33/18 ت مرواريدگذاري صنعشركت سرمايه

 18/1 گذاري ايرانيانشركت گروه پتروشيمي سرمايه

 پتروشيمي مهر
 33/53 گذاري پتروشيمي سنگاپورشركت اتحاد سرمايه

 34 المللشركت پتروشيمي بين



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

نام 

 منطقه
 دارنده سهام نام شركت واگذار شده

درصد 

 سهام

 پتروشيمي نوري )برزويه(

 53/83 شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

 18 يمي تأمينگذاري نفت و گاز و پتروششركت سرمايه

 35/3 گذاري صندوق بازنشستگي كشوريشركت سرمايه

 ارسپتروشيمي پ

 34 شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

 ن تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح )ساتا(زماسا

 
34 

 پتروشيمي آرياساسول
 54 پتروشيمي پارس

 54 ساسول پليمر آلمان

 پتروشيمي مرواريد

 55/33 يانصندوق ذخيره فرهنگ

 18 گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تأمينشركت سرمايه

 18 صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت

 18 گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفتسرمايه

 پتروشيمي كاويان

 5/18 گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفتسرمايه

 5/53 پتروشيمي باختر

هاي پتروشيمي لرستان، پليمر كرمانشـاه، كردسـتان و   تشرك

 پتروشيمي مهاباد )هركدام(
5/3 

 .11/3/1133، مورخ شركت مديريت فناوري بورس تهرانمأخذ: 

 ها در اين جدول ارائه نشده است.  اطالعات مربوط به سهام عدالت شركتتوضيح: 

 

شركت  ،كاركنان شركت ملي نفت دهد صندوق بازنشستگينشان مي 8همانطور كه آمار جدول  

گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين، گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايهسرمايه

سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ازجمله صاحبان سهام  ،شركت گسترش نفت و گاز پارسيان

درصد سهام شركت  88 باشند. البته الزم به توضيح است كه بيش ازهاي واگذار شده ميشركت

( اگذاري تأمين اجتماعي )شستگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين در مالكيت شركت سرمايهسرمايه

گذاري درصد از سهام شركت گسترش نفت و گاز پارسيان در مالكيت شركت سرمايه 2/33قرار دارد و 

يت سازمان تأمين اجتماعي ت مالكتحگذاري غدير درصد از سهام شركت سرمايه 51غدير و بيش از 

 )ساتا( است.  حنيروهاي مسل

هاي عبارت ديگر سهم مؤسسات عمومي غيردولتي با محاسبه سهام غيرمستقيم آنها در مجتمعبه 

هاي خصوصي واقعي غالب است. بررسي صنعت پتروشيمي قابل مالحظه بوده و نسبت به سهام شركت

اي در صنايع ها طرح توسعهآن است كه اكثر مجتمع اكي ازحها پتروشيمي بعد از واگذاري شركت

عبارتي اند و تنها تعدادي واحد جديد اوره، آمونياك و متانول و بهدست خود اجرا نكردهمياني و پايين

همان واحدهاي باالدست را در دست اجرا دارند. براي نمونه موضوع فعاليت شركت گسترش نفت و گاز 

گذاري و حضور هاي پتروشيمي را در اختيار دارد، توسعه سرمايهمجتمع پارسيان كه سهام تعدادي از

هاي نسبي موجود در كشور عنوان شده است. اين موضوع فعال در صنايع باالدستي با اتكا به مزيت



 

 

هاي دست در اولويتاي صنايع مياني و پايينهاي توسعهگذاري در طرحبدان معناست كه سرمايه

 قرار ندارد. ت هاي اين شركفعاليت

هاي پتروشيمي ازجمله پتروشيمي جم به ايجاد واحدهاي مياني خود و البته اخيراً برخي از مجتمع 

به قرار اطالع در حال حاضر متوقف شده است. بنابراين الزم است اند كه كردهاقدام احداث پارك استايرن 

هاي اجراي طرحبه هاي پلكاني مال تخفيفنامه قيمت خوراك و اعاجراي آيينبا رفع موانع بازدارنده و 

 و تقويت آنها همت گماشت. دست اي پايينتوسعه

ها زنجيرهرفتن ـ عدم توجه به اهميت زنجيره ارزش در اين صنعت و مشكالت مترتب بر از بين  

 دستي(.ها )درخصوص تأمين خوراك از واحد باالدستي و فروش محصول به واحد پايينبعد از واگذاري

اي و عدم تبيين عنوان سازمان توسعهرنگ بودن نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي بهـ كم 

 چارچوب مصوب درخصوص نحوه تعامل اين سازمان با فعاالن غيردولتي در اين بخش.

وچهارم قانون اساسي كلي اصل چهل يهاهمانطور كه اشاره شد اجراي نادرست و ناقص سياست 

رزش و حذف حاكميت دولتي در اين زنجيره شد كه عوارض جديدي در فضاي منجر به تجزيه زنجيره ا

هاي مخرب در بازار داخلي و خارجي، عدم تأمين نياز بازار وكار كشور ايجاد كرد. رقابتصنعت و كسب

هاي جديد، عدم داخل، ايجاد نوسانات مكرر در بازار، عدم توجه به واحدهاي مياني در توسعه ظرفيت

  1رود.هاي جديد ازجمله اين عوارض به شمار ميدهاي خوراك قابل اتكا براي ايجاد ظرفيتوجود قراردا

ها، تكليف چگونگي ظهور اين عوارض از آنجا آغاز شد كه با حذف رابطه مالكيتي دولت با بنگاه 

هاي خصوصي اين حوزه خود را مستقل از هرگونه مداخله و ارتباط اين دو نهاد روشن نشد و بنگاه

دليل ماهيت يكپارچه و فناوري فرآيندي خود همواره دانند. درحالي كه اين صنعت بهنظارت دولت مي

گري راهبري منسجم در سطوح مختلف است و فقدان نقش رگوالتوري و تنظيمريزي و نيازمند برنامه

 شركت ملي صنايع پتروشيمي از نقاط ضعف وضعيت فعلي صنعت پتروشيمي كشور است. 
 

 آنها يابيها و مكانهاي نامناسب طرحخابانت .5

هاي نامناسب يكي ديگر از داليل عدم امكان عدم توجه به مطالعات كارشناسي، انتخاب و اجراي طرح

مقرر  1131عنوان مثال طبق مصوبه هيئت وزيران در سال هاي ايجاد شده است. بهاستفاده از ظرفيت

يافته و ارتقاي فناوري در بخش نفت، خط لوله وسعهمنظور بهبود وضعيت مناطق كمتر تشد كه به

تعداد اندكي از اتيلن غرب احداث شود. حال بعد از گذشت بيش از ده سال از زمان تصويب اين طرح 

هاي وابسته اين خط ازجمله پتروشيمي پليمر كرمانشاه و تا حدودي پتروشيمي لرستان مجتمع

بي براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا طرح مذكور در تحقق اند. لذا اكنون زمان مناساندازي شدهراه

 عمل كرده است؟  وباي خود خاهداف توسعه

                                                 
 . 1132افزوده نفت و گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي، . نقش حاكميت در توسعه زنجيره ارزش1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

هزار ميليارد ريال هزينه حدود  14طرح عمراني كمك به احداث خط لوله اتيلن غرب با بيش از  

به  طرح 12طرح مرتبط با اين خط از مجموع  دودرصد پيشرفت فيزيكي داشته است و تاكنون  83

برداري رسيده است. برخي مسئوالن در دفاع از خط لوله اتيلن غرب در برابر ايرادات بسياري كه بهره

كردند ازجمله غيراقتصادي بودن آن، به موضوع نقش كارشناسان متعدد به اجراي اين طرح وارد مي

ل حاضر تقريباً تمام ، اين درحالي است كه درحاكردندهاي غربي اشاره مياي اين طرح در استانتوسعه

شود و عمالً محصوالت اين مجتمع در محصوالت واحد پليمر كرمانشاه به خارج از كشور صادر مي

 توليد در استان نقشي ندارد.  يبخشدست و تحركنايع پايينتوسعه ص

 .ميزان توليد، صادرات و فروش داخلي محصوالت پتروشيمي پليمر كرمانشاه ارائه شده است 3در جدول  

 

 0040و  0042هاي ميزان توليد صادرات و فروش داخلي محصوالت پتروشيمي پليمر كرمانشاه در سال .4جدول 
 )هزار تن(

 فروش داخلي صادرات توليد  سال

1132 233 233* 3/23 

1131 233 235 3/23 

 شركت ملي صنايع پتروشيمي.مأخذ: 

در سـال   نسبت به ميزان توليد اين سال، توليد آزمايشـي پليمـر ايـن واحـد     1132ت در سال صادرا بودن مقدار تربيشرسد دليل اصلي نظر ميبه *

 صادر شده است.   1132باشد كه به همراه توليدات سال مي 1131

 

درصد محصوالت توليدي شركت پليمر كرمانشاه  34دهد بيش از نشان مي 3همانطور كه آمار جدول  

اين به خارج از كشور صادر شده است. ( 1131و توليد سال  1132و  1131هاي )مجموع توليد سال

هاي عنوان ماده اوليه در داخل استان و استاندرحالي است كه قرار بود محصوالت توليدي اين واحد به

 همجوار به مصرف برسد.

نفر  844با اشتغالزايي نزديك به  1ميليارد ريال 3444 بيش ازاي شيمي كرمانشاه با هزينهپترو 

 كهاين با وجودصورت پيمانكاري( درحال فعاليت است. نفر اشتغالزايي مستقيم و بقيه به 144دود )ح

توان اما باز هم نمي ،هزار تني است 144تعداد شاغلين چند برابر استاندارد تعداد شاغلين در يك واحد 

نسبت به ماندگي، افزايش اشتغال و كاهش فقر در استان طرح را در تحقق اهداف جبران عقب

 به انضمام هزينه احداث خط لوله، موفق دانست.اي كه در اين طرح هزينه شده است، سرمايه

گيري در مسائل مكانيابي واحدهاي پتروشيمي به هاي كنوني تصميمبرخي از نقاط ضعف شاخص 

 2شود:شرح زير بيان مي

                                                 
 .11/3/1131پ ب مورخ  14 -341/1. شركت پتروشيمي باختر، نامه شماره 1

هـاي توسـعه،   هاي آمـايش سـرزمين و مكانيـابي مناسـب طـرح     اي صنعت پتروشيمي، تهيه طرحاي توسعه منطقهه. تدوين سياست2

 . 1133انديشگاه تحليلگران انرژي فناوري، 



 

 

 طرح،اي هپوشي از بعضي شرايط مورد نياز و بررسي ناقص نيازمنديـ چشم 

 ونقل و عدم برآورد درست آن،توجهي به هزينه حملـ بي 

 ها،ـ كافي نبودن اطالعات و يا نادرست بودن آنها در مورد بازار و برآورد هزينه 

اظ مباني علمي حو رويكردهاي شخصي مديران بدون ل ـ عوامل محيطي ازجمله فشارهاي سياسي 

 ،و كارشناسي

 آينده. توجهي به تغيير و تحوالتـ بي 

شود اين است كه كمبود موضوع ديگري كه توسط مسئولين صنعت پتروشيمي كشور مطرح مي 

پروپيلن عامل توسعه نيافتن صنايع تكميلي مرتبط با اين محصول است. بنابه اظهارات موجود، اتيلن به 

ادي رشد كرده دستي اين محصول تا حد زيوفور از منابع اتان در كشور توليد شده است و صنايع پايين

هاي آتي است و براي رشد بيشتر صنايع تكميلي بايد زمينه توليد پروپيلن فراهم شود. اما بررسي طرح

هاي پيشنهاد شده با هدف مورد نظر دهد كه طرحبرنامه ششم و هفتم صنعت پتروشيمي نشان مي

ها به صورت تبديل گاز حنشان داده شده است، اكثر طر 3طور كه در جدول همخواني ندارد. زيرا همان

شود تعريف اتيلن تبديل ميپروپيلن و پليپروپيلن يا تبديل گاز به الفين كه در نهايت به پليبه پلي

واقع تبديل گاز به انتهاي شاخه است و با تبديل گاز به پروپيلن و پروپيلن درند. تبديل گاز به پلياشده

 ت. ايجاد شاخه زنجيره ارزش پروپيلن متفاوت اس

كمبود خوراك  نكته قابل توجه ديگر آنكه درحال حاضر واحدهاي موجود پتروشيمي كشور با 

هزار تن و  348ظرفيت اسمي پروپيلن  1131در سال  14پروپيلن مواجه هستند مطابق آمار جدول 

وجود هاي خالي در صنعت هزار تن بوده است. لذا زماني كه ظرفيت 1145پروپيلن پليظرفيت اسمي 

 . جاي تأمل داردپروپيلن ارد، ايجاد ظرفيت جديد پليد

 

 

 

 

 

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 0414گذاري صنعت پتروشيمي تا افق سرمايهپيشنهادي هاي جديد . ظرفيت4جدول 

 ظرفيت اسمي )هزار تن در سال( محل اجرا نام طرح
 گذاريميزان سرمايه خوراك

 ميليارد ريال(ريالي ) ارزي )ميليون دالر( در سال(تن ميزان )هزار  نوع

 2144 133 م.م.م.ر  3/1 متان 1453 كرمانشاه آمونياك/ اوره

 2551 538 م.م.م.ر  3/2 متان 1855 سسرخ آمونياك/ اوره

 2551 538 م.م.م.ر  3/2 متان 1855 چابهار آمونياك/ اوره

 8243 1534   3533  هاي اوره/ آمونياكجمع طرح

 1313 343 354 اتان 538 ماهشهر الفين

 1444 جاسك آروماتيك
 متان 

 گاز مايع

 م.م.م.ر  1/1

134 
552 3344 

OCM 2331 جاسك 
 متان 

 اكسيژن

 م.م.م.ر  15

2331 
1433 14514 

 1834 پارسيان الفين ـ آروماتيك
 اتان

 نفتا

1144 

2444 
1331 23313 

 1834 سيران الفين ـ آروماتيك
 اتان

 نفتا

1144 

2444 
1331 23313 

 33383 5811   12414  ين و آروماتيكهاي الفجمع طرح

PDH/PP 5231 331 314 پروپان 1444 پارسيان 

PDH/PP 8134 333 534 پروپان 344 خارك 

 PDH/PP  1344   1131 12332هاي جمع طرح

GTPP 3331 1133 م.م.م.ر  3/5 متان 2353 دير 

GTPP 3331 1133 رم.م.م. 3/5 متان 2353 چابهار 

GTPP 3331 1133 رم.م.م.  3/5 انمت 2353 قشم 

GTPP 3331 1133 رم.م.م.  3/5 متان 2353 الوان 

GTPP )3331 1133 رم.م.م.  3/5 متان 2353 بندرعباس )ايرانشهر 



 

 

 ظرفيت اسمي )هزار تن در سال( محل اجرا نام طرح
 گذاريميزان سرمايه خوراك

 ميليارد ريال(ريالي ) ارزي )ميليون دالر( در سال(تن ميزان )هزار  نوع

GTPX 3115 324 رم.م.م.  3/1 متان 342 سبزوار 

GTPX 3235 1335 رم.م.م.  1/8 متان 1413 پارسيان 

GTPX 1533 جاسك 

 متان

 اكسيد اتيلن

 ونياكآم

 اسيد سولفوريك

 م.م.م.ر  3/3

13 

133 

11 

1811 14133 

GTO 3111 1853 رم.م.م.  3/5متان   1435 سرخس 

GTO )3111 1853 رم.م.م.  3/5متان   1435 بندر اميرآباد )مازندران 

 OCM ،GTO ،GTPX ،GTPP  28335   12388 38338هاي جمع طرح

EPDM )35 ماهشهر )طرح پليمري 
 اتيلن 

 پيلنپرو

23 

15 
113 1111 

 313 ماهشهر پليمرهاي مهندسي
 بنزين

 پروپيلن

228 

123 
312 3213 

PTA/PET ارازايلينپ 2444 پارسيان 
MEG 

334 

154 
1223 3344 

 پارك متانول

MMAI 

PMMA پارسيان 
524 

 8144 383 1354 متانول

MTP/IPP 1243 

 3813 333 133 استايرن 514 عسلويه مشتقات بوتادين ـ استايرن

 32313 3413   5438  هاي پليمريجمع طرح

 353 ماهشهر زنجيره بنزن

 بنزن

 آمونياك

 اسيد سولفوريك

134 

53 

52 

133 5151 
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 ظرفيت اسمي )هزار تن در سال( محل اجرا نام طرح
 گذاريميزان سرمايه خوراك

 ميليارد ريال(ريالي ) ارزي )ميليون دالر( در سال(تن ميزان )هزار  نوع

 1225 ماهشهر زنجيره متانول
 اتيلن

 متان

53 

 رم.م.م. 1/5
1132 3383 

 2414 331 225 بوتان 133 ماهشهر زنجيره بوتان

 244 ماهشهر اكريلو نيتريل
 وپانپر

 آمونياك

134 

118 
114 2553 

 258 عسلويه پلي ال/ پروپيلن كاليكول
 پروپيلن

 اكسايد
131 125 1334 

 1141 113 رم.م.م. 1/1 متان 1144 چابهار متانول/ آمونياك

 2434 335 رم.م.م. 3/5 متان 2344 چابهار DMEمتانول/ 

MEG 334 311 113 اتيلن 555 پارسيان 

 13482 1343 1354 متانول 1133 پارسيان پارك متانول

VAM/EVA/PVOH  234 5325 312 154 اتيلن 

 33321 3113   14338 پارسيان هاي شيمياييجمع طرح

 231333 11331   32245  هاجمع كل طرح

 شركت ملي صنايع پتروشيمي.مأخذ: 

 



 

 

ايجاد هاي پيشنهادي برنامه ششم و هفتم صنعت پتروشيمي نشان از همچنين بررسي طرح 

ظرفيت اسمي، توليد و  14در جدول  .هاي موجود داردهاي جديد بجاي استفاده از ظرفيتظرفيت

براي مثال  .استشده نشان داده  2411هاي مصرف برخي از محصوالت پتروشيمي كشور در سال

يد اما ظرفيت تول ميليون تن افزايش خواهد يافت، 12به بيش از  1343ظرفيت توليد متانول در افق 

 عنوان يكي از محصوالت زنجيره توليد متانول، تغييري نخواهد كرد. يد بهلدئفرما
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  2120و  2100هاي در سال ظرفيت اسمي، توليد و مصرف برخي محصوالت پتروشيمي در ايران، خاورميانه و جهان. 01جدول 
 )هزار تن( 

 جهان ظرفيت توليد خاورميانه ايران 

 برداري ي پس از بهرهظرفيت اسم 0040سال  

 هاي برنامه پنجماز طرح
 0414 2100 2120ظرفيت اسمي در افق 

 مصرف توليد ظرفيت توليد

 2120 2100 2120 2100 2120 2100 عملكرد توليد ظرفيت اسمي 

 145881 53535 145881 53535 243233 142335 15543 13113 12313 23133 3323 5433 متانول

 243118 118134 243118 113332 211334 151331 33518 23113 13352 12352 3323 3233 اتيلن

 114234 33142 114234 31831 153153 141318 13183 3338 5314 2333 852 348 پروپيلن

 121323 31583 121323 31238 154453 38331 11833 13218 3133 3133 1132 3153 پلي اتيلن

 35821 53433 35821 53123 142311 38333 15343 3253 3855 1355 831 1145 پلي پروپيلن

 133812 113335 138314 115335 234281 135332 12533 3153 1323 2831 123 1828 ساير مواد پليمري

 113451 88213 113451 88213 132531 144333 21212 8312 5538 1131 1111 2231 ها )بنزن و پارازايلين(آروماتيك

 18544 28354 18544 28354 31344 12551 8814 1435 2315 1115 523 335 استايرن

 15132 14534 15132 14138 13211 11312 833 133 313 133 134 213 بوتادين

 83388 32244 83388 32244 33213 38338 1131 2458 25 25 24 25 فرمالدئيد

 13313 11351 18333 11525 23332 24138 1821 383 834 334 151 134 اسيداستيك

 131144 153344 131144 153344 238114 133218 13321 22422 13328 15132 1338 3332 **اوره

 132352 181283 132352 181283 233131 243833 28112 18323 12183 11144 1213 1355 **آمونياك

 ص پ. 1 -23454/2ره ريزي و توسعه، نامه شمار برنامهتفدت ملي صنايع پتروشيمي، كشرمأخذ: 

*

**

 



 

 

 و خاورميانه پتروشيمي جهان  صنعتوضعيت 

ن تن محصوالت پايه پتروشيمي شامل اتيلن، پروپيلن، متانول، ميليو 558، در مجموع 2413در سال 

اند. در اين ميان اتيلن باالترين حجم توليد را داشته و پروپيلن آروماتيك و بوتادين در جهان توليد شده

سهم آمريكا، ژاپن و اروپاي  2444-1334هاي اند. طي سالهاي بعدي قرار گرفتهو متانول در رتبه

 12درصد كاهش يافته و امروزه اين نواحي تنها  55درصد به  34ات پايه پتروشيمي از غربي از توليد

درصدي  14درصد توليد محصوالت پايه را در اختيار دارند. كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين سهم 

  1اند.درصد از اين محصوالت را به خود اختصاص داده 13و ساير كشورها توليد 

ها ناشي از عرضه و ه ابعاد اقتصادي طرح، قيمت جهاني نفت خام، تشديد نگرانيعوامل متعددي ازجمل

برداري از بر و بهرهصنايع انرژيروي محيطي وضع مقررات جهاني زيست و هاي فسيليمصرف سوخت

خصوص در آمريكا( سبب شده است كه رويكرد توسعه صنعت پتروشيمي در جهان گاز )بهذخاير شيل

 ي توليد و توسعه زنجيره محصوالت سوق پيدا كند. به سمت يكپارچگ

منظور بهبود حاشيه سود و صيانت از منابع خوراك خام به هاي بزرگ پتروشيمي بهاغلب شركت

اند و در اين راه اقدام به خارج كردن سرمايه خود از دستي پتروشيمي روي آوردهتوسعه صنايع پايين

هاي مشاركتي بهبود راندمان توليد، وليدكنندگان با ايجاد طرحاند، اين تهاي غيريكپارچه نمودهطرح

 2اند.بازاريابي و عرضه محصول را مدنظر قرار داده

عنوان يكي از خصوص در كشور عربستان بهاين تغيير رويكرد را در منطقه خاورميانه به 

عالم شده توسط هاي اتوان مالحظه كرد. ازجمله طرحمينيز رقباي اصلي صنعت پتروشيمي كشور 

  1زير است: حكشور عربستان به شر

 

 عربستان .0

 گذاري با مشاركت سابيك، آرامكو و صندوق ملي سعودي.تأسيس شركت سرمايهـ 

 هاي صنعتي پالستك و پالسكم در شهرهاي صنعتي جبيل و ينبوع سعودي.ريزي ايجاد پاركـ طرح

هزار تن در سال و پلي متيل متا  254فيت ميليارد دالري متيل متا آكريالت با ظر 2/1ـ طرح 

 هزار تن در سال با مشاركت سابيك و ميتسوبيشي ژاپن. 34آكريالت با ظرفيت 

 ـ طرح پلي بوتيلن ترفتاالت توسط سيپكم سعودي.

 سيناي سعودي. هزار تني پلي استال شركت ابن 54ـ طرح 

                                                 
 .1133، 84رساني، ش ز اطالعريزي توسعه، مركشركت ملي صنايع پتروشيمي، گزارش صنايع پتروشيمي جهان، مديريت برنامه .1

 .1133، 33رساني، ش ريزي توسعه، مركز اطالعصنايع پتروشيمي جهان، مديريت برنامهگزارش . شركت ملي صنايع پتروشيمي، 2

 همان.. 1
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 2425ر قالب برنامه راهبردي هاي خود دشركت سابيك عربستان درصدد توسعه فعاليتهمچنين 

را دارد، به همين منظور اين شركت احداث  هابوده و قصد ورود به بازارهاي جهاني پلي اورتان

 3/1گذاري را با مشاركت اكسون موبيل در ناحيه الجبيل با سرمايه هاي االستومرهاي كميامجتمع

 ميليارد دالر در برنامه دارد.

توان به طرح تبديل مستقيم نفت خام به محصوالت شيميايي اشاره هاي سابيك مياز ديگر طرح

رسد؛ محصوالت اين برداري ميبه بهره 2424آغاز شده و تا سال  2413كرد كه مطالعات آن از سال 

 ميليون تن انواع محصوالت پتروشيميايي و محصوالت ويژه شيميايي است. 14طرح، ساليانه 

ها و توليد محصوالت مياني م و استفاده از مخلوط خوراكهاي پالستك و پالسكايجاد پارك

 هاي شركت سابيك عربستان است. متعدد نشان از آن دارد كه توسعه صنايع تكميلي از برنامه

هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي در برخي ديگر از كشورهاي در ادامه وضعيت طرح

 همسايه ارائه شده است. 

 

 امارات متحده عربي .2

هاي اخير اقدام به خريد واحدهاي شركت الملل ابوظبي طي سالنفت بينگذاري كت سرمايهشر

 نموده است. نواكميكال در كانادا و اسپانيا و خريد سهام اكثريت شركت اتريشي بوراليس

كننده انواع طرح مشاركتي بروج امارات )مشاركت بوراليس و شركت نفت ابوظبي(، واحد توليد

برداري كامل از خط سوم آن به ساليانه است. ظرفيت اين مجتمع با بهره در ناحيه روئيس هاالفينپلي

 يابد.پروپيلن افزايش مياتيلن و پليميليون تن انواع پلي 5/3

در  2413ديگر طرح بزرگ است كه قرار است تا سال  (مجتمع آروماتيك تكامل )كماويات

هزار تن  344ميليون تن پارازايلين و  3/1ين واحد ساليانه برداري برسد. محصوالت اابوظبي به بهره

 بنزن است. اين طرح حاصل مشاركت امارات متحده عربي با شركت ايندو راماي تايلند است.

 

 قطر .0

ترين ذخاير گاز طبيعي جهان است. ميدان گازي موسوم به گنبد شمالي اين كشور داراي يكي از بزرگ

گذاري رود. قطر با سرمايهشمار ميترين ميدان گازي جهان بهيران بزرگدر قطر و پارس جنوبي در ا

است. از  2424ميليارد دالري خود درصدد توسعه صنايع شيميايي ـ پتروشيميايي خود تا سال  25

                                                 
1. Polyurethane 

2  . Elastomer 

3  . Borealis 

4  . Ruwais Polyolfins 

5. Chemaweyaat 



 

 

برداري به بهره 2413توان به طرح الكرانه اشاره كرد كه تا سال هاي در دست احداث ميمهمترين طرح

ميليون تن اتيلن  5/1هزار تن پروپيلن،  184ميليون تن اتيلن،  1/1اين مجتمع ساليانه رسد. در مي

 شود.ها توليد ميهزا تن اكسو الكل 254ها و هزار تن آلفا الفين 144گليكول، 

 

 كويت .4

هاي ملي نفت و صنايع پتروشيمي كويت در صدد احداث يك مجتمع تلفيقي پتروپااليشگاهي شركت

هستند، اين مجتمع شامل يك واحد كراكر اتيلن و مشتقات آن است كه  2424لزور تا سال در ناحيه ا

( و (LLDPEاتيلن با دانسيته پايين هزار تن پلي 344هزار تن اتيلن گليكول،  344محصوالتي شامل 

 كند.پروپيلن توليد ميهزار تن پلي 344و HDPE) اتيلن با دانسيته باال )پلي

واحدهاي كند كه خوراك ميليون تن پارازايلين توليد مي 2/1ن مجتمع ساليانه واحد آروماتيك اي

 كند.را تأمين ميدست خود پايين

افزوده بيشتر، اشتغالزايي و تنوع محصوالت ايجاد ارزشبراساس گزارش صنايع پتروشيمي جهان 

ضو شوراي همكاري دستي پتروشيمي ميان كشورهاي عتوليدي از مهمترين داليل توسعه صنايع پايين

ميايي يهزار نفر در صنايع شيميايي ـ پتروش 154نزديك به  2411است، در سال  GCCخليج فارس 

اند. براساس مطالعات انجام شده، به ازاي هر شغل در صنايع باالدست كار بودهاين منطقه مشغول به

 شود.دستي آن ايجاد ميپتروشيمي، سه شغل در صنايع پايين

تا به امروز، ميانگين رشد ظرفيت صنايع پتروشيمي كشورهاي عضو شوراي همكاري  2443از سال 

  درصدي در اين حوزه را به همراه داشته است. 2/12درصد بوده كه رشد اشتغالزايي  5/3خليج فارس، ساليانه 

هاي پيش روي صنايع پتروشيمي در گزارش صنايع پتروشيمي جهان از مهمترين چالش

اي و كوچك بودن هاي سرمايهسي به خوراك رقابتي، كمبود نيروي كار، رشد هزينهخاورميانه دستر

هاي توليدي بر توليد محصوالت با بازارهاي محلي عنوان شده كه براي غلبه بر آن تمركز شركت

 گذاري در ساير كشورها ازجمله راهكارهاي ارائه شده در اين گزارش است. افزوده باالتر و سرمايهارزش

 

 2120اهي به وضعيت بازار عرضه و تقاضاي جهاني متانول تا سال نگ

دهد كه وضعيت عرضه و تقاضاي متانول در سطح جهان از نشان مي IHSهاي مؤسسه بررسي

اي كه همواره مازاد ظرفيت توليد متانول در گونهبا روند افزايشي همراه بوده است. به 2443هاي سال

 33ميالدي ظرفيت توليد ساليانه متانول  2411اين گزارش در سال  جهان وجود داشته است. براساس

ميليون تن بوده است. بنابراين ظرفيت خالي توليد اين  5/53ميليون تن و ميزان مصرف آن حدود 

وضعيت ظرفيت توليد،  1ميليون تن در سال بوده است. در نمودار  5/13محصول در جهان برابر با 

 نشان داده شده است.  2411ل در مناطق مختلف و ايران در سال توليد واقعي و مصرف متانو



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 2100. وضعيت متانول جهان و ايران در سال 0نمودار 
 )ميليون تن در سال(

 

 

 

 

 

 

 
اره هـاي تفكـر ايـران، شـم    هاي گازي، شبكه كانونها، كليد توسعه زنجيره ارزش در پتروشيميقيمتگذاري پلكاني نرخ خوراك گاز پتروشيميمأخذ: 

14 ،1131. 

 

دهد، كشورهاي اروپايي، اياالت متحده آمريكا و كشورهاي نشان مي 1طور كه آمار نمودار همان 

رغم ظرفيت توليد و همچنين مصرف باالي متانول، با اطمينان از تالش كشورهاي شرق آسيا، به

به كمك واردات از اين ا رخاورميانه براي افزايش ظرفيت توليد اين محصول، بخش زيادي از نياز خود 

 اند.كشورها تأمين نموده

 الوصف افزايش ظرفيت توليد متانول ايران باعث كاهش قيمتي اين محصول در جهان خواهد شد. مع 

هاي متانولي كشور، البته اين احتمال وجود دارد كه با استمرار تحويل خوراك گاز ارزان به مجتمع 

اما مشكل اينجاست كه  ،ش محصول توليدي خود مواجه نشونداين واحدها با مشكالت جدي براي فرو

اين موضوع به معناي انتقال رانت خوراك گاز به بازارهاي صادراتي ايران براي تأمين نيازهاي 

تر است و ايران را به صادركننده بزرگ اين ماده خام هاي پايينكشورهاي ديگر به متانول با هزينه

 كند كه منطقي نيست.تبديل مي

 

 گيرينتيجه

هاي كلي توليد ملي، هاي كلي انرژي، سياستبررسي قوانين و اسناد باالدستي كشور ازجمله سياست

هاي كلي اقتصاد مقاومتي، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون حمايت از كار و سرمايه ايراني، سياست

ارزش، توليد و فروش  نفت گوياي اين موضوع است كه تكميل زنجيرهوظايف و اختيارات وزارت 

 ها است. محصوالت نهايي پتروشيمي از اهداف مشترك اين قوانين و سياست

هاي اجرا شده بررسي وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور كه ماحصل تصميمات و برنامهاما  



 

 

هاي آتي صنعت پتروشيمي كشور نشان از آن دارد كه نتيجه، اهداف در گذشته بوده و واكاوي برنامه

 مورد نظر را در حد مطلوبي برآورده نكرده است و نخواهد كرد. 

هاي صنايع باالدستي برخي از ويژگي ،گيري ضعيف صنايع ميانيقبل از پرداختن به داليل شكل 

پتروشيمي برشمرده شده است كه با مشكالت موجود كشور سنخيتي ندارد. ازجمله اين موارد اشتغالزايي 

خصوص هاي اساسي كشور بيكاري بهاين صنايع است. درحال حاضر يكي از چالش يبري باالكم و سرمايه

طور بهالتحصيالن دانشگاهي است. اين درحالي است كه در صنايع باالدست ايجاد هر شغل بيكاري فارغ

صرف توسعه صنايع باالدست به عبارت ديگر ميليارد تومان هزينه دربر دارد. به 2تا  1نزديك به متوسط 

 توان انتظار داشت كه اين صنعت در حل مشكل بيكاري كشور مؤثر باشد. وشيمي نميپتر

هاي اساسي صنايع باالدست پتروشيمي است. براساس آمارهاي نياز به آب در حجم زياد از ديگر ويژگي 

 هاي فعاليت صنعتي در بخش صنايع، توليد مواد و محصوالت شيميايي باالترين سهمموجود در ميان گروه

 اند. ميليون مترمكعب به خود اختصاص داده 184با حجم بيش از  1134مصرف آب را در سال 

اي صنايع باالدست پتروشيمي است. به طوري هافزوده كم از ديگر ويژگيتوليد محصوالت با ارزش 

دالر در هر تن بوده است،  333، ارزش صادرات محصوالت عمده پتروشيمي حدود 1131كه در سال 

 دالر بوده است( 333ارزش هر تن محصوالت صادراتي )كل محصوالت( حدود البته در اين سال )

 دالر ارزش داشته است.  2321لي كه هر تن واردات اين محصوالت به كشور درحا

هاي صنايع باالدست محيطي و نياز به واردات تكنولوژي از ديگر ويژگيزيست اثرات سوء 

سازد. لذا بايد به گذاري هدفمند اين صنايع را ضروري ميپتروشيمي است كه گسترش و سرمايه

ه عطور جد توساز مزاياي صنعت استراتژيك پتروشيمي در كشور به مندي هرچه بيشترمنظور بهره

 دست در دستور كار قرار گيرد. بيشتر صنايع مياني و پايين

گيري زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي در گزارش حاضر برخي از داليل ضعيف بودن شكل 

 كشور بررسي شد كه نتايج مستخرج از آن عبارتند از: 

 

 هاي عمرانيحفهرست عناوين طرتدوين هاي توسعه صنعت به تعريف و نامهشدن بر متمركزـ 

بر برداري از منابع در مقابل الگوي مبتنيالگوي غالب در صنعت پتروشيمي كشور، الگوي بهره

محور است. با اين رويكرد، اولويت صنعت جاي نگاه توسعهمحور بو نگاه غالب نگاه پروژه تكنولوژي

عنوان موتور محرك توسعه در كشور مطرح درآمدزايي است نه اينكه اين صنعت بهپتروشيمي كشور، 

هاي عمراني خالصه و تالش هاي توسعه صنعت پتروشيمي به تعريف طرحبرنامهباشد. به همين دليل 

شود. ردپاي اين رويكرد را در مي ها منتهيمديران و مسئوالن مربوط به اجرايي شدن اين طرح

توان يافت هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز ميلياتي وزارت نفت براي تحقق اهداف سياستعم هايبرنامه

 كه در گزارش به آن اشاره شده است. 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 قانون اساسي( 44)وچهارم هاي كلي اصل چهلسياستاجراي ـ عدم اجراي صحيح قانون 

بودن نولتي و پايبند ها بابت رد ديون به بخش عمومي غيردواگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت

هاي صنايع مياني و گذاري در طرحاي، اولويت نداشتن سرمايههاي توسعهآنها به اجراي طرح

هاي واگذار شده، از بين هاي صاحب سهام مجتمعدستي پتروشيمي در اهداف برخي از شركتپايين

عدم اجراي قب رنگ شدن نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي ازجمله عوارفتن زنجيره ارزش، كم

 بوده است.  وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلصحيح و كامل قانون سياست

 

اي با عنوان سازمان توسعهـ مشخص نبودن نحوه تعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي به

 غيردولتي اقتصادي فعاالن 

ها، تي دولت با بنگاهوچهارم قانون اساسي و حذف رابطه مالكيهاي كلي اصل چهلبعد از اجراي سياست

چارچوب جديدي براي برقراري ارتباط بين دو نهاد مذكور تبيين نشد و حدود و ثغور وظايف هريك از 

اي مفقوده در وضعيت فعلي هعبارت ديگر يكي از حلقهاين دو نهاد در مقابل ديگري مشخص نشد. به

عنوان سازمان شيمي بهصنعت پتروشيمي كشور فقدان نقش رگوالتوري شركت ملي صنايع پترو

 اي است.توسعه

 

 صنعت پتروشيمي دستبراي صنايع باال گاز طبيعي ـ ارزان بودن قيمت خوراك

هاي خوراك به گذاري در صنعت و عدم تسري تخفيفتخفيف خوراك گاز با هدف تشويق سرمايه

ر در حوزه ساز فضاي رانتي شد كه محرك بخش خصوصي براي فعاليت بيشتدي زمينهعهاي بحلقه

نامتوازن صنعت شد. عمده محصوالتي كه با خوراك گاز در صنعت پتروشيمي  صنايع باالدستي و رشد

آمونياك است. براساس آمار موجود ظرفيت توليد متانول  و اوره ،د شامل متانولوشميكشور توليد 

هاي برنامه پنجم حبرداري از طرميليون تن بوده است كه پس از بهره 5، بيش از 1131كشور در سال 

ميليون تن خواهد رسيد. ظرفيت اسمي  12به بيش از  1343ميليون تن و در افق  23اين ظرفيت به 

اين ظرفيت به  1343است كه مقرر شده در افق  1131ميليون تن در سال  3اوره در كشور نزديك به 

ميليون  3/1حدود  1131ميليون تن برسد. همچنين ظرفيت توليد آمونياك كشور در سال  18حدود 

ميليون تن خواهد رسيد. بررسي  3/12ها به حدود تن بوده است كه در صورت اجراي به موقع برنامه

هاي آتي صنعت پتروشيمي كشور حاكي از آن است كه عملكرد فعلي صنعت پتروشيمي كشور و برنامه

واهد شد كه فروش محصوالت كشور صادر خويژه متانول به خارج از اي از اين محصوالت بهبخش عمده

بهره ماندن به معني انتقال تخفيف خوراك گاز به كشورهاي خارجي و بيدليل عرضه زياد( )بهارزان 

 كشور از منافع آن است. 



 

 

 يابي آنهاي پتروشيمي و مكانهاـ انتخاب نامناسب طرح

ها و مكانيابي سب طرحدست در كشور انتخاب نامنااز ديگر داليل توسعه كمتر صنايع مياني و پايين

 ،هاي وابسته به آن با هدف اشتغالزايياشتباه آنهاست. براي نمونه خط لوله اتيلن غرب و مجتمع

محروم غرب كشور به اجرا درآمده است. اما  هاياستانبخشي توليد و فناوري در ركحفقرزدايي و ت

اثربخشي الزم را نداشته  ،رحهاي مشابه سبب شده است كه طمكانيابي نادرست طرح و انتخاب طرح

ها با هاي آتي در صنعت پتروشيمي كشور نيز حاكي از آن است كه انتخاب طرحباشد. بررسي طرح

 اي كشور همخواني ندارد كه در گزارش به آن اشاره شده است. نيازهاي توسعه

صوالت با با توجه به مزاياي توسعه صنايع مياني ازجمله نياز به واردات كمتر و توليد مح 

تر، هاي كوچكگذاري در مقياسافزوده بيشتر، قابليت تأمين مالي در داخل كشور و سرمايهارزش

هاي قبلي ايجاد شده در بخش باالدست، امكان استفاده از تكنولوژي ساخت فرصت استفاده از ظرفيت

نجم توسعه گسترش تر، در برنامه پتر و با قيمت مناسبيتباخل يا خريد تكنولوژي در شرايط رقدا

( برنامه مدنظر قرار گرفت. لكن اين ماده قانوني به 153زنجيره ارزش و توسعه صنايع مياني در ماده )

دليل برداشت اشتباه از الزامات توسعه صنايع مياني و مشخص نبودن متولي اجراي آن كه در گزارش 

 اي در بر نداشت. طور خالصه به آنها اشاره شده است نتيجهبه

و يافتن راهكاري كه قيمتگذاري خوراك گاز منجر به  طبيعي درخصوص قيمت خوراك گاز 

( 1ماده )« الف»بند « 3»گذاري و توسعه صنايع مياني پتروشيمي نيز شود در جزء تشويق سرمايه

، مقرر شد كه براي واحدهايي (2) الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون

هاي پلكاني در نظر با انعقاد قراردادهاي بلندمدت در گسترش زنجيره ارزش مؤثر هستند، تخفيفكه 

 گرفته شود. 

( قانون برنامه پنجم و تعيين عوارض ويژه بر محصوالتي كه 143استفاده از ظرفيت قانوني ماده ) 

افزايش تصادي به صادرات و افزوده پايين دارند نيز راهكار ديگري براي كم كردن انگيزه فعاالن اقارزش

دست بود كه از اين ظرفيت قانوني هاي جديد در پايينفروش محصوالت در داخل و يا ايجاد ظرفيت

 هم استفاده نشد. 
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 پيشنهادها

 . ضرورت تدوين و تصويب استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي در سطح هيئت وزيران0

افتند، اين طور پيوسته و سريع اتفاق ميحوالتي مواجه هستند كه بههاي اقتصادي همواره با تغيير و تبنگاه

 گيرد. ديگر ابعاد سازمان را دربر مي تغيير و تحول ساختار سازماني، تكنولوژي، مديريت، نيروي انساني و

كند. با توجه به تغييرات استراتژي هر سازمان نقشه راه را در مواجه با اين شرايط تعيين مي 

هاي كلي كه در مسير توسعه صنعت پتروشيمي كشور رخ داده است ازجمله اجراي سياستاي عمده

اي براي شركت ملي صنايع پتروشيمي، وچهارم قانون اساسي و تعريف نقش سازمان توسعهاصل چهل

ها توسط برخي از اين كشورها با گذارياقدامات كشورهاي منطقه و رقيب و حجم باالي سرمايه

هاي بزرگ، ظهور نفت و گاز شيل و ضرورت اجراي نابع خارجي و مشاركت با شركتاستفاده از م

رسد تدوين استراتژي توسعه صنعت پتروشيمي كشور نظر ميهاي كلي اقتصاد مقاومتي بهسياست

تواند راهگشاي ادامه مسير به نحو مطلوب باشد. برخي اقدامات در صنعت پتروشيمي كشور ازجمله مي

حصر در صنايع باالدستي، حدوامتوازن در صنعت پتروشيمي كشور، صدور مجوزهاي بيرشد و توسعه ن

هاي گزاف ازجمله هاي تكليفي و صرف هزينهها و مكان آنها، وجود طرحهاي نامناسب طرحانتخاب

 هاي نبود استراتژي و راهبرد توسعه در صنعت پتروشيمي كشور است. نشانه

ردهاي اقتصاد مقاومتي، استراتژي توسعه صنعتي پتروشيمي كشور لذا الزم است با توجه به رويك 

 تدوين شود.

دستي در صنايع باال هاي موجود و در حال ساختبه منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفيت .2

ه ارزش بايد در اولويت قرار گيرد و ، توسعه صنايع مياني و گسترش زنجيركشور پتروشيمي

 .ر اين رابطه تدوين شودعه حكمي ددر برنامه ششم توس

 . بازنگري در مجوزهاي صادر شده در صنايع باالدستي پتروشيمي كشور 0

هاي الزم را ندارند و يا هاي مكانيابي ويژگيبراساس شاخصهايي كه شود طرحدر اين خصوص پيشنهاد مي

ي براي آنها تعريف شود و اند، يا جايگزينتاكنون پيشرفت فيزيكي چنداني نداشتهانتخاب طرح بهينه نبوده و 

حصر و حدوهاي بيتقل شود و از ايجاد ظرفيتاطق سواحل جنوبي كشور منمن ويژهيا به ساير مناطق به

 دستي پتروشيمي جلوگيري شود. مشابه در صنايع باال

ت ملي صنايع پتروشيمي تسريع گري شرك. در تدوين و تصويب نقش رگوالتوري و تنظيم4

 .شود

 مشخص شدن فرمول قيمت خوراك.در . تسريع 5

 .در دستور كار قرار داشته باشد ،هاي پااليشگاهيها و استفاده از خوراكپااليشگاهپتروتوسعه . 1
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