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 مجلس دهمراهبرد 

 مسائل اساسي صنعت پتروشيمي و نقش مجلس شوراي اسالمي

 

 

 

 

 چكيده

دستي دستي، مياني و پايينصنعت پتروشيمي كشور شامل سه بخش عمده صنايع باال

است كه با حركت در طول اين زنجيره مزاياي اين صنعت استراتژيك ازجمله تكميلي 

 يابد. بخشي به محصوالت افزايش مي، تنوعافزوده، توسعه تكنولوژيزايي، ارزشاشتغال

مجتمع پتروشيمي در كشور فعال بودند كه  50، حدود 1393براساس آمار سال  

 ميليون تن بوده است.  4/44ميزان توليد آنها 

ه صنعت در توسع مفيديو دهد كه تاكنون اقدامات مثبت نتايج اين گزارش نشان مي 

سهم صادرات پتروشيمي در صادرات صنعتي كه ري طو، بهپتروشيمي كشور صورت گرفته

ميليون  16نزديك به  1393درصد بوده است. در سال  40بيش از  هاي اخيردر سال كشور

 تن انواع اين محصوالت صادر شده است. 

برخوردار است اي جايگاه ويژهاز صنعت پتروشيمي قوانين و اسناد باالدستي كشور  در 

تكميلي،  دستيپايينبايد تالش شود اهداف اين اسناد و قوانين از طريق توسعه صنايع  و

يابي درست، تدوين و تصويب استراتژي توسعه صنعتي هاي مناسب و مكانانتخاب طرح

 پتروشيمي كشور و... تحقق يابد. 
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 مقدمه

مديريت كالن ذخاير نفت و گاز و زنجيره ارزش آن، در كشورهاي صاحب اين ذخاير 

گيران بوده است. صنعت پتروشيمي در ريزان و تصميمهاي برنامههمواره يكي از دغدغه

ها، نقش بسزايي در تبديل كنار ساير صنايع ازجمله صنعت پااليشگاهي كشور و نيروگاه

در اين گزارش تالش افزوده بيشتر دارد. ت با ارزشمحصوالت هيدروكربوري به محصوال

آن در  دشده است تا به اختصار مطالبي به منظور آشنايي با اين صنعت و وضعيت موجو

 شود. كشور ارائه 

 

 . اهميت راهبردي صنعت پتروشيمي1

اساس آخرين آمار موجود، كل انرژي توليدي كشور، عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف بر

ميليون بشكه معادل  7/1229، 3/1668، 8/2229ترتيب به 1392يي انرژي در سال نها

 نفت خام بوده است.

هاي اقتصاد مقاومتي، بايد اقدامات متناسب براي ازسويي با محور قرار گرفتن سياست 

 ريزي و عملياتي گردد.ها برنامهتحقق اهداف اين سياست

جمله صادرات نفت و گاز از طرق مختلف ازپذيري درآمد حاصل از مقابله با ضربه 

هاي مذكور را به خود اختصاص داده هاي سياستيكي از بندصادرات پتروشيمي  افزايش

 است.

درصد از عرضه  10درصد از كل انرژي توليدي كشور،  7اساس آمار موجود حدود بر 

 راك و سوختعنوان خودرصد از كل مصرف نهايي انرژي به 14و حدود اوليه كل انرژي 
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 شود. در مقابل ظرفيت محصوالت پتروشيمي كشوردر صنعت پتروشيمي كشور مصرف مي

ميليون تن بوده است.  5/44ميليون تن و مقدار واقعي توليد  1/57معادل  1393در سال 

هزار ميليارد ريال در داخل  5/333ميليون تن به ارزش  3/16از اين مقدار توليد حدود 

ر محصول ميليارد دال 3/10ميليون تن به ارزش  9/15ه و به ميزانكشور به فروش رفت

عنوان مواد واسطه مورد استفاده قرار گرفته پتروشيمي صادر شده است و مابقي محصول به

 40هاي اخير بيش از سهم صادرات پتروشيمي در صادرات صنعتي كشور در سالاست. 

 درصد بوده است.

افزوده از محصوالت هيدروكربوري توليد ايجاد ارزشلذا توسعه صنعت پتروشيمي و  

كلي هاي جمله سياستشده در كشور و تحقق اهداف قوانين و اسناد باالدستي كشور از

 اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است.

 

 شناسي آن. وضع موجود صنعت پتروشيمي كشور و آسيب2

 . وضع موجود1-2

 . وضعيت توليد و بازرگاني1-1-2

اي هاي توسعهصنعت پتروشيمي بيش از نيم قرن در كشور سابقه دارد و با اجراي طرح

 1ميليون تن رسيده است. در جدول 57اكنون ظرفيت توليد به بيش از هم ،متعدد

تا پايان سال  1390هاي ي مرتبط با صنعت پتروشيمي كشور طي سالهاي كمّشاخص

 ارائه شده است.  1393

 

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _______________________________________ 

 

 

4 

 توليد، فروش داخلي و صادرات محصوالت پتروشيمي. مقدار 1جدول 

 1393-1390هاي كشور طي سال

 1393 1392 1391 1390 شرح

 4/44 6/40 06/41 7/42 عملكرد توليد )ميليون تن(

 3/16 5/14 27/13 86/11 مقدار فروش داخلي )ميليون تن(

 5/333 314 7/174 2/111 ارزش فروش داخلي )هزار ميليارد ريال(

 9/15 8/12 8/15 2/18 مقدار صادرات )ميليون تن(

 3/10 9/9 1/12 7/14 ارزش صادرات )ميليارد دالر(

 شركت ملي صنايع پتروشيمي.مأخذ: 

 

 جايگاه صنعت پتروشيمي كشور در خاورميانه و جهان. 2-1-2

سهم ايران  1404بيني شده قبلي مقرر شده بود كه تا پايان سال هاي پيشمطابق برنامه

درصد و نسبت به توليد محصوالت  34در توليد محصوالت پتروشيمي خاورميانه به 

سهم توليدات صنعت پتروشيمي كشور  2درصد برسد. در جدول  6/3پتروشيمي جهان به 

 ارائه شده است.  1393-1389هاي در خاورميانه و جهان طي سال

 

 1393-1389هاي . سهم توليدات صنعت پتروشيمي كشور در خاورميانه و جهان طي سال2جدول 
 )درصد(

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح

 3/2 - 31/2 38/2 4/2 سهم توليدات صنعت پتروشيمي كشور در جهان

 2/22 - 34/22 35/23 5/24 سهم توليدات صنعت پتروشيمي كشور در خاورميانه

 .همانمأخذ: 
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 . جايگاه صنعت پتروشيمي در صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور3-2-1

سهم ارزشي صادرات محصوالت پتروشيمي در صادرات غيرنفتي و صنعتي  3در جدول 

 ارائه شده است. 1393-1389هاي كشور طي سال

 

غيرنفتي و صنعتي كشور طي . سهم ارزشي صادرات محصوالت پتروشيمي در صادرات 3جدول 

 1393-1389هاي سال
 )درصد(

 1393 1392 1391 1390 1389 شرح

 1/28 5/31 2/37 4/43 9/43 درصد سهم صادرات پتروشيمي در صادرات غيرنفتي

 43 46 5/46 2/54 2/54 درصد سهم صادرات پتروشيمي در صادرات صنعتي

 .همانمأخذ: 

 

دهد سهم ارزشي صادرات پتروشيمي در نشان مي 3طور كه آمار جدول همان 

هاي اخير روند نزولي داشته است. يكي از صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور طي سال

هاي مورد بررسي كاهش صادرات محصوالت ها در سالداليل كاهش اين شاخص

 دليل شرايط خاص كشور و وجود تحريم بوده است. پتروشيمي و قيمت آنها به

 

 سازي در صنعت پتروشيميوضعيت خصوصي. 4-1-2

هاي تابعه وچهارم قانون اساسي شركتهاي كلي اصل چهلبه موجب قانون اجراي سياست

هاي موجود، شركت ملي صنايع پتروشيمي به بخش غيردولتي واگذار شد. براساس گزارش

نشان از  1393تا سال  1384ها در صنعت پتروشيمي كشور از سال عملكرد تراكمي واگذاري

مجموعه شامل  سهميليارد ريال دارد. درحال حاضر  397175شركت به ارزش  65واگذاري 
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و طرح  )مطابق قانون( سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، شركت پژوهش و فناوري

اند. درصد مالكيت در شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده 100پتروشيمي دماوند با 

شركت  7درصد از سهام هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس شامل  79تاكنون حدود 

گذاري با ظرفيت كل شركت خدماتي و سرمايه 8كننده يوتيليتي و شركت تأمين 2توليدي، 

پتروشيمي( به بخش غيردولتي درصد از كل ظرفيت نصب شده صنعت  41ميليون تن ) 5/24

 درصد آن تحت مالكيت شركت ملي صنايع پتروشيمي است.  8/20واگذار شده است و 

طرح ديگر با  6بر طرح پتروشيمي دماوند شركت ملي صنايع پتروشيمي در عالوه 

 درصد مشاركت دارد. 20درصد مالكيت كمتر از 

 

 شناسي وضع موجود. آسيب2-2

ميليون تن محصول پتروشيمي توليد  44، بيش از 1393در سال  طور كه اشاره شدهمان

اين ارقام ايجاد شده در اين صنعت بوده است.  درصد ظرفيت اسمي 78شد كه اين مقدار 

ميليون تن انواع  13گذاري انجام شده، بيش از بدان معني است كه با وجود سرمايه

مشكالت تعميراتي، اشكاالت داليل كمبود خوراك، محصوالت پتروشيمي در كشور به

 فرآيندي، باال بودن موجودي و... توليد نشده است.

اساس آمار گزارش شده مقرر گرديده كه ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور رب

 4/121ميليون تن فعلي به  1/57هاي برنامه پنجم توسعه از برداري از كل طرحپس از بهره

 ميليون تن برسد. 

يت موجود و آتي محصوالت عمده صنعت پتروشيمي كشور ارائه وضع 4جدول در 

 شده است.
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برداري از . وضعيت موجود و آتي محصوالت عمده پتروشيمي كشور پس از بهره4جدول 

 هاي برنامه پنجم توسعه پتروشيمي كشورطرح
 )ميليون تن(

 نام محصول
ظرفيت توليد تا پايان سال 

1393 

برداري از بهرهظرفيت توليد پس از 

 هاي برنامه پنجمكل طرح

 2/24 04/5 متانول

 19/15 4/4 اوره

 3/11 85/3 آمونياك

 9/12 3/6 اتيلن

 49/2 907/0 پروپيلن

 13 9/6 مواد پليمري

 19/3 28/2 ها )بنزن و پارازايلين(آروماتيك

 4/121 1/57 جمع كل

 .  1394ريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي صنايع پتروشيمي، دفتر برنامهمأخذ: 

 

هاي صنعت پتروشيمي كشور در دهد كه عمده طرحنشان مي 4مار جدول آتحليل  

)نزديك  حوزه صنايع باالدست پتروشيمي، صنايع شيميايي پايه و اساسي متمركز است

سازي الزم ه از اين محصوالت در داخل كشور ظرفيتمنظور استفاددرصد( كه به 60به 

رويكرد  ،توليد و صادرات محصوالت باالدستي پتروشيمي با هدف درآمدزايي .نشده است

هاي كلي كشور كه توليد و صادرات و سياست بوده هاي توسعهبرنامهاصلي مورد نظر 

صنعت پتروشيمي كشور  نتيجه توسعه نامتوازندهد. محصوالت نهايي است را پوشش نمي

توان در مقايسه ارزش هر تن محصوالت پتروشيمي وارداتي و صادراتي رديابي كرد. را مي

دالر  944، ارزش صادرات محصوالت عمده پتروشيمي حدود 1393براي مثال در سال 

دالر ارزش  2823در هر تن بوده است. در حالي كه هر تن واردات اين محصوالت به كشور 
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)الزم به توضيح است كه در اين سال ارزش هر تن محصوالت صادراتي )كل  ت.داشته اس

 .(دالر بوده است 648محصوالت( حدود 

مشخصات ديگري نيز دارند باالدستي پتروشيمي آفريني كمتر، صنايع عالوه بر ارزش 

بري زايي كم و سرمايهمشكالت موجود كشور سنخيتي ندارد. ازجمله اين موارد اشتغال كه با

خصوص هاي اساسي كشور بيكاري بهباالي اين صنايع است. درحال حاضر يكي از چالش

التحصيالن دانشگاهي است. اين درحالي است كه در صنايع باالدست ايجاد هر بيكاري فارغ

عبارت ديگر به صرف ميليارد تومان هزينه دربردارد. به 2تا  1طور متوسط نزديك به شغل به

توان انتظار داشت كه اين صنعت در حل مشكل بيكاري الدست پتروشيمي نميتوسعه صنايع با

 كشور مؤثر باشد. 

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

هاي فعاليت صنعتي در بخش صنايع، توليد مواد و براساس آمارهاي موجود در ميان گروه

ميليون  370با حجم بيش از  1390ترين سهم مصرف آب را در سال محصوالت شيميايي باال

 اند. مترمكعب به خود اختصاص داده

هاي صنايع محيطي و نياز به واردات تكنولوژي از ديگر ويژگيسوء زيست آثار 

گذاري هدفمند اين صنايع را ضروري باالدست پتروشيمي است كه گسترش و سرمايه

مندي هرچه بيشتر از مزاياي صنعت استراتژيك پتروشيمي منظور بهرهسازد. لذا بايد بهمي

 دست در دستور كار قرار گيرد. طور جد توسعه بيشتر صنايع مياني و پاييندر كشور به
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 . برخي از داليل توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي در كشور3

 فقدان سياست قيمتگذاري مناسب. 1-3

دستي و از آنجا كه دولت براي هدايت توسعه متناسب صنايع باالدستي، مياني و پايين

حتي توسعه صنايع جانبي، سياست قيمتگذاري مشخصي نداشت، با در اختيار گذاشتن 

گذاري در اين صنعت، زمينه ايجاد سودهاي خوراك گاز ارزان با هدف تشويق سرمايه

تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد. حاشيه به نامتعارف در صنايع باالدستي گازي و

سود باال در حلقه اول زنجيره تكميل واحدهاي پتروشيمي گازي و عدم تسري آن به 

هاي جديد در بخش صنايع گذاران به ايجاد پروژههاي بعدي موجب استقبال سرمايهحلقه

 باالدست شد.

 

 و توليد در حجم زياد ه پايينافزودانتخاب گزينه توليد محصوالت با ارزش. 2-3

كننده مواد و اولين توليدايران بايد  1404انداز صنعت پتروشيمي در افق چشماساس بر

. درحال حاضر صنعت پتروشيمي ايران باشد كاالهاي پتروشيمي از لحاظ ارزش در منطقه

 بعد از كشور عربستان در مقام دوم قرار دارد. 

دهد كه رويكرد غالب صنعت پتروشيمي كشور نشان ميهاي توسعه در بررسي برنامه 

جاي عبارتي بهبرداري از منابع بوده است. بهبر الگوي بهرهبراي تحقق هدف مذكور مبتني

افزوده توليد محصوالت با ارزش ،افزوده بيشتر و در حجم كمترتوليد محصوالت با ارزش

 ن بوده است.ريزابه نسبت كمتر و با حجم توليد زياد هدف برنامه
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 سازي در صنعت پتروشيمي كشورمشكالت ناشي از خصوصي. 3-3

دهد كه شتابزدگي در ها نشان ميتحليل وضعيت صنعت پتروشيمي بعد از واگذاري

وچهارم قانون هاي كلي اصل چهلها و عدم اجراي صحيح قانون اجراي سياستواگذاري

هاي هاي ارزش و اجرايي نشدن طرحزنجيرهاساسي از ديگر داليل شكل نگرفتن مطلوب 

 توسعه تكميلي در اين صنعت است.

 

 آنها يابيها و مكانهاي نامناسب طرحانتخاب. 4-3

صنعت پتروشيمي  دستي تكميليپايينالدستي، مياني و هاي بااثرگذاري هريك از بخش

ها گرفتن ويژگييند توليد در كشور منوط به در نظر آكشور در توسعه و تحرك بخشي فر

صنايع يابي ازجمله مواردي كه در مكانمثال  برايهاست. و الزامات هريك از بخش

صنايع در مورد و نزديكي به منابع خوراك وآب  نظر باشد بايد مد باالدستي پتروشيمي

يابي و انتخاب صحيح عدم توجه به مكاندسترسي به بازارهاست. تكميلي دستي پايين

 سازد. اي طرح را با چالش مواجه ميتوسعه طرح، تحقق اهداف

 

 تأمل در صنعت پتروشيمي كشوركات قابل نبرخي از . 4

هاي كلي اقتصاد مقاومتي گوياي ويژه سياستبررسي قوانين و اسناد باالدستي كشور به

اين موضوع است كه تكميل زنجيره ارزش، توليد و فروش محصوالت نهايي پتروشيمي از 

 هاست. اهداف مشترك اين قوانين و سياست

هاي بررسي وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور كه ماحصل تصميمات و برنامه 
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هنوز  ،كه با وجود اقدامات مثبت انجام شده دهدمينشان  ،اجرا شده در گذشته بوده

طور كه ذكر شد هدف نهايي اهداف مورد نظر در حد مطلوبي برآورد نشده است. همان

با قوانين و اسناد باالدستي كشور تكميل زنجيره ارزش و توليد محصوالت نهايي 

 ست. افزوده باالارزش

هاي باالدست اجراي طرح. توسعه صنايع مياني و تكميلي پتروشيمي در كنار 1 

قرار گيرد. تدوين و تصويب استراتژي توسعه صنعت اول پتروشيمي بايد در اولويت 

 تواند راهگشا باشد.پتروشيمي كشور در اين خصوص مي

اي دارد. احداث يابي درست آنها اهميت ويژههاي مناسب و مكان. انتخاب طرح2 

هاي آزاد در به آب، دسترسي به آبز فراوان ل نيايدالبه هاي باالدستي پتروشيميمجتمع

هاي ساحلي بايد در كرانه مواد اوليهو ونقل ارزان و دسترسي به خوراك جهت حمل

 )همچون خليج فارس و درياي عمان( صورت گيرد. 

دهد كه احداث واحدهاي پتروشيمي در . ارزيابي اقدامات گذشته نشان مي3 

شود. زدايي منجر نميبخشي توليد و محروميتتحركهاي مختلف كشور لزوماً به استان

زايي و هاي وابسته به آن با هدف اشتغالبراي نمونه خط لوله اتيلن غرب و مجتمع

هاي غربي كشور به اجرا در آمده است درحالي كه نتايج موجود نشان فقرزدايي در استان

داف خود موفق نبوده هاي هنگفت در تحقق اهطرح با وجود صرف هزينه اين دهد كهمي

 است. 

هاي . ضابطه قيمتگذاري خوراك واحدهاي پتروشيمي و نحوه تسري تخفيف4 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 1ماده )« الف»بند « 4»خوراك در جزء 

هاي مرتبط تدوين و نامه آن توسط وزارتخانه( تصويب و آيين2از مقررات مالي دولت )
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ده است. لكن از آنجايي كه موضوع قيمت خوراك يكي از مباحث مهم در صنعت ابالغ گردي

منافع  تأمينبا هدف  آنرود به مقتضاي شرايط، امكان اصالح شمار ميپتروشيمي كشور به

 1كشور وجود دارد.

هاي كلي اصل ها و عدم اجراي صحيح قانون اجراي سياستدر واگذاري شتابزدگي. 5 

ها بابت رد ساسي، مشكالتي ازجمله واگذاري بخشي از سهام شركتوچهارم قانون اچهل

اي هاي توسعهديون به بخش عمومي غيردولتي و عدم پايبندي آنها به اجراي طرح

هاي واگذار شده، از بين رفتن زنجيره ارزش و كمرنگ بودن نقش شركت ملي شركت

را به  ده در تجارت جهانيو برند شناخته ش ايعنوان سازمان توسعهصنايع پتروشيمي به

همراه داشته است. لذا تبيين و تقويت رويكردهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در جهت 

هاي حمايتي براي توسعه تنظيم و تسهيل فعاليت در اين صنعت به ويژه اجراي سياست

صنايع مياني و تكميلي و تحقق اهداف قوانين و اسناد باالدستي كشور و در صدر آنها 

 حائز اهميت است. بسيار هاي كلي اقتصاد مقاومتي تسياس

هاي مختلف صنعت پتروشيمي كشور به مقتضاي الزم به توضيح است كه هريك از بخش 

وكيفي(، جذب يازجمله تأمين خوراك )از نظر كمّ ،هايش مسائل خاص خود را داردويژگي

تكنولوژي، تأمين قطعات و ها، دسترسي به ها، تضامين طرحسرمايه و تأمين مالي طرح

هاي پيش روي صنايع باالدستي است. هاي مورد نياز و بسياري موارد ديگر از چالشكاتاليست

 يها، تحقيق و توسعه و ارتقاتوسعه تشكلمواد اوليه، توسعه صادرات،  و توزيع ازسويي تأمين

 جمله مسائل پيش روي صنايع تكميلي پتروشيمي است.تكنولوژي از

                                                 
شتر به گزارش درباره برنامه  1 سعه )    . براي اطالع بي شم تو شماره        10ش شور با  شيمي ك صنعت پترو ( دورنمايي از 

 مراجعه شود.  1394ماه سال آبان ،12480مسلسل 
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رسد نظارت بر اجراي صحيح قوانين و تقنين و تصحيح قوانيني نظر ميموع بهدر مج 

تواند در ، ميكار را براي فعاالن اقتصادي هموارتر بسازدوكه در ادامه راه محيط كسب

 دستيابي به اهداف تأثير بسزايي داشته باشد. 
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