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 تاقا ديدگاه الزاما است، شده ارائهگزارشايندركههاييبينيپيشو هاطالب، تحليلم
ين دليل ترجمه چن سلوشنز است. يچاز موسسه ف يگزارش ترجمه صرفا و نيست ايران

هاي مؤسسات بينيخل كشور با پيشهايي آشنا شدن فعاالن اقتصادي در داگزارش
ي گيرخارجي درباره روندهاي اقتصاد ايران است. عالوه بر اين يكي از مباني تصميم

 هايي است.فعاالن اقتصادي خارجي براي همكاري با كشورها، چنين گزارش

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 4

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان3 

3 فهرست عناوین

5 خالصه مدیریتی

10 نمای کلی

12 )SWOT( تحلیل مدل سوات

13 تحلیل سوات پتروشیمی

13 پیش بینی صنعت

20 پیش بینی های اقتصاد کالن

24 شاخص ریسک به بازده صنعت

24 شاخص ریسک به بازده پتروشیمی خاورمیانه و آفریقا

28 شاخص ریسک به بازده پتروشیمی ایران

30 مرور بازار

34 روندها و توسعه های صنعت

46 نمایه شرکتی

46 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

49 مرور منطقه ای

49 مرور پتروشیمی خاورمیانه و آفریقا

57 راهبرد شرکتی جهانی

66 چشم انداز جمعیتی ایران

70 روش شناسی پتروشیمی

فهرست مطالب



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 4

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5 

4 
 

  خالصه مديريتي
هاي بينياده از پيشپرداخته و با استف 2021گزارش حاضر به تحليل و بررسي صنعت پتروشيمي كشور در فصل اول سال 

رياست جمهوري بايدن، روند توليد و صادرات و نيز وضعيت كلي  ها در دورانتعديل شده با فرض لغو تدريجي تحريم
  بيني نموده است. پيش 2024ساله تا سال  5ر كشور و در منطقه را براي يك دوره صنعت پتروشيمي د

هاي و كاهش تقاضاي داخلي و خارجي و كاهش قيمت نفت خام، سبب ايجاد اخالل در فعاليت 19-گيري كوويدهمه
 17ايت حم در بخش پتروشيمي، حتي با وجود "جهش توليد"به نحوي كه تحقق پيشراني در  پتروشيمي شده است؛

آشفتگي بازار، ركود در دو بخش متقاضي اصلي صنعت  رسد.بسيار بعيد به نظر مي 2020-21پتروشيمي جديد در سال 
هاي اقتصادي در نتيجه كرونا و كاهش تقاضاي خارجي ها، كاهش فعاليتپتروشيمي (ساختمان و خودرو)، عدم رفع تحريم
  ي از ظرفيت خود فعاليت كند. سبب شده تا اين بخش از اقتصاد با حدود نيم

در فصل  60,8امتياز كلي شاخص ريسك به بازده پتروشيمي ايران  شاخص ريسك به بازده پتروشيمي ايران:
كاهش قيمت  عين كاهش تقاضا و در نتيجه، در ،مرور شرايط جهاني نشانگر افزايش عرضه بوده است. 2021 اول

  ست.ا پتروشيميمحصوالت 
   ريع،گسترش سفراوان خوراك پتروشيمي، برنامه دسترسي آسان و ارزان به مقادير  ي:ت پتروشيمآتحليل سو

ار باز و موقعيت مطلوب،وارداتي در مناطق ويژه اقتصادي، روابط مناسب با كشورهاي همسايه  هاي صادراتي ومشوق
 يران در حوزه پتروشيمي است.گذاري خارجي از جمله نقاط قوت اقوانين حامي سرمايه بزرگ داخلي، نيروي كار ماهر و

 ،گيري از ظرفيت موجودات و كاهش بهرهصادرو متعاقبا كاهش هاي طوالني تحريم توان بهمينقاط ضعف از جمله 
رعت كند بودن س ،هاي خارجيهاي مشترك با بنگاهريگذاسرمايهاي در زمينه تاخير، توقف و يا جاماندن از رقباي منطقه

ذاران گامكان مشاركت سرمايه .اشاره كرد هاي خارجيي تخصص و فقدان دسترسي به فناوريريخكمبود تاتوسعه و نيز 
اك افزايش دسترسي به خور صورت رفع موانع محيط كسب و كار، ها و البته درخارجي براي توسعه در صورت رفع تحريم

ت خط برابر شدن ظرفي دو وشيمي،اقتصادي پتر توسعه مناطق ويژه ،صورت توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبيدر 
ايش ت با ارمنستان و آذربايجان را افزتجاردر شمال غرب ايران كه بندر -ايجاد ابر اثر گسترش تاسيسات اتيلن و لوله در

-ها در اثر شيوع همه گيري كوويدكاهش فعاليت صنعت نيز ناشي از تهديدهاي. استهاي اين صنعت فرصتاز ، دهدمي
 نگراني از دسترسي به خوراك كافي به دليل كاهش توليد نفت، ،اروپايي از ورود به بازار ايران گذارانه، پرهيز سرماي19

مللي الدر بازار بينبت به قيمت محصوالت درصدي قيمت محصوالت ايراني نس 70تا  50ارزاني دهاي موجود و فسخ قراردا
  است. 

  شود.رت و مصرف طرح ميتجا در سه مبحث توليد،ها بينيپيش :پيش بيني صنعت
بخش  با اين حال، .ميليارد دالر بازگشايي شد 1,6به ارزش  2020در فصل سوم  بزرگ پتروشيمي سه پروژه توليد:

با  .شده استنباعث افزايش توليد  يعني افزايش ظرفيت لزوما .كنداكنون با نيمي از ظرفيت خود فعاليت ميپتروشيمي 
 17گذاري پروژه با حجم سرمايه 27اندازي راه برنامهجمله  از دارد؛ برنامه دولت قراردر افزايش ظرفيت توليد اين وجود 

 ها مبتني بر عدم دستيابي ايران به اين هدف است.بينيپيش اما سند.ربرداري ميبه بهره 2022ه تا مارس ميليارد دالر ك
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هاي انجام يبينطبق پيش آثار منفي بر توليد دارد.از جمله عواملي است كه  و تعميرات اساسي آبكمبود  كمبود خوراك،
از عربستان سعودي  منطقه و بعددوم رتبه ، ايران در 2024پتروشيمي ايران در سال توليد ظرفيت ساالنه  شده در مورد

  . قرار خواهد گرفت
 مدهعدهند. تشكيل مي يپتروشيمرا محصوالت  (بيش از يك سوم) ايران درصد سهم صادرات غيرنفتي 35 تجارت:

احتمالي  در كنار كاهش 19-گيري كوويداما كاهش در تقاضاي چين به دليل همهبا چين بود،  2020سال تجارت ايران تا 
 ارائه هايتداوم فرصت الي در بازار آسيا، به معني كاهش احتمالاحتم هعرضو نيز يك بيش تنش آن با اياالت متحده
رات ، ميزان رشد درآمد ناشي از صادافت قيمت محصوالت پتروشيميت. از طرفي اسبيني پيش شده توسط چين در دوره

د تشديي هاي اصلي پتروشيمدر برخي از بخش مازادوجود لذا ممكن است محصوالت پتروشيمي را كاهش خواهد داد. 
 رغمليع وشيميپترپذيري محصوالت رقابتكاهش باعث  نيز در صادرات گذاري دالري ايرانقيمتاز سوي ديگر،  شود.

را  ازيستالش ايران براي بوميو افزايش يافته  اما يتوليد آالته واردات ماشينهزين شده است. ارزش پول مليكاهش 
  . سازدخنثي مي
ها بينيهمچنين پيش ست.اركود يكي از متقاضيان اصلي محصوالت پتروشيمي دچار  به عنوان صنعت خودرو مصرف:

هاي ر سالدبزرگ محصوالت پتروشيمي، زيرساخت و ساختمان نيز به عنوان ديگر متقاضي  حاكي از اين است كه صنعت
هاي مالي در ركمح هتوانايي مقامات ايراني براي ارائنيز نفت  سقوط شديد قيمت .درگير ركود خواهد بود 2021و  2020

 رخ نخواهد داد.  مدت، تعييري در اين وضعيتواكنش به بحران را محدود كرده و حداقل در كوتاه

ر كنار دهاي نفت و سقوط قيمت 19-خاورميانه و آفريقا، گسترش كوويددر : شاخص ريسك به بازده صنعت
عربستان سازد. محدود ميبه شدت مدت اين بخش در منطقه را اندازهاي رشد كوتاهچشمفشارهاي مالي متعاقب آنها، 

هاي دوم و سوم را تحده عربي و ايران پس از آن رتبهنطقه دارد و امارات م، بيشترين امتياز را در م74,3سعودي با امتياز 
رار دارند. نيز در انتهاي جدول ق. توليدكنندگان آفريقايي گيرندالگر قدس پس از آن قرار ميدارند.كويت، قطر و رژيم اشغ

ازارهاي هاي نفت هم بر بش قيمتشامل سقوط تقاضاي بازارهاي اروپايي و آسيايي و تأثير كاههاي رو به پايين ريسك
  ست.اهاي پتروشيمي با خوراك اتان داخلي و هم بر سودآوري زنجيره

هاي وقد حقو اختالفات كارگري در مور هدش گذارانگذاري باعث كاهش تمايل سرمايهبر تجارت و سرمايهها تحريمتاثير 
مشكالت ساختاري در بخش  ،هادر صورت لغو تحريمي حتزند. به آن دامن ميو نقص تجهيزات  معوق، مشكالت فناوري

  .باقي استپتروشيمي ايران كماكان به قوت خود 
زرگ لي بپتروشيمي ايران، دسترسي آسان به گاز به عنوان خوراك و بازار داخ هاي رقابتي صنعتمزيت: مرور بازار
اما  ست.ا ارزانعين حال نسبتا  ار ماهر و دربسي نيزست و نيروي كار اشدن پتروشيمي ايران در حال متنوع است. زنجيره

، ند. لذاسودهاي بسيار اندك كار كن با حاشيه هاي فعالباعث شده كارخانه وابستگي به خوراك مايع به جاي اتان
ند. با هستت دسهاي پتروشيمي مبتني بر اتان و پليمرهاي پايينگذاري در كارخانهگذاران خارجي به دنبال سرمايهسرمايه

 راهبرد توسعه د.كنميتمركز  عقب است و بر محصوالت شيميايي پايهاز لحاظ ارزش افزوده  همچنان اين حال ايران
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 133ست كه ظرفيت توليد ساالنه را به ا 2025تا سال و سال  6گذاري طي ميليارد دالر سرمايه 40پتروشيميايي ايران، 
  ست. ابندي خود دست نيافته به اهداف زماننون كايران تا اگر چه برساند.  2025ميليون تن تا سال 

در سال مستلزم  ميليون تن 140به  2026برنامه افزايش توليد پتروشيمي ايران تا سال : هاي صنعتتوسعهروندها و 
 به ظرفيت واحدهاي موجود در دستيابي پذيري اين هدف مبهم است، زيراتحقق ست.اگذاري ميليارد دالر سرمايه 70

توجيه اقتصادي  19-متاثر از اثرات مستقيم كوويدهستند، دست مطالعه  ها كه دره و آن دسته از پروژهدناتوان بو دكامل خو
  ست:اسمت و سو و وضعيت صنعت به شرح زير بررسي شده ندارند. 
مللي البينهاي منجر به كاهش كسب و كار با پيمانكارها و بانكاياالت متحده و ايران  هاي متمادي منازعه بينسال

سبب  نيز صنايع پتروشيمي هايشركت تحريم ست.اها دشوار ساخته شده و تضمين فناوري و تأمين مالي را براي پروژه
به قدرت رشد تقاضاي داخلي، گشايش مسيرهاي  ي پتروشيميهاپروژه هآيندبه طور كلي  .دشواري صادرات شده است

مللي الگذاران بينحجم و سرعت بازگشت سرمايه هاي اياالت متحده ومت كاهش تحريبندي و ماهيصادراتي جديد، زمان
  به بازار بستگي دارد.

وسعه و بر ت ، آثار مخربيستاناشي از كاهش دسترسي به آب و سوءمديريت منابع آبي كه  نيز بحران كمبود آب ايران
  از به نوآوري در فرايندهاي توليد است.نيهاي آب، براي مقابله با چالشبرداري از تأسيسات پتروشيمي دارد. بهره

ه مواردي كه در توان بمي ،كه به طور كامل دولتي است در تحليل سوات شركت ملي صنايع پتروشيمي: شركتي نمايه
وشيمي رترين توليد كننده محصوالت پتبزرگ قرار داشتن در جايگاه شامل اين شركت نقاط قوتادامه آمده اشاره كرد. 

بر بازارهاي صادراتي ايران است. نقاط ضعف شامل تاخيرهاي طوالني  داشتن تسلط نيز ين در خاورميانه ودر ايران، دوم
اله سها شامل برنامه پنجها است. فرصتاي و تحديد توسط تحريمهاي اتان از رقباي منطقهها، باالتر بودن هزينهدر پروژه

ايتا تهديدها نيز شامل عقب بودن رشد توليد گاز از رشد ظرفيت است و نه 5+1گذاري و توافق ششم براي توسعه سرمايه
  هستند.  بعد از خروج آمريكا از برجام 5+1كراكر، استفاده از خوراك اتان داخلي به جاي نفتا و عملياتي نشدن توافق 

 ري محصوالتپذيخاورميانه و آفريقا با انتظار افزايش در تقاضاي جهاني و بهبود رقابت همنطق: ايمرور منطقه
رود. پيش مي 2021شود، به سمت رونقي متوسط در سال مي مبتني بر اتان كه اكثر توليد منطقه را شامل مييپتروش

كند، گرچه قسمتي از آن با عملكرد ضعيف در بازار به استحكام بازارهاي آسيايي كمك مي در بازار چين همبازيابي قوي 
از  در پاسخ به ركود بازار، بسياريشود. كند، خنثي ميدست و پنجه نرم مي هند كه كماكان با كاهش فعاليت توليدي

   .تبهبود مديريت هزينه استوليدكنندگان پتروشيمي دولتي با هدف  ادغامتاده و خاورميانه شاهد ر افها به تاخيپروژه
هاي ه كاهش بيشتر جريانشود كه خود منجر بمي زداييجهانيتر به سمت باعث تسريع روندهاي بلندمدت 19-كوويد

كردن  ايها به دنبال منطقهها و دولتشود، زيرا شركتگذاري جهاني و تقاضاي دريايي براي سوخت ميتجاري و سرمايه
تر شود. هاي تأمين بيشسازي زنجيرهشود بوميبيني ميمدت پيش. لذا در ميانهاي تأمين هستندسازي زنجيرهيا بومي

تواند به كند. رشد ظرفيت ميهاي زيادي را براي توليدكنندگان خاورميانه ايجاد مي، چالشنيزام هاي نفت خسقوط قيمت
  ملغي شود. افتاده ياتأخير 
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هاي تجاري بين اياالت متحده و چين اثرات و همزمان، وقوع تنش 19-گيري كوويدهمه: راهبرد شركتي جهاني
 2021درصورت بازيابي اقتصادي جهان در نيمه دوم سال  رند، حتيبر بخش پتروشيمي جهاني داقابل توجه و پايداري 

   بيني چنداني وجود ندارد.در مورد بازيابي موفق در تقاضاي جهاني پتروشيمي خوش
در پايان اين گزارش، چشم انداز جمعيتي ايران به مثابه ركن اصلي مدل پيش بيني اقتصاد كالن و نيز پيش بيني صنعت 

بيني صنعت و نماگرهاي شاخص ريسك به بازده در صنعت پتروشيمي شناسي پيشهمراه اصول روشدر موسسه  فيچ به
  ذكر شده است.
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  نماي كلي
تاي ها در راساي كه تالشباعث اختالل شديد در صنعت پتروشيمي ايران شده، به گونه 19-گيري كوويدهمه :نماي كلي

ا دشواري مواجه كرده است، در عين حال تقاضاي خارجي هم به خصوص از جانب بازار حياتي مهار اين ويروس، توليد را ب
تروشيمي تواند از مصرف پچين، سقوط كرده است. با سقوط قيمت نفت خام و كاهش فعاليت صنعتي، اقتصاد ايران نمي

دهد، اعتقاد ميايي خود ادامه مييروشحمايت كند. در حالي كه ايران به حركت در راستاي برنامة بلندپروازانة گسترش پت
درصد  50كه به نظر ما حدود  بالاستفادة اين صنعت خواهد افزودهاي ما بر اين است كه افزايش ظرفيت، صرفاً به ظرفيت

. كاهش در بازارهاي خارجي و ركود عميق در بازار داخلي، ه استبود 2019-20از كل ظرفيت اين بخش در سال مالي 
اهد منجر به تنش مالي در اين بخش خوپذيري خوراك كراكر اصلي ايران يعني اتان، احتماالً بين رفتنِ رقابتدر كنارِ از 

  شد.
هاي رشدي بسيار دشوار است، اما نه دولت و نه شركت ملي پتروشيمي، بررسي چگونگي دستيابي صنعت به چنين نرخ

د هاي رشاند. بنابراين، ما هنوز هم ترديد داريم كه نرخهدهندة عملكرد به تفكيك بخش را ارائه نكردهاي نشانداده
اي است ونهازار به گاعالمي رسمي، بازتابي از عملكرد واقعي و سالمت بخش پتروشيمي ايران باشند، زيرا شرايط موجود ب

شور همچنان اين ك اند. ما بر اين باوريم كه چونتوليدكنندگان پتروشيمي، كاهش در حجم توليد را گزارش نموده كه تمام
   اي به ظرفيت موجود اضافه خواهد شد.به دنبال ورود رسمي واحدهاي جديد به مدار است، ظرفيت بيهوده

را كه هاي تنبيهي جمهور دموكرات در اياالت متحده است كه رژيم تحريمين سناريو، مبتني بر انتخاب يك رئيسبهتر
گيري شكل از همه Vنمايد. در همين راستا، يك بازيابي جهاني فع ميتأثيرات منفي بر بخش پتروشيمي ايران دارد، ر

هاي نفت را ايجاد كرده، اقتصاد ايران را احيا نموده و امكان گسترش پتروشيمي را وجود دارد كه امكان بازگشت قيمت
ايجاد  نو لذا اطمينا در سال جاري تغيير كندنمايد. اين شرايط بسيار در حالت تعادل است و بعيد است كه فراهم مي

  ، است. 2021سناريوي  برخالفركود عميق براي اين بخش،  ، سال2020كند كه سال مي
 محقق شود. حتي اگر  21/2020پتروشيمي جديد در سال  17با حمايت » جهش توليد« بعيد است كه پيشراني

گر تقاضا كند كه افعاليت مي برداري نشود، اين بخش با حدود نيمي از ظرفيت خودهيچ پتروشيمي جديدي بهره
 . آن وجود خواهد داشتوجود داشته باشد كه آن را پشتيباني نمايد، امكان رشد دورقمي 

 10,65ميليون تن اتيلن،  15,04كنيم: بيني ميپيش 2024ها را براي پتروشيمي ايران در سال اين ظرفيت 
پشتيباني  12و  11هاي اولفين ها با تكميلِ پروژهرفيتاين ظپروپيلن. ميليون تن پلي 2,4اتيلن و ميليون تن پلي

ها انتظار ما اين است كه اين مجتمعاما  .ميليون تن در سال ظرفيت دارند 1,2و  2خواهند شد كه به ترتيب 
 شده وارد مدار شوند.بنديديرتر از موعد زمان

 رزش اكنندگان اصلي محصوالت فصريكي از م– يرانا يكه وخامت اوضاع صنعت خودروساز يمباور ينما بر ا
 وعياز ش يناش يدكشور با تهد ينا يراادامه خواهد داشت، ز يشتريبا شدت ب 2020در سال   -پتروشيميافزودة 

 مواجه است.  19-يدكوو
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 تأثيرات شديدي بر اقتصاد ايران دارند، ما بر اين ديدگاه  19-ها و شيوع كوويدبا توجه به اينكه عدم رفع تحريم
ود شاهد دو سال رك -كنندگان محصوالت پتروشيميز مصرفيكي ديگر ا-يم كه بازار ساختمان ايران هست

  د بود. خواهدرصد كاهش  1,2درصد و  5,1به ترتيب با  2021و  2020هاي ديگر در سال

  پتروشيمي ايران 1شاخص ريسك به بازده
، هنگامي فصل گذشتهنسبت به است كه  2020م چهاردر فصل  60,8امتياز كلي شاخص ريسك به بازده پتروشيمي ايران 

بر ريسك بازار پتروشيمي و توسعه بلندمدت  19-هاي نزولي قابل توجهي به واسطة تأثيرات شيوع كوويدكه ما بازبيني
اشي از ن يهاي باال. اين صنعت در حال حاضر هم در معرض ريسكاست تغيير ماندهبي ظرفيت صنعتي اعمال نموديم،

فزايش سازد و دورنماي آن نيز اكه تهديدهاي جدي را به صنعت پتروشيمي وارد مي قرار داردتيك يي فزاينده ژئوپلهاتنش
د به اينكه . امياستاختالل در كشتيراني در تنگه هرمز و تعميق بحران اقتصادي ، ها، حمالت نظامي به تأسيساتتحريم

أثر ساخته، گيري كه بازار عظيم پتروشيمي آسيا را مت، به دليل همهچين يك تسكين موقتي به توليدكنندگان ايراني بدهد
درصد خواهد رسيد كه  50هاي پتروشيمي ايراني احتماالً به زير ظرفيت مجتمع كارگيريِبهاز بين رفته است. در نتيجه، 
  .وارد مدار نشوند ،هايي كه نزديك به تكميل هستندشود كه مجتمعاين منجر به اين نگراني مي

  19-تأثير كوويد
ها و اي كه تعطيليداشته، به گونه 19-گيري كوويدايران در ميان كشورهاي خاورميانه، بيشترين تأثيرپذيري را از همه

ها منجر به كاهش توليد صنعتي و اختالل در بازار داخلي پتروشيمي شده است. با توجه به اينكه اين صنعت در محدوديت
، بحران اقتصادي احتمالي كه از بحران قرار داردهاي اياالت متحده شديد ناشي از تحريم حال حاضر هم تحت فشارهاي

 هايبسياري از فعاليت –به خصوص افول در درآمدهاي نفتي و كاهش صادرات به چين–گيري ناشي خواهد شد همه
جتمع أثير منفي قرار خواهند گرفت: مدر آيندة نزديك، دو مجتمع جديد احتماالً تحت تپتروشيميايي را متوقف خواهد نمود. 

هزار تن پروپيلن و طرح توسعه مجتمع  150هزار تن اتيلن و  700 ساالنه پتروشيمي دهلران در استان ايالم با ظرفيت
در عسلويه در استان بوشهر. ساير  2 )اي.بي.اس(يرن استا ينبوتاد يلونيتريلآكرهزار تن در سال  200پتروشيمي جم با 

  هستند.زيرا توليدكنندگان منتظر بازيابي بازار  ،ماهه مواجه خواهند بود 18ي جديد هم با تأخيرهاي حداقل هاپروژه
   

                                                 
1 Risk/Reward Index 
2 Acrylonitrile_Butadiene_Styrene (ABS) 
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  )SWOT( مدل سوات تحليل

  پتروشيمي سوات يلتحل
  نقاط قوت

  درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته و دسترسي سهل و  10دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك كه
 مقادير فراوان خوراك پتروشيمي دارد.ارزاني به 

 است بخش پتروشيمي با سرعت گسترش پيدا كند. قرار 
 هاي صادراتي و وارداتي در مناطق ويژه اقتصادي، روابط مناسب با كشورهاي همسايه و موقعيت مطلوب، مشوق

 مزاياي اصلي براي اين صنعت هستند.
 گذاري خارجي.سرمايه بازار بزرگ داخلي، نيروي كار ماهر و قوانين حامي 

  ضعفنقاط 
 ش اند كه منجر به كاههاي پتروشيمي را تحت تأثير قرار دادهاي طوالني پروژهالمللي براي دورههاي بينتحريم

هاي هاي مشترك با بنگاهگذاريگيري از ظرفيت گرديده، در حالي كه سرمايهدر صادرات و كاهش در بهره
اند. اين باعث عقب ماندن صنعت پتروشيمي ايران از همتايانش در وقف شدهخارجي يا دچار تأخير شده يا مت

 منطقه شده است.
 ان اي خود يعني قطر و عربستايران از نظر توسعه بخش پتروشيمي كُند است و حداقل يك دهه از رقباي منطقه

 تر است.سعودي عقب
 ي پتروشيمي جديد در ايران را دشوار هاكمبود تاريخي تخصص در شركت ملي پتروشيمي، اجراي موفق مجتمع

 سازد. مي
 .فقدان دسترسي به فناوري خارجي 

  هافرصت
  گذاران خارجي براي مشاركت در توسعة ي، باعث ايجاد فرصت براي سرمايهالمللهاي بينتحريمفروكش كردن

 اين بخش خواهد شد، گرچه محيط كسب و كار هنوز هم يك چالش جدي است. 
 گيري بيشتر از نفت و گاز در ساير ميادين، ميزان دسترسي به م گازي پارس جنوبي و بهرهتوسعه ميدان عظي

 خوراك را افزايش خواهد داد. 
 .توسعة مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي 
 .تأسيسات اتيلن گسترش يافته و ظرفيت خط لوله دو برابر شده است 
 ربندر رود كه ايجاد مناطق آزاد جديد در اراك، شمالانتظار ميارتقاي باعث  1غرب ايران و توسعة جلفا به يك اب

 تجارت با كشورهاي همسايه همچون آذربايجان و ارمنستان شود.

                                                 
1 Mega-port 
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  تهديدها
 هد داشت و منجر به خواپتروشيمي تأثير زيادي بر مصرف داخلي و خارجي محصوالت  19-گيري كوويدهمه

گيري از ظرفيت توسط و كاهش چشمگير بهرههاي جديد به مدار توجه در ورود مجتمعتأخيرهاي قابل
 هاي موجود خواهد گرديد.مجتمع

 گذاران اروپاييجانبه را مجدداً وضع نموده كه سرمايههاي يكاياالت متحده تحريم جمهوررئيس ،دونالد ترامپ 
هاي يجه جريمهرا از ورود به بازار ايران به دليل قرار گرفتن آنها در معرض بازارهاي اياالت متحده و در نت

 نمايد.احتمالي، منصرف مي
 تواند باعث تحليل رشد بخش شود اگر عرضة خوراك كمتر از آني باشد ها در مورد سطوح توليد نفت مينگراني

 شود. كه در اصل درك مي
 هگذاري مستقيم خارجي در آيندتواند مانع سرمايههاي خارجي توسط ايران ميفسخ قراردادهاي موجود با شركت 

 شود. 
  المللي صد كمتر از قيمت اين محصوالت در بازارهاي بينرد 70تا  50در ايران حدود  پتروشيميقيمت محصوالت

 است كه اين خود سد راهي در برابر بخش داخلي است.

  بيني صنعتپيش
ليد پتروشيمي ايران ، ظرفيت تو2020-21پروژه پتروشيمي تا پايان سال  13شدة ريزيبا آغاز به كار برنامه: نماي كلي

ميليون تن در  100پروژة ديگر هم اين ظرفيت را به  10ميليون تن در سال خواهد رسيد.  90ميليون تن فعلي به  70از 
ميليارد دالر خواهد رساند. عليرغم اين  25ميليارد دالر به  15سال افزايش خواهند داد كه درآمد بخش پتروشيمي را از 

ن كماكان براي افزايش توليد حتي در همان سطح هم با چالش مواجه خواهد بود، به طوري افزايش ظرفيت قوي، ايرا
درصد تجاوز كند.  50هاي اياالت متحده، بعيد است نرخ استفاده از ظرفيت از كه با توجه به آشفتگي بازار، ركود و تحريم

درصدي دارند، در حالي كه آنهايي  29تا  20ت كنيم كه پيشرفبيني ميهايي پيشما تأخير حداقل دوساله را براي پروژه
  به اتمام نخواهند رسيد. بيني ماة پيشسال 5كه در مراحل اوليه هستند، در دورة 

  توليد 
 به طوري كه بر اساس آمار رسمي، صادرات كند؛قتصاد غيرنفتي ايران ايفا ميمي نقش حياتي را در ايصنعت پتروش

ايران پس از نفت خام است. صادرات پتروشيمي در حال حاضر حدود نيمي از صادرات  پتروشيمي، دومين منبع ارزآوري در
ها باعث شده كه اين بخش به شدت به بازار پتروشيمي چين وابسته شود. با اين حال، تحريمغيرنفتي كشور را شامل مي

شرايطي حال خودكفايي است؛  اي درفزاينده هاي اصلي، به طورشود كه آن هم با كاهش در واردات در برخي از بخش
  گيري بر رشد مصرف، تشديد هم شده است.كه با تأثير همه

درصدي در توليد  6)، آمار رسمي حاكي از افزايش ساالنه 2020 مارس 21از شروع ( ايراني 99 ماهة اول سال پنجدر 
سه پروژه بزرگ پتروشيمي  شاهد افتتاح 2020فصل سوم  هستند. ميليون تن 25و رسيدن آن به محصوالت پتروشيمي 

يليون تن م 1,65ميليارد دالر بوديم: واحد پتروشيمي كيميا پارس خاورميانه در بوشهر با ظرفيت ساالنه  1,6به ارزش 
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كه  ميليون تن و واحد توليد كاتاليست پتروشيمي لرستان 2,3كاوه با ظرفيت ساالنه متانول، مجتمع پتروشيمي 
خود  با اين حال، اين بخش هم اكنون با نيمي از ظرفيتكند. اتيلن را توليد ميدر توليد پليهاي مورد استفاده كاتاليست
  گردد.ست كه افزايش ظرفيت لزوماً باعث افزايش توليد نميا كند و اين بدان معنافعاليت مي

كشور، به  راك اتان اينمندي از منابع قابل توجه خورشد بخش پتروشيمي بر مبناي دسترسي به بازارهاي آسيايي و بهره
 بيني شده است. توسعة اين بخش با تحريم صادراتخصوص از ميدان گازي پارس جنوبي كه با قطر مشترك است، پيش

نفت توسط اياالت متحده، سرعت پيدا كرده است. بهزاد محمدي مديرعامل شركت ملي پتروشيمي بيان داشت كه درآمد 
 5ميليارد دالر و از محل فروش داخلي حدود  9,5بيش از  2019-20ر سال ايران از صادرات محصوالت پتروشيمي د

شود در حالي كه فروش ميليون تن از فروش را شامل مي 23ميليارد دالر بوده است. از لحاظ حجمي، صادرات حدود 
  ميليون تن بوده است. 8داخلي تنها 

درصد از درآمدهاي صادراتي  85شده و  2019 -20 درصدي درآمد صادراتي پتروشيمي در سال 20ها باعث زيان تحريم
رود. در حالي كه محصوالت پتروشيمي منبع مهمي از ارز خارجي هستند، ايران به هم به سمت ذخاير ارزي دولت مي

پذير گيري به شدت آسيباين موضوع، صنعت پتروشيمي ايران را در برابر همهشدت به بازارهاي خارجي وابسته است. 
مي هاي اياالت متحده در صنعت پتروشيين نيز به نوبة خود باعث تشديد مشكالت انزواي تجاري ناشي از تحريمكرده و ا

  گردد.اين كشور مي
ميليون تن در سال  66ها، دولت در حال حاضر به دنبال تقويت ظرفيت كلي توليد پتروشيمي از صرف نظر از ريسك

پروژه با حجم  27است. بر اساس اظهارات بهزاد محمدي، مجموعاً  2021-22ميليون تن در سال  100به  2020-21
آغاز به  2021واحد تا مارس  17افتتاح شوند كه  2022تا  2020هاي ميليارد دالر قرار است بين سال 17گذاري سرمايه

درآمد ساالنه  برداري خواهند رسيد. ايران در صدد استبه بهره 2022پروژه ديگر هم تا مارس  22كار خواهند كرد و 
  افزايش دهد. 2025ميليارد دالر تا مارس  37به  2021ميليارد دالر در سال  25پتروشيمي خود را از 

ر از تهايي مواجه است كه بسيار بزرگهنوز هم ترديد داريم كه ايران بتواند به اين اهداف دست يابد، زيرا با چالش
رار هاي خارجي قهستند. نه تنها اين بخش به شدت در معرض ريسكهايي است كه رقباي اين كشور با آن مواجه چالش

دارد، بلكه سبد توليدي هم عمدتاً متشكل از محصوالت پتروشيمي با حجم باال و ارزش افزودة پايين است كه در حال 
باشد و مي نحاضر از حاشيه سود اندكي برخوردارند. بيشترين رشد ظرفيت مربوط به متانول است كه چين، بازار اصلي آ

  گردد.اين باعث عدم توازن قابل توجه در اين بخش مي
درصد  5، پروپيلن تنها 2020توليدكنندگان به دنبال تقويت زنجيرة پروپيلن هستند كه تاكنون مغفول مانده بود. تا سال 

 2025ار است كه تا مارس داد. ايران اميدودرصدي جهاني تشكيل مي 16از سبد پتروشيمي ايران را در مقايسه با ميانگين 
ها معطوف پروپيلن و درصد افزايش دهد كه نشانگر آن است كه بخش قابل توجهي از گسترش 10اين نسبت را به 

آورد گيري باالتر از نفت به عنوان منبع خوراك پتروشيمي را فراهم ميامكان بهرهمشتقات آن خواهد بود. اين به نوبة خود 
گذاري بيشتر از گاز طبيعي است كه تاكنون مبناي اصلي رشد بوده است. حركت به سمت سرمايهزيرا پروپان نفت باالتر 

زايي در افها بوده كه ايران را وادار به نگاه به ارزشهاي نفت و همچنين تحريمدر زنجيرة پروپيلن، ناشي از كاهش قيمت
  منابع نفتي كرده است. 
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. دفتر بود قرار داده يدرا مورد تهد يرانا يميصنعت پتروش يداريهم پا 19-يدكوو يوعقبل از ش يحت يكتيمسائل ژئوپل
 هاييمدر فهرست تحر 2019را در ژوئن  يرانا يميمتحده، صنعت پتروش ياالتا يدارخزانه يخارج هايييكنترل دارا
ده بود، اعمال نمو يرانا مييپتروش يهااز شركت يرا بر تعداد ييهايممتحده قبالً هم تحر ياالتقرار داد. ا يستيضدترور

رار مورد هدف ق شود،يمحسوب م يرانا يرنفتيغ يمنبع درآمد ينتربود كه كل صنعت كه بزرگ يبار يناول يناما ا
 يميتروششركت پ ينترفارس است كه مهم يجخل يميپتروش يعشركت صنا يمي،اهداف تحر يناز ا يكيگرفته است. 

درصد  40فارس  يجخل يميپتروش يعكه شركت صنا ييع خود در جهان است. از آنجادر نو هاينتراز بزرگ يكيو  يرانا
 ينكشور را به خود اختصاص داده، ا ينا يميدرصد از صادرات پتروش 50و  يرانا يميمحصوالت پتروش يدتول يتاز ظرف
  دارند. يرانا يدبر تول ياثر قابل توجه هايمتحر

ده بر هاي بيشتر توسط اياالت متحهاي نفتي، با اعمال تحريماثر تحريم توانايي محصوالت پتروشيمي در خنثي كردن
   كاهش يافته است. -فارسشركت صنايع پتروشيمي خليج -يران ترين گروه پتروشيمي ابزرگ

د و همچنين كمبود آب براي استفاده در فراين د، كمبود خوراك و تعميرات اساسياز جمله عوامل ديگرِ تأثيرگذار بر تولي
ها هستند. رشد در تأمين خوراك هم براي تحقق اهداف ظرفيتي پتروشيمي، حائز اهميت است. توليد به دليل خشكسالي

ميليون  7,3مجموعاً  2019بخش مهمي از رشد در خوراك، ناشي از افزايش تصاعدي در توليد اتان خواهد بود كه در سال 
 120يعني افزايش -ميليون تن  16به ساالنه  2021وده تا سال ) و قرار ب2013ميليون تن در سال  4,2تن بوده (از 

گاز مايع و متانول است. رشد اتان به توسعة بخش گاز  رسد. ساير منابع خوراك شامل نفت،ب -طي دو سالدرصدي 
ب ميليارد متر مكع 273، به 2021و  2019هاي درصد رشد بين سال 7طبيعي داخلي بستگي دارد كه قرار است تنها با 

يابد  شود، بايد به بخش پتروشيمي اختصاص، اتاني كه در حال حاضر توسط ساير صنايع مصرف ميبرسد. به اين ترتيب
هاي شركت ملي نفت جهت افزايش تخصيص خوراك به تا سطوح توليد مورد هدف، محقق شود. در حالي كه برنامه

ميليون تن تا سال  86و  2021ميليون تن در سال  62 به 2019ميليون تن در سال  33هاي پتروشيمي از ساالنه مجتمع
  گذاري در توسعة باالدستي، به خطر افتاده است.هم با توجه به افت قيمت انرژي و كاهش سرمايه 2025

يايي در ترين توليدكنندة محصوالت پتروشيم، بعيد است كه ايران بتواند به عربستان سعودي به عنوان بزرگبنابراين
تيك مواجه است يبه خصوص موانع ژئوپل ،هاي عمدههم اين كشور با چالش 19-رسد. حتي بدون اثرات كوويدخاورميانه ب

اده گيري اندك از ظرفيت و احتماالً بالاستفها شود، بلكه همچنين منجر به بهرهتواند باعث تأخير در پروژهكه نه تنها مي
  گردد.ها ميماندن مجتمع

ميليون تن اتيلن،  15,04كنيم: بيني ميرا پيش 2024، ظرفيت ساالنه پتروشيمي ايران در سال هابا لحاظ تأخيرهاي پروژه
 12و  11هاي اولفين ها با تكميلِ پروژهپروپيلن. اين ظرفيتميليون تن در سال پلي 2,4اتيلن و ميليون تن پلي 10,65

هاي اصلي رشد شامل متانول (با ت دارند. ساير حوزهميليون تن در سال ظرفي 1,2و  2پشتيباني خواهند شد كه به ترتيب 
ميليون تن در سال اوره) است.  15,4ميليون تن در سال آمونياك و  9,8ميليون تن در سال) و كودهاي شيميايي ( 24

ران يشود كه ايران دقيقاً پشت سر عربستان سعودي قرار گيرد. با اين حال، اين نتايج منوط به توانايي ااينها باعث مي
  براي تحقق اهداف خود است كه با توجه به اينكه اين كشور تحت تحريم است، بارها اين اهداف محقق نشده است. 
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  توليد گاز از رشد تقاضا تجاوز خواهد نمود 

  )2018-2024(توليد و مصرف گاز طبيعي خشك  – ايران

  
  منبع: منابع ملي، مؤسسه فيچ

  

 ايم كه به عملياتم وارد كردهرد دالري هاب پتروشيمي چابهار در خليج عمان را هميليا 12بيني خود، طرح ما در پيش
اصلي شركت ملي پتروشيمي در عسلويه و بندر امام اضافه خواهد شد. قرار بود فاز اول يك مجتمع پتروشيمي بزرگ در 

تهران تايمز گزارش داد كه تكميل  2020به اتمام برسد، اما در ژانويه  2018منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار تا سال 
كارخانه با  18به طول خواهد انجاميد. فاز اول شامل شش كارخانه و پروژة كامل هم متشكل از  2022اين فاز تا سال 

ميليون تن  1,2ميليون تن است. ظرفيت اين پروژه تحت عنوان طرح پتروشيمي مكران شامل ساالنه  23توليد ساالنه 
ود. قرار اتيلن سبك خطي خواهد باتيلن سنگين و پلياتيلن سبك، پلين از هر كدام از محصوالت پليهزار ت 300اتيلن و 

  پروپيلن هم در اين مجتمع توليد شود، اما هيچ ظرفيتي براي آن اعالم نشده است. است كه پلي

  
  
  
 

  

 گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب مصرف توليد گاز طبيعي خشك، ميليارد متر مكعب
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  متوقف خواهد شد 19-روند رشد اتيلن به دليل كوويد

  

  2004-2024ظرفيت كراكر ايران،                                              

  

  منبع: مؤسسه فيچ

  
  تجارت

دهند. در سال درصدي خود، بيش از يك سوم از صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي 35با سهم  پتروشيميمحصوالت 
ا عمدتاً به دليل تجارت ب هاي اياالت متحده بر صادرات، كمتر از سال گذشتة ايراني بود و اينتأثير تحريم 20-2019

هاي اياالت متحده مصون ترين سهم از بازار ايران را داشت و آن را از تحريماي كه اين كشور بزرگچين بود، به گونه
واردات  اتيلن و يك سوماولفين و متانول است كه حدود يك پنجم واردات پليعمدة صادرات ايران به چين، پليداشت. مي

  شود. امل ميمتانول چين را ش
از آنجا منشأ گرفته، منجر به كاهش چشمگير در حجم صادرات اين كشور خواهد  19-وابستگي ايران به چين كه كوويد

نعت صهاي تجاري پتروشيمي به اروپا و آسياي شرقي تأثير گذاشته، هاي اياالت متحده كه بر جريانشد. عالوه بر تحريم
جنگ تجاري اياالت در بازارهاي خارجي هم به شدت تحت فشار خواهد بود.  دپتروشيمي ايران همچنين از جانب ركو

به دنبال  بايستزيرا خريداران چيني مي ،هاي صادراتي براي صنعت پتروشيمي ايران شدباعث ايجاد فرصتچين -متحده
هاي اهش تنشي در كنار كگيراتيلن باشند. با اين حال، كاهش در تقاضاي چين به دليل همهمنبع ديگري براي تأمين پلي

شده توسط چين، در دورة هاي ارائهفرصتتداوم عرضة احتمالي در بازار آسيا، بدين معني است كه تجاري و يك بيش 15 
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  2004-2024ظرفيت كراكر ايران،                                              

  

  منبع: مؤسسه فيچ

  
  تجارت

دهند. در سال درصدي خود، بيش از يك سوم از صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي 35با سهم  پتروشيميمحصوالت 
ا عمدتاً به دليل تجارت ب هاي اياالت متحده بر صادرات، كمتر از سال گذشتة ايراني بود و اينتأثير تحريم 20-2019

هاي اياالت متحده مصون ترين سهم از بازار ايران را داشت و آن را از تحريماي كه اين كشور بزرگچين بود، به گونه
واردات  اتيلن و يك سوماولفين و متانول است كه حدود يك پنجم واردات پليعمدة صادرات ايران به چين، پليداشت. مي

  شود. امل ميمتانول چين را ش
از آنجا منشأ گرفته، منجر به كاهش چشمگير در حجم صادرات اين كشور خواهد  19-وابستگي ايران به چين كه كوويد

نعت صهاي تجاري پتروشيمي به اروپا و آسياي شرقي تأثير گذاشته، هاي اياالت متحده كه بر جريانشد. عالوه بر تحريم
جنگ تجاري اياالت در بازارهاي خارجي هم به شدت تحت فشار خواهد بود.  دپتروشيمي ايران همچنين از جانب ركو

به دنبال  بايستزيرا خريداران چيني مي ،هاي صادراتي براي صنعت پتروشيمي ايران شدباعث ايجاد فرصتچين -متحده
هاي اهش تنشي در كنار كگيراتيلن باشند. با اين حال، كاهش در تقاضاي چين به دليل همهمنبع ديگري براي تأمين پلي
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ود به گيري، توليدكنندگان متانول ايراني پتانسيل صادرات متانول خرسند. حتي قبل از آغاز همهبيني بعيد به نظر ميپيش
  هاي رشد خواهد شد. شدن فرصته بودند كه اين باعث محدود ر نمودچين را حداكث

عالوه بر اين، افت قيمت محصوالت پتروشيمي، ميزان رشد درآمد ايران ناشي از صادرات محصوالت پتروشيمي را كاهش 
يد تشد را شيميايي هاي اصليبخشتواند وجود مازاد در برخي از صادرات ايران ميحجم احتمالي كاهش خواهد داد. 

  نمايد. 
والت محصهاي نفت خام، به طور نظري بايد قيمت گيري و كاهش در قيمتضعيف ريال در نتيجة همه كاهش ارزش پولِ

گذاري دالري ايران در صادرات به بازارهاي پتروشيميايي ايران را در بازارهاي صادراتي كاهش دهد. با اين حال، قيمت
روشيمي پذيري محصوالت پتت كه كاهش ارزش پول ملي تأثير كمي بر رقابتاصلي همچون هند و تركيه، بدين معني اس

آالت براي توليد نفت، گاز و ايران خواهد داشت. كاهش ارزش ريال همچنين باعث افزايش هزينة واردات از جمله ماشين
  كردن فناوري است. ها براي بوميرغم تالشت پتروشيميايي خواهد شد و اين عليمحصوال

  

  2021در سال مصرف محصوالت پتروشيميايي بازيابي : 2021 ولافصل 
  محصوالت پتروشيميايياصلي هاي رشد براي بازارهاي مصرف نرخ -ايران 

  

  منبع: منابع ملي، مؤسسه فيچ هاي مؤسسه فيچ،بيني= پيشf = برآوردها و e مالحظه: 
  
  
  

 توليد خودرو، درصد تغيير ساالنه (سمت راست) -ايران رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، درصد تغيير ساالنه

 حجم صنعت ساختمان، رشد واقعي، درصد تغيير ساالنه -ايران
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  مصرف
 4,3، به 2022درصد براي سال  7و  2021سال  برايدرصد  2,9از خود براي رشد اقتصادي ايران را قبلي بيني ما پيش

 هايايم. اين بازبيني، بازتاب انتظار ما از كاهش تحريمتغيير داده 2022درصد براي سال  8,2و  2021درصد براي سال 
ش فشارها بر ريال، يابد و به كاهاياالت متحده عليه ايران در دولت بايدن است. صادرات ايران هم احتماالً افزايش مي

» راهبردي مشاركت«تر، . در بلندمدتگذاري خواهد انجاميدر مصرف و سرمايهكاهش تورم و پشتيباني از بازيابي تدريجي د
ه از نظر كند كو به هر دو طرف كمك مي توجه براي هر دو طرف باشدتواند يك توسعة بسيار قابل بين چين و ايران مي

ها از سال پس قويت اقتصاد خودحده در اروپاي غربي پيشي بگيرند. ايران از كاهش انزوا و تتيكي از اياالت متيژئوپل
  شود. مي تر در ابتكار كمربند و جاده، منتفعادغام عميقتحريم و همچنين از 

راي ب هاي اياالت متحده، صنعت خودرو با كمبود قطعات براي تكميل خودروها مواجه است كه مانع بزرگيبه دليل تحريم
شود. عالوه بر اين، اعتقاد داريم كه بخش خودروسازي ايران به دليل اختالالت در زنجيرة تأمين توليد خودرو محسوب مي

از چين به واسطة كروناويروس، با ركود بيشتري مواجه خواهد بود. ايران يكي از كشورهايي است كه از اختالل در زنجيرة 
هاي اياالت متحده، وابستگي تقريباً كامل به واردات قطعات را به دليل تحريمبيند، زيتأمين از چين بيشترين آسيب را مي

چيني دارد. گسترش كروناويروس در ايران هم مانع ديگري براي صنعت خودروسازي اين كشور است زيرا باعث تعطيلي 
  ها در تالش دولت براي توقف گسترش ويروس خواهد شد.كارخانه

ها در زنجيرة تأمين خودرو از طريق توليد قطعات توسط برنامة دولت ايران براي پر كردن شكاف ما بر اين باوريم كه
مي پشتيباني بخشي به صنعت پتروشيتوليدكنندگان داخلي كه از پليمرها و الستيك توليد داخل استفاده نموده و از تنوع

صورت تاريخي تصور مناسبي از كيفيت قطعات و كنندگان ايراني به د، ثمر چنداني نخواهد داشت، زيرا مصرفنكنمي
اي مورد تهديد است. همچنين، خودروهاي ساخت داخل ندارند و ظرفيت مالي دولت هم براي انجام اين كار به طور فزاينده

هيچ  مدت،ست كه حداقل در كوتاها بر است و اين بدان معناسازي در اين كشور بسيار زمانايجاد صنايع كافي قطعه
يري در توانايي كشور براي ساخت قطعات كافي به صورت داخلي به منظور تأمين تقاضاي توليد خودرو حاصل نخواهد تغي

  شد. 
هاي زيرساختي منتج به سال ديگري از ركود ايِ محدود دولت بر پروژهمخارج سرمايه، 19-همانند تأثير بحران كوويد

ساختمان نسبتاً كُند خواهد بود، زيرا محيط صنعت بلندمدت، رشد در  شده است 2020براي بازار مصرف ايران در سال 
گذاران روسي و چيني خواهد شد. اين روند بايد گذاران به جز سرمايهسرمايه تمايلپرريسك كسب و كار باعث كاهش 

و  )(پي.وي.سي وينيل كلرايدموجب كاهش عملكرد بازار محصوالت پتروشيميايي مرتبط با ساختمان همچون پلي
  پروپيلن گردد.اتيلن و پليكاربردهاي خاص پلي

ه ك يمهست باور يندارند، ما بر ا يرانبر اقتصاد ا يديشد يراتتأث 19-يدكوو يوعو ش هايمعدم رفع تحر اينكه به توجه با
 2020 ياهدر سال ديگر ركود سال دو شاهد -يميكنندگان محصوالت پتروشاز مصرف يگرد يكي- يرانبازار ساختمان ا

 1,2درصد و  5,1بيني قبلي، به ترتيب ، در حالي كه پيشد بودكاهش خواه ددرص 1,4درصد و  5,8با  يببه ترت 2021و 
هاي نفت، باعث محدود شدن توانايي مقامات ايراني براي سقوط شديد قيمت .بود 2021و  2020هاي درصد براي سال

  .خواهد شدهاي زيرساختي اي دولت در پروژهارج سرمايههاي مالي در واكنش به بحران و كاهش مخارائة محرك
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  )2017-2024ها (بينيهاي تاريخي و پيشهاي بخش پتروشيميايي ايران، دادهظرفيت
  2020f 2021f  2022f  2023f  2024f 2019 2018 2017  )ظرفيت (هزار تن در سال

  15036  14336  13136  13136  13136  13136  11876  9876  اتيلن
  4040  4040  4040  3840  3760  3760  3310  2860  لنپروپي
  2300  2300  2300  2200  2150  2150  1770  1770  بنزن

  1200  1200  1200  950  850  850  650  450  بوتادين
  3300  3300  3300  3150  2930  2930  2310  2310  هازايلين

  100  100  100  100  100  100  100  100  اتيل بنزن
  5025  5025  5025  5025  4775  4775  4325  2685  اتيلن سنگينپلي
  2975  2975  2975  2975  2975  2975  2975  2375  اتيلن سبكپلي

  2650  2650  2650  2650  2450  2450  2295  1995  پلي اتيلن سبك خطي
  10650  10650  10650  10650  10200  10200  9595  7055  پلي اتيلن

  2400  2400  2400  2200  2115  2115  1915  1290  پلي پروپيلن
  990  990  990  990  990  990  990  990  وينيل كلرايد پلي

  620  620  620  620  620  620  620  375  پلي استايرن
  705  705  705  705 705 705 705 705  پلي اتيلن ترفتاالت

  31000  31000  31000  29030  27330  24030  24030  17430  متانول
  9770  9770  9770  9770  9770  9770  9045  7965  آمونياك

  15036  14336  13136  13136  13136  13136  11876  9876  اوره

  هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf  ،منبع: مؤسسه فيچ
  

  هاي اقتصاد كالنبينيپيش

 شودها عليه اقتصاد ايران ميرياست جمهوري بايدن احتماالً منجر به كاهش تحريم
  :نماي كلي

 درصد به ترتيب براي  7درصد و  2,9 را از يرانا دياقتصا يدرشد تول يخود برا هايبينييشپ يچ،ما در مؤسسه ف
  .يمداد ييرتغ 2022و  2021هاي درصد براي سال 8,2درصد و  4,3به  2022و  2021هاي سال

  هاي اياالت و كاهش تدريجي تحريم  2021اين بازبيني، بازتاب انتظار ما از رييس جمهور شدن بايدن در سال
 ن است.متحده عليه ايران در دولت بايد

 يابد و به كاهش فشارها بر ريال، كاهش تورم و پشتيباني از بازيابي صادرات نفت ايران هم احتماالً افزايش مي
 خواهد نمود.  كمك گذاريتدريجي در مصرف و سرمايه

 يران هاي بين اياالت متحده و ابيني ما افزايش يافته است. تنشهاي رو به پايين در پيشبا اين وجود، ريسك
ياالت هاي اتواند صرف نظر از نتيجة انتخابات رياست جمهوري، كماكان باال باقي بماند و مانع لغو تحريممي
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هم بيشتر از انتظار ما طوالني شده و همچنان در سال آتي نيز به شدت فعاليت  19-متحده گردد. بحران كوويد
 سازد.اقتصادي را مختل مي

ابات احتمال پيروزي بايدن در انتخ، تا يمداد ييرتغ يرانا يواقع يناخالص داخل يدولرشد ت يبرا را خود هايبينييشپ ما
 2021درصد براي سال  2,9بيني قبلي خود براي رشد اقتصادي ايران را از ما پيشدر نظر بگيريم.  رياست جمهوري را نيز

انتظار داريم ايم، زيرا تغيير داده 2022درصد براي سال  8,2و  2021درصد براي سال  4,3، به 2022درصد براي سال  7و 
عليه ايران از سال آينده به تدريج كاهش يابد و امكان سطوح باالتري از تجارت فراهم  هاي اياالت متحدهكه تحريم

  شود.
 تهران هم به تعهدات اي ايران است، مشروط بر اينكهبايدن بارها اظهار داشته كه به دنبال ورود مجدد به توافق هسته

هاي پذيرد و اين منجر به كاهش تحريمو ديدگاه اصلي ما اين است كه تهران احتماالً اين پيشنهاد را مي خود بازگردد؛
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 ها توسط اوبامالغو تحريم

 ها توسط اوباماتحريم تشديد

 ترامپها توسطتحريمتشديد

 بايدنها توسط تحريم كاهش
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را براي توليد نفت ايران به همراه خواهد داشت. اين مسير رشد، تطابق  2022درصدي در سال  39,7و  2021سال 
-2016هاي اياالت متحده به خصوص در دور دوم رياست جمهوري اوباما (ي قبلي كاهش تحريمهااي با دورهگسترده
  ) دارد.2013

  

  كمك خواهد نمود 2021پيروزي بايدن احتماالً به افزايش صادرات نفت ايران در سال 
مهوري ترامپ يا شروع رياست جمهوري ها بر اساس دور دوم رياست جبيني(پيشتوليد نفت خام و ميعانات، هزار بشكه در روز،  –ايران 

  )2021بايدن در سال 

  
  منبع: مؤسسه فيچهاي مؤسسه فيچ، بيني= پيشf = برآوردها و e مالحظه: 

  
احتماالً فشار بر نرخ ارز را كاهش خواهد  -هاي جهاني باالتر هم رفتهش قيمتكه با افزاي-درآمدهاي باالتر صادرات نفت 

اي كه اي از ارزش خود در برابر دالر را در بازارهاي موازي از دست داده، به گونهقسمت عمده، ريال هاي اخيرداد. در ماه
هزار ريال بود.  112، در حالي كه در ابتداي سال است هزار ريال گزارش شده 295سپتامبر  29قيمت فروش دالر در 

كنندگان و كسب و كارها به نار بهبود احساس مصرفهاي ورودي ارز خارجي در كاحياي جرياناعتقاد ما بر اين است كه 
درصد  30,4سير اقتصادي آيندة ايران، به بازگشت نسبي اين روند كمك كرده و منجر به كاهش تورم (كه در ماه آگوست 

  نگاه كنيد به نمودار زير) خواهد شد. -ساالنه بود 
گذاري حمايت شده و از مصرف خصوصي و سرمايهاين به نوبة خود باعث كاهش فشار بر خانوارها و كسب و كارها 

درصدي  2,9درصدي و  3,9پس از سه سال متوالي كاهش، با رشد به ترتيب  2021كند كه انتظار داريم در سال مي
در نيمة  19-ها بازتابي از اين فرض ما هستند كه واكسن كوويدبينيشويم كه اين پيشمواجه باشند. همچنين يادآور مي

 اقعيو ترامپ بايدن
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ت ها در فعاليت اقتصادي و تجارهاي ناشي از تعطيليگيرد و اختاللآينده به طور گسترده در دسترس قرار مياول سال 
  سازد. را محدود مي

  

  گرددباالتر نفتي، باعث كاهش فشار بر ريال و كاهش تورم ميدرآمدهاي 

  تورم ساالنه –ايران 

  
  منبع: بانك مركزي ايران، فيچ سلوشنز

وجود  هنوز هم اين احتمال قويهاي فعلي ما باال رفته و فشار رو به پاييني بر آن است. بينيسك پيشريبا اين وجود، 
، حتي ترتيبن. بدياي به توافق برسندايت توافق هستهو تهران نتوانند در مورد فرايند بازگشت به رع ندارد كه دولت بايد

هاي اياالت متحده عليه ايران ود چشمگيري در انتظار تحريمهم بهب 2020در صورت پيروزي بايدن در انتخابات نوامبر 
نخواهد بود. اگر اين اتفاق بيافتد، صرفاً شاهد رشد اقتصادي كُند طي دو سال آينده خواهيم بود و استانداردهاي معيشت 

  هم در ايران كماكان اوضاع خوبي نخواهند داشت. 

ود دارد اگر فرايند مهار اين ويروس بسيار بيشتر از آن چيزي كه وج 19-هايي در ارتباط با شيوع كوويدهمچنين ريسك
كه در اين  -گذاري اجتماعي گرددو منجر به گسترش اقدامات فاصله -به طول بيانجامد  در حال حاضر انتظار داريم

اند. ظر گرفتهدر نهاي فعلي ما بينيصورت، اثرات منفي آن بر رشد، به طور قابل توجهي بيشتر از آني خواهد بود كه پيش
اقتصادي فعاليتهاي مالي و پولي مقامات ايراني براي تحريك پذيري محدود سياستاين به خصوص با توجه به انعطاف

 21  كند.داخلي، موضوعيت پيدا مي
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اند. ظر گرفتهدر نهاي فعلي ما بينيصورت، اثرات منفي آن بر رشد، به طور قابل توجهي بيشتر از آني خواهد بود كه پيش
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  شاخص ريسك به بازده صنعت

  خاورميانه و آفريقا شاخص ريسك به بازده پتروشيمي
به واحدي  0,1 در اين فصل با كاهش زده پتروشيمي منطقه خاورميانه و آفريقاميانگين شاخص ريسك به با :نماي كلي

در حالي كه كاهش امتيازات ريسك كشوري، برخي بازارهاي را تحليل برده، اما اينها اكثراً با بهبود در رسيده است.  52,9
به واسطة بهبود در اقتصاد چين است،  انداز بهتر از انتظارِ ريسك خارجي بلندمدتساير بازارها كه عمدتاً ناشي از چشم

انداز ريسك وجود باشد و احتمال بهبود بيشتر در چشم 2021رود كه شروع بازيابي در سال شوند. انتظار ميجبران مي
و واكنش دولت و همچنين طيفي از  19-گيري كوويدهمههاي مرتبط با دورة طمينانيدارد، اما اين بهبودها در برابر ناا

امتيازات م كه دهيهمچنين هشدار ميپذير خواهند بود. تيك تأثيرگذار بر بازارهاي نفت و پتروشيمي، آسيبيئوپلعوامل ژ
پذيري اتان ابترق ،هكنندهاي پتروشيمي در منطقه باشد. يك عامل تعيينتعويق يا لغو پروژهتواند تحت تأثير ها ميبازده

هاي بخشي به سمت پتروشيميتنوع، گرچه عربستان سعودي در حال است خواهد بود كه خوراك اصلي در اين منطقه
  مبتني بر نفت است.

مدت اين بخش در منطقه اندازهاي رشد كوتاهچشمبه طور شگرفي  19-همانند صنعت پتروشيمي جهاني، گسترش كوويد
ه عي براي بازارها در سطح منطقهاي رشد واقبينياي كه ما را به سمت بازبيني نزولي پيشسازد، به گونهرا محدود مي

و سال  2020تري را براي اكثر سال هاي پتروشيمي در سطح منطقه سطوح ظرفيت بسيار پاييندهد. بخشسوق مي
راي گذاران بهاي عملياتي پايين، تمايل سرمايهخواهند داشت، به طوري كه به دليل كاهش حاشيه سودها و نرخ 2021

  يابد. به شدت كاهش مياي جديد در طول اين سال و پس از آن هاي توسعهوژهو شروع پرورود به اين حوزه 
هاي نفت، در كنار فشارهاي مالي متعاقب آنها، باعث تضعيف نسبي و سقوط قيمت 19-تأثير اقتصادي گستردة كوويد

ذاري گامات فاصلهمدت در سراسر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا شده است. در حالي كه اقدريسك اقتصادي كوتاه
هاي نفت به عنوان مهمترين محدوديت هاي غيرنفتي در منطقه را به شدت محدود كرده، سقوط قيمت، فعاليتاجتماعي
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 هايهاي موجود هستند و تمايل خود براي اجراي پروژهامي پروژهحالي كه بسياري از مقامات در منظر عموم به عنوان ح
ما در اين مورد محتاط هستيم و انتظار داريم كه پيشنهاد پروژه به صورت خصوصي حال دهند، با اين بيشتر را نشان مي

  مدت بررسي شود. ارزيابي مجدد شده و امكان آن در كوتاه
واحد از امارات متحده عربي  11,1يشترين امتياز را در منطقه از آن خود كرده كه ، ب74,3بازار عربستان سعودي با امتياز 
رژيم اشغالگر كويت، قطر و  و اي خود يعني ايران باالتر استواحد از رقيب منطقه 13,5به عنوان كشور دوم منطقه و 

جدول  تري داشته و در انتهاييفدر اين خصوص عملكرد ضع اند. توليدكنندگان آفريقاييقرار گرفته هاپس از آن قدس
هاي سقوط تقاضاي بازارهاي اروپايي و آسيايي و تأثير كاهش قيمتهاي رو به پايين كماكان شامل اند. ريسكقرار گرفته

  گردد. هاي پتروشيمي با خوراك اتان مينفت هم بر بازارهاي داخلي و هم بر سودآوري زنجيره

  هاريسك تثبيتر عين حال هاي باال در خاورميانه، و دبازده
  2021 اولشاخص ريسك به بازده فصل  –كشورهاي خاورميانه و آفريقا 

 
  ؛ امتياز باالتر به معناي جذابيت بيشتر بازار. منبع: مؤسسه فيچ100مالحظه: امتيازات از 

خام و گاز منجر  هاي نفتمتبا توجه به اينكه اكثر اقتصادهاي منطقه وابسته به منابع انرژي باالدستي هستند، سقوط قي
 در خاورميانه، خواهد شد. به خصوص صنعت ساختمان و خودروبه ركود اقتصادي و كاهش در بازارهاي نهايي داخلي، 

شاهد كاهش در امتيازهاي خود خواهند بود كه عمدتاً به دليل كاهش ريسك كشوري  فارس تمام كشورهاي حوزه خليج
يل اقدامات به دل هاي اخيرامتياز ايران در فصلداخلي است. اقتصادهاي هاي نفت بر متبا توجه به تأثير مخرب سقوط قي

، زيرا در ريسك باشيم يچشمگير اما بعيد است كه شاهد كاهش ،كردهنزيادي  انجام شده در راستاي حفظ ثبات، تغيير
البته ي كه سناريويت متحده قرار گيرد؛ سعودي يا اياالهدف اقدام نظامي مستقيم توسط عربستان  تواندايران همچنان مي

گيري بر اقتصاد كشور و به خصوص صنعت نفت ر شديد همهتأثيرسد. با اين حال، در حال حاضر نامحتمل به نظر مي
ز طريق اها گردد. قطر با اندكي بازيابي در امتياز خود هاي پتروشيمي و كاهش در امتياز بازدهتواند باعث لغو پروژهمي
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اي هاي شديد در امتيازهاي ريسك در فصل پيشين، در برابر اين روند مقاومت نمود، به گونهكردن جزئي كاهش وارونه
  هاي قبلي نيستند.به بدي ارزيابي فصلكه امتيازات ريسك اين 

ذب براي ج در بلندمدت، گشودگي اقتصادي نسبي، منابع داخلي و اشتياق كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
ه عنوان ست كه آنها با هاي كسب و كار جهاني، بدين معناالمللي به منظور تثبيت خود به عنوان هابگذاران بينسرمايه

گذاري در زنجيره ارزش، عليرغم تحريم قطر، باقي خواهند ماند. انتظار داريم اين اهداف منتخب براي افزايش سرمايه
اي توسط كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در طول دورة نطقهمزاياي ساختاري باعث عملكرد باالتر از ميانگين م

زيرا بازارهاي داخلي آنقدر كوچك هستند  ،مدت متزلزل خواهند شدبا اين حال، اين نقاط قوت در كوتاهبيني شود. پيش
ياالت متحده ا شده در تقاضاي بازار جهان، رشد سريع در صادرات پتروشيميبينيهاي پيشتوانند تأثيرات كاهشكه نمي

هاي نفت و افزايش خودكفايي در چين و ساير كشورهاي آسيايي را جبران نمايند. با توجه به كاهش تقاضا و سقوط قيمت
  اند.هاي بازار افزايش يافتهيسكو گاز و در نتيجه كاهش درآمدهاي حاصل از اين راه، ر

همترين بازار ن مبه عنوا-ي خواهد شد كه تقاضا در چين فضاي هاي عملياتي پايين درمتحمل نرخصنعت پتروشيمي ايران 
شور اين ك در حال كاهش است و كشور هم تحت فشارهاي تحريمي از جانب اياالت متحده قرار دارد. -صادراتي غيرنفتي

ها و هاي نفت، كاهش محمولهگيري قرار دارد به طوري كه تأثير كاهش قيمتهمچنين تحت تأثير عواقب مستقيم همه
  اختالل در بازار داخلي، موجب تعطيلي شده است.

  شاهد رويدادهاي آميختهامتيازات 
  2020فصل چهارم نسبت به  2021فصل اول تغيير مطلق در شاخص ريسك به بازده پتروشيمي،  –خاورميانه و آفريقا 
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  شاهد رويدادهاي آميختهامتيازات 
  2020فصل چهارم نسبت به  2021فصل اول تغيير مطلق در شاخص ريسك به بازده پتروشيمي،  –خاورميانه و آفريقا 
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ي زيرا آنها از مزاياي باالدست ،شوراي همكاري خليج فارس، كشورهاي آفريقايي هم در وضعيت تغيير قرار دارند فراتر از
برند. اين كشورها داراي امتياز ريسك ضعيفي هستند و مبناي صنعتي براي افزودن به ارزش توليد انرژي خود بهره مي

، امتيازات آنها را در گذشته پايين نگه داشته است. مصر در صدر اين بازي بوده، در حالي كه پتروشيمي نسبتاً كوچك آنها
گرچه نه به عنوان كشور داراي –ريزي براي واحدهاي جديد هستند. آفريقاي جنوبي در حال برنامه الجزاير و نيجريه

هاي اخير تروشيمي خود بوده كه در سالبه دنبال مشاركت با عربستان سعودي به منظور احياي بخش پ –مزيت منابع 
  دهد.الشعاع قرار ميها را تحتگيري احتماالً اين برنامهنتوانسته رشد چنداني داشته باشد، اما همه

گيري با اختالل مواجه خواهد شد. هدف از اين اقدامات، تداوم اجراي اصالحات ساختاري در مصر احتماالً به دليل همه
براي بخش پتروشيمي، هاي مالياتي براي كسب و كارها بوده است. ندهاي زائد و تقويت مشوقكاهش مقررات و فراي

ترين ثبات سياسي و اصالح اقتصادي باعث تقويت توسعه مجتمع پتروشيمي تحرير شده كه قرار بوده يكي از بزرگ
  د پتروشيمي مصر است.ثباتي اقتصادي، مانع عمده براي رشواحدهاي جهان در نوع خود باشد. بنابراين، بي

  تر از كشورهاي خليجآفريقا همچنان عقب
  امتيازات ريسك به بازده –كشورهاي منتخب خاورميانه و آفريقا 

  
  ؛ امتياز باالتر به معناي جذابيت بيشتر بازار. منبع: مؤسسه فيچ100مالحظه: امتيازات از 

صل ف به دليل بهبود ريسك سياسي، شاهد اندكي وارونگي در كاهشي بود كه، نيجريه در اين فصل آفريقاي سياهدر 
ار سطح پايين فعاليت اقتصادي و محيط كسب و كدر حالي كه آفريقاي جنوبي به دليل  گذشته آن را تجربه كرده بود.

هاي ، محدوديت19-هاي ناشي از كوويدگيري، باز هم با كاهش مواجه بوده است. صرف نظر از ريسكضعيف قبل از همه
ها همواره به دليل كمبود سرمايه، قادر به هستند، جايي كه دولت سياهعمده در آفريقاي اي يك ريسك نزولي سرمايه

شوند. هاي قانوني مرتبط ديكته ميهاي بازار غالباً با چارچوباند. ريسكاي بلندپروازانة خود نبودههاي توسعهتحقق برنامه
دي اند، اما محيط اقتصارشد توليد ناخالص داخلي واقعي نسبتاً قوي را حفظ كردهدر اين منطقه گرچه بازارهاي اصلي 

ها هتواند به تأخير و يا لغو پروژمي –عالوه بر موانع و فرايندهاي دست و پاگير و مشكالت تأمين مالي –خارجي ضعيف 
  بيانجامد.

  

 آفريقا خاورميانه

قطر كويت ايران امارات عربستان اسرائيل آفريقاي جنوبي مصر نيجريه  الجزاير

ريسك كشوري ريسك بازار هاي كشوريبازده هاي صنعتبازده صنعتهايبازده هاي كشوريبازده  ريسك كشوري ريسك بازار
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  شاخص ريسك به بازده پتروشيمي خاورميانه و آفريقا

هاي بازده  هابازده  
  صنعت

هاي بازده
هاي ريسك  هاريسك  كشوري

  صنعت
هاي ريسك
  كشوري

شاخص ريسك 
  به بازده

رتبه 
  ايمنطقه

  1  74,3  62,1  43  56,4  67,2  90,0  82,0  عربستان
  2  63,2  59,7  55  58,3  69,1  63,3  65,3  امارت
  3  60,8  56,3  10,0  42,4  47,6  80,0  68,7  ايران
  4  59,8  61,7  47,0  57,3  74,8  53,3  60,9  كويت
  5  56,1  57,5  34,0  50,7  55,4  58,4  58,4  قطر

رژيم 
اشغالگر 
  قدس

44,9  26,7  78,8  68,4  50  76,4  51,9  6  

  7  49,3  62  28,0  51,8  57,4  43,3  48,3 جنوبيآفريقاي
  8  48,7  57,0  43,0  52,8  53,8  43,3  47,0  مصر
  9  45,2  55,3  23,0  45,6  48,0  43,3  45,0  تركيه
  10  37,5  49,8  35,0  45,3  29,1  36,7  34,0  نيجريه
  11  34,6  51,9 10,0 39,3 49,6 23,3 32,5  الجزاير

  ؛ امتياز باالتر به معناي جذابيت بيشتر بازار. منبع: مؤسسه فيچ100مالحظه: امتيازات از 

  شاخص ريسك به بازده پتروشيمي ايران
فصل كه نسبت به است  2021 سال اولدر فصل  60,8پتروشيمي ايران، : امتياز كلي شاخص ريسك به بازده نماي كلي

م ه بر ريسك بازار پتروشيمي و توسعة بلندمدت ظرفيت صنعتي 19-اثرات شيوع كوويدتغييري نكرده، در حالي كه پيش 
  . در فصل پيشين در نظر گرفته شده بود
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  شوندت ريسك ميتيك باعث كاهش امتيازايگيري و تهديدات ژئوپلهمه
  )2021 اولامتياز ريسك به بازده پتروشيمي (فصل  - ايران در برابر ميانگين خاورميانه و آفريقا

  
  منبع: مؤسسه فيچ ؛ امتياز باالتر به معناي جذابيت بيشتر بازار.100امتيازات از مالحظه: 

هاي د حقوقگذاران، اختالفات كارگري در مورمايهگذاري باعث كاهش تمايل سرها بر تجارت و سرمايهتحريماعمال 
هاي تواند متعاقب رفع تحريمو نقص تجهيزات شده است. برخي از اين مسائل مي معوق، مشكالت مربوط به فناوري

اي و تهديد به اعمال مجدد اتحاديه اروپا و سازمان ملل بهبود يابد. با اين حال، خروج اياالت متحده از توافق هسته
گذاري و تجارت خواهد داشت. مشكالت ساختاري در بخش هاي سرمايهها، تأثيرات منفي قابل توجهي بر فرصتريمتح

  پتروشيمي ايران كماكان به قوت خود وجود خواهد داشت.
هاي شده با قيمتبر بخش پتروشيمي اين كشور حاكم است و بازار به شدت تنظيم ،شركت ملي پتروشيمي با مالكيت دولت

مبود دانش زيرا با ك ،هاي پتروشيمي غالباً با تأخير مواجه هستنددهد. پروژهتحت تأثير قرار ميرا كه سودآوري  استبتي ثا
هاي موجود المللي بر پيشرفت پروژههاي بينتحريمكنند. عالوه بر اين، و تخصص و سرمايه مالي دست و پنجه نرم مي

ظور پيشبرد المللي به منندگان با مشكالتي براي ورود به بازارهاي مالي بيناي كه توليدكنهم تأثير گذاشته، به گونه
  مشاركت با بزرگان پتروشيمي و واردات تجهيزات تخصصي روبرو هستند. 

   

 ايران ميانگين خاورميانه و آفريقا
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  شوندت ريسك ميتيك باعث كاهش امتيازايگيري و تهديدات ژئوپلهمه
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  مرور بازار
تيك و يپلهاي ژئواما با چالش ،صنعت پتروشيمي ايران از دسترسي به منابع عظيم نفت و گاز اين كشور برخوردار است

تيك بين ايران و اياالت متحده يهاي ژئوپلاند. افزايش تنشتشديد شده 19-گيري كوويدكه با همه استي مواجه سياس
بارها به تهديد به يك جنگ تمام عيار تبديل شده كه هدف اصلي عمليات نظامي اياالت متحده هم صنعت پتروشيمي 

هاي مهايي ناشي از تحريبا چالش –ة بخش حياتي استكه براي رشد و توسع–ايران است. صادرات پتروشيمي ايران هم 
ربي هاي بزرگ غگذاري شركتهايي براي دسترسي به بازار و سرمايهاي كه محدوديتاياالت متحده مواجه است به گونه

كه بتواند حجم توليد و  است آنقدر بزرگ فقدان يك بازار داخليِ ،عواملاز جمله ديگر به دليل ريسك وجود دارد. 
ن ، جذب نمايد. اياستاي در حال تضعيف عمليات پتروشيمي هاي فني همچون كمبود آب را كه به طور فزايندهچالش

راي گيري را بهاي بازار خارجي ناشي از تأثيرات همههاي ساختاري و سياسي، غلبه بر ركود اقتصادي و چالشمحدوديت
  سازد.پتروشيمي ايران دشوارتر ميصنعت 

را در نظر دارد كه ظرفيت  2025سال تا سال  6گذاري طي ميليارد دالر سرمايه 40پتروشيميايي ايران،  راهبرد توسعه
رساند. قرار بر اين مي 2025ميليون تن تا سال  133و  2021ميليون تن در سال  100ميليون تن به  66توليد ساالنه را از 

بندي زمان 2021 -22 پروژة ديگر هم براي سال 7آغاز كنند و پروژه توليد خود را  16تعداد  2020 -21بود كه در سال 
به سرعت در حال سپري شدن  ،گيري كوويدبحران اقتصادي ناشي از همه بحبوحةهايي كه در بنديزمانشده بود؛ 

  هستند. 
اند. ودهفعاليت ب در حالهاي سودهاي بسيار اندك به جاي اتان به خوراك مايع وابسته هستند، با حاشيههايي كه كارخانه
يمرهاي ر اتان و پلهاي پتروشيمي مبتني بگذاري در كارخانهگذاران خارجي احتماالً به دنبال سرمايه، سرمايهبنابراين
 شيميايي پايه تمركز خواهدعقب است و بر محصوالت . با اين حال، ايران از لحاظ ارزش افزوده دست خواهند رفتپايين

  بخشي به سبد محصوالت خود خواهند بود. به دنبال توسعه و تنوع فارس در خليجنمود، در حالي كه رقبا 
و بازار  خوراك به عنوانصنعت پتروشيمي ايران داراي تعدادي مزيت رقابتي است كه عمدة آنها، دسترسي آسان به گاز 

 اين كشور هم بسيار ماهر وو نيروي كار نيز در  شدن استداخي بزرگ هستند. زنجيرة پتروشيمي ايران در حال متنوع
  زان است.هم نسبتاً ار

رات ها داراي اثها شده است. تأخير در تكميل پروژهكمبود تخصص بومي كافي در فناوري باعث تأخير در اجراي پروژه
ي بودن فها به تأخير انداخته است. ناكاها يا سالدستي را ماههاي پايينو پروژه بودهثانويه در تمام زنجيرة پتروشيمي 

 گذاراني كه براي تأمين سرمايه، فناوري، سرمايهكاهش دهدگذاران خارجي احتمالي را تواند اعتماد سرمايهخوراك اتيلن مي
   بخش پتروشيمي ايران برخوردار هستند. و دانش از اهميت شاياني براي
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  ساختار صنعت
(در حقيقت  هستندشركت مربوط به بخش خصوصي  51شركت است كه از اين ميان،  81صنعت پتروشيمي ايران داراي 

هاي زيرمجموعة شركت ملي پتروشيمي منجر به سازي شركتشوند). خصوصيبا منابع ماليِ تحت كنترل دولت اداره مي
اي كه بر اساس مقررات، سهم شركت ملي پتروشيمي در شود به گونهبنگاه ديگر به بخش خصوصي مي 19اضافه شدن 
  درصد باشد.  20يد بيش از هر بنگاه نبا

ومين توسعه و عمليات بخش پتروشيمي كشور و دپتروشيمي كامالً دولتي است. اين شركت مسئول صنايع شركت ملي 
شركت  .است 1توليدكننده و صادركنندة محصوالت پتروشيمي در خاورميانه پس از شركت صنايع پايه سعودي (سابيك)

محصوالت  ةترين توليدكنندبا پيشي گرفتن از سابيك، به بزرگ 2024ست كه تا سال پتروشيمي به دنبال اين ا صنايع ملي
المللي هاي بيناست كه از آن جمله، اثرات بلندمدت تحريم وپتروشيمي در خاورميانه تبديل شود. اين شركت با موانعي روبر

اخت هم باال است. تحت رژيم هاي س. هزينهاستهاي تابعه سازي شركتشدن شركت به واسطة خصوصيو چندپاره
هاي پتروشيمي با مشكالتي همچون دشواري تأمين مالي كافي به دليل عدم دسترسي به بازارهاي مالي ها، پروژهتحريم

هاي ضروري مواجه هستند. اين عوامل منجر به تأخيرهاي طوالني جهاني، واردات تجهيزات تخصصي، و كمبود مهارت
  كند.هاي باالدستي هم نااطميناني در تأمين خوراك را ايجاد مياست. تأخيرها در پروژه ها شدهو پرهزينه در پروژه

  اهداف رشد
كارخانه با مجموع  30) متضمن ساخت 2010 -15گذاري پتروشيمي دولت تحت برنامه پنجم توسعه (برنامه سرمايه

كارخانه بزرگ متانول و همچنين تأسيسات  ، و هشت17و  16، 15هاي اولفين مجتمع ميليون تن شامل 37ظرفيت ساالنه 
منطقه ويژه اقتصادي جديد است: چابهار در  5توليد اوره و آمونياك بود. براي پشتيباني از اين رشد، دولت در حال ايجاد 

ساحل خليج عمان؛ جزيره قشم نزديك بندر عباس؛ جزيره كيش و الوان در نزديكي ساحل جنوبي ايران؛ و پارس شمالي 
ال عسلويه. اين مناطق شامل منطقه ويژه اقتصادي پارس در عسلويه و منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر در شم

هاي هاي است كه ميزبان صنايع فراوري و تبديل پالستيك بوده و زنجيرشود. طراحي اين مناطق به گونهدر بندر امام مي
  توليد مختلفي خواهند داشت.

رفيت ظ طور قابل توجهي گسترش داد. مناطق مذكور، ن دامنه و حجم توليد پتروشيمي خود را بهبر اساس اين برنامه، ايرا
درصد از ظرفيت آنها استفاده  68اما به طور ميانگين تنها  ،ميليون تن محصوالت پتروشيمي را دارند 60توليد ساالنه حدود 

ترين توليدكننده ها، به بزرگپس از كاهش تحريم شده است. دولت به دنبال گسترش صنعت پتروشيمي خود است تا بتواند
گذاري در هاي بزرگ اروپايي تمايل خود را براي سرمايهدست در منطقة خاورميانه تبديل شود. بسياري از شركتپايين

د لهاي اياالت متحده پس از روي كار آمدن دوناسرگيري تحريم به دليل ازاند، گرچه بخش پتروشيمي ايران نشان داده
  ند.ترامپ، از اين كار منصرف شد

 56، بهزاد محمدي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار داشت كه 2019در پايان سال 
و تا  –هزار بشكه نفت 650معادل روزانه –كنند ميليون تن خوراك مصرف مي 33كارخانه پتروشيمي در ايران ساالنه 

                                                 
1 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 
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ميليون بشكه نفت مصرف خواهند نمود و اين رقم  1,4خواهد رسيد كه معادل روزانه  83ها به تعداد كارخانه 2021سال 
 2025ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. وي ادعا نمود كه تا سال  1,7كارخانه با مصرف معادل  109به  2025تا سال 

  ميليون تن در سال خواهد گذشت. 133ميزان توليد پتروشيمي ايران از 
بر اقتصاد ملي و بازارهاي صادراتي كه شاهد  19-گيري كوويداعتقاد ما بر اين است كه به دليل تأثيرات همه حال با اين

ها اگر لغو نشوند، تكميل آنها با تأخير همراه خواهد بود. مشكالت ناشي از افت مازاد عرضة شديد خواهند بود، اين پروژه
پذيري توليد پتروشيمي با خوراك اتان كه ايران براي رشد توليد پتروشيمي بتها و بازارهاي محدود، با كاهش در رقاقيمت

 ها را به زماني ديرترشدة اتمام برخي از پروژهبينيما زمان پيشاند. در نتيجه، روي آن حساب باز كرده بود، همراه شده
دهيم نموديم. عالوه بر اين، هشدار مي سالة خود حذف 5بيني دشتستان را از پيش-انتقال داده و مجتمع پتروشيمي گناوه

كه برخي از واحدها تنها با بخشي اندكي از ظرفيت عملياتي كامل خود فعاليت خواهند نمود و بسياري از آنها تحت فشار 
  مالي خواهند بود. 

  كنداتان، خوراك با قيمت رقابتي را تأمين مي
  منابع خوراك كراكر ايران

  
  منبع: مؤسسه فيچ

 شده برايبنديدالر براي توسعة هاب چابهار، كه اولين منطقة ويژه اقتصادي جديد زمان ميليارد 20نامه دارد ايران بر
در چابهار  19و  18هاي اولفين پروژة متانول، يك مجتمع اوره و آمونياك، و مجتمع 5گذاري نمايد. ايجاد است، سرمايه

كيلومتري از ميدان گازي پارس جنوبي در نزديكي عسلويه،  800وله اند. اين منطقه از طريق يك خط لريزي شدهبرنامه
تواند خوراك دو ميليون تن اتان دسترسي خواهد داشت. اين مي 3,6ميليون مترمكعب گاز طبيعي و ساالنه  20به روزانه 

ي به بخشبه دنبال تنوعايران همچنين ميليون تن اتيلن را تأمين نمايد.  1كراكر با هر كدام داراي ظرفيت توليد ساالنه 

%80 اتان

%5 گازوئيل

%8 نفتا

%2 بوتان %5 پروپان
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هاي متانول به پروپيلن و همچنين گسترش زدايي پروپان و مبدلد واحدهاي هيدروژناسمت پلي پروپيلن از طريق ايج
  ظرفيت پااليشگاهي است.

ت هاي اياالبخشي افزايش يابد، فرايندي كه به واسطة تحريمتواند صرفاً از طريق تنوعهاي عملياتي ميدر بلندمدت، نرخ
 ؛شوددرصد از صادرات را شامل مي 37متحده و سازمان ملل به شدت كاهش يافته است. آسيا به خصوص چين، حدود 

تواند درصد است. وابستگي به بازار چين مي 11درصد و اروپا  18درصد، جنوب آسيا  25در حالي كه سهم خاورميانه 
صوالت هاي وابسته به مح. رشد بازار به خصوص در بخشمشكالتي براي توليدكنندگان پتروشيمي ايران ايجاد نمايد

گذاري نيز به شدت كاهش يافته است. حتي با پتروشيمي مانند خودرو و الكترونيك محدود شده، در حالي كه سرمايه
ليمر هاي پاست كه كارخانها مدت بدين معنشده در مصرف داخلي در ميانبينيوجود رشد باالي صادرات، تعديلِ پيش

ها اند كه كارخانهتر از ظرفيت اسمي خود فعاليت خواهند نمود. توليدكنندگان ايراني عنوان داشتهمچنان با ظرفيتي پايينه
  كنند.به دليل مشكالت فني با ظرفيت كامل كار نمي

  )2017-2024گسترش ظرفيت كراكر، هزار تن در سال ( -ايران
  2017  2018  2019  2020  2021f2022f  2023f 2024f 

  320  320  320  320  320  320  320  320  شركت ملي صنايع پتروشيمي، اراك
  136  136  136  136  136  136  136  136  شركت ملي صنايع پتروشيمي، تبريز

  500  500  500  500  500  500  500  500  شركت ملي صنايع پتروشيمي، بندر امام
  520  520  520  520  520  520  520  520  )6امير كبير، بندر امام (اولفين 

  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  )7مارون، بندر امام (اولفين 
  1000  1000  1000  1000 1000 1000 1000 1000 )9آريا ساسول، بندر عسلويه (اولفين

  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  1300  )10پتروشيمي جم، بندر عسلويه (اولفين 
  500  500  500  500  500  500  500  500  )13ايالم (اولفين 
  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  جزيره خارك

  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  )8پتروشيمي گچساران (اولفين 
  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  )11پتروشيمي كاويان عسلويه (اولفين 

  500  500  500  500  500  500  500  500  پتروشيمي مرواريد
  1260  1260  1260  1260  1260  1260      )12اولفين كيان (اولفين 

  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000    پتروشيمي بوشهر
  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000    )14اولفين فيروزآباد (اولفين 

  1200  1200         پتروشيمي مكران (چابهار)
  700                )17 پتروشيمي دهلران (اولفين

  15036  14336  13136  13136 13136 13136 11876  9876  كل

  ، منبع: مؤسسه فيچهاي مؤسسه فيچ، بيني= پيشfمالحظه: 
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  سازيخصوصي
هاي پتروشيمي و پشتيباني از توليد، بخش پتروشيمي را خصوصي نمايد. دولت قصد دارد به منظور تسريع در پروژه

سات مسئوليت تأسيد كه نخواهد و مينتواناز كسب و كارهاي بخشي خصوصي ايران ميمشخص نيست كه كدام يك 
  د.نگذاري نمايتوليدي را بر عهده گرفته و براي گسترش آنها سرمايه

هاي دولتي بايد به فروش رسانده شوند، درصد از شركت 80دارد قانون اساسي ايران كه مقرر مي 44بر اساس اصل 
خليج فارس، كه مشتمل بر  هلدينگم است. اين واگذاري دارايي از طريق فروش سهام دولت در سازي يك الزاخصوصي

درصد از عرضة داخلي را تأمين  33درصد از توليد پتروشيمي كشور را بر عهده داشته و  40كارخانه پتروشيمي بوده و  15
  كند، دنبال شده است.مي

ي در بازار سهام، بعيد است كه سرمايه مورد نياز صنعت پتروشيمي در ما بر اين باوريم كه شناور كردن يك سهم حداقل
هاي اهها و كاركنان هيچ چيزي به ارزش بنگبلندمدت را تأمين نمايد، در حالي كه تخصيص حدود نيمي از شركت به تعاوني

  كند.شده اضافه نميخصوصي

  هاي صنعتروندها و توسعه
 70كه مستلزم ميليون تن در سال برساند، كاري  140به  2026روشيمي را تا سال برنامه دارد توليد پتدولت : نماي كلي

تواند ايران را باالتر از عربستان سعودي قرار دهد، گرچه ما هشدار . اين افزايش ظرفيت مياستگذاري ميليارد دالر سرمايه
د مانع اين كار شود. با اين حال، بر اين تواندهيم كه عدم توانايي براي رساندن واحدهاي موجود به ظرفيت كامل ميمي

اي كه بر اقتصاد ايران خواهند بود به گونه 19-بسياري از اين واحدها به شدت متأثر از اثرات مستقيم كوويد هباوريم ك
 ههايي كواحدهاي در حال توسعه با تأخير و نگراني در مورد توجيه اقتصادي خود مواجه خواهند شد. در بلندمدت، پروژه

ممكن است هرگز عملياتي نشوند و اين منجر به شكست در دستيابي به ظرفيت هدف  ،هنوز در حال مطالعه هستند
  گردد.مي

ماده خام را به محصوالت گذاري كند تا پارك پتروشيمي جديد سرمايه 4ميليارد دالر در ساخت  1,47ايران برنامه دارد 
يكي از اهداف اصلي شركت پژوهش و فناوري فناوري بومي بهره ببرد.  دانش وساخته و ساخته تبديل كرده و از نيمه

يابي به جويي در هزينة واردات با هدف دستها به منظور صرفهسازي توانايي فني توليد كاتاليستبوميپتروشيمي ايران، 
  است.  22/2021كاتاليست مختلف تا پايان  40

  ايران و بخش پتروشيمي-منازعه اياالت متحده
به كاهش كسب و كار با  اين كشور، منجر ايني ايران ناشي از برنامة هستههاي متمادي انزواي سياسي جهاسال

گذارانِ رمايهسها دشوار ساخته است. المللي شده و تضمين فناوري و تأمين مالي را براي پروژههاي بينپيمانكارها و بانك
 گذاران آسيايي داراي ارتباطاتاند. سرمايهها محتاط بودهه دليل تحريمدر گذشته ب ،داراي ارتباط با بازار اياالت متحده

اند و مزيت ورود زودتر به صنعت اندك يا فاقد ارتباطات با اياالت متحده، تمايل بيشتري را در اين بخش نشان داده
  پتروشيمي ايران را خواهند داشت.
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اي ه: تحقق بهبود مورد انتظار در شبكه لجستيك ايران، پس از تصميم براي اعمال تحريم)100از  52,8لجستيك (
و  1گذاريِ بيشتر در خدمات عموميرسد. سرمايهاي، بعيد به نظر ميتوافق هسته الغايثانويه اياالت متحده و احتمال 

ولت كنند و دها حذر ميالمللي از ريسك نقض تحريمهاي بينع نخواهد بود، زيرا بنگاهوالوقل، قريبشبكه حمل و نق
 تأثيرهاي مالي بيشتري مواجه خواهد شد. در نتيجه، به دليل ايران هم به دليل كاهش صادرات نفت، با محدوديت

برخي مسائل ساختاري شامل موانع تجاري  هاي حمل و نقل و همچنينها بر خدمات عمومي و شبكهبار تحريمزيان
  هاي آبي، ايران كماكان عملكرد خوبي در لجستيك نخواهد داشت.رايج، دسترسي ضعيف به اينترنت و افزايش تنش

  )100از  27,4( اقتصاد بودن باز
با  تقيممس تعامل يدارا يعو صنا هازيرساخت، ييدروكربنهصنايع از نظر  يژهبه و يران،بزرگ ا يتجار يلبا وجود پتانس

و  ياز نظر اقتصاد يرانبسته است. ا يو تجارت خارج گذاريسرمايه يكشور اساساً بر رو ينا درهاي ،2كنندهمصرف
توسط دولت  شده اعمال هايمحدوديتبه همراه  امر ينشده است كه ا يمنزو الملليبينتوسط جامعه بزرگ  ياسيس

به شكل قابل  و خطر لطمه به اعتبار را مقرراتي هايچالشمتحده،  ياالتا ايهتحريمو  يخارج گذاريسرمايهدر مورد 
از حد كشور به بخش نفت، كه باعث توقف  يشب ياتكا يلوضع به دل ينكسب و كارها به همراه دارد. ا يبرا توجهي

 هايكتشرگسترده حضور  شده و نيز به واسطه هايرهيدروكربند و خدمات مربوط به غيمانند تول يعصنا يرتوسعه سا
نفت،  يجهان يمتافت ق يط،شرا ينشده است. در ا يدتشد زنند،يرا پس م يبخش خصوص هايگذاريسرمايهكه  يدولت
در  مدتميانتا  مدتكوتاهرا در  يران، اقتصاد ا19-يدكوو يوعدر خالل ش ينفت هايسوخت ياز كاهش تقاضا برا يناش

 يباز بودن اقتصاد يرا برا 100از  27,4كم   ياربس يازامت يران، ايجهداد. در نتقرار خواهد  پذيريآسيب ياربس يتموقع
 يمن، عراق و يهدر رتبه چهارم از آخر قبل از سور يقا،و شمال آفر خاورميانهكشور منطقه  18  يانكرده و از م يافتدر

  قرار دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Country's utilities. 
2 Consumer-facing industries 
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  خوراك 
ترين ن را در اختيار دارد، اين پتانسيل را دارد كه به يكي از بزرگدومين ذخاير بزرگ گاز در جهابا توجه به اينكه ايران 

ميزان قابل  توانند بهتاكنون توسعه يافته و ميتوليدكنندگان گازي جهان تبديل شود. تعدادي از فازهاي پارس جنوبي 
از طبيعي هاي گعليه پروژهها تهديدي بيني افزايش دهند. با اين حال، اعمال تحريمتوجهي ظرفيت توليد را در دورة پيش

هاي و سقوط قيمت 19-گيري كوويدالمللي هستند، در حالي كه همهگذاري بينشود كه مستلزم سرمايهمحسوب مي
  برد.گذاري را از بين ميسرمايه انرژي هم انگيزة

  شودسال سه برابر مي 4دسترسي به خوراك اتان طي 
  ال)ظرفيت توليد اتان (ميليون تن در س -ايران

  
  مؤسسه فيچوزارت نفت ايران و  منبع: 

رشد توليد گاز طبيعي منوط به توسعة ميدان گازي عظيم پارس جنوبي است. اين ميدان به طور مشترك در مرز با قطر 
فازي تعريف  24. اين ميدان در قالب يك طرح توسعه تريليون متر مكعب است 14قرار گرفته و سهم ذخاير ايران حدود 

به  2019در پايان سال  21تا  15و  12، 10تا  1شود. فازهاي جم وسيعي از توليد آن در حال حاضر انجام ميشده كه ح
هاي اضافي براي پلتفرمهم در حال توليد بودند اما منتظر نصب  24تا  22و  14، 13طور كامل عملياتي شدند. فازهاي 

رفت كه تا فصل دوم نصب شده بود و انتظار مي 14نهايي فاز  پلتفرم، 2020رسيدن به اوج ظرفيت خود بودند. تا فوريه 
تا  22نهايي فازهاي  پلتفرمنصب شد در حالي كه  2020هم در مارس  13نهايي فاز  پلتفرموارد مدار توليد شود.  2020

  اند.نصب نشده اكتبرهنوز تا ماه  24
چه با توجه كند، گرب ظرفيت توليد ديگر پيشتيباني ميميليارد مترمكع 20پارس جنوبي از ايجاد  11اضافه شدن پروژه فاز 

ت كنيم. شركبيني خود با احتياط عمل ميها حول اين پروژه، هنوز هم در مورد اعمال اين پروژه در پيشبه نااطميناني
 اوتا در ام ،ريزي كرده بودبرنامه 2017را براي اين پروژه در فصل چهارم سال گذاري تصميم نهايي سرمايهتوتال يك 
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هاي اياالت متحده مجبور به خروج از پروژه گرديد. شركت ملي نفت اين شركت فرانسوي به دليل تهديد تحريم 2019
  گذاري خود را تعليق نمود.سرمايهچين هم نهايتاً با فشارهاي اياالت متحده 

ميليارد دالر  5ي كل فازها حدود گذاري مورد نياز براست. حجم سرمايهامشخص ناانداز اين پروژه در حال حاضر چشم
، در حال حاضر هاي فناوريدليل محدوديت برآورد شده است. اظهارات بيژن زنگنه وزير نفت حاكي از آن است كه به

در صورت مساعد بودن هوا، ، گزارش شد كه 2020 سال هشود. در ماه مدنبال مي 11صرفاً بخش اول توسعه فاز 
هاي نفت، شود. با اين حال، با توجه به تركيب كاهش توليد و سقوط شديد قيمتئن آغاز ميهاي حفاري در ماه ژوفعاليت

 رسد كه اين فرض، منطقي باشدشركت ملي نفت ايران در سال جاري تحت فشارهاي شديد مالي خواهد بود. به نظر مي
را  11از توسعة فهاي مورد نياز، يان مشاركت خارجي، تنگناي مالي شديد و دسترسي محدود به تجهيزات و فناوردكه فق

  در مورد فازهاي پيشين رخ داد.  هبا تأخير همراه كنند، مانند آنچ
ز در بيني توليد گااي را در پيشهاي اياالت متحده، مشكالت عمدهسطح باالي نااطمينانيِ ناشي از اعمال مجدد تحريم

 ،توانند وارد خط توليد شوندها ميدر صورت كاهش مجدد تحريمكند. تعداد زيادي پروژه وجود دارد كه بلندمدت ايجاد مي
نظر از پارس جنوبي، ايران داراي ابرميادين متعدد ديگري است كه در صرف مدت كم است.ضا براي رشد در مياناما ف

مكعب)، گلشن  تريليون متر 1,4تريليون متر مكعب)، پارس شمالي ( 2از اين ميان، ميادين كيش ( و هستندانتظار توسعه 
ميليارد متر  308ميليارد متر مكعب)، فردوسي ( 700تريليون متر مكعب)، فروز بي ( 1,8تريليون متر مكعب)، الوان ( 1,1(

داد زيادي تعسازند. مي بيني توليد گاز ايرانهاي عظيمي را متوجه پيشد متر مكعب) ريسكميليار 204مكعب)، و خيام (
ها به ژهآيندة اين پروبا اين حال،  وسعه ميادين پيشنهادي جديد در قرارداد نفتي ايران هستند.در فهرست تها هم از پروژه

و  ،هاي اياالت متحدهبندي و ماهيت كاهش تحريمقدرت رشد تقاضاي داخلي، گشايش مسيرهاي صادراتي جديد، زمان
  المللي به بازار، بستگي دارد. گذاران بينحجم و سرعت بازگشت سرمايه

  االيشپ
هاي اخير شاهد رشد قابل توجهي بوده و پااليشگاه ستاره خليج فارس و پااليشگاه ميعانات بخش پااليش ايران در سال
برداري هاي نفتي ايران بهرهها توسط شركت ملي پااليش و پخش فراوردهاند. تمام پااليشگاهدر قشم آغاز به كار نموده

اره ظرفيت، به جز افزايش در ظرفيت تأسيسات ست افزايش. دامنة استفت ايران شوند كه يكي از توابع شركت ملي نمي
اي هزار بشكه 120سه فاز اول عملياتي شدند كه متشكل از سه واحد  2019سال  در .اي محدود استخليج فارس، تا اندازه

هزار بشكه در روز گزارش  450تا  400فاز چهارم در حال انجام است و ميزان حداكثر ظرفيت آن هم حدود . استدر روز 
هزار بشكه در  450اما هدف از آن، افزايش ظرفيت به  است،شده است. مشخص نيست كه فاز چهارم شامل چه چيزي 

هزار  15در ظرفيت پااليشگاه اصفهان (كاهش  1سازيمنطقياي با اين افزايش ظرفيت، تا اندازه .استروز در اين سال 
هزار بشكه در روز) به  15هايي براي افزايش ظرفيت پااليشگاه كرمانشاه (افزايش برنامه شود.بشكه در روز) خنثي مي

  تر ارتقا وجود دارد اما چارچوب زماني آن مشخص نيست. هاي گستردهعنوان بخشي از طرح

                                                 
1 rationalisation Rationalisation
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بنزين  صشده بوده، گرچه اين كشور عموماً واردكنندة خالايران به طور تاريخي يك صادركنندة خالص سوخت پااليش
بر حداكثرسازي توليد  2012ها، اين كشور از سال اي ايران به دليل تحريمهاي بودجهبوده است. با توجه به محدوديت

بنزين تمركز نموده تا در اين زمينه به خودكفايي دست يابد. توسعه كامل پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس نقش مهمي 
فازهاي  كه از-براي فراوري ميعانات گاز طبيعي  د. اين تأسيسات به طور خاصكنرا در دستيابي به اين هدف ايفا مي

به سوخت طراحي شده است. بنزين و  -شوداند حاصل ميهاي اخير آغاز به كار نمودهجديد پارس جنوبي كه در سال
درصد  24؛ زار بشكه در روز)ه 226( درصد از كل ظرفيت را در سه فاز ابتدايي تشكيل خواهند داد 62بنزين با اكتان باال، 

  ) هم سوخت جت و گاز مايع خواهد بود. هزار بشكه در روز 45درصد ( 12) از ظرفيت هم ديزل و هزار بشكه در روز 88(
-كندس جنوبي و هنگام را پااليش ميكه ميعانات گازي از پار-هم  اي در قشمهزار بشكه 120آغاز به كار تأسيسات 

با  فارس، توليدات به سمت محصوالتده است. در پااليشگاه ستاره خليجقابل توجهي افزايش داظرفيت داخلي را به طور 
خواهد بود. همچنين  5ها، اين محصوالت مطابق با استانداردهاي كيفي يورو رود. بر اساس گزارشارزش و سبك پيش مي

اي در هزار بشكه 60كه هشت پااليشگاه  هايي براي گسترش بيشتر ظرفيت پااليش ميعانات در كشور وجود داردبرنامه
ن ايم. اين برنامه چنديخود وارد نكرده يهابينيكند. با اين حال، ما هنوز هم اين ظرفيت را در پيشسيراف را اضافه مي

  ايم. ) و ما نشانة زيادي از پيشرفت در آن را شاهد نبوده2017سال مطرح بوده (از سال 
دكفايي هاي اخير، خوهاي جديد نفت خام مطرح شده است. با توجه به رشد ظرفيت در سالاهپيشنهاداتي هم براي پااليشگ

هاي شديد مالي در دولت ايران، بعيد المللي نسبتاً اشباع سوخت و محدوديتشده، بازار بين هاي پااليشايران در سوخت
در اولويت مخارج دولت  -اجراي طوالني دارندبوده و زمان  بركه به شدت سرمايه– بزرگهاي جديد دانيم كه پروژهمي

  سازي در مورد رشد ظرفيت را در اولويت قرار خواهد داد.باشند. در عوض، ايران همچنان كارهاي نوين
ميليارد دالر است. اين  34يك برنامة نوسازي بسيار جامع را در دست اقدام دارد كه حجم آن بالغ بر ايران در حال حاضر 

. گرچه استعدادي از تأسيسات در حال انجام است كه شامل آبادان، بندر عباس، اصفهان، كرمانشاه و تبريز كار در مورد ت
اما هدف كلي، افزايش توليد محصوالت با ارزش افزودة باالتر  ،هاي مختلف، متفاوت استهوسعت اين كارها در پااليشگا

را در بسياري از  توانند جاي خودت است. محصوالت باكيفيت ميالمللي سوخو تطبيق بيشتر توليدات با استانداردهاي بين
هاي ايراني همچنين در حال حاضر كنند. پااليشگاهبازارهاي جهاني پيدا كنند و ارزش بيشتري را براي ايران ايجاد مي

، احتماالً جهانيمحيطي ارزش هستند و با تشديد مقررات زيستكنند. اينها محصوالت كمزيادي را توليد مي پسماندهاي
  دهند. ارزش خود را بيشتر از دست مي

 دارييعنبه طور م اياالت متحده يهثانو هاييممجدد تحر يلاز تحمهم  دستييندر پا يت، فعالبا اين حال، همانند باالدست
از جمله شركت -ضا شده بود المللي امازيگران بينها و قراردادهايي كه با بنامهتعدادي از تفاهم است. قرار گرفته يرثأتتحت

 34تاكنون لغو شده و بعيد است كه مخارج  - 4كي.و شركت مهندسي اس 3، صنايع دائليم2، شركت ماروبني1نفت ژاپن

                                                 
1 JGC Corporation 
2 Marubeni Corporation 
3 Daelim Industrial 
4 SK Engineering 
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ميليارد دالري در آيندة نزديك محقق شود. دولت به دنبال بازيگران خصوصي داخلي بوده تا بخشي از اين كار را انجام 
  هاي مالي، نهادي و فناوري مواجه هستند.غالباً با محدوديت هادهند، اما اين شركت

  مشكالت كمبود آب
برداري اثرات منفي بر توسعه و بهره -ناشي از كاهش دسترسي به آب و سوءمديريت منابع آبي-بحران كمبود آب ايران 

به دليل مشكالت تأمين آب  ميليون تن 5پروژه با ظرفيت بالغ بر  12از تأسيسات پتروشيمي دارد. كار ساخت حداقل 
ب دو تن آب است، صنعت پتروشيمي با كشاورزي براي آمتوقف شده است. با توجه به اينكه توليد هر تن اتيلن نيازمند 

خواهد واحدهايي كه شود. دولت ميدچار كمبود آب، توسعه اين بخش به دشواري انجام مي كند و در مناطقِرقابت مي
ه نمود، شده استفادمركزي ساخته شوند، به مناطق ساحلي جابجا شوند تا بتوان از آب شيرينقرار بود در مناطق خشك 

برابرتر در  سازيزيرا برخي به دنبال استفاده از اين صنعت براي صنعتي ،مواجه است نيز هاييبا مقاومت اين تصميم اما
  سرتاسر كشور هستند. 

  ل كمبود آب مواجه هستند عبارتند از:هايي كه با تأخيرهاي چندين ساله به دليپروژه
  ميليون تني در فيروزآباد 1كراكر 
  هزار تني اوره در خراسان 660واحد 
  هزارتني در كرمانشاه 120پروژه توسعه 
  هزار تن اوره 390هزار تن آمونياك و  677واحد كود مستقر در گلستان با ظرفيت 
 هزار تن اتيلن 45اتيل هگزانول و -2هزار تن  80تان، هزار تن ايزوبو 11 تواحد پتروشيمي كوهدشت با ظرفي 
 واحد پتروشيمي دنا 
  هزار تن پلي پروپيلن 185واحد پتروشيمي خمين با ظرفيت 
  هزار بشكه در روز 120با ظرفيت پااليش  2پااليشگاه شيراز 

اند، در را تجربه كرده سازي ظرفيت كمتريبه دليل مشكالت دسترسي به آب، بهينههاي اصفهان و آبادان پااليشگاه
هاي دسترسي به آب هاي عميق برايحالي كه شركت پتروشيمي شازند از جمله واحدهايي است كه در حال حفاري چاه

  . زيرزميني است
 سال هارمدر فصل چهاي آب، توليدكنندگان ايران بايد در فرايندهاي توليد، نوآوري داشته باشند. براي مقابله با چالش

يك  هاي خود درآوري و بازيافت تمام پسĤباي را براي جمعت پتروشيمي بندر امام در استان خوزستان پروژه، شرك2019
با اين حال، براي حفظ آب در فرايند توليد و افزايش تأمين  برداري خواهد رسيد.به بهره 2020واحد آغاز نمود كه تا مارس 
از جمله اصالحات در بخش كشاورزي،  ،در مديريت آب نياز است هاي بسيار بيشترگذاريآب براي صنعت، به سرمايه

  هاي آبياري پايدارتر، كه بيشترين ميزان مصرف آب در كشور را دارد.براي استفاده از روش

  هاي جاريپروژه
ة ژدومين فاز از پتروشيمي دماوند و فاز اول مجتمع پتروشيمي بوشهر در منطقة وي 2019 -20قرار است تا پايان سال 

ها، مجتمع پتروشيمي دهلران در استان ايالم اقتصادي انرژي پارس در عسلويه استان بوشهر وارد مدار شوند. پس از اين
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عملياتي  2020شده، تا سال  آغاز 2017 اوتهزار تن پروپيلن كه ساخت آن از  150هزار تن اتيلن و  700با ظرفيت 
/الستيك )ي.اساي.ب(يرن استا ينبوتاد يلونيتريلآكراول توسعة واحد توليد بندي شده بود كه فاز شد. همچنين، زمانخواهد

 2020اما تكميل آن به فصل اول  ،به اتمام برسد 2018مجتمع پتروشيمي جم در عسلويه در استان بوشهر هم تا مارس 
هزار تن در سال الستيك  60و  )اي.بي.اس(يرن استا ينبوتاد يلونيتريلآكرهزار تن  200موكول شده است. اين واحد، 

   توليد خواهد نمود.
بر ايران به دنبال ايجاد يك مجتمع پتروشيمي جديد در استان هرمزگان است. اين مجتمع در منطقه ويژه صنايع انرژي

ندي بپارسيان ساخته خواهد شد كه در نزديكي مراكز تأمين خوراك مايع و گاز قرار دارد. با اين حال، مشخصات و زمان
پروژة پتروشيمي است  14بر پارسيان شامل از منطقه ويژه صنايع انرژي 1تمع پيشنهادي هنوز اعالم نشده است. فاز مج

ميليون تني به ظرفيت ساالنه توليد پتروشيمي كشور خواهد  15ميليارد دالري، باعث افزايش  19گذاري كه با سرمايه
  شد. 

ميليون تن در سال، دومين  24شركت تابعه و ظرفيت توليدي بالغ بر  39كه با  فارس يجخل يميپتروش يعشركت صنا
پروژة  10توليدكنندة بزرگ پتروشيمي ايران است و بيش از يك سوم ظرفيت توليد كشور را در اختيار دارد، در حال ساخت 

ها هاي اخير، نگرانير سالميليارد دالر است. مشكل اصلي اين شركت د 9گذاري بيش از پتروشيمي با مجموع سرمايه
  منابع باالدستي تكميل خواهند شد.اما واحدهاي جديد با  ،كمبود خوراك بوده ددر مور

ميليون  1,2در حال ساخت دو واحد پتروشيمي جديد در بندر چابهار است. يك واحد  فارس يجخل يميپتروش يعشركت صنا
يسات پلي اتيلن اند. تأسريزي شدهاز يك اَبرپروژة پتروشيمي برنامهتني كراكر اتان و سه واحد پلي اتيلن به عنوان بخشي 

خواهد نمود.  اتيلن سبك خطي توليداتيلن سنگين و پلياتيلن سبك، پليپلي هزار تن از هر يك از محصوالت 300ساالنه 
ونياك و متانول، آميلن، پروپپلي خاير خوزستان دسترسي دارد،اين سايت كه به خوراك از ميدان گازي پارس جنوبي و ذ

  ان اين دهه وارد ميدان خواهد شد.توليد خواهد نمود. سازمان منطقه آزاد چابهار اعالم داشته كه اين پروژه تا پاي نيز اوره
ميليون دالر در انديمشك در استان  388گذاري هزار تني اتيلن اكسايد با سرمايه 200ساخت يك كارخانة  2019در سال 

تواند اتانول آمين، متيل دي اتانول آمين و گليكول توليد كند ال انجام بود. در صورت تكميل، اين واحد ميخوزستان در ح
ستفاده ها مورد اكنندههاي گاز و پاككنندهكه در توليد منسوجات، محصوالت آرايشي، سموم دفع آفات، سيمان، شيرين

  ي كراكر در عسلويه خواهد گرفت.هااتيلن خود را از فعاليت ،گيرند. اين واحدقرار مي
هاي غيرمعمول توليد پليمرها هم كشف شده، اما انزواي سياسي ايران باعث اختالل در انتقال فناوري گرديده است. روش

ميليون يورويي  34يك قرارداد  1شركت پتروشيمي اردبيل و شركت ايتاليايي مهندسي و ساخت تكينت 2017در دسامبر 
ميليارد يورو امضا نمودند. يك ليسانس براي  1,6پلي پروپيلن از گاز طبيعي در يك پروژه با ارزش  براي مهندسي توليد

 2018اين توافق در دسامبر اما  ،بود 2019) هم در شرف اخذ تا نيمة GTPPهزار تني گاز به پلي پروپيلن ( 500يك واحد 
  هاي اياالت متحده ارتباط داشته است. ماعالم نشد ولي احتماالً به تحري آنداليل اگرچه ملغي گرديد. 

                                                 
1 Techint Engineering & Construction 
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ميليارد دالر است كه ساالنه  20گذاري دولت ايران به دنبال ايجاد يك هاب پتروشيمي در شهر بندري چابهار با سرمايه
 افزايد. اين هاب بر صادرات به هند و چين متمركز خواهد بود، عليرغمميليون تن به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور مي 15
  اند.كرده بيشتر در محصوالت شيميايي پايه حركتينكه هر دو كشور به سمت خودكفايي ا

  متانول
ن و پروپيلن هايي شامل اتيلتواند براي توليد اولفينهاي رشد در پتروشيمي ايران، توليد متانول است كه مياز حوزه ييك

، بيش 2022ميليون تني توليد متانول تا سال  30اي ظرفيت ريزي بر، ايران با برنامه2018مورد استفاده قرار گيرد. تا سال 
ميليون  12شدة ريزياز نيمي از ظرفيت متانول جهان را در اختيار داشت و بسيار جلوتر از اياالت متحده با ظرفيت برنامه

درصد از  15به درصد از كل) بود. ايران به دنبال دستيابي  18ميليون تن ( 10درصد از كل) و چين با ظرفيت  22تن (
ريزي براي گسترش زنجيرة ارزش در اين است. شركت ملي نفت در حال برنامه 2021ظرفيت توليد متانول جهان تا سال 

ت. ها اسبرداري از متانول به عنوان خوراك براي توليد اولفينبخش با حركت از واحدهاي صرفاً متانول به سمت بهره
  فروشند. ت را توسعه داده يا به ساير توليدكنندگان داخلي ميدسيا واحدهاي پايين تأسيسات موجود

ميليون تني كيميا پارس خاورميانه  1,65و واحد پتروشيمي  متانول كاوه در بندر دير ميليون تني 2,3 اضافه شدن مجتمع
ه ظرفيت اضافه ميليون تن ب 4 حدود كه است، يك تقويت عمده در رشد ظرفيت متانول ايران 2020در بوشهر در آگوست 

ميليون تن در سال وجود دارد. با اين  1,7با ظرفيت حدود ديگر شده ريزيبرنامه واحد يك دوجينهمچنين . نمايدمي
(شامل تداوم اثرات گذاري خير در ساخت، موانع سرمايهها به دليل تأدهيم كه بسياري از اين طرححال، هشدار مي

شده انتخاب هايمنابع مالي) و دسترسي ناكافي به گاز طبيعي در برخي از سايت هاي اياالت متحده و دسترسي بهتحريم
ن دليل رشد ظرفيت متانول طي دوره براي واحدهاي جديد متانول، احتماالً از برنامه زماني عقب خواهند ماند. به همي

  احتماالً كمتر از نصف اين سطح خواهد بود. 2018 -22
بزرگ ميليون تني مرجان يكي از سه پروژه  1,65ر افزايش يافته است. مجتمع پتروشيمي هاي اخيظرفيت متانول در سال
تكميل شدند، و دو پروژه ديگر، پتروشيمي بوشهر و پتروشيمي كاوه بودند. پتروشيمي  2017 -18پتروشيمي بود كه در 

وليد متانول ايران را بيش از دو برابر ترين واحد متانول در ايران و خاورميانه است. اين سه پروژه، ظرفيت تكاوه بزرگ
  رسانند.ميليون تن در سال مي 10كرده و به 

گردد. به عنوان مثال، شركت گسترش نفت و گاز بر پايه گاز هم غالباً در كنار واحدهاي كود مستقر ميتوليد متانول 
 8ميليون تن متانول و بيش از  3,4ره، ميليون تن او 3,6ميليون تن آمونياك،  2,5پارسيان در حال حاضر توليد ساالنه 

از گسترش ظرفيت متانول باعث افزايش فشار بر تقاضاي گ كند.شدة نفتي را مديريت ميميليون تن محصوالت پااليش
  هاي قابل توجه در عرضه را به منظور تأمين تقاضاي در حال رشد داخلي، تضمين نمايد.خواهد شد و ايران بايد افزايش

براي توسعة فناوري متانول به پروپيلن ( 1يكوئيدير لشركت اMTPتن در سال و  120اي آزمايشي به ظرفيت ) با پروژه
كند. شركت ملي صنايع هزار تن در سال، با شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران همكاري مي 500امكان گسترش تا 

                                                 
1 Air Liquide 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 42

40 
 

به تفاهم رسيده است.  2020ه پروپيلن تا سال ژاپن براي ايجاد يك طرح متانول ب 1پتروشيمي همچنين با شركت سوجيتز
 2026ميليون تني تا سال  8و  2021ميليون تني توليد تا سال  4تواند با تأمين پروپيلن كافي به تحقق اهداف متانول مي

  كه بخشي از آن هم به عنوان خوراك واحدهاي پلي پروپيلن داخلي استفاده خواهد شد، كمك كند.
 25يدي بالغ بر بيني شده ظرفيت تولرود كه پيشبا هاب پتروشيمي مكران پيش ميمي گلستان) شستان (مجتمع پتروشي

  كار رود. ه دستي داخلي بميليون تن داشته باشد و بخشي از آن صادر شده و مابقي آن براي مصرف پايين

  شدة متانول ايرانريزيواحدهاي برنامه
  ون تن در سال)حجم (ميلي  تاريخ عملياتي شدن  موقعيت  واحد

  2,31  2018  دير، بوشهر  متانول كاوه
  1,65  2018  عسلويه  متانول مرجان
  1,65  2019  عسلويه  متانول سبالن

  1,65  2019  عسلويه  )16اولفين و متانول بوشهر (اولفين 
  1,65  -  عسلويه  متانول دنا

  1,65  2020  عسلويه  پارس خاورميانه متانول كيميا
  1,65  2019  دير  متانول سيراف

  1,65  -  عسلويه  متانول ونيران آپادانا
  1,65  2020  مكران  بدر شرق

  1,65  -  عسلويه  متانول آرمان
  1,65  -  عسلويه  متانول دي پليمر آرين

  1,65  2020  دير  )1متانول به پلي پروپيلن فاتح كيميا (فاز 
  1,29  -  عسلويه  2متانول/آمونياك 
  1,29 - عسلويه  1متانول/آمونياك 

  مؤسسه فيچاطالعات بازار پتروشيمي، انرژي و كود، بع: من

  خط لوله اتيلن غرب
كند. كراكرهاي كاويان وابسته به خط لوله اتيلن غرب ايران هستند كه در مسير خود، واحدهاي متعدد پليمر را پشتيباني مي

وشيمي را در مسيرهاي خود پشتيباني پروژه پتر 11خط لوله اتيلن غرب و انشعاب آن يعني خط لوله اتيلن دنا، مجموعاً 
د متعد اند تا شمال، واحدهايكنند كه از جنوب كه دو مجتمع اتيلن كاويان و تأسيسات اولفين پنجم مرواريد واقع شدهمي

  سازند.دستي را مرتبط ميپايين
اتيلن  سير، تزريق، شركت پتروشيمي كاويان براي تأمين خوراك بيشتر براي واحدهاي پتروشيمي در م2016در سال 

شركت پتروشيمي كاويان به دنبال توليد  2018 -19سال  دررا به خط لوله اتيلن غرب آغاز نمود.  2توليدي خود در فاز 
ميليون تن در سال بود، گرچه به نظر ما موفق به دستيابي به اين هدف نشد. هفت مجتمع  2اتيلن با ظرفيت كامل 

ن خط لوله تريكنند كه بزرگمجتمع كاويان از طريق خط لوله اتيلن غرب تأمين مي پتروشيمي، خوراك اتيلن خود را از
  كند. پتروشيمي جهان است. كاويان همچنين مجتمع پتروشيمي اروند را نيز تأمين مي

                                                 
1 Sojitz Corporation 
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ه ب كيلومتر خط لوله از عسلويه در ساحل تا مياندوآب در استان آذربايجان غربي 154، كار بر روي ساخت 2018در ژانويه 
هزار تن  200منظور تأمين خوراك يك پتروشيمي در تبريز در استان آذربايجان شرقي آغاز شد. اين خط لوله ساالنه 

ميليون دالر است. اين خط لوله به شركت پتروشيمي تبريز كمك  36اتيلن را جابجا كرده و هزينة تكميل آن هم حدود 
  دست يابد.  2022ميليون تني تا سال  1,8و  2021ميليون تني تا سال  1,1شدة ريزيخواهد كرد تا به ظرفيت توليد برنامه

  دستي در راستاي خط اصلي عبارتند از:هفت طرح پايين
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پليمر كرمانشاه در كرمانشاه. 300كارخانه 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي لرستان در خرم آباد 300كارخانه. 
  هزار تني پلي اتيلن سبك شركت پتروشيمي كردستان در سنندج. 300واحد 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي مهاباد در مهاباد. 300واحد 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي مياندوآب در مياندوآب. 140تأسيسات 
  انديمشكدر  شكانديمهزار تني پلي اتيلن سبك پتروشيمي  300كارخانه. 
  ها در همدان.هزار تني اتوكسيله 80هزار تني ابن سينا همدان و مجتمع  100اتيلن اكسايد 

  كند:خط لوله اتيلن منطقه دنا خوراك اين واحدها را تأمين مي
  هزار تني پلي اتيلن سبك/پلي اتيلن سبك خطي شركت پتروشيمي كازرون در كازرون. 300كارخانه 
  ر تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي ممسني در ممسني.هزا 300كارخانه 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت صنايع پتروشيمي دهدشت در دهدشت. 300كارخانه 
  هزار تني پلي اتيلن سنگين در بروجن. 300يك كارخانه 

سبك خطي لرستان، كارخانه هزار تني پلي اتيلن  330صنعت پتروشيمي ايران شاهد افتتاح كارخانه  2016 -17در سال 
ميليون تني اوره  1,8هزار تني پلي اتيلن سبك خطي مهاباد، كارخانه  330هزار تني اسيد سولفوريك اروميه، كارخانه  50

. چهار دهزار تني پلي استايرن تخت جمشيد و فاز دوم كارخانه پتروشيمي كارون بو 80و آمونياك شهداي مرودشت، واحد 
پتروشيمي كاويان، مونو اتيلن گاليكول پتروشيمي مرواريد، پتروشيمي انتخاب و  2فاز -عسلويه پروژه ديگر هم در 

ارت هاي پتروشيمي ايران را ارتقا داده و به وزآمادة ورود به مدار هستند تا ظرفيت توليد كارخانه -پتروشيمي تخت جمشيد
  رات محصوالت پتروشيمي كمك كنند.تر شدن به اهداف خود مبني بر تقويت صادنفت ايران براي نزديك

هزار  340برداري رسيد. اين كارخانه با ساالنه به بهره 2017 -18اليكول پتروشيمي مرواريد در سال واحد مونو اتيلن گ
هزار تن دي اتيلن گاليكول و  50هزار تن مونو اتيلن گاليكول،  500هزار تن اكسيژن تغذيه شده و  368تن اتيلن و 

تفاده قرار ها مورد اسالاتيلن گاليكول توليد خواهد نمود، محصوالتي كه در توليد پلي استر، ضديخ و حلّتن تري  3400
سنجي طرح توليد اتيلن به ظرفيت ، شركت پتروشيمي مرواريد اعالم نمود كه مطالعات امكان2018گيرند. در ژانويه مي

افزايش خوراك براي توليد مونو اتيلن گاليكول اين واحد  اين باعث هزار تن در سال را انجام داده است. 650تا  150
شود. براي اينكه اين واحد با درصد آن به كشورهاي آسيايي به خصوص چين، هند و تركيه صادر مي 95شود كه مي
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ر د بود ارقركه  استمجتمع مرواريد نيازمند خوراك از شركت پتروشيمي دماوند در نزديكي خود ظرفيت كامل كار كند، 
  .آغاز به كار كند 2019 ژوئيه

  شودباعث اصالح تقاضاي در حال سقوط مي 19-هاي كوويديارانه
  )2018-2029بيني ظرفيت پااليش (پيش -ايران

  
  ، مؤسسه فيچمنابع طبيعيمنبع: ، هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf = برآوردها و e مالحظه: 

  گذاري مستقيم خارجيسرمايه
اي جديد هگذاري در پروژهبراي سرمايه –بازار صادراتي اصلي اين كشور-ها، ايران احتماالً به چين مبا اوج گرفتن تحري

پتروشيمي نظر دارد، گرچه اروپا و هند هم ممكن است به ايفاي نقش مهم خود در اين بخش ادامه دهند. بر اساس 
 هايبه ايران بدهكار است. پس از اينكه تحريمهاي معوق نفت ميليارد دالر بابت پرداخت 20ها، چين بيش از گزارش

ن هاي خارجي مسدود شده است. بر اياياالت متحده باعث دشواري انتقال پول از پكن به تهران گرديد، اين مبلغ در بانك
مي تروشيپ هاياند كه بخشي از وجوه مسدودشده را از طريق تأمين مالي چين براي پروژهاساس، دو كشور به توافق رسيده

  ايران كارسازي نمايند.
سالة  25محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران از پكن، دو كشور توافق نمودند كه برنامة  2019 اوتپس از ديدار 

داد، بازبيني نمايند. ميليارد دالر افزايش مي 400گذاري چين در اقتصاد ايران را تا را كه سرمايه 2016امضاشده در سال 
كند، به هاي اقتصاد هم تسري پيدا مياما به ساير بخش ،ري بر بخش نفت و گاز ايران متمركز خواهد بودگذااين سرمايه

هاي پتروشيمي در ايران اعم از تأمين فناوري، هاي چيني حق تقدم براي مشاركت در تمام پروژهاي كه شركتگونه
ميليارد دالر براي  280ها را در اختيار دارند. در مجموع ها، اجزاي فرايند و نيروي كار مورد نياز براي اين پروژهسيستم

ظرفيت پااليش نفت خام، هزار بشكه در روز 
شده، هزار بشكه در روز توليد محصوالت پااليش

 برداري، درصدظرفيت پااليش نفت خام، بهره
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 19-ركود اقتصادي چين در ساية بحران كوويدنفت، گاز و پتروشيمي در نظر گرفته شده است. با اين حال، هاي بخش
  گذاري در ايران خواهد شد. ها براي سرمايهباعث كاهش تمايل چيني

را مأمور پيدا كردن شركاي ايراني  1تركاً شركت اس.بي.آي كپيتال ماركتسدو شركت دولتي هندي توليدكنندة كود، مش
اند. شركت محصوالت شيميايي و كود هند در هاب پتروشيمي چابهار نموده-كارخانة اوره مشترك ايرانبراي ساخت يك 

گذاري مشترك رمايهبه دنبال شركاي ايران براي س 3و شركت محصوالت شيميايي و كود گوجرات نارمادا ولي 2رشتريا
هاي پايين گاز در ايران براي توليد كاال هستند. بر اساس گيري از قيمتپيشنهادي در زمينه توليد اوره به منظور بهره

ميليارد روپيه  70، هزينة اين پروژة پيشنهادي حدود اظهارات دو تن از مقامات وزارت كود و محصوالت شيميايي هند
دالر براي هر ميليون بي.تي.يو  3ايران پيشنهاد نموده كه گاز اين پروژه را با نرخ رد شده است. ميليارد دالر) برآو 1,16(

  شود.تر ميبراي اين كشور ارزان تأمين كند كه در اين صورت، توليد اوره در ايران و حمل آن به هند

  هاي جديد پيشنهاديپااليشگاه
ظرفيت   پااليشگاه

 (بشكه در روز)
شركت پااليش و پخش (وضعيت پروژه 

  جزئيات هاي نفتي ايران)فرآورده

 ينفت يهاو پخش فرآورده يششركت پاال  120000  پارس (شيراز)
  درصد 19: طراحي اوليه: يرانا

  درصد 2,9پيشرفت كلي: 

تعديل محصوالت نفتي جهت تأمين استانداردهاي 
. ميعانات گازي ميدان پارس )5(يورو  2009اروپايي 
  جنوبي.

 ينفت يهاو پخش فرآورده يششركت پاال  150000  شاه (آناهيتا)كرمان
: طراحي اوليه در حال پيشرفت است، يرانا

  دهندگان: در شرف امضا.قرارداد گواهي

توسعه توسط بخش خصوصي. تركيبي از نفت خام 
  از شمال دزفول، نفت شهر، ماله كوه (كرمان)

  درصد 43,8طراحي اوليه:   150000  تبريز (شهريار)
  درصد 2,35پيشرفت كلي: 

تركيب نفت خام از ميادين شمال دزفول و مارون در 
ايران و ميدان كشگان در قزاقستان با هدف توليد 

  5گازوئيل يورو 
  درصد 25طراحي اوليه:   180000  خوزستان (آبادان)

  درصد 1,02پيشرفت كلي: 
پااليشگاه نفت خام سنگين، از ميادين آزادگان، 

  . يادآوران و جفير
 ينفت يهاو پخش فرآورده يششركت پاال  300000  هرمز

 دهندگان: انجام شده.: قرارداد گواهييرانا
پيشنهادات مهندسي، خدمات و ساخت در 

  دست بررسي.

نفت خام يا تركيب نفت خام سنگين يا بسيار سنگين 
فت ناز ميادين نفتي سروش، نوروز و پارس جنوبي. 

ت خام سنگين نفخام صادراتي سنگين ايران و 
  فروزان.

 ينفت يهاو پخش فرآورده يششركت پاال  300000  كاسپين (گلستان)
سنجي انجام امكان: مطالعات پيشيرانا

سنجي بانكي شده است. مطالعات امكان
 توسط كي.پي.سي انجام شده است.

  با هدف صادرات به كشورهاي مجاور.

  تمركز بر توليد بنزين  شودارد مدار ميو 2016فاز اول در نيمة   360000  ستاره خليج فارس
  يرانا ينفت يهاو پخش فرآورده يششركت پاالالمللي انرژي، منابع صنعت، آژانس بينمنبع: 

                                                 
1 SBI Capital Markets 
2 Rashtriya Chemicals and Fertilizers 
3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals 
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  ينمايه شركت

  شركت ملي صنايع پتروشيمي

 SWOT تحليل
 .نجيره ارزشترين توليدكننده محصوالت پتروشيمي ايران با سطح باالي يكپارچگي در سرتاسر زبزرگ   نقاط قوت

 مجتمع  9شركت تابعه شامل  50و داراي بيش از  ميانه پس از سابيك عربستان سعوديدومين توليدكنندة بزرگ خاور
 شركت مجري پروژه. 27توليدي و 

 .داراي سهم تأثيرگذار در بازار ايران و تسلط بر بازارهاي صادراتي ايران  

 ها معروف است.طوالني در تكميل پروژهيمي به تأخيرهاي پتروش يعصنا يشركت مل   نقاط ضعف
 مي در بازار يپتروش يعصنا يشركت ملاي باالتر است و لذا تقويت حاشيه سود براي هاي اتان از رقباي منطقههزينه

 باشد.دشوار مي ،عرضهداراي بيش جهانيِ
 كرده است.بخشي به بازارها را محدود يمي براي تنوعپتروش يعصنا يشركت ملها، توانايي تحريم 
  دهند.يمي را تحت تأثير قرار ميپتروش يعصنا يشركت ملتصميمات سياسي غالباً منافع تجاري  

ز دارد گذاري در منطقه آزاد قشم، جنوب عسلويه تمركبر سرمايه يميپتروش يعصنا يشركت ملبرنامه پنج سالة ششم    هافرصت
 تقر هستندكراكر اتيلن واقع در ميدان گازي پارس در آن مس 13كه 

  نمايد.گذاري، دستيابي به فناوري و تجارت ارائه مياندازهاي جديدي را براي رشد در سرمايهچشم 5+1توافق  

 تر از رشد در ظرفيت كراكر است.رشد توليد گاز طبيعي عقب   تهديدها
 هاي رفيتظاي كه اكثر نيست به گونه يميپتروش يعصنا يشركت ملنفتا به نفع  -تفاوت اندك هزينة اتان

 كنند.شده از خوراك اتان داخلي استفاده ميريزيبرنامه
  عملياتي نشده است. 2018 هبه خصوص پس از خروج اياالت متحده از اين توافق در م 5+1توافق  

  
  مرور شركت

و  كشور برداري از بخش پتروشيميشركت ملي صنايع پتروشيمي كامالً دولتي است. اين شركت مسئول توسعه و بهره
   .استدومين توليدكننده و صادركنندة محصوالت پتروشيمي در خاورميانه پس از سابيك عربستان سعودي 

 مياييفروش، پخش و صادرات محصوالت شيميايي و پتروشيهاي اصلي شركت ملي صنايع پتروشيمي شامل توليد، فعاليت
. شركت ملي است پروژه يشركت مجر 27و  يديمجتمع تول 9شركت تابعه شامل  50از  يشباست. اين شركت داراي 

هاي اي شركتهريزي، هدايت و نظارت بر فعاليتگذاري، برنامه، سياستهلدينگصنايع پتروشيمي به عنوان يك شركت 
هاي بزرگي را در اراك، بندر امام خميني، خود، سايت هاي تابعهشركتدهد. اين گروه از طريق تابعه و وابسته را انجام مي

كند. شركت ملي صنايع پتروشيمي محصوالت برداري ميهاي خراسان، اروميه، شيراز و تبريز بهرهخارك، استان جزيره
المللي از طريق شركت تابعة خود يعني شركت بازرگاني پتروشيمي ايران بازاريابي نموده و به فروش خود را به صورت بين

  رساند. مي
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ه پس از انقالب كالمللي در زمينة پتروشيمي بود گذاري مشترك بينايهشركت پتروشيمي كارون اولين شركت با سرم
درصد)، شركت سوئدي مهندسي  40در ايران به ثبت رسيد. سهامداران اين شركت، شركت ملي صنايع پتروشيمي ( 1979
در امام خميني درصد) هستند. كارخانة شركت پتروشيمي كارون كه در بن 30آلمان ( 2درصد) و هانزا شيمي 30( 1كماتور

و متيلن فنيل دي ايزوسيانات براي استفاده در  تولوئن دي ايزوسياناتهزار تن  80در حال ساخت است، بايد ساالنه 
گذاري ها توليد نمايد. كل سرمايهها، قطعات خودرو و كفپوشهاي پلي يورتان، مواد ايزوالسيون، پوشش سقف، چسبفوم

رسد. هانزا شيمي مسئول بازاريابي ميليون دالر) مي 462,19ميليون يورو ( 380 هانزا شيمي در اين بنگاه به حدود
  محصوالت كارخانه در اروپا است.

اگر شركت ملي صنايع پتروشيمي بخواهد از پتانسيل خوراك كشور استفاده كند، با آرامكو عربستان سعودي به عنوان 
 ها هنوز بر محصوالت با حجم زياد و ارزش. با اين حال، پروژهيك توليدكنندة محصوالت پتروشيميايي رقابت خواهد نمود

هاي توليد خود به منظور تحقق حاشيه سودهاي پايين تمركز دارند. اين شركت بايد به دنبال افزايش ارزش به زنجيره
  قابل توجه باشد. 

  راهبرد
 32ژه پتروشيمي جديد با هزينة حدود پرو 28شركت ملي صنايع پتروشيمي در برنامة پنج سالة ششم توسعه اقتصادي ، 

د از نريزي كرده است. اينها شامل آمونياك، اوره و گاز به اولفين است. اين شركت اميدوار است بتواميليارد دالر را برنامه
  گذاران خارجي بهره ببرد. پشتيباني سرمايه

آغاز شده  2016برداري از آن از سال هرهكيلومتري اتيلن غرب متصل هستند كه ب 2650كراكرهاي كاويان به خط لوله 
كند. خط لوله اتيلن غرب و انشعاب آن يعني خط لوله اتيلن دنا، هاي پليمر متعددي را در مسير خود تغذيه ميو كارخانه
 كنند كه از جنوب كه دو مجتمع اتيلن كاويان و تأسيساتپروژه پتروشيمي را در مسيرهاي خود پشتيباني مي 11مجموعاً 

  سازند. دستي را مرتبط مياند تا شمال، واحدهاي متعدد پايينولفين پنجم مرواريد واقع شدها
، شركت پتروشيمي كاويان براي تأمين خوراك بيشتر براي واحدهاي پتروشيمي در مسير، تزريق اتيلن 2016در سال 

كيلومتر خط لوله از  154كار بر روي ساخت  ،2018را به خط لوله اتيلن غرب آغاز نمود. در ژانويه  2توليدي خود در فاز 
عسلويه در ساحل تا مياندوآب در استان آذربايجان غربي به منظور تأمين خوراك يك پتروشيمي در تبريز در استان 

ميليون  36هزار تن اتيلن را جابجا كرده و هزينة تكميل آن هم حدود  200آذربايجان شرقي آغاز شد. اين خط لوله ساالنه 
ميليون تني  1,1شدة ريزياست. اين خط لوله به شركت پتروشيمي تبريز كمك خواهد كرد تا به ظرفيت توليد برنامه دالر

  دست يابد.  2022ميليون تني خود تا سال  1,8و  2021تا سال 
  دستي در راستاي خط اصلي عبارتند از:هفت طرح پايين

  ر كرمانشاه در كرمانشاه.هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پليم 300كارخانه 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي لرستان در خرم آباد. 300كارخانه 

                                                 
1 Chematur Engineering 
2 Hansa Chemie International 
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  هزار تني پلي اتيلن سبك شركت پتروشيمي كردستان در سنندج. 300واحد 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي مهاباد در مهاباد. 300واحد 
  ن سنگينِ شركت پتروشيمي مياندوآب در مياندوآب.هزار تني پلي اتيل 140تأسيسات 
  هزار تني پلي اتيلن سبك پتروشيمي انديمشك در انديمشك. 300كارخانه 
  ها در همدان.هزار تني اتوكسيله 80هزار تني ابن سينا همدان و مجتمع  100اتيلن اكسايد 

  كند:خط لوله اتيلن منطقه دنا خوراك اين واحدها را تأمين مي
 هزار تني پلي اتيلن سبك/پلي اتيلن سبك خطي شركت پتروشيمي كازرون در كازرون. 300ه كارخان 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت پتروشيمي ممسني در ممسني. 300كارخانه 
  هزار تني پلي اتيلن سنگينِ شركت صنايع پتروشيمي دهدشت در دهدشت. 300كارخانه 
  نگين در بروجن.هزار تني پلي اتيلن س 300يك كارخانه   
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  ايمرور منطقه

  مرور پتروشيمي خاورميانه و آفريقا
مي يشپذيري محصوالت پترومنطقة خاورميانه و آفريقا با انتظار افزايش در تقاضاي جهاني و بهبود رقابت: نماي كلي

تر، رود. از همه مهمپيش مي 2021شود، به سمت رونقي متوسط در سال مبتني بر اتان كه اكثر توليد منطقه را شامل مي
عيف كند، گرچه قسمتي از آن با عملكرد ضبازيابي قوي غيرمنتظره در بازار چين، به استحكام بازارهاي آسيايي كمك مي

 6از  گردد. در حالي كه تأخير بيشكند، خنثي ميدر بازار هند كه كماكان با كاهش فعاليت توليدي دست و پنجه نرم مي
هاي روژهپذيري پها مورد انتظار است، نگراني پيش رو در بلندمدت، توجيه و امكانة تأثير تعطيليها در نتيجماهة پروژه

ن مجهول، تريگردد. در زمان نگارش اين گزارش، بزرگجديد است كه با قدرت و ثبات بازيابي در روابط تجاري تعيين مي
ي جهاني و به خصوص جهت جنگ تجاري ميان نتيجة انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده بود كه روابط تجار

ر ها بها عليه ايران را تعيين خواهد نمود. پيروزي احتمالي جو بايدن و كترل دموكراتاياالت متحده و چين و تحريم
دتر نشدن بانداز باز شدن روابط با تهران و پكن يا حداقل كنگره، منجر به تحريك بيشتر اقتصاد اياالت متحده و چشم

  كند.گردد كه از صادرات خاورميانه به آسيا پشتيباني ميوابط مياين ر
درصد بود كه قابل مقايسه با ساير مناطق است، اما توليد  2,9، ميزان تغيير ساالنه توليد 2020 سال در هشت ماهه اول

تأثير  ه شدت تحتتر بهاي تأمين پيچيده در مناطق صنعتيراستا شود. زنجيرههنوز هم نتوانسته با رشد ظرفيت هم
اند. از لحاظ بخشي، عرضة محصوالت پتروشيمي به توليد خودرو و محصوالت الكترونيك به شدت ها قرار گرفتهتعطيلي

  درصد كاهش يابد. 50آسيب خواهد ديد و اين احتمال وجود دارد كه در مجموع سال، حدود 
افته، يتوسعه ختمان به خصوص در بازارهاي كمترغذايي، محصوالت غيرمصرفي و سا در سمت بااليي، كشاورزي، مواد

رود پلي پروپيلن و پلي اتيلن سنگين كه در توليد كاالهاي بادوام مصرفي استفاده احتماالً شرايط بهتري دارند. انتظار مي
بندي اتيلن سبك خطي داشته باشند كه بيشتر براي بستهپذيري بيشتري نسبت به پلي اتيلن سبك و پليشوند، آسيبمي

ط پرحجم توليدشده توس مصرفيگيرند. در حالي كه اين حاكي از آن است كه برخي از محصوالت مورد استفاده قرار مي
هاي دهد كه ظرفيتالت ارزش افزوده دارند، اما بحران زماني رخ ميوتوليدكنندگان خاورميانه وضعيت بهتري از محص

ته باشند زيرا تواند بيشترين تأثيرپذيري منفي را داشمي عربستان سعودي گيرند.جهاني پلي اتيلن و پلي پروپيلن اوج مي
لي اتيلني است كه پ نوعبيشترين ظرفيت پلي پروپيلن شوراي همكاري خليج را دارد و پلي اتيلن سنگين هم بيشترين 

  خطي هستند. كبيشتر متمايل به سمت پلي اتيلن سبك و پلي اتيلن سب هاشود، در حالي كه ساير كشورتوليد مي
مي مقياس جهاني در فصول پيش رو با تأخير مواجه شوند كه اين يهاي پتروشاز نظر ما اين احتمال وجود دارد كه پروژه

گذاري است. فازهاي ساخت و هم به واسطة كاهش مخارج سرمايه 19-هم به دليل اختالالت ناشي از شيوع كوويد
مدت هاي موجود در ميانكاسته خواهد شد. با اين وجود، هنوز هم انتظار داريم پروژه احتماالً به تعويق افتاده يا از حجم آنها

كرده  ها را مطرحهاي خود در ارتباط با موضوع كمبود تقاضا براي برخي از اين پروژهبه پيش بروند. ما پيشتر نگراني
 به ويژه در پليمرهاي اصلي، با سرعت رشد ظرفيت حتي با وجود فشار موجود بر صادراتبوديم، به خصوص در ايران كه 
بخشي در كنار ها، اهميت آنها براي تنوعرغم هشدار ما در مورد تقاضا براي اين پروژهدر حال انجام است. گرچه علي
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مدت دسترسي كافي و نسبتاً ارزان به خوراك داخلي، به معناي فشار دولت و توليدكنندگان براي پيشبرد اين اهداف در ميان
  . است

  در حال انجام ادغام
تاسر جهان ها در سرها سوق داده و اين باعث شده كه پروژهركود بازار، توليدكنندگان پتروشيمي را به سمت ارزيابي هزينه

 دغاماافتند. به عنوان بخشي از اين روند، خاورميانه شاهد به تأخير افتاده و تصميمات مربوط به مخارج هم به تعويق بي
  ن پتروشيمي دولتي در واكنش به نياز به بهبود مديريت هزينه در اين بازار پرچالش است.توليدكنندگا

هاي خود ادغام كرده است. شركت منتجات، پلي اتيلن، را در فعاليت 2، شركت بازاريابي منتجات1شركت ملي نفت قطر
ملي نفت قطر همچنين كنترل شركت  رساند.را به فروش مي 4و آلكيل بنزن خطي 3بوتيل اتر-متانول، متيل ترت

هزار تن آلكيل بنزن خطي را نيز به دست گرفته  100شركت منتجات با ظرفيت ساالنه  5گذاري مشترك سيفسرمايه
، به تنها شركت 2020ميليارد دالر در سپتامبر  1به ارزش  7درصدي يارا 25پس از تملك سهم  6شركت كود قطراست. 

درصدي شركت ملي نفت قطر  40، شركت كود قطر همچنين سهم 2020پايان ژوئيه تبديل شد. در  8تابعة صنايع قطر
  را تملك نمود. 9در شركت مالمين قطر

شركت صنايع پايه سعودي (سابيك) را با قيمتي درصد سهام  70 10شركت ملي نفت عربستان سعودي 2020در سال 
ر سابيك د گيري بود.كرات آن مربوط به قبل از همهآمد بيشتر از ارزش آن باشد، اما مذاخريداري كرد كه به نظر مي

اي خود دهد، در حال كاهش مخارج سرمايهها را در معرض تعويق يا لغو قرار ميها كه پروژهواكنش به كاهش قيمت
  است.

خود  هايو اسيد استيك است، سال گذشته فعاليت پليمرها كه توليدكنندة متانول، 11المللي پتروشيمي سعوديشركت بين
  كنندة پلي پروپيلن است ادغام نمود.واقع در جبيل كه تأمين 12را با شركت پتروشيمي صحرا
را ادغام نمود. و هفت شركت انرژي داخلي  14هاي نفتي، شركت صنايع نفتي و پااليشگاه13عمان هم شركت ملي نفت

ت ملي نفت فتي، بازوي باالدستي شركهاي ناين نهاد جديد متشكل از شركت ملي نفت، شركت صنايع نفتي و پااليشگاه
، شركت 17، شركت صنايع پتروشيمي و پااليشگاهي دقم16، شركت گاز عمان15با عنوان اكتشاف و توليد شركت نفت عمان

                                                 
1 Qatar Petroleum (QP) 
2 Muntajat 
3 MTBE 
4 LAB 
5 SEEF 
6 Qatar Fertiliser Company (QAFCO) 
7 Yara 
8 Industries Qatar 
9 Qatar Melamine Company 
10 Saudi Arabian Oil Company 
11 Saudi International Petrochemical Company 
12 Sahara Petrochemicals 
13 Oman Oil Company (OOC) 
14 Oil Refineries and Petroleum Industries Company (Orpic) 
15 Oman Oil Company Exploration & Production 
16 Oman Gas 
17 Duqm Refinery and Petrochemicals Industries 
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، و شركت گاز 4با عنوان اوكسيا 3توليدكنندة مشتقات شركت اوكسو، 2المللي عمان، شركت بازرگاني بين1صالله متانول
  است 5مايع صالله

ها را كاهش خواهد داد، اين ريسك وجود دارد كه ر حالي كه اين اقدامات از ادغام عمومي حمايت كرده و هزينهد
 سازي داشته و در عوض بر محصوالتبخشي و تخصصيقبال نياز به تنوعتر مسئوليت كمتري در هاي بزرگشركت

  اي، تمركز كنند.و پليمرهاي پايه، به خصوص در مواقع كاهش مخارج سرمايه شيميايي

  هاها و فرصتتيك پتروشيمي: ريسكيمسائل ژئوپل
هاي شود كه خود منجر به كاهش بيشتر جريانزدايي ميتر به سمت جهانيباعث تسريع روندهاي بلندمدت 19-كوويد

كردن  ايمنطقهها به دنبال ها و دولتگردد، زيرا شركتگذاري جهاني و تقاضاي دريايي براي سوخت ميتجاري و سرمايه
اس كه بر اس-هاي تأمين سازيِ زنجيرهجهانيهاي تأمين هستند. سرعت رشد در تجارت جهاني و سازي زنجيرهيا بومي

 19-وع كوويديز شحتي قبل ا -شوندكنندگان اصليِ مواد اوليه تبديل ميآن، توليدكنندگان پتروشيمي خاورميانه به تأمين
ر حالي كه اين روند در دورة رياست جمهوري دونالد ترامپ و به دليل اختالفات با شروع به كاهش نموده بود. دهم 

اند، اخير مطرح بوده و دنبال شده ةدهها در زمانگرايي در اكثر هاي حمايتشركاي تجاري اصلي، آشكارتر شده، سياست
  اند.تر شدهگرايي و پوپوليستي در ساية بحران مالي جهاني پررنگاحساسات مليزيرا 

افروخته شدن آتش  موجب وادامه خواهد داشت  6شدنجنبش ضدجهانيبا اين حال حتي در صورت پيروزي بايدن، 
ها و هم دولت در ارتباط با هايي را هم در سطح شركتشيوع بيماري، نگراني. عالوه بر اين، خواهد گشتگرايي حمايت

چين در طول -جنگ مخرب تجاري اياالت متحده 19-كوويدامنيت عرضه در زنجيرة تأمين جهاني ايجاد كرده است. 
ي يابرا تشديد كرده و اين دو عامل در كنار هم احتماالً موجب بازنگري اساسي راهبردهاي منبع 2019و  2018هاي سال
مدت). با يان(حداقل در م محدود خواهد بود لزوماًكنار زد، را  يجهان ينتأم يهايرهتوان زنجيتا چه حد مشوند. اينكه مي

باشيم،  هاي تأمينسازيِ بيشتر زنجيرهسازي يا بوميايتر به سمت منطقهاين وجود، انتظار داريم شاهد روندي گسترده
  هاي مختلف، بسيار متفاوت خواهد بود.البته ميزان آن در بخش

 پذيريسقوط قيمت نفت: ركود داخلي، كاهش رقابت

دگان هاي زيادي را براي توليدكننگيري، چالشدر بحبوحة همه اهاي خوراك نفتزينههاي نفت خام و بالتبع هسقوط قيمت
گرچه در حال حاضر تمركز ان سعودي كه اتان خوراك اصلي است؛ كند، به خصوص در عربستخاورميانه ايجاد مي
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 برددر طول ركود اخير، خاورميانه و آفريقا كاهش اندكي در مخارج خود داشت و از مزيت هزينة ارزان خدمات براي پيش
اي هم شديدتر نطقهو تأثيرات آن بر اقتصادهاي م 2014تر از سال ها بهره برد. با اين حال، شرايط فعلي بازار وخيمپروژه
، فعاليت تر از توليد پايدار مالي سقوط كندست كه اگر توليد به سطوح پايينا هاي هزينه ثابت بدين معناباالسري است.

هاي تعمير و نگهداري، وضعيت اضطراري، يا پتروشيمي با زيان همراه خواهد بود و احتماالً منجر به جلو انداختن دوره
هاي خوراك است. كاهش در متغيرها شامل تقاضاي خريداران و هزينهگردد. دترين سناريو ميحتي توقف فعاليت در ب

اي خواهد هاي هنگفت براي توليدكنندگان پتروشيمي منطقهنفتا منجر به زيان-هاي خوراك و افت اسپردهاي اتانقيمت
هاي پااليشگاهي و محدود هش در فعاليتبه منفي كاهش يافت و منجر به كانفتا  1شد. در نيمة ماه آوريل، كرك اسپرد

  ها گرديد. شدن رشد در آروماتيك

  گيري تضعيف شده استبهرهرشد ظرفيت ايران با كم
  )2018-2024هاي اتيلن (ظرفيت –كشورهاي منتخب خاورميانه 

  
  منبع: منابع ملي، مؤسسه فيچ  هاي مؤسسه فيچ،بيني= پيشf = برآوردها و  eمالحظه:  

هاي شويم كه ذخاير عظيم انرژي داخلي و هزينهيا حتي ملغي شود، گرچه ما يادآور مي هتواند به تأخير افتادد ظرفيت ميرش
دهد. در امارات متحده هنوز هم خاورميانه را در موقعيت مطلوبي براي اعادة وضعيت خود پس از بازيابي قرار مي ،پايين

رود. و تكميل فاز چهارم توسعه، به پيش مي 2025ميليون تني تا سال  14رفيت عربي، شركت بروج با برنامة خود براي ظ
امارات متحده عربي به دنبال تمركز بر محصوالت با ارزش پايين و حجم باال و در عين حال توسعة ارزش افزوده در 
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ر ت بومي به خصوص دبخشي محصوالبازارهاي هدف با توليد پالستيك در هند و چين است، گرچه ما ميزاني از تنوع
  تر همچون شارجه و فجيره را انتظار داريم.هاي كوچكاستان

دپروازانة هاي بلنترين توليدكننده نفت امارات متحده عربي، در حال بررسي برنامهبه عنوان بزرگ 1شركت ملي نفت ابوظبي
بر انتقال  تاين شركخواهد بود. دستي براي دهة آينده است كه بر محصوالت پتروشيمي متمركز پايين صنايع گسترش

و توليد محصوالت مرتبط با پالستيك با تمركز بر ارائه به بازار آسيا و افزايش ارزش افزوده در  فناوري جديد و مهندسي
  در منطقه، تأكيد خواهد داشت. والت شيميايي پايهصهاي محافزايش ظرفيتواكنش به 
ود. از لحاظ بازار شپذيري صنعت پتروشيمي عربستان سعودي ميرقابتهاي نفت باعث تضعيف سقوط قيمت ،با اين حال

هاي رياضت اقتصادي شود تواند موجب اعمال مجدد سياستداخلي، كاهش درآمدهاي نفتي به تقاضا صدمه زده و مي
عرضه، دهد. در سمت هاي گاز و برق را كاهش ميهاي اصلي همچون ساختمان فشار وارد نموده و يارانهكه بر بخش

بتني بر نفتا م پذيري در برابر توليدشاهد سقوط رقابت ،شودزنجيرة ارزش پتروشيمي اين كشور كه عمدتاً با اتان تغذيه مي
  خواهد بود. 

ذيري به خصوص پبخشي باعث افزايش انعطافتر است، تنوعبا اين حال، اكنون كه تمركز گسترش بر خوراك مايع سنگين
تر محصوالت خواهد شد. بر همين اساس، توليد پتروشيمي كيبي و همچنين فهرست گستردهدر كراكرهاي خوراك تر

 امكانچه اين شده پشتيباني نمايد، گرريزيعربستان سعودي هنوز بايد به دنبال رشدي باشد كه از گسترش ظرفيت برنامه
هاي در بازار چين، برخي از ظرفيترونق بر خوراك اتان و احتمال يك بازيابي كم يتبه دليل محدودوجود دارد كه 

  شده به ثمر نرسند.ريزيبرنامه
ر صادرات، اند. اين بخش با تغيير مسيپس از يك دوره نااطميناني، عوامل ريسك به نفع صنعت پتروشيمي قطر برگشته

ت خام نفافزايش قيمت بر مشكالت ناشي از محاصره تجاري به سركردگي عربستان سعودي فائق آمده، در حالي كه 
شود صنعت قطر كه خوراك آن اتان است در موقعيت باعث افزايش هزينة توليد با خوراك نفتا شده كه اين باعث مي

مربوط به  هايتواند بر برنامهگيري باعث تأخير در توسعة ميدان شمالي شده كه ميمناسبي قرار گيرد. با اين حال، همه
  تأثير گذار باشد. 2025اتان در سال  يك كراكر جديد با مقياس جهاني با خوراك

است  2020اي الزور در سال هزار بشكه 615براي تكميل پروژة پااليشگاه هاي بلندپروازانة خود كويت به دنبال برنامه
هايي براي فازهاي بعدي برنامه دهد. همچنينميليون بشكه افزايش مي 1,4پااليش اين كشور را به روزانه  تكه ظرفي
تا ميليون بشكه در روز  1,7ميليارد دالري، ظرفيت را به  25گذاري كه به عنوان بخشي از يك برنامه سرمايه دوجود دار

كه از خوراك مايع  3شدة اولفين  ريزيخواهد رساند. پروژة برنامه 2035تا سال ميليون بشكه در روز  2و به  2025سال 
هزار تني پروپيلن و واحدهاي  660ميليون تن اتيلن، يك واحد  1,4شامل ظرفيت ساالنه  ،كندپااليشگاه استفاده مي

  پروپيلن و پلي اتيلن است. پلي
افزايد كه در توليد ميليون تن به ظرفيت پارازايلن مي 1,4هم ساالنه  2دست پااليشگاه الزور، آروماتيك همچنين پايين

با اين حال، شروع  شود.بندي و فيبرها بكار گرفته ميهاي پالستيكي، بستهپلي اتيلن ترفتاالت مورد استفاده در بطري
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1 Abu Dhabi National Oil Company 
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هاي ضد و موكول شده در حالي كه با توجه به گزارش 2024تجاري اين دو پروژة بزرگ تا االن با دو سال تأخير به 
مشخص نيست. بازيابي كُند از بحران اقتصادي هاي پليمر هنوز ظرفيت هاي پلي اتيلن،كاهش ظرفيتنقيض در مورد 

  سازد. تر ميهم اين تأخيرها را طوالني 19-ميق ناشي از كوويدع
حده و تنش با مت ياالتا هاييمدارد. تحر ينبا بازار چ يزارتباط را ن يشترينو ب يدهد يريگرا از همه يبآس يشترينب يرانا

با  عت در حال حاضرصن ينرا به شدت محدود كرده و ا يرانا يميرشد پتروش ي،عربستان سعود يعني يامنطقه يهمتا
 يميپتروش يهم واحدها 19-يدكوو يريگقبل از همه ي. حتكنديكار م دخو ياتيعمل يتاز ظرف تريينپا ياربس يتيظرف

رشد  بايستيدرصد برسند، م 80به نرخ  ينكها يو برا كردنديخود كار م يتدرصد ظرف 50حدود  يفضع يانگينبا م يرانا
است،  ينبه چ متانول ةو عرض يمصرف رهايميصنعت غالباً متمركز بر پل ينا ينكهه به ا. با توجيندنما يخود را دورقم
خواهد شد. اهداف  يدجد يدو ساله در ساخت واحدها يرشده كه حداقل موجب تأخ يوارد بحران يرانا يميصنعت پتروش

  .يدها لغو خواهند گرداز پروژه يمحقق نخواهند شد و احتماالً برخ مدتيانم يتيظرف

  ريقا: آغاز احياي بازار پتروشيميآف
، كه تا زمان نگارش اين گزارش هنوز 19-انتظارات مثبتي از رشد در بازار پليمر آفريقا وجود دارد، عليرغم اينكه كوويد

تأثير قابل توجهي بر جمعيت اين قاره نداشته، ممكن است سرعت اين رشد را كاهش دهد. اهميت آفريقا به عنوان بازاري 
 اهد كرد، گرچه تنها بخشپلي اتيلن افزايش خواهد يافت و به جذب بخشي از رشد توليد در خاورميانه كمك خو براي

 اكند. فقدان ظرفيت پتروشيمي بومي بدين معنران ميبو اروپايي را ج هاي مورد انتظار در بازارهاي آسيايياندكي از زيان
اي كه اياالت ه دنبال افزايش سهم خود از بازار آفريقا هستند، به گونهست كه بسياري از توليدكنندگان در سرتاسر جهان با

دهد كه يك تالش هماهنگ را جهت فروش محصوالت با قيمت رقابتي در غرب آفريقا انجام مي 2017سال  ازمتحده 
ركز فريقا متمگردد و در همين حال، توليدكنندگان خاورميانه و آسيايي بر شرق و جنوب آها ميمنجر به كاهش قيمت

  اند.شده
ذاري در بخش گگذاري در صنعت پتروشيمي آفريقا در حال افزايش است. سرمايهبه دليل رشد سريع بازار اين قاره، سرمايه

 پايه نخواهد شيمياييد بود در حالي كه بخش محصوالت دست آفريقا بر توليد كود و گاز طييعي مايع متمركز خواهپايين
يم نفت و گاز منطقه بهره ببرد. آفريقاي شمالي مزيت خود در خوراك اتان را حفظ خواهد كرد، غرب توانست از ذخاير عظ

آفريقا يك هاب عمدة توليد نفت است و آفريقاي جنوبي يك بازار پتروشيميايي پيچيده و قابل توجه دارد كه نيمي از 
گذاري عة صنعت نيجريه وجود دارد، اما اكثر سرمايهدر توس شود. گرچه درآمدهاي موقتيه را شامل ميدرآمد پتروشيمي قار

  متمركز شده است.  شماليدر توليد پتروشيمي، در نزديكي ذخاير هيدروكربن در ساحل آفريقاي 
پتروشيمي در مقياس جهاني براي توليد پلي پروپيلن و احياي ائتالف خود با شركت  تأسيساتالجزاير به دنبال ساخت 
 گيريگذاري خوراك اتان، از اين پروژه جدا شده بود. بهرههاي اخير به دليل اختالف در مورد قيمتتوتال است كه در سال

گذاري را افزايش داده است. با توجه به بيشتر از گاز مايع و شرايط مساعدتر براي شركاي خارجي، جذابيت سرمايه
م كه با شويبه جلو است، گرچه يادآور مي دست، اين يك گام مهم روهاي پايينهاي پيشين براي توسعة بخششكست

  ، هنوز هم احتمال تأخير يا لغو پروژه وجود خواهد داشت.هعنايت به سوابق ناموفق اين بخش در گذشت
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شدة بخش ريزيبه دليل توليد گاز باالدستي و پااليش نفت و در نتيجه، افزايش دسترسي به خوراك، توسعة برنامه
مي خودكفا انرژي و پتروشي عاي در زمينة منابناسبي قرار گرفته است. مصر به طور فزايندهپتروشيمي مصر در موقعيت م

اي و تبديل اين كشور به صادركننده خالص با مزيت دسترسي به كانال اين منجر به تغيير در بازارهاي منطقهخواهد شد و 
 پذيري هم از لحاظادي و سياسي، و رقابتهاي اقتصبا اين حال اين صنعت هنوز در معرض ريسك سوئز خواهد گرديد.

  خوراك و هم نرخ ارز قرار دارد. اينها هستة موفقيت بلندمدت اين بخش هستند.
پروژه جديد پتروشيمي  11، وزارت نفت و منابع معدني مصر اعالم كرد كه در حال مطالعه و اجراي 2020در ميانة سال 
  است. 2035تا  2020هاي ر در طول سالميليارد دال 19گذاري بالغ بر با حجم سرمايه

كربن در  نگهلديپروژه پتروشيمي تحرير  ؛شودترين پروژة پتروشيمي تاريخ مصر مشاهده ميپيشرفت در بلندپروازانه
اين پروژه به اتمام برسد.  2025گيري با تأخير مواجه شده و قرار است تا سال به دليل همهالسخنه. ساخت اين پروژه عين
هزار تن بوتادين  210هزار تن پروپيلن و  600ميليون تن اتيلن،  1,5شود و ظرفيت توليد ساالنه كر نفتا تغذيه ميبا كرا

  را خواهد داشت. 
در حال توسعة يك مجتمع يكپارچة پااليش و پتروشيمي در منطقة اقتصادي شركت دولتي پتروشيمي مصر همچنين 

هزار تن بوتادين است كه واحد پلي اتيلن  20هزار تن اتيلن و  460د ساالنه كانال سوئز مصر است. اين پروژه شامل تولي
  كند. را تغذيه مي 1هزار تني انپي 400

يابد و واحدهاي جديد بدين معناست كه توليد داخلي پتروشيمي با سرعت بيشتري نسبت به تقاضاي داخلي افزايش مي
اين حال براي پشتيباني از اين، مصر بايد خود را مانند تركيه در اين مستلزم رشد قابل توجه در حجم صادرات است. با 

شود السخنه به عنوان يك خوشه پتروشيمي چشمگير با واحدهايي ظاهر ميجا بيندازد. عيناي موقعيت يك هاب منطقه
  كنند.كه محصوالت شيميايي توليدي منطقه را مصرف كرده و محصوالتي با ارزش افزوده توليد مي

 اين كشور مانعي در برابرانداز در خوراك است، اما محيط كسب و كار چشم ترينيجريه داراي نويدبخشگرچه ن
عي، و هاي سياسي و اجتمااست. كمبود نيروي كار ماهر، شورش رفت در اين زمينه بسيار كُندو پيش بوده گذاريسرمايه

هاي پيش رو را با تأخير مواجه كند. تمركز براي سالشده ريزيهاي برنامهتواند پروژهتخريب زيرساخت باالدستي مي
 اهآفريقاي سيگذاري بر بخش كود است كه از منابع گازي داخلي استفاده كرده و به بازارهاي قابل توجه در سرمايه

 ،بخشنديم، استحكام بيشتري را به توليد نفت و گاز نيجريه هاي باالتر نفتتر و قيمتدارد. محيط امنيتيِ باثبات دسترسي
را  تواند اينانداز ندارد. بهبود شرايط مالي و مقرراتي مياما با اين حال، مدل خطي پروژه چيز زيادي براي بهبود چشم

  تغيير دهد، اگر به نتيجه برسد. 
 ر بخشگذاري داي كه گروه دانگوت به دنبال سرمايهمي است، به گونهيكود همچنان پيشگام گسترش بخش پتروش

رود پااليشگاه دانگوت پس از آغاز عمليات در هاي همراه آن از جمله كود است. انتظار ميدست پتروشيمي و بخشپايين
مجتمع پتروشيمي  به طور كامل عملياتي شود. 2022، در سال 2021ميليون تن اوره در سال  1,3واحد كود با ظرفيت 

                                                 
1 Enppi 
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هزار تن پلي اتيلن توليد خواهد  500زار تن پلي پروپيلن و ه 780دانگوت در منطقه آزاد تجاري لكي در الگوس، ساالنه 
  ، گرچه هيچ تاريخ قطعي براي شروع آن وجود ندارد.نمود

ميليون تني كود به يك مجتمع پتروشيمي كالس جهاني در  1,4ريزي براي تبديل واحد در حال برنامه 1شركت ايندوراما
درصد صادرات و مابقي مصرف داخلي  70ون تني اوره اين شركت با ميلي 1,6رفت كه دومين خط است. انتظار مي 2المه

ميليون تن در سال  3ريه به آغاز به كار كند. اين باعث افزايش كل ظرفيت توليد اوره ايندوراما در نيج 2020در دسامبر 
ميليارد  6گذاري مايهفراوري اوره، متانول و گاز با حجم سربه دنبال ساخت يك واحد  3. شركت نيجريايي كود براسشدمي

ميليون تن متانول  1,66با ظرفيت ساالنه  2022بندي در سال دالر در براس اياالت بايلسا است كه قرار است مطابق زمان
  ميليون مترمكعب گاز طبيعي وارد مدار شود. 300ميليون تن اوره و روزانه  1,3و 

ر يك گذاري ددر مورد پيشنهاد سعودي در ارتباط با سرمايههاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي ، دولت2019در سال 
ر دولت سعودي تها بخشي از برنامة گستردهپااليشگاه نفت خام و يك كارخانة پتروشيمي به توافق رسيدند. اين برنامه

رصد د 40باً دهند. عربستان سعودي در حال حاضر تقريميليارد دالري در اين كشور را تشكيل مي 10گذاري براي سرمايه
وجه شود. اين پيشنهاد باعث تقويت قابل تكند كه به صورت داخلي پااليش مياز نفت خام آفريقاي جنوبي را تأمين مي

انگيزة  اي كهپلي پروپيلن بوده، به گونه-هاي اخير شاهد رشدي اندك در زنجيرة پروپيلنشود كه در سالبخشي مي
  ه دليل سوءعملكرد اقتصاد محلي و فقدان منابع انرژي باالدستي وجود نداشت.هاي جديد بزيادي براي ايجاد كارخانه

م نهايي است. با اين حال، تصمي مثبتانداز اين پااليشگاه و مجتمع پتروشيمي با پشتيباني عربستان سعودي، چشم
راي آن وجود ندارد و اين بندي اجشده يا زمانريزياي از ظرفيت برنامهگذاري هنوز اعالم نشده و هيچ نشانهسرمايه

اي كافي براي جذب ما تقاضاي داخلي و منطقهممكن نيست.  2023حاكي از آن است كه تكميل اين پروژه قبل از سال 
اي كه هعرضانداز بلندمدت بازار جهاني در مورد بيشكنيم. در همين حال، چشمبيني نميتوليدات اين مجتمع را پيش

ا توجه به مشخص نيست. بدين سان، ب ،هاي اعالمي در پيش بگيرندچيني بايد با تمام پروژهتوليدكنندگان آمريكايي و 
نااطميناني، رشد پايين و سطوح كم توسعه صنعتي، در مورد امكان ايجاد يك مجتمع پتروشيمي در مقياس جهاني در 

  رانيم.آفريقاي جنوبي با احتياط سخن مي
   

                                                 
1 Indorama Fertilizers 
2 Eleme 
3 Brass Fertilizer 
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  جهاني شركتيراهبرد 
ر كه د ، بخشي اثرات قابل توجه و پايداري بر بخش پتروشيمي جهاني خواهد داشت 19-گيري كوويد: همهنماي كلي

ما  هاي تقاضا و قيمتبينيپيشاياالت متحده و چين تحت فشار است.  نهاي تجاري بيحال حاضر هم به دليل تنش
(مهار  يهپا يويبر اساس سنار يحت .است 19-بينانه از بازيابي اقتصادي جهاني پس از كوويدمبتني بر تصوير خوش

 يجهان يموفق در تقاضا يابيباز يكدر مورد  يچندان ينيدوم)، خوشب يمةاز ن ياقتصاد يابياثربخش در فصل دوم و باز
 ي. و حتكننديرا سركوب م ياحتمال يمتيِهرگونه محرك ق 19-يدكوو ي. در حال حاضر، اقدامات كنترليمندار يميپتروش
 يادامه داشته باشند و عاد يتا حد ياجتماع يگذارفاصله يكه رفتارها يمانتظار دار يابند،كاهش  داماتقا ينكه ا يزمان

تي بر باشد كه در اين دوره، مزيت رقابتواند بسيار زمانبازيابي از اين بحران مي. يردصورت گ يشدن تقاضا هم به كُند
ت نفت و نفت خام به چالش كشيده خواهد شد و برخي از هاي مشتقاهاي با خوراك اتان، با كاهش قيمتپتروشيمي

  لغو مواجه خواهند گرديد. اها با تأخير يپروژه

  19-كوويد فوريشوك شديد: اثر 
ده پتروشيمي ش يسابقة تقاضاشده جهت كاهش سرعت گسترش آن، باعث سقوط بيو اقدامات انجام 19-شيوع كوويد

هايي از درصد از توليد ناخالص جهاني در حال حاضر مشمول گونه 80بيش از  كنند كهاست. اقتصاددانان ما برآورد مي
 -3,8حاكي از ركود شديد در اروپا ( 2020ماه اول سال  5براي  محصوالت شيميايي اقدامات مهار هستند. آمار توليد

درصدي  4,7رشد قوي  درصد)، اما -2,7درصد) و آمريكاي التين ( -3,3درصد)، آمريكاي شمالي ( -3,8، آسيا (درصد)
درصد  3,3حدود ، هدر نتيجه، توليد جهاني در طول دورة ژوئن تا م. استو آفريقا درصدي در خاورميانه  3,9در روسيه و 

  كاهش يافت.
در مقايسه  هتوليد تا ماه ماي كه به گونه ،ماه مارس قابل مشاهده بود ازدر بازار اياالت متحده  19-اثرات ركودي كوويد

ها، مواد گزارش داد كه روندها در رزين 1درصد كاهش همراه بود. شوراي شيمي آمريكا 6با  2019مشابه در سال  با ماه
بندي تههاي پالستيكي مورد استفاده در بسرنگي و ساير محصوالت شيميايي مرتبط با ساختمان عموماً منفي بود و رزين

ابهي يافته هم وضعيت مشند. اروپا و ساير اقتصادهاي توسعهوضعيت مشابهي داشتو كاربردهاي مصرفي و سازماني هم 
  عث توقف فعاليت اقتصادي شده بود.ها باداشتند زيرا تعطيلي

گرديد. در كل دوره،  هدرصدي توليد در ماه م 8,6بازار اروپا هم با فشار رو به پايين فزاينده مواجه بود كه منجر به كاهش 
درصد) بود.  -7,7درصد) و بلژيك ( -7,9درصد)، انگلستان ( -9,7پا مربوط به فرانسه (بدترين عملكرد توليد شيميايي ارو

ليد به ميزان تو هاي كه در ماه مبا اين حال، پس از فصل دوم، صنعت شيميايي فرانسه بيشتر در ركود فرو رفت، به گونه
رتيب هاي شديد به تو بلژيك هم شاهد كاهش و اين بدترين عملكرد در اروپا بود. ايتاليا هدرصد كاهش يافت 19,3ساالنه 

 5آلمان نسبتاً بدون آسيب باقي مانده و ميزان كاهش توليد آن در  درصدي بودند. با اين حال، 14,6درصدي و  15,8

                                                 
1 American Chemistry Council (ACC) 
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منطقه را داشته است. ، كمترين ميزان كاهش در هدرصد كاهش در ماه م 3,9درصد بوده و با  1,1ماهة ابتدايي سال تنها 
  درصدي در اين دوره بود. 2,5كاهش ميانگين اروپاي مركزي و شرقي هم شاهد  منطقة

ناشي از كارايي هزينه، تنوع و يكپارچگي بخش بود. گيري، موفقيت نسبي آلمان در مواجهه با اثرات اقتصادي اين همه
كشورهايي همچون مجارستان  اي كههاي زيادي در بازارها وجود داشت، به گونهدر منطقة اروپاي شرقي و مركزي، تفاوت

آورتر ان، تابتر لهستكه وابستگي بيشتري به بخش خودرو داشتند، آسيب شديدتري ديدند، در حالي كه صنعت متنوع
  ظاهر شد. 

اياالت متحده جنگ تجاري اي كه نداشت، به گونه 19-ارتباطي با اثرات اقتصادي گسترش كوويد هابرخي از اين كاهش
، دو عاملي بودند كه اين صنعت را تحت فشار قرار دادند. با اين حال، روندهاي رو به پايين آشكاري در با چين و برگزيت

آسيا وجود داشت، به خصوص در چين، سنگاپور و ژاپن كه اولين تأثيرات را از ويروس گرفتند. در كشورهايي كه مسئولين 
ح جمعيت بودند، بازارها شاهد اثرات جزئي بر توليد قادر به هموار كردن منحني و ممانعت از گسترش ويروس در سط

  ر توليد شوند.اي كه كره جنوبي و تايوان توانستند مانع كاهش شديد دبودند به گونه
هاي تقاضاي خارجي است، حتي قبل از گسترش ويروس به خارج از صنعت پتروشيمي هند كه تقريباً مصون از شوك

، اقتصاد در حال 19-بود. حتي قبل از شيوع كوويد نزولتوليد صنعتي، در حال مرزهاي چين هم به دليل افت كلي در 
خارج منجر به تضعيف مدست و پنجه نرم كردن با فشار اعتباري، فشارهاي تورمي، و افزايش بيكاري بود كه همة اينها 

، به تر توليد پتروشيمي داشاي بها اثر عمدهتعطيلي شوند.گذاري مياندازهاي ضعيف براي سرمايهكننده و چشممصرف
  گرديد.  هدرصدي در ماه م 35,8و سقوط  هدرصدي توليد از ژانويه تا م 9,4اي كه باعث كاهش گونه

بيني درصد پيش 4,9را  2020-24در مورد چين، اقتصاددانان ما ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي واقعي براي دورة 
درصد بود. انتظار داريم كه رشد اياالت متحده در  6,7به طور ميانگين  2015-19كنند در حالي كه اين رقم در دورة مي

درصد كاهش يابد. جبران زيان رشد اياالت متحده و چين به دليل اندازة اين دو بازار،  1,4درصد به  2,5دوره مشابه از 
  دشوار است.
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  د ركودالمنافع در برابر رونمقاومت خاورميانه و كشورهاي مشترك
  االنهتغيير ستوليد محصوالت شيميايي، : رشد 2020 همويه تا نژا

   
 شوراي شيمي آمريكامنبع: مؤسسه فيچ و 

  دهندسودها، كراكرها فعاليت خود را كاهش ميحاشيه با كاهش 
اخير  هايد سالتوليدكنندگان اياالت متحده و خاورميانه به لطف عرضة داخلي فراوان و ارزان خوراك اتان، در داستان رش

در صدر بودند. توليدكنندگان اياالت متحده با استفاده از خوراك ارزان مايعات گاز طبيعي، از مزيت رقابتي در توليد پلي 
اهش شديد اند. با اين حال، با ككنند، برخوردار بودهاز نفتا استفاده مي اتيلن در برابر همتايان خود در اروپا و آسيا كه عمدتاً

اي از مزيت هاي نفت خام قسمت عمدهرود. سقوط در قيمتي نفت خام، مزيت اياالت متحده هم از بين ميهاقيمت
به  19-كند، در حالي كه تقاضاي جهاني به واسطة تداوم گسترش كوويدرقابتي پتروشيمي اياالت متحده را محو مي

 پذيري عمدتاً يك بحث نظري ورقابتوقف شده، شدت آسيب ديده است. با اين حال، در يك بازار جهاني كه تقريباً مت
ركود  ادغام و تملك به واسطة يك شيميايي و فعاليتدر صنايع  گذاريسرمايهغيرعملي است و ما انتظار يك ضربه به 

  جهاني احتمالي را داريم.
ايم. در حال حاضر انجام داده 2020بيني قيمت نفت خام برنت براي سال ما يك بازبيني رو به پايين عمده در پيش

بيني قبلي دالر در هر بشكه باشد، در حالي كه اين رقم در پيش 30كنيم كه ميانگين ساالنه قيمت، حدود بيني ميپيش
دالري در هر بشكه براي مابقي سال است. انتظار داريم كه از  23دالر در هر بشكه بود. اين متضمن يك ميانگين  43ما 

ي در نشينبيني، با عقبدالر در هر بشكه بازيابي شود كه اين پيش 60تا  50ها به دامنة يمتق 2020ابتدا تا اواسط سال 
وپك و بازيابي هاي كاهش غيراشود. با اين حال، اين تا حدي با تثبيت در نرختوليد توسط عربستان سعودي پشتيباني مي

  هاي معوق هم ممكن است وارد مدار شوند.ژهبرخي از پرو كه شود، در حاليجزئي در شيل اياالت متحده جبران مي
كاهش  ايسابقهزيرا تقاضا به ميزان بي ،هاي جهاني نفت فشارهاي زيادي را تحمل خواهند نموددر آيندة نزديك، قيمت

ن هاي اتيلكند. رشد توليد شيل كه كارخانهعرضة فراوان خود را روانة بازار ميخواهد يافت، در حالي كه عربستان سعودي 
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باال را  هايگير شدن توليدكنندگان جهاني با هزينهكند، كاهش خواهد يافت و انتظار زميناياالت متحده را تغذيه مي
وب محس يجهان لجستيك هاييرهزنج تهديدي براينخواهد شد كه  يعسر يموجود يجادمانع از ا يناداريم. با اين حال، 

مايد. با نرده بود تحميل ميسقوط ك كه شروع بهگاز  يمترا بر ق يچالش كرده و يجادركود دوباره در برنت ا يكو  شده
اي حمل و ههاي شديد مسافرتي كه تأثير شديدي بر سوختتواند به واسطة محدوديتاين وجود، دسترسي به نفتا مي

  هاي خود نموده، محدود شود.ها را مجبور به كاهش شديد فعاليتنقل داشته و پااليشگاه
ين انمايد. ش در توليد نفت خام به منظور تثبيت بازار، لزوماً دسترسي به اتان از گاز همراه را محدود ميهرگونه كاه

تأثيري بر توليدكنندگان با خوراك اتانِ اياالت متحده كه به گاز شيل متكي هستند ندارد. به داليل سياسي، توليدكنندگان 
ر كنند. به دليل تداوم سقوط دها همكاري نميروسي براي كاهش شيل اياالت متحده احتماًال با توليدكنندگان نفت

ل در سطحي بسيار قاباما  ،هاي نفت را به طور كامل احيا نمايدتواند قيمتتقاضاي جهاني نفت، چنين كاهشي نمي
نة با هزي تر هم براي مسكو و هم رياض قرار خواهند گرفت. عالوه بر اين، رشد شيل محدود خواهد بود و توليدمديريت

و در اياالت متحده دشوار است  چنين اقدام هماهنگيباال همچنان بدون فروش باقي خواهد ماند. با اين حال، اجراي 
و  سابقه استكامالً بي ،شوداي كه بازار با آن مواجه ميعرضهپشتيباني از آن هم در حال حاضر وجود ندارد. عمق بيش

قيمتي ما در حال  بينيراي اين اقدام باشد. در حالي كه چنين توافقي در پيشتواند تحريكي بهاي شديدتر ميكاهش
اما شدت فشار فيزيكي و مالي كه بازار با آن مواجه شده، ريسك تغييرات غيرمنتظره سياست را افزايش  ،حاضر وارد نشده

  دهد.مي
متحده رخ دهد كه تأثير سنگيني بر  بيشترين كاهش توليد در شيل اياالت 2020-21رة در دوكنيم كه بيني ميپيش

ها واكنش به سقوط قيمت 2014از سال  ترفعالتوليدكنندگان پتروشيمي آمريكا خواهد داشت. توليدكنندگان شيل بسيار 
ها اند. تعداد دكلدرصد اعالم كرده 30اي را براي سال جاري حدود هاي سرمايهدهند و ميانگين كاهش هزينهنشان مي

هاي شيل هاي پيش رو از فعاليت حفاري كاسته خواهد شد. با توجه به نماي توليد چاهش است و در ماهدر حال كاه
وط شديد سقاياالت متحده، اين سريعاً منجر به كاهش توليد خواهد شد و انتظار داريم كه رشد در فصل سوم منفي شود. 

مايه، اكثر توليدكنندگان را تحت فشارهاي شديد مالي در درآمدها، ذخاير نقدي محدود و فقدان دسترسي به بازارهاي سر
اي و هاي خدمات، اقدامات كاهش هزينهها اوج خواهد گرفت. عالوه بر اين، كاهش هزينهقرار داده و ميزان ورشكستگي
بودند.  آنچه هستند كه در دوران ركود قبليبه تري نسبت وري، سپر محافظتي بسيار ضعيفعوايد ناشي از كارايي و بهره

ميليون بشكه در روز كاهش يابد و در حدود نيمة سال آتي به  2,5ماه آينده بيش از  18كه توليد شيل در  مانتظار داري
بودن اثرات  پايين ي ازرسيده و روند بهبود را آغاز نمايد. رشد ثابت خواهد ماند كه اين به دليل تركيب انتهاي اين شرايط
  .استهاي خدمات تر و كاهش هزينهخارج باثباتمهاي نفت، پايه، افزايش قيمت
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  كنندهاي نفت خام و گاز به سمت پايين با هم رقابت ميقيمت
  )2015-2024، ميليون دالر (هاي نفتا و گاز طبيعيهزينه

  
  منبع: مؤسسه فيچ هاي مؤسسه فيچ،بيني= پيش fمالحظه: 

ران آسيايي كراكرها هم از پيشگامي همتايان اروپاي غربي خود براي بردابخشي به خوراك شاهد اين بوده كه بهرهتنوع
 20تا  5زين تواند جايگگاز مايع نوعاً ميكنند. هاي نفتا پيروي ميافزايش استفاده از گاز مايع در واكنش به افزايش هزينه

دايي پروپان زبراي تأسيسات هيدروژندرصد از نفتا در كراكرهاي آسيايي شود. از آنجايي كه گاز مايع عمدتاً پروپان است، 
ترين رشد را ي ارزش پروپيلن را عرضه كنند، به خصوص پلي پروپيلن كه سريعهاهم اين انگيزه وجود دارد كه زنجيره

. با اين حال، كاهش در كاالهاي مصرفي بادوام و صنعت خودرو به دليل اثرات اقتصادي هاي آسيايي داردپلمير در ميان
هاي سود از ، اثر منفي بر تقاضاي پلي پروپيلن خواهد داشت و منجر به كاهش حاشيه19-گيري كوويدهناشي از هم

  خوراك گاز مايع خواهد شد.
فت خام از تر نهاي پايينتر و همچنين قيمتمحصول جانبي از خوراك سنگين باالترِ مزاياياز  ،كراكرهاي بر پاية نفتا

پذيري كراكرهاي آسيايي و اروپايي شده، اما حالي كه اين روند باعث بهبود رقابت شوند. درمنتفع مي 2014نيمة سال 
حجم تقاضاي جهاني هستند و اين خبر خوبي براي حاشيه سود توليد بر پاية اتان نيست كه از اي نشانگر بازارهاي منطقه

  كند. را تحريك مي گذاري در اياالت متحده و خاورميانهشود كه رشد در سرمايهگاز طبيعي مشتق مي
  
  
  
  

 برنت، دالر در هر بشكه هنري هاب، دالر در هر ميليون بي.تي.يو
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فت خام از تر نهاي پايينتر و همچنين قيمتمحصول جانبي از خوراك سنگين باالترِ مزاياياز  ،كراكرهاي بر پاية نفتا

پذيري كراكرهاي آسيايي و اروپايي شده، اما حالي كه اين روند باعث بهبود رقابت شوند. درمنتفع مي 2014نيمة سال 
حجم تقاضاي جهاني هستند و اين خبر خوبي براي حاشيه سود توليد بر پاية اتان نيست كه از اي نشانگر بازارهاي منطقه

  كند. را تحريك مي گذاري در اياالت متحده و خاورميانهشود كه رشد در سرمايهگاز طبيعي مشتق مي
  
  
  
  

 برنت، دالر در هر بشكه هنري هاب، دالر در هر ميليون بي.تي.يو
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  باشدترين است، اما فاقد محصوالت جانبي مياتيلن اياالت متحده رقابتي
  هزينه توليد اتيلن، دالر در هر تن

  
  

  ، مؤسسه فيچاطالعات بازار پتروشيمي، انرژي و كودمنبع: 
، اما كراكرهاي تر استه از اتان به عنوان خوراك پايينگرچه هزينة توليد اتيلن در اياالت متحده و خاورميانه به دليل استفاد

ها و تر، از مزيت سطوح باالتر محصوالت جانبي همچون محصوالت مبتني بر بوتادين، آروماتيكهاي سنگينبا خوراك
شود تر برخوردار هستند. اين باعث ايجاد يك مزيت به نسبت كراكرهاي با خوراك صرفاً اتان ميساير محصوالت سنگين

پردهاي هاي نفتا و كم شدن اسهاي غير از اتيلن دارند. در حالي كه كاهش در قيمتكه ظرفيت كمتري براي توليد اولفين
بازار  كنند، اما ضعفشود كه از خوراك مايع استفاده ميميمحسوب نفتا از لحاظ نظري يك مزيت براي كراكرهايي -اتان

  دهد.اشته و سودآوري را كاهش ميهاي عملياتي را پايين نگه دهمچنان نرخ

  هاترديد در مورد برخي از پروژهروندهاي بلندمدت: 
شود اي ميشدة ظرفيت در اياالت متحده و چين منجر به عدم توازن گسترده ريزيسقوط تقاضا همزمان با رشد برنامه

از  هاي بلندمدت به دليل نگرانييا لغو برنامههاي در حال ساخت يا رو به اتمام و تعويق ژهكه احتماالً باعث تأخير در پرو
  نوسانات خواهد شد. 

ميليون تن افزايش  14,6هم با  2020ميليون تن افزايش يافت و قرار بود در سال  9,2ظرفيت جهاني اتيلن  2019در سال 
  بر عهده داشتند. درصد از اين افزايش را  70ميليون تن در سال برسد كه اياالت متحده و چين مجموعاً  207,5به 

اين دو كشور بيش از نيمي از ظرفيت جديد كراكر را در اختيار خواهند داشت كه جايگاه آنها را به  2020-24در دورة 
درصد از افزايش ظرفيت در  93ترين توليدكنندگان پتروشيمي جهان تثبيت خواهد نمود. قرار بود تقريباً عنوان بزرگ

درصد از ظرفيت  54اتان باشد و بقيه هم كراكرهاي با خوراك تركيبي باشند. در مقابل، اياالت متحده صرفاً با خوراك 
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درصد باقيمانده هم با  3درصد با خوراك ذغال سنگ يا متانول و  43شدة چين قرار بود با خوراك تركيبي،  ريزيبرنامه
  خوراك پروپان يا نفتا باشند. 

ها در هاي زماني به دليل نگرانيآمريكاي شمالي اعالم شده، اما چارچوب در 2020-24ميليون تن در دورة  9,3مجموعاً 
 1حتي قبل از اين رويداد قوي سياهشويم كه يادآور مي، تغيير خواهند نمود. 19-گيري كوويدمورد سرعت بازيابي از همه

ركود  هاي معكوس بازار وتوسعه غيرمنتظره و شديد)، اهداف بلندپروازانة مشابهي در خليج مطرح بود كه صرفاً به دليل(
دهيم كه اياالت متحده ممكن است شاهد موج ، هشدار مينشيني شد. لذا، از آنها عقبهاي اقتصاديدر چرخه

  نباشد. 2022شدة رشد ظرفيت پس از بينيپيش

  بر رشد ظرفيت اتيلن 19-تأثير كوويد
  )2020-2024( در معرض تأخير يا لغوشده ريزيظرفيت برنامه

  
  منبع: مؤسسه فيچ

 15,7چين هم در همين وضعيت قرار دارد. اين كشور قرار بود ميزان قابل توجهي از ظرفيت پتروشيمي به حجم ساالنه 
هاي ذغال سنگ/متانول به اولفين گذاري در پروژهوارد مدار توليد كند. سرمايه 2024و  2020هاي ميليون تن را بين سال

)CTO/MTOاند و اين به دليل ما موكول شده 2024بيني ها به بعد از دورة پيشر كُند شده و پروژههاي اخي) در سال
گيري، باز نفت خام در بحبوحة همه هايكاهش در قيمت هاي معمول و دوري ذغال سنگ است.پذيري خوراكرقابت

مدت هم و بازيابي طوالني) شده CTO/MTOهاي ذغال سنگ/متانول به اولفين (هم باعث كاهش بيشتر جذابيت پروژه
هاي اخير، تمركز به سمت كراكرهاي با خوراك تركيبي، فشار رو به پايين بر نفتا را حفظ خواهد نمود. در عوض در سال

ميليون تن كراكر با خوراك صرفاً  2,7هاي بسيار جديدتر براي هي، و برنامهگيري بيشتر از رشد در ظرفيت پااليشگابهره

                                                 
1 black swan 

61 
 

درصد باقيمانده هم با  3درصد با خوراك ذغال سنگ يا متانول و  43شدة چين قرار بود با خوراك تركيبي،  ريزيبرنامه
  خوراك پروپان يا نفتا باشند. 

ها در هاي زماني به دليل نگرانيآمريكاي شمالي اعالم شده، اما چارچوب در 2020-24ميليون تن در دورة  9,3مجموعاً 
 1حتي قبل از اين رويداد قوي سياهشويم كه يادآور مي، تغيير خواهند نمود. 19-گيري كوويدمورد سرعت بازيابي از همه

ركود  هاي معكوس بازار وتوسعه غيرمنتظره و شديد)، اهداف بلندپروازانة مشابهي در خليج مطرح بود كه صرفاً به دليل(
دهيم كه اياالت متحده ممكن است شاهد موج ، هشدار مينشيني شد. لذا، از آنها عقبهاي اقتصاديدر چرخه

  نباشد. 2022شدة رشد ظرفيت پس از بينيپيش

  بر رشد ظرفيت اتيلن 19-تأثير كوويد
  )2020-2024( در معرض تأخير يا لغوشده ريزيظرفيت برنامه

  
  منبع: مؤسسه فيچ

 15,7چين هم در همين وضعيت قرار دارد. اين كشور قرار بود ميزان قابل توجهي از ظرفيت پتروشيمي به حجم ساالنه 
هاي ذغال سنگ/متانول به اولفين گذاري در پروژهوارد مدار توليد كند. سرمايه 2024و  2020هاي ميليون تن را بين سال

)CTO/MTOاند و اين به دليل ما موكول شده 2024بيني ها به بعد از دورة پيشر كُند شده و پروژههاي اخي) در سال
گيري، باز نفت خام در بحبوحة همه هايكاهش در قيمت هاي معمول و دوري ذغال سنگ است.پذيري خوراكرقابت

مدت هم و بازيابي طوالني) شده CTO/MTOهاي ذغال سنگ/متانول به اولفين (هم باعث كاهش بيشتر جذابيت پروژه
هاي اخير، تمركز به سمت كراكرهاي با خوراك تركيبي، فشار رو به پايين بر نفتا را حفظ خواهد نمود. در عوض در سال

ميليون تن كراكر با خوراك صرفاً  2,7هاي بسيار جديدتر براي هي، و برنامهگيري بيشتر از رشد در ظرفيت پااليشگابهره

                                                 
1 black swan 61 

 

درصد باقيمانده هم با  3درصد با خوراك ذغال سنگ يا متانول و  43شدة چين قرار بود با خوراك تركيبي،  ريزيبرنامه
  خوراك پروپان يا نفتا باشند. 

ها در هاي زماني به دليل نگرانيآمريكاي شمالي اعالم شده، اما چارچوب در 2020-24ميليون تن در دورة  9,3مجموعاً 
 1حتي قبل از اين رويداد قوي سياهشويم كه يادآور مي، تغيير خواهند نمود. 19-گيري كوويدمورد سرعت بازيابي از همه

ركود  هاي معكوس بازار وتوسعه غيرمنتظره و شديد)، اهداف بلندپروازانة مشابهي در خليج مطرح بود كه صرفاً به دليل(
دهيم كه اياالت متحده ممكن است شاهد موج ، هشدار مينشيني شد. لذا، از آنها عقبهاي اقتصاديدر چرخه

  نباشد. 2022شدة رشد ظرفيت پس از بينيپيش

  بر رشد ظرفيت اتيلن 19-تأثير كوويد
  )2020-2024( در معرض تأخير يا لغوشده ريزيظرفيت برنامه

  
  منبع: مؤسسه فيچ

 15,7چين هم در همين وضعيت قرار دارد. اين كشور قرار بود ميزان قابل توجهي از ظرفيت پتروشيمي به حجم ساالنه 
هاي ذغال سنگ/متانول به اولفين گذاري در پروژهوارد مدار توليد كند. سرمايه 2024و  2020هاي ميليون تن را بين سال

)CTO/MTOاند و اين به دليل ما موكول شده 2024بيني ها به بعد از دورة پيشر كُند شده و پروژههاي اخي) در سال
گيري، باز نفت خام در بحبوحة همه هايكاهش در قيمت هاي معمول و دوري ذغال سنگ است.پذيري خوراكرقابت

مدت هم و بازيابي طوالني) شده CTO/MTOهاي ذغال سنگ/متانول به اولفين (هم باعث كاهش بيشتر جذابيت پروژه
هاي اخير، تمركز به سمت كراكرهاي با خوراك تركيبي، فشار رو به پايين بر نفتا را حفظ خواهد نمود. در عوض در سال

ميليون تن كراكر با خوراك صرفاً  2,7هاي بسيار جديدتر براي هي، و برنامهگيري بيشتر از رشد در ظرفيت پااليشگابهره

                                                 
1 black swan 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 64

62 
 

به واسطة  عرضة جهاني پتروشيميهاي بيشي پيش رو، تغيير كرد. با اين وجود شايد برخي به دليل نگرانيهااتان در سال
  تداوم عدم توازن سمت تقاضا در دو سال آينده، خيلي در اين مورد اميدوار نباشند. 

 ييون تن ظرفيت كراكرميل 21,8شاهد تأخيرهايي هستيم كه بر ، 19-گيري كوويددر نتيجة ركود اقتصادي ناشي از همه
ندي بزمانكه بر اساس  تأثيرگذار هستند -ريزي شده بودندكه همة آنها به عنوان واحدهاي پلمير يكپارچه برنامه-

درصد متعلق به چين  37درصد مربوط به اياالت متحده و  18وارد مدار شوند كه در اين ميان،  2024بايست تا سال مي
و بحران اقتصادي رونق بود كمدر ايران و هند  شوند. تقاضاموكول مي 2024سال  ه پس ازها ب. برخي از اين پروژهاست

هاي شده خواهد گرديد. كارخانهبنديهاي زمانگذاران و تأخير در تكميل پروژههم منجر به احتياط بيشتر در ميان سرمايه
كنند و اين حاكي از آن است كه برخي از يتر از ظرفيت عملياتي خود كار مپتروشيمي ايران در حال حاضر پايين

كردند. در رم ميدست و پنجه ن ،دستيابي به سطح توليد بهينه براي سود ندگان محصوالت شيميايي پايه برايتوليدكن
، پتروشيميايي هايهمين حال، فعاليت توليدي ضعيف هند و ناتواني در دستيابي به پيشرفت قابل توجه در توسعة خوشه

  هاي اين كشور براي حركت به سمت خودكفايي خدشه وارد نموده است. هبه برنام
ميليون تن ظرفيت اتيلن هم به ورطة نااطميناني افتاده است، به  3,5گذاري بلندپروازانة روسيه، شامل هاي سرمايهپروژه

 جدا ند.رق آسيا اميد داشتگيري از تقاضاي چين و ساير بازارهاي شمال شخصوص در خاور دور كه توليدكنندگان به بهره
 6,8هاي جديد مقياس جهاني داريم كه شامل مدت تا بلندمدت انتظار لغو را براي بسياري از پروژهدر مياناز تأخيرها، 

 15ترتيب  اي كه بهبه گونه ،گردد. مجدداً اياالت متحده و چين متضررين اصلي خواهند بودميليون تن ظرفيت اتيلن مي
  شدة اتيلن مربوط به اين دو كشور و بقيه نيز متعلق به روسيه خواهد بود. هاي لغواز ظرفيت درصد 44درصد و 

هايي هستيم كه بر بازارهاي اروپاي غربي و آسياي هاي كاهش رشد ظرفيت، شاهد تعطيلي كارخانهبينيدر رأس پيش
تر هستند كه ياراي رقابت با تر و قديميهاي كوچكيافته تأثيرگذار خواهند بود. اين كشورها داراي كارخانههتوسع

توليدكنندگان بزرگ مقياس جهاني در اياالت متحده و خاورميانه و همچنين توليدكنندگان جديد در آسياي جنوب شرقي 
تواند ضعف بخش توليد را جبران نمايد. نمي -نفتا -پايين خوراك اصلي در اين كشورها  هايرا نخواهند داشت. هزينه

به دليل بحران اقتصادي در سرتاسر زنجيرة ارزش احساس خواهد شد، به خصوص در صنعت ها كارخانهتعطيلي 
  مدت بيشترين آسيب را خواهد ديد. خودروسازي كه حداقل در كوتاه
 رفت كهها انتظار ميترين نوسازي را در صنايع پتروشيمي خود شاهد خواهند بود. سالايتاليا و فرانسه احتماالً اساسي

در حالي كه تقاضاي كافي وجود  ،اما به حالت تعليق درآمده بود ،را تعطيل نمايد 2كراكر پورتومارگرا 1شركت ورساليس
أسيسات هايي براي حذف تها قبل نيازمند بازسازي بوده و در حالي كه پيشرفتداشت. صنعت پتروشيمي فرانسه از مدت

تواند حتي آلمان مي كنيم.بيني ميهش در ظرفيت اين كشور را پيشاما ما باز هم كا ،مجزا و غيريكپارچه حاصل شده
بر  راينكاهش در محصوالت شيميايي مصرفي، به خصوص با توجه به تأثير منفي كاهش سطح آب رودخانه شاهد 
سال  5ميليون تن از ظرفيت اتيلن اروپاي غربي در معرض تعطيلي در  1,5باشد. حداقل  هاي پتروشيمي كشورمجتمع

  آينده است كه منجر به تعطيلي زنجيروار در سرتاسر زنجيرة توليد خواهد شد.

                                                 
1 Versalis 
2 Porto Marghera 
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مالي ش آسيايهاي محصوالت شيميايي شده، با كاهش تقاضا در بازارهاي اياالت متحده و اروپا كه باعث سقوط قيمت
ها و كراكرهاي منطقه بسياري از پااليشگاه 2020ها مواجه خواهد شد. عالوه بر اين، در فصل دوم هم با كاهش قيمت

رده، شود كه تقاضا افت كافزايش عرضه در زماني ميگردند و اين منجر به از يك دورة سنگين تعمير و نگهداري باز مي
شيمي يلن خودكفاتر شده است. از آنجايي كه توليدكنندگان پتروپپلي پرو-در حالي كه چين به خصوص در زنجيرة پروپيلن

هاي باالتري از منحني هزينه نسبت به توليدكنندگان اياالت متحده و خاورميانه قرار دارند، متدر ژاپن و تايوان در قي
هاي عملياتي دست و پنجه نرم خواهند كرد. با اين حال، با توجه به پايين هاي سود و نرخهمچنان براي حفظ حاشيه

ه است و اين باعث كاهش واردات پتروشيمي بودن قيمت و حجم باالي عرضه، جذابيت حمل اقيانوسيِ خوراك كاهش يافت
هاي توليد انتقالي را به توليدكنندگان خاورميانه و اياالت منطقه نيز خواهد شد. بدين سان، آسياي شمال شرقي فرصت

  كند.متحده ارائه نمي
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  انداز جمعيتي ايرانچشم
ها يكي ست. كل جمعيت يك كشور نه تنبيني اقتصاد كالن و صنعت ما اشناختي، ركن اصلي مدل پيشتحليل جمعيت

كننده است، بلكه درك نماي جمعيتي از ضروريات جهت درك موضوعاتي از از متغيرهاي اصلي در تقاضاي مصرف
  باشد. وري و مخارج دولت ميروندهاي آتي جمعيت تا رشد بهره

، و كل 2050تا  2017هاي ت بين سال، تغيير در ساختار جمعي2017نمودارهاي زير جزئياتي از هرم جمعيتي براي سال 
عالوه معيارهاي ه هايي از اين نمودارها، بدهند. جداول هم شاخصرا نشان مي 2050تا  1990هاي جمعيت بين سال

  دهند.هاي جمعيتي، تفكيك شهري/روستايي و اميد به زندگي را نشان مياصلي همچون نسبت

  جمعيت ايران
  )1990-2050ميليون نفر (

  
  منبع: بانك جهاني، سازمان ملل متحد و مؤسسه فيچ، هاي مؤسسه فيچبيني= پيشfظه: مالح

  هرم جمعيتي ايران
  (سمت راست) 2050در برابر  2017(سمت چپ) و  2017

  
  منبع: بانك جهاني، سازمان ملل متحد و مؤسسه فيچ
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  )1990-2025هاي مهم جمعيتي (ايران شاخص
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  86729,8  83587,1  79360,5  74567,5  70421,8  66131,9  56226,2  جمعيت، كل، هزار نفر
  0,63  0,93  1,21 1,19 1,16 1,64  جمعيت، درصد تغيير سال به سال

  43528,8  42008,3  39941,8  37716,5  35963,5  33530,0  28651,6  جمعيت، كل، مرد، هزار نفر
  43201,0  41578,8  39418,7  36851,0  34458,3  32601,0  27574,6  هزار نفر جمعيت، كل، زن،

  1,01  1,01  1,01  1,02  1,04  1,03  1,04  نسبت جمعيت، مرد به زن
  مؤسسه فيچبانك جهاني، سازمان ملل متحد، منبع: 

  

  )1990-2025هاي مهم جمعيتي (ايران نسبت
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

 61557,1 58827,7 56610,4 53397,9 48609,2 40244,4 28835,7  عيت فعال، كل، هزار نفرجم
  71,0  70,4  71,3  71,6  69,0  60,9  51,3  جمعيت فعال، درصد از كل جمعيت

 25172,6 24759,4 22750,1 21169,6 21812,6 25887,5 27390,5  جمعيت وابسته، كل، هزار نفر
  40,9  42,1  40,2  39,6  44,9  64,3  95,0  يت سن اشتغالنسبت وابسته، درصد از كل جمع

 18333,7 19528,0 18754,6 17492,7 18345,7 23106,9 25512,3  جمعيت جوان، كل، هزار نفر
  29,8  33,2  33,1  32,8  37,7  57,4  88,5  جمعيت جوان، درصد از كل جمعيت سن اشتغال

  6838,9  5231,4  3995,5  3676,9  3466,9  2780,5  1878,2  جمعيت در شرف بازنشستگي، هزار نفر
جمعيت در شرف بازنشستگي، درصد از كل جمعيت سن 

  11,1  8,9  7,1  6,9  7,1  6,9  6,5  اشتغال

  مؤسسه فيچبانك جهاني، سازمان ملل متحد، منبع: 
  

  )1990-2025جمعيت شهري/روستايي و اميد به زندگي (ايران 
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

 67435,0 63313,1 58230,8 52664,1 47575,6 42352,2 31672,2  جمعيت شهري، هزار نفر
  77,8  75,7  73,4  70,6  67,6  64,0  56,3  جمعيت شهري، درصد از كل
 19294,8 20274,1 21129,7 21903,5 22846,2 23779,7 24554,0  جمعيت روستايي، هزار نفر

  22,2  24,3  26,6  29,4  32,4  36,0  43,7  جمعيت روستايي، درصد از كل
  76,6  75,6  74,7  72,5  70,4  69,2  61,6  اميد به زندگي در بدو تولد، مرد، سال
  79,0  78,0  76,9  75,5  73,5  71,1  66,3  اميد به زندگي در بدو تولد، زن، سال

  77,7  76,7  75,7  73,9  71,9  70,1  63,8  اميد به زندگي در بدو تولد، ميانگين، سال
  مؤسسه فيچجهاني، سازمان ملل متحد، بانك منبع: 

  

  )1990-2025جمعيت به تفكيك گروه سني (ايران 
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  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص
  5238,4  6246,4  6899,5  6423,5  5517,6  6409,4  9353,5  سال، كل، هزار نفر 4تا  0جمعيت 
  6229,6  6876,8  6418  5495,8  5586,7  7638,9  8892,6  سال، كل، هزار نفر 9تا  5جمعيت 
  6865,7  6404,7  5437,1  5573,3  7241,4  9058,6  7266,2  سال، كل، هزار نفر 14تا  10جمعيت 
  6381,7  5409,3  5490,6  7177,1  9324,4  8789,6  5781,4  سال، كل، هزار نفر 19تا  15جمعيت 
  5360,2  5426,8  7120,3  9173  9132  6905,5  4680,9  سال، كل، هزار نفر 24تا  20جمعيت 
  5365,9  7034,9  9200,4  9005,1  6832,7  5317,6  4038,8  سال، كل، هزار نفر 29تا  25جمعيت 
  6976  9118,1  9083,3  6795,8  5204,4  4443,2  3512,5  سال، كل، هزار نفر 34تا  30جمعيت 
  9058,6  9011,3  6778  5187,8 4693,6 3879,8 3008,7 سال، كل، هزار نفر 39تا35جمعيت

  8950,9  6718,8  5050,4  4603,5  4106,6  3357,2  2125,3  سال، كل، هزار نفر 44تا  40جمعيت 
  6658,5  4994  4449,5  3934,7  3406,6  2842,9  1622,4  سال، كل، هزار نفر 49تا  45جمعيت 
  4922,3  4376,6  3812,5  3240,3  1787,2  1941  1528,7  سال، كل، هزار نفر 54تا  50جمعيت 
  4282,9  3722,1  3128,4  2641,2  1777,4  1440,1  1394,8  سال، كل، هزار نفر 59تا  55جمعيت 
  3600,3  3015,8  2497  1639,3  1344,4  1327,6  1142,1  سال، كل، هزار نفر 64تا  60جمعيت 
  2845,2  2342,2  1470,4  1201,1 1262,9 1148,8 900,7 سال، كل، هزار نفر 69تا65جمعيت

  2093,5  1299,6  1005,5  1058,7  1058,4  828  508,6  ل، كل، هزار نفرسا 74تا  70جمعيت 
  1029,8  777,9  784,7  782  565  510,6  269,9  سال، كل، هزار نفر 79تا  75جمعيت 
  514,1  499,7  478,3  414,2  348,3  204,1  136,6  سال، كل، هزار نفر 84تا  80جمعيت 
  258,7  236,3  194,7  174,7  114,2  67,6  49,5  سال، كل، هزار نفر 89تا  85جمعيت 
  83,2  64,7  54,2  40,6  22,8  18,2  11,2  سال، كل، هزار نفر 94تا  90جمعيت 
  13,3  10,4  7,2  5,2  3,9  3  1,6  سال، كل، هزار نفر 99تا  95جمعيت 

  1,1  0,7  0,5  0,5  0,4  0,2  0,2  سال، كل، هزار نفر 100جمعيت باالي 
  مؤسسه فيچ، بانك جهاني، سازمان ملل متحدمنبع: 

 
  

  )1990-2025جمعيت به تفكيك گروه سني، درصد (ايران 
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص
  6,04  7,47  8,69  8,61  7,84  9,69  16,64  سال، درصد از كل 4تا  0جمعيت 
  7,18  8,23  8,09  7,37 7,93 11,55 15,82  سال، درصد از كل9تا5جمعيت

  7,92  7,66  6,85  7,47  10,28  13,70  12,92  ال، درصد از كلس 14تا  10جمعيت 
  7,36  6,47  6,92  9,63  13,24  13,29  10,28  سال، درصد از كل 19تا  15جمعيت 
  6,18  6,49  8,97  12,30  12,97  10,44  8,33  سال، درصد از كل 24تا  20جمعيت 
  6,19  8,42  11,59  12,08  9,70  8,04  7,18  سال، درصد از كل 29تا  25جمعيت 
  8,04  10,91  11,45  9,11  7,39  6,72  6,25  سال، درصد از كل 34تا  30جمعيت 
  10,44  10,78  8,54  6,96  6,67  5,87  5,35  سال، درصد از كل 39تا  35جمعيت 
  10,32  8,04  6,36  6,17  5,83  5,08  3,78  سال، درصد از كل 44تا  40جمعيت 
  7,68  5,97  5,61  5,28  4,84  4,30  2,89  سال، درصد از كل 49تا  45جمعيت 
  5,68  5,24  4,80  4,35  3,96  2,94  2,72  سال، درصد از كل 54تا  50جمعيت 
  4,94  4,45  3,94  3,54 2,52 2,18 2,48 سال، درصد از كل 59تا55جمعيت

  4,15  3,61  3,15  2,20  1,91  2,01  2,03  سال، درصد از كل 64تا  60جمعيت 
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  )1990-2025هاي مهم جمعيتي (ايران شاخص
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  86729,8  83587,1  79360,5  74567,5  70421,8  66131,9  56226,2  جمعيت، كل، هزار نفر
  0,63  0,93  1,21 1,19 1,16 1,64  جمعيت، درصد تغيير سال به سال

  43528,8  42008,3  39941,8  37716,5  35963,5  33530,0  28651,6  جمعيت، كل، مرد، هزار نفر
  43201,0  41578,8  39418,7  36851,0  34458,3  32601,0  27574,6  هزار نفر جمعيت، كل، زن،

  1,01  1,01  1,01  1,02  1,04  1,03  1,04  نسبت جمعيت، مرد به زن
  مؤسسه فيچبانك جهاني، سازمان ملل متحد، منبع: 

  

  )1990-2025هاي مهم جمعيتي (ايران نسبت
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

 61557,1 58827,7 56610,4 53397,9 48609,2 40244,4 28835,7  عيت فعال، كل، هزار نفرجم
  71,0  70,4  71,3  71,6  69,0  60,9  51,3  جمعيت فعال، درصد از كل جمعيت

 25172,6 24759,4 22750,1 21169,6 21812,6 25887,5 27390,5  جمعيت وابسته، كل، هزار نفر
  40,9  42,1  40,2  39,6  44,9  64,3  95,0  يت سن اشتغالنسبت وابسته، درصد از كل جمع

 18333,7 19528,0 18754,6 17492,7 18345,7 23106,9 25512,3  جمعيت جوان، كل، هزار نفر
  29,8  33,2  33,1  32,8  37,7  57,4  88,5  جمعيت جوان، درصد از كل جمعيت سن اشتغال

  6838,9  5231,4  3995,5  3676,9  3466,9  2780,5  1878,2  جمعيت در شرف بازنشستگي، هزار نفر
جمعيت در شرف بازنشستگي، درصد از كل جمعيت سن 

  11,1  8,9  7,1  6,9  7,1  6,9  6,5  اشتغال

  مؤسسه فيچبانك جهاني، سازمان ملل متحد، منبع: 
  

  )1990-2025جمعيت شهري/روستايي و اميد به زندگي (ايران 
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

 67435,0 63313,1 58230,8 52664,1 47575,6 42352,2 31672,2  جمعيت شهري، هزار نفر
  77,8  75,7  73,4  70,6  67,6  64,0  56,3  جمعيت شهري، درصد از كل
 19294,8 20274,1 21129,7 21903,5 22846,2 23779,7 24554,0  جمعيت روستايي، هزار نفر

  22,2  24,3  26,6  29,4  32,4  36,0  43,7  جمعيت روستايي، درصد از كل
  76,6  75,6  74,7  72,5  70,4  69,2  61,6  اميد به زندگي در بدو تولد، مرد، سال
  79,0  78,0  76,9  75,5  73,5  71,1  66,3  اميد به زندگي در بدو تولد، زن، سال

  77,7  76,7  75,7  73,9  71,9  70,1  63,8  اميد به زندگي در بدو تولد، ميانگين، سال
  مؤسسه فيچجهاني، سازمان ملل متحد، بانك منبع: 

  

  )1990-2025جمعيت به تفكيك گروه سني (ايران 
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  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص
  5238,4  6246,4  6899,5  6423,5  5517,6  6409,4  9353,5  سال، كل، هزار نفر 4تا  0جمعيت 
  6229,6  6876,8  6418  5495,8  5586,7  7638,9  8892,6  سال، كل، هزار نفر 9تا  5جمعيت 
  6865,7  6404,7  5437,1  5573,3  7241,4  9058,6  7266,2  سال، كل، هزار نفر 14تا  10جمعيت 
  6381,7  5409,3  5490,6  7177,1  9324,4  8789,6  5781,4  سال، كل، هزار نفر 19تا  15جمعيت 
  5360,2  5426,8  7120,3  9173  9132  6905,5  4680,9  سال، كل، هزار نفر 24تا  20جمعيت 
  5365,9  7034,9  9200,4  9005,1  6832,7  5317,6  4038,8  سال، كل، هزار نفر 29تا  25جمعيت 
  6976  9118,1  9083,3  6795,8  5204,4  4443,2  3512,5  سال، كل، هزار نفر 34تا  30جمعيت 
  9058,6  9011,3  6778  5187,8 4693,6 3879,8 3008,7 سال، كل، هزار نفر 39تا35جمعيت

  8950,9  6718,8  5050,4  4603,5  4106,6  3357,2  2125,3  سال، كل، هزار نفر 44تا  40جمعيت 
  6658,5  4994  4449,5  3934,7  3406,6  2842,9  1622,4  سال، كل، هزار نفر 49تا  45جمعيت 
  4922,3  4376,6  3812,5  3240,3  1787,2  1941  1528,7  سال، كل، هزار نفر 54تا  50جمعيت 
  4282,9  3722,1  3128,4  2641,2  1777,4  1440,1  1394,8  سال، كل، هزار نفر 59تا  55جمعيت 
  3600,3  3015,8  2497  1639,3  1344,4  1327,6  1142,1  سال، كل، هزار نفر 64تا  60جمعيت 
  2845,2  2342,2  1470,4  1201,1 1262,9 1148,8 900,7 سال، كل، هزار نفر 69تا65جمعيت

  2093,5  1299,6  1005,5  1058,7  1058,4  828  508,6  ل، كل، هزار نفرسا 74تا  70جمعيت 
  1029,8  777,9  784,7  782  565  510,6  269,9  سال، كل، هزار نفر 79تا  75جمعيت 
  514,1  499,7  478,3  414,2  348,3  204,1  136,6  سال، كل، هزار نفر 84تا  80جمعيت 
  258,7  236,3  194,7  174,7  114,2  67,6  49,5  سال، كل، هزار نفر 89تا  85جمعيت 
  83,2  64,7  54,2  40,6  22,8  18,2  11,2  سال، كل، هزار نفر 94تا  90جمعيت 
  13,3  10,4  7,2  5,2  3,9  3  1,6  سال، كل، هزار نفر 99تا  95جمعيت 

  1,1  0,7  0,5  0,5  0,4  0,2  0,2  سال، كل، هزار نفر 100جمعيت باالي 
  مؤسسه فيچ، بانك جهاني، سازمان ملل متحدمنبع: 

 
  

  )1990-2025جمعيت به تفكيك گروه سني، درصد (ايران 
  2020f  2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص
  6,04  7,47  8,69  8,61  7,84  9,69  16,64  سال، درصد از كل 4تا  0جمعيت 
  7,18  8,23  8,09  7,37 7,93 11,55 15,82  سال، درصد از كل9تا5جمعيت

  7,92  7,66  6,85  7,47  10,28  13,70  12,92  ال، درصد از كلس 14تا  10جمعيت 
  7,36  6,47  6,92  9,63  13,24  13,29  10,28  سال، درصد از كل 19تا  15جمعيت 
  6,18  6,49  8,97  12,30  12,97  10,44  8,33  سال، درصد از كل 24تا  20جمعيت 
  6,19  8,42  11,59  12,08  9,70  8,04  7,18  سال، درصد از كل 29تا  25جمعيت 
  8,04  10,91  11,45  9,11  7,39  6,72  6,25  سال، درصد از كل 34تا  30جمعيت 
  10,44  10,78  8,54  6,96  6,67  5,87  5,35  سال، درصد از كل 39تا  35جمعيت 
  10,32  8,04  6,36  6,17  5,83  5,08  3,78  سال، درصد از كل 44تا  40جمعيت 
  7,68  5,97  5,61  5,28  4,84  4,30  2,89  سال، درصد از كل 49تا  45جمعيت 
  5,68  5,24  4,80  4,35  3,96  2,94  2,72  سال، درصد از كل 54تا  50جمعيت 
  4,94  4,45  3,94  3,54 2,52 2,18 2,48 سال، درصد از كل 59تا55جمعيت

  4,15  3,61  3,15  2,20  1,91  2,01  2,03  سال، درصد از كل 64تا  60جمعيت 
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  3,28  2,80  1,85  1,61  1,79  1,74  1,60  سال، درصد از كل 69تا  65جمعيت 
  2,41  1,55  1,27  1,42  1,50  1,25  0,90  سال، درصد از كل 74تا  70جمعيت 
  1,19  0,93  0,99  1,05  0,93  0,77  0,48  سال، درصد از كل 79تا  75جمعيت 
  0,59  0,60  0,60  0,56  0,49  0,31  0,24  سال، درصد از كل 84تا  80جمعيت 
  0,30  0,28  0,25  0,23  0,16  0,10  0,09  درصد از كل سال، 89تا  85جمعيت 
  0,10  0,08  0,07  0,05  0,03  0,03  0,02  سال، درصد از كل 94تا  90جمعيت 
  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  سال، درصد از كل 99تا  95جمعيت 

  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 سال، درصد از كل 100جمعيت باالي
  مؤسسه فيچبانك جهاني، سازمان ملل متحد، منبع: ، هاي مؤسسه فيچبيني= پيشf: مالحظه
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  شناسي پتروشيميروش
  بيني صنعتشناسي پيشروش
دست  ي/اقتصادسنجي بهسازي علّسازي سري زماني و مدلهاي مدلهاي صنعت ما با استفاده از بهترين روشبينيپيش

كنيم از صنعتي به صنعت ديگر متفاوت است و در هر صنعت به عنوان روش تفاده ميآمده است. نوع دقيق مدلي كه ما اس
  هاي مورد بررسي صنعت تعيين شده است.كنندة دادههاي تعييناستاندارد با ويژگي

بيني يك متغير با استفاده است كه امكان پيش 1هاي بردارينقطة مشترك تحليل تمام صنايع، استفاده از خودرگرسيون
هاي يمتبيني قكند. به عنوان مثال، در زمان پيشبيش از تاريخچة خود متغير به عنوان اطالعات توضيحي را فراهم مياز 

  توانيم اطالعات در مورد مصرف، عرضه و ظرفيت نفت را هم وارد كنيم.نفت، مي
وش تحليل ترين رير غالباً مطلوبهاي فرعي صنعت، استفاده از تاريخچة خود متغبيني برخي از مؤلفهبا اين حال در پيش

ترين شكل از كارهترين و همهما از رايجشود. خوانده مي 2متغيريسازي تكاي، مدلمتغيرهاست. چنين تحليل تك
  .ARMA(3كنيم: مدل ميانگين متحرك خودرگرسيون (متغيره استفاده ميهاي تكمدل

يت هاي تاريخي كافي وجود ندارد يا كيفمناسب نيستند زيرا دادههاي ميانگين متحرك خودرگرسيون در برخي موارد، روش
به عنوان مبنا براي تحليل و  4هاي هموارسازيهاي تجزيه سنتي يا روشها پايين است. در چنين مواردي، از روشداده
  كنيم.بيني استفاده ميپيش

هاي كنيم و به منظور پرهيز از اتكا بر ديدگاهياستفاده م OLS(5هاي حداقل مربعات معمولي (ما عمدتاً از برآوردكننده
كنيم غالباً از مدل خطي استفاده مي بريم.را به كار مي 6»كل به جزء«انتزاعي و ترغيب به استفاده از نظرات واقعي، روش 

شوك « هايشوند. در دورههم در صورت نياز به كار گرفته مي 7هاي غيرخطي ساده همچون مدل خطي لگاريتمياما مدل
براي تعيين سطح  8شود، متغيرهاي مجازي، مانند شرايط نامناسب آب و هوايي كه مانع توليد كشاورزي مي»صنعت

  گيرند.تأثيرات مورد استفاده قرار مي
شده بستگي دارد. ما بهترين مدل را بر اساس معيارها و هاي رگرسيون انتخاببه مناسب بودن مدل ،بيني اثربخشپيش
  كنيم كه برخي از آنها به شرح زير است:مختلفي انتخاب ميهاي آزمون
 هاي قدرت تبييني تستR2 ؛R2 دهد؛شده، درجه آزادي را به دست ميتعديل 
  دار و بزرگي ضرايب؛حركت جهتآزمون 
  آزمون فرضيه به منظور حصول اطمينان از اينكه ضرايب معنادار هستند (معموالً آزمونt  و ياP-value؛( 
  اند.خطي چندگانه بررسي شدهنتايج به منظور كاهش مشكالت مربوط به خودهمبستگي و همتمام 

  كنيم.بيني استفاده ميما از بهترين مدل منتخب براي انجام پيش
                                                 

1 vector autoregressions 
2 univariate modelling 
3 autoregressive moving average model (ARMA) 
4 smoothing methods 
5 ordinary least squares (OLS) 
6 'general-to-specific' method 
7 log-linear model 
8 Dummy variables 
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ها با داده كند. تجربه، تخصص و آشناييهاي ما از صنعت ايفا ميبينيمداخله انساني نقشي حياتي و مطلوب در تمام پيش
هاي هاي ناهمسان، نقاط بازگشتي و ويژگيهاي ساختاري، دادهگران، نقصكند كه تحليلاي صنعتي، تضمين ميو رونده

  دهد. بينيِ صرفاً مكانيكي اين كار را انجام نميفصلي را در نظر بگيرند، در حالي كه فرايند پيش
  ويژهشناسي بخشروش

  ظرفيت كارخانه
ة هاي داخلي بستگي دارد. تعداد و اندازت شيميايي پايه، به ظرفيت كارخانهتوليد محصوال توانايي يك كشور براي

كند. لذا كراكرهاي اتيلن، هم ميزان توليد احتمالي كشور و هم كارايي نسبي آن به عنوان يك توليدكننده را مشخص مي
  كنيم:اين موارد را بررسي مي

  :تيلن و ساير اتيلن، پروپيلن، پلي پروپيلن، پلياظرفيت اظهاري پايان سال براي محصوالت پتروشيمي اصلي
 مواد پتروشيميايي؛

 هاي توسعة ظرفيت يك شركت خاص و يا دولت با هدف افزايش تعداد و يا اندازة كراكرها و تأسيسات پروژه
 دستي؛فراوري پايين

 .منابع دولت، شركت و طرف ثالث 

 عرضة محصوالت شيميايي
  رود:شود كه حسب مورد براي هر كشور به كار ميها استفاده مياز روش بيني عرضه، از تركيبيبراي پيش

 گيري. به غير از مواردي كه شركت اقدام به واردات محصوالت هاي تاريخي بهرهظرفيت پايه كارخانه و نرخ
 رود كه عرضه بر اساس ظرفيت توليد باشد؛كند، انتظار ميشيميايي به منظور فروش مجدد داخلي مي

 باشد. تقاضاي قوي داخلي يا اي مياي و چرخهاي. صنعت شيميايي بسيار دورهاي رشد اقتصادي زمينهرونده
 ها تأمين شود؛گيري از كارخانههاي بهرهاي بايد از طريق افزايش عرضه و باال بردن نرخمنطقه

 المللي.هاي طرف ثالث از جانب اتحاديه تجاري صنعتي ملي و بينبينيپيش 

 حصوالت شيمياييتقاضاي م
  رود:شود كه حسب مورد براي هر كشور به كار ميهاي مختلفي استفاده ميبيني تقاضا، از روشبراي پيش

 قاضاي رود كه تباشد. انتظار مياي مياي و چرخهاي. صنعت شيميايي بسيار دورهروندهاي رشد اقتصادي زمينه
يها (اتيلن، پروپيلن)، پلتوليد داخلي يا واردات اولفين هاي باالتري ازاي مستلزم حجمقوي داخلي يا منطقه

 دستي باشد؛پروپيلن) يا محصوالت پاييناتيلن، پليها (پلياولفين
 بندي و دارو متضمنروندها در صنايع نهايي. تقاضاي قوي براي خودرو، مصالح ساختماني، محصوالت بسته 

 افزايش تقاضا براي محصوالت شيميايي پايه است؛
 هاي دولت/صنعت؛بينييشپ 
 المللي.ي و بينهاي طرف ثالث از جانب اتحاديه تجاري صنعتي ملبينيپيش 

  



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 72

70 
 

  سنجيصحت
هر  هايي كه درهاي توسعة ظرفيت شركتهاي دولت و يا آژانس ثالث را با مخارج و برنامهبينيپيشدر صورت امكان، 
ويژه همچون الگوهاي مخارج هاي شركتمغايرت، از داده نماييم. در صورت وجودكنند، مقايسه ميكشور فعاليت مي

هاي بينييشهاي توسعة ظرفيت و پكنيم. به طور مشابه، برنامهفيزيكي جهت تعيين ظرفيت و توانمندي عرضه استفاده مي
دات باشند، ارها حاكي از صادرات يا وكنيم. جايي كه دادهمي منظور بررسي توازن شيميايي هر كشور مقايسهتقاضا را به 
  گذاري مورد نياز در زيرساخت انجام شده است.كنيم كه آيا ظرفيت الزم موجود است يا اينكه سرمايهبررسي مي

  شناسي شاخص ريسك به بازدهروش
هاي اي است كه سهولت انجام كسب و كار و فرصتاي مقايسهبندي منطقهيك سيستم رتبه شاخص ريسك به بازده

كند. سيستم شاخص ريسك به گذاران احتمالي در يك بازار مشخص را ارزيابي ميهاي سرمايهيتويژه و محدودصنعت
  شود:بازده به دو حوزة مجزا تقسيم مي

تواند هاي صنعت/كشور كه ميتر، ويژگيهاي اندازه و پتانسيل رشد در هر كشور، و در سطح گسترده: ارزيابيهابازده
  شود:تقسيم مي دستهدو  مانع توسعة آن شود. اين خود به

 شودگي هاي رشد و گبينيويژه است كه اندازه فعلي صنعت و پيش: اين يك دسته صنعتهاي صنعتبازده
هاي احتمالي گيرد تا يك امتياز كلي براي بازدهگذاران خارجي را در نظر ميواردان و سرمايهبازار به تازه

 گذاران ارائه نمايد.سرمايه

 ويژه است كه شرايط مطلوب سياسي و اقتصادي براي صنعت را لحاظ  اين يك دستة كشور :هاي كشوربازده
 كند.مي

ويژه و آنهايي كه از وضعيت سياسي/اقتصادي كشور نشأت گرفته و احتمال تحقق ارزيابي خطرات صنعت :هاريسك
  شود:به دو دسته تقسيم مي برند. اين خودشده در طول دورة مورد بررسي را زير سؤال ميبينيهاي پيشبازده
 هاي عملياتي احتمالي براي ويژه است كه امتياز آن، ريسك: اين يك دسته صنعتصنعت هايريسك

 دهد.گذاران، مسائل بازدارندة قانوني براي صنعت، و بلوغ نسبي بازار را پوشش ميسرمايه

 ياسي و ثباتي سمتياز كلي، بياين يك دستة كشورويژه است كه به منظور ارائة يك ا :هاي كشورريسك
 كند.اقتصادي، مقررات نامساعد، و ضعف كلي محيط كسب و كار را ارزيابي مي

جه به گيريم. اين دو نتيهاي صنعت و كشور در نظر ميهاي صنعت و كشور يا بازدهما يك ميانگين وزني براي ريسك
ها اي براي ريسكبندي منطقهجاد سيستم رتبهكه براي ايكنند نوبة خود يك امتياز كلي شاخص ريسك به بازده ارائه مي

  رود.هاي ورود به يك صنعت ويژه در يك كشور خاص به كار ميو بازده
اي كه امتياز كلي شاخص ريسك بهترين)، به گونه 100كند (كسب مي 100از  يدر هر دسته و زيردسته، هر كشور امتياز
شده به ازات است. نكتة مهم اينكه از آنجايي كه اكثر كشورها و مناطق ارزيابيبه بازده، يك ميانگين وزني از كل امتي

كند كه اند، شاخص ما به صورت فصلي بازبيني شده است. اين تضمين ميدر نظر گرفته شده» بازارهاي نوظهور«عنوان 
  شود.ان ما ارائه ميگراي از منابع، و تخصص تحليلها از طيف گستردهشاخص بر اساس آخرين اطالعات و داده
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  نماگرها
نماگر/مجموعه داده مجزا  41و  انتزاعياند. به طور كلي، اين شاخص از سه نماگر نماگرهاي زير مورد استفاده قرار گرفته

  كند.استفاده مي

  نماگرهاي شاخص ريسك به بازده پتروشيمي

  توضيح  

    هابازده
    هاي صنعتبازده

  هاي واقعي از اندازة بخشسنجش  ظرفيت كراكر، سال جاري
  بيني توسعة بخشپيش  ظرفيت كراكر، سال آينده

  هاي واقعي از تقاضاي داخليسنجش  دستي، سال جاريظرفيت پايين
    هاي كشوربازده

گذاري. امتياز شاخص ريسك كشوري براي نشان دادن سهولت دستيابي به تأمين مالي سرمايه  زيرساخت مالي
  شود.هاي شركت در اقتصاد ميع مالي مانع فعاليتدسترسي ضعيف به مناب

از شاخص ريسك كشوري. با توجه به اندازة واحدهاي توليدي، توسعة بخش مستلزم پشتيباني   زيرساخت فيزيكي
  قوي در زمينة برق، آب و زيرساخت حمل و نقل است.

    هاريسك

    هاي صنعتريسك
  كنديپذيري محيط عملياتي را ارزيابي مبينيشده. پيشمعيار تعريف ارزيابي انتزاعي در برابر  محيط تنظيمي صنعت

   هاي كشوريريسك
نماگر همچون  7اي شامل از شاخص ريسك كشوري. نشانگر سالمت ساختار اقتصادي زمينه  ساختار اقتصاد 

  ثباتي رشد، اتكا به واردات كاال، وابستگي به بخش واحد براي صادراتبي
پذيري در برابر شوك خارجي، كه علت اصلي از شاخص ريسك كشوري. نشانگر آسيب  رجي بلندمدتريسك اقتصادي خا

  باشد.هاي اقتصادي ميبحران
  ثباتي بخش مالي.پذيري ارز/بياز شاخص ريسك كشوري. نشانگر آسيب  ريسك مالي خارجي بلندمدت

وني است و سطح فساد را از شاخص ريسك كشوري. نشانگر قدرت بروكراسي و چارچوب قان  نهادها
 سنجد.مي

  از شاخص ريسك كشوري. نشانگر قدرت محيط سياسي.  ريسك سياسي بلندمدت
  منبع: مؤسسه فيچ

  دهيوزن
هاي فرعي كار درستي نيست. به تمام مؤلفه هاي مورد استفاده، دادن وزن همسانبا توجه به تعداد نماگرها/مجموعه داده

  گرفته است. دهي زير صورتدر نتيجه، وزن
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  دهي نماگرهاوزن
  وزن، درصد  مؤلفه
  :كه از آن 70  هابازده
  65  صنعتهاي بازده -
  35  كشوريهاي بازده -

  :كه از آن 30  هاريسك
  40  صنعتهاي ريسك -
  60  هاي كشوريريسك -

  منبع: مؤسسه فيچ
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Fitch Solutions 
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