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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه 
تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاس��ت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام ش��ده لزوماً مورد 

تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »تحلیل و پایش بازار« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل صنعت پتروشیمی ایران« بیزینس مانیتور است که برای فصل 

دوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

شرکت روند اقتصاد

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنعت پتروشیمی ایران« است، که برای فصل دوم سال 2013 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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مروری بر بازار

روندهای صنعت و توسعه پتروشیمی

 تحریم  و اثرات آن بر بخش پتروشیمی
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اعتق��اد بر این اس��ت مش��کالت متعددی ب��رای صنعت 
پتروش��یمی وجود دارد زیرا با وجود رش��د سریع آن، در حال 
حاضر در مقطع آش��فتگی های اقتصادی و س��قوط بازارهای 
مختلف هس��تیم. با ای��ن وجود پیش��رفت هایی در پروژه های 
موجود به چشم می خورد و دولت سعی دارد بر مشکالت فائق 
آمده و اثرات منفی کنار کشیدن شرکاء متعدد خارجی از جمله 
کشورهای امریکای شمالی و اروپا را کاهش دهد. با وجود عالقه 
دولت به افزایش ظرفیت پتروش��یمی به 100 میلیون تن در 
س��ال تا سال 2017 به نظر می رسد این هدف گذاری به دلیل 
تحریم ه��ا و نبود واردات تکنولوژی و م��واد اولیه برای تبدیل 

ایران به یکی از قطب های پتروشیمی امکان پذیر نباشد.
تحریم های بین المللی که ایران با آن دست به گریبان است 
همراه با سایر چالش ها چشم اندازی نه چندان خوب برای ایران 
تصویر می کند. تصمیم دولت در نوامبر سال 2012 برای حذف 
موانع صادراتي برخی از مواد پتروشیمی تا حدودی امیدواری در 
این زمینه ایجاد می کند. پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید، مونومر 
استیرن، بنزن، سود سوزآور، مالمین و بنزن خطی آلکیل همه 

از فهرست مواد ممنوع شده اکتبر 2012 خارج شده اند.
در 10 ماهه ی اول س��ال دولت گ��زارش داد حدود 14/5 
میلیون تن مواد پتروشیمی شامل چگال های گازی، پروپان و 
بوتان صادر کرده اما قیمت آن ها را فاش نکرد. سردرگمی های 
اخی��ر تجار و قوانین موجود مش��کالت عدی��ده اي در صنعت 
پتروشیمی ایران به وجود آورده است. با وجود خوشبینی دولت 
به رشد مناسب ساالنه صنعت پتروشیمی در پنج سال آینده، 

پیش بینی ها بدبینانه است.
با وجود مش��کالت صنع��ت پتروش��یمی، تولیدکنندگان، 
برنامه های توسعه ی خود را همچنان پیش می برند و در سال 
2013-2012 هش��ت پروژه ی دیگر آغاز ش��ده که قرار است 
6/5 میلیون تن ظرفیت صنعت پتروش��یمی را باال ببرد. اخیراً 
کراکر اتان یک میلیون تنی کیوان با چهار ماه تأخیر در بوشهر 

آغاز به کار کرده است.

اصالحات زیر نسبت به پیش بینی های قبلی انجام شده است:
 به نظر می رس��د پتروش��یمی ایران در سال های 2013 
و 2014 ب��ه ترتیب 0/5 و 2/0 درصد پیش��رفت خواهد کرد 
که بعد از افت 3/4 درصدی س��ال 2012 اتفاق خواهد افتاد. 
امسال رش��د باز خواهد گشت و با این وجود این رشد بیشتر 
نتیجه ی کمب��ود واردات خواهد بود که خود نش��ان دهنده ی 
پایین آمدن شدید تقاضاهای داخلی است. به عالوه با توجه به 
اینکه تحریم ها به زودی رفع نخواهند شد، اقتصاد در سال های 
پیش رو کمتر از انتظار، پیش��رفت خواهد کرد. همس��و با این 
موضوع انتظار داریم پتروش��یمی از حمایت دولت از صادرات 
منتفع ش��ود، اما رش��د آن به دلیل کاه��ش تقاضای داخلی 

ضعیف خواهد بود.
 )NDF( در ژانویه ی 2013 صندوق توسعه ی ملی ایران 
اعالم کرد 3/6 میلیارد دالر امریکا به توسعه صنعت پتروشیمی 
کشور اختصاص داده است. این اعتبار احتماالً به پروژه های در 
دست اجرا اختصاص داده خواهد شد. بنا به ادعای NDF این 
صندوق توانسته اعتبار الزم برای مبلغ اشاره شده را تأمین کند. 
با این حال فاز دوم مجتمع عسلویه که شامل 26 پروژه است 
به دلیل مشکالت سرمایه گذاری که بیشتر ناشی از تحریم های 

بین المللی است، طبق برنامه پیشرفت نداشته است.
 تصور می ش��ود ب��ا همزمانی افزای��ش ظرفیت و کاهش 
مصرف کننده ه��ای کلی��دی داخلی، ظرفی��ت اضافی موجب 
رش��د تولید نش��ود. با وجود اینکه کارخانه های پتروشیمی به 
صورت اسمی تولید خواهند کرد، اما تولیدشان کم بوده و ضرر 

خواهند کرد.
  در این فصل، ایران در رتبه ی ششم پتروشیمی خاورمیانه 
و افریقا قرار دارد و 56/9 امتیاز کس��ب کرده است که نسبت 
به فصل گذشته تغییری مشاهده نمي شود. البته این به دلیل 
کمتر ش��دن ریسک نسبت به فصل گذش��ته می باشد. امتیاز 
ایران در رتبه بندي منطقه اي 0/9 کمتر از رژیم صهیونیستي و 

1/7 باالتر از افریقای جنوبی قرار دارد.

 خالصه مدیریتی
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 نقاط قوت
 دومین تولیدکننده نفت اوپک که ده درصد ذخایر نفتی 
دنیا را داش��ته و امکان دسترسی آس��ان و ارزان به مواد اولیه 

پتروشیمی را به مقدار زیاد دارد.
 رشد سریع بخش پتروشیمی آغاز شده است.

 در مناطق ویژه تجاری انگیزه هایی برای واردات و صادرات 
ایجاد ش��ده و روابط خوب با کش��ورهای همسایه و موقعیت 

جغرافیایی مناسب از مزایای این بخش هستند.
 ب��ازار داخلی بزرگ، نیروی کار ماهر و قوانین حمایتی از 

سرمایه گذاري خارجی

 نقاط ضعف
 ایران در توسعه ی پتروشیمی با تأخیر اقدام کرده است و 
در این زمینه حداقل یک دهه از رقبای منطقه خود نظیر قطر 

و عربستان سعودی عقب است.
 نب��ود دان��ش فنی الزم از زمان تأس��یس ش��رکت ملی 
پتروشیمی تا به حال موفقیت تأسیس شرکت های پتروشیمی 

جدید را مشکل ساخته است.
 عدم دسترسی به فناوری خارجی و نگرانی در مورد آینده 

در صورت ادامه یافتن تحریم ها

 فرصت ها
 باال بودن همیشگی قیمت محصوالت پتروشیمی به دلیل 

تقاضای باال

 توس��عه ش��دید میدان گازي پارس جنوبی و استفاده از 
نفت و گاز در بخش های دیگر، میزان مواد اولیه ی پتروشیمی 

را افزایش خواهد داد.
 توسعه مناطق ویژه اقتصادی مربوط به پتروشیمی

 ذخایر اتیلن بیش��تر ش��ده و ظرفیت تولید هم دو برابر 
شده است.

 ای��ران ب��ه فن��اوری پتروش��یمی کش��ورهای دیگ��ر 
نیاز دارد.

 س��اخت مناط��ق آزاد جدی��د در اراک و ش��مال غربی 
ای��ران و گس��ترش جلفا به ش��کل یک بندر بس��یار بزرگ، 
باع��ث خواهد ش��د تج��ارت با کش��ورهای همس��ایه نظیر 
 آذربایج��ان )و بخ��ش نخج��وان آن( و ارمنس��تان بیش از 

پیش شود.

 تهدیدها
 تحریم های بین المللی می تواند بر پروژه های پتروشیمی 
اثر داشته باشد و تعامالت با شرکت های خارجی ممکن است 

با تأخیر همراه شود یا به طور کامل قطع گردد.
 نگرانی در مورد س��طح تولید نف��ت در صورتی که ذخایر 
مواد اولیه کمتر از مقدار مورد تصور  باشد، رشد این بخش را با 

مشکل روبرو خواهد کرد.
 لغو قراردادهای موجود با ش��رکت های خارجی توس��ط 
دول��ت ایران می تواند باعث هراس س��رمایه گذاران خارجی از 

سرمایه گذاري مستقیم در ایران شود.

 تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
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تحلیل وضعیت سیاسی

 نقاط قوت
 از زمان س��رنگونی خاندان پهلوی در سال 1979، سطح فساد سیاسی در ایران کاهش 

یافته است و وضعیت توزیع ثروت بهبود یافته است.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی بسیج کاماًل به حاکمیت وفادار هستند که این 

موضوع به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری می کند.

 نقاط ضعف
 از نظر کشورهای غربی، ایران وضعیت چالش برانگیزی در حوزه حقوق بشر در منطقه 
دارد و به زعم آنها حاکمیت در جمهوری اس��المی ایران متهم به محدود کردن برخی از 
آزادی ها است. به دلیل حوادث انتخابات سال 2009 تعدادی از روزنامه نگاران و معترضان 

علیه دولت در حال حاضر در وضعیت نامناسب هستند. 
 در حالی که تصمیم گیری نهایی بر عهده مقامات عالیه ایران است، کشور به شدت دچار 

تکثر شده است و اجماع بین سیاست مداران به سختی حاصل می شود. 
 اعتراضات در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال 2009، یکپارچگی قبلی 

کشور را خدشه دار کرده است.

 فرصت ها
 قدرت مجلس ش��ورای اس��المی ایران )پارلمان ایران( بیش��تر از آن چیزی  اس��ت که 
تصور می ش��د؛  اقدام 150 عضو مجلس )از بین 290 نفر( برای مس��ئول دانستن رئیس 
جمهور ایران در کنترل وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2012 نشان از وجود بازرسی 

و نظارت در این کشور است.

 تهدیدها
 ادامه مناقشات هسته ای منجر به افزایش تحریم های آتی امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران 

خواهد شد و همچنین احتمال حمله نظامی به کشور را در پی دارد. 
 ریسک مناقشات قومی در ایران همیشه وجود داشته است.

 سطح بیکاری جوانان بسیار باال است.
 افزایش دخالت نیروهای نظامی در حوز ه های سیاسی و اقتصادی، باعث ایجاد چالش در 

وضعیت موجود در بلند مدت خواهد شد.
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تحلیل وضعیت اقتصادی

 نقاط قوت
 ایران، بعد از عربس��تان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد از روسیه 

دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است.
 ایران صرف نظر از گاز و نفت، از نظر س��ایر منابع نیز کش��وری غنی اس��ت و در بخش 

کشاورزی نیز قدرتمند است.

 نقاط ضعف
 مصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر 
تکنولوژی در این بخش در حال فرسوده شدن است و تأثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج 

نفت و گاز کشور ایران خواهد گذاشت. 
 تحریم ه��ای بین الملل��ی باعث کاه��ش عالقه ش��رکت های نفتی خارجی ب��ه انتقال 

تکنولوژی ها و تجهیزات مورد نیاز ایران برای حفظ سطوح تولیدی خواهد شد.

 فرصت ها
 بخ��ش گاز ای��ران هنوز یک بخش توس��عه نیافته اس��ت و فضای قاب��ل توجهی برای 

بیشینه سازی درآمدهای گازی وجود دارد.
 جمعی��ت در حال رش��د ب��ه همراه کمبود مس��کن مورد نی��از، فرصت های��ی را برای 

سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ایجاد می کند.

 تهدیدها
 کاهش روابط ایران با انجمن های بین المللی به دلیل برنامه هسته ای، منجر به تحمیل 

تحریم های اقتصادی بیشتر توسط سازمان ملل متحد و امریکا علیه ایران خواهد شد.
 کاهش قیمت های جهانی نفت اثر چش��مگیری بر اقتصاد ای��ران دارد. اگرچه صندوق 
ذخی��ره ارزی با هدف حمایت از اقتصاد در ش��رایط کاهش قیمت های نفت ایجاد ش��ده 
اس��ت، اما ذخایر آن به میزان بسیار زیادی صرف مخارج افراطی دولت شده و موجودی 

آن در شرف اتمام است. 
 به دلیل تورم باال و سقوط ریال، فرار سرمایه به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
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تحلیل فضای کسب و کار

 نقاط قوت
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند 

و فرصت های خوبی برای بازگشت سود به مبدأ اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
 اگرچه از زمان انقالب اس��المی ایران، س��طح مهارت های کارآفرینی ایرانیان به میزان 
زیادی کاهش یافته اس��ت، اما ایرانی ها ش��خصاً توانس��ته اند تا حدودی این مهارت ها را 

بازسازی کنند که یک عامل بالقوه تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی است.

 نقاط ضعف
 ب��ا وجود عالئم تش��ویقی اخیر، میزان پیش��رفت در برنامه خصوصی س��ازی بس��یار 

کند است.
 در حال حاض��ر بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت مناب��ع هیدروکربنی ایران را در 
اختیار داشته باشند. برایند معامالت "بیع متقابل" در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا 

موارد سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.

 فرصت ها
 طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم طی سال های 2005 تا 2009، دولت ایران امتیازهای 

انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و مؤسسات شبه دولتی را حذف کرد.
 دولت ایران فاز اول پروژه س��وآپ نفتی را با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان آغاز کرده 
است. این خط لوله، باکو در آذربایجان را به دریای مدیترانه از طریق گرجستان تا سیحان 

در ترکیه متصل خواهد کرد که رقیبی برای خط لوله امریکا خواهد بود.

 تهدیدها
 تحریم های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری و بخش های 
انرژی ایران، برقراری مبادالت مالی با مؤسسات ایرانی را برای شرکت های خارجی بسیار 

دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.
 بالفاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی مؤسسات خیریه به دلیل وام دهی بی ضابطه، 

نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات به شدت افزایش یافته است.
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 پیش بیني صنعت پتروشیمی

تحریم هایی که جمهوری اسالمی ایران را احاطه کرده است، 
به همراه ریس��ک سیاس��ی احتمال حمله به ایران و انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 2013 دورنمای مبهمی برای ایران 
ترس��یم کرده است. تصمیم دولت در نوامبر 2012 برای خارج 
ساختن برخی از محصوالت پتروشیمی از ممنوعیت صادرات، 
س��بب برخی پیشرفت ها شده اس��ت. پلی اتیلن، پی.وی.سی، 
اس��تیرن مونومر، بنزن، سود س��وزآور، مالمین و آلکیل بنزن 
خطی همه از فهرست محصوالت ممنوعه ی صادراتی در اکتبر 

2012 خارج شدند.
ب��ا توجه به عدم صادرات محصوالت پتروش��یمی موردنظر 
دول��ت در بهترین زمان ممکن که ناش��ی از اعمال تحریم های 
اروپ��ا بر علیه دولت ایران بود، دولت نتوانس��ت به 1/5 میلیارد 
 دالر ص��ادرات م��واد پتروش��یمی پیش بیني ش��ده در س��ال 
2012- 2013 برس��د )سال شمس��ی در 20 مارس 2013 به 
پایان رسید(. ایران در ده ماه نخست سال بنا به گزارش دولت، 
14/5 میلیون تن مواد پتروشیمی )شامل گاز، پروپان و بوتان( 

صادر کرد، اما رقم آن را اعالم ننمود.
تولیدکننده های پلي اتیلن به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها 
و باال رفتن ریس��ک صادرات مجبور ش��دند قیمت های خود را 
افزایش دهن��د. اعمال ممنوعیت های ص��ادرات و کنترل های 
بیش��تر و سفت و سخت تر بر روی صادرات به جهت جلوگیری 
از سوء استفاده ی کالهبرداران از اختالف قیمت ریال و دالر در 
بازار سیاه و نرخ دولتی آن و اینکه دولت مطمئن شود صرافان 
ارز کافی برای مبادله دارند، س��بب شد ایران با توجه به اینکه 
بی��ش از مصرف داخلی پلي اتیلن تولی��د می کند، در صادرات 
آن و یافتن بازارهای مناس��ب برای محصوالت خود با مش��کل 

مواجه شود.
با این ح��ال در ژانویه 2013 دولت اع��الم کرد ممنوعیت 
ص��ادرات پلیمرهای��ی نظی��ر ABS )اکریلونیتری��ل بوتادین 
استیرن(، PS )پلی استیرن همه کاره(، PS فشرده، PP )پلی 
پروپیلن(، پلی کربنات ها و اپوکس��ی ها را کماکان ادامه خواهد 
داد. این مس��أله به همراه کمبود مواد اولیه در س��طح کش��ور 
با وج��ود عدم ممنوعیت در ص��ادرات PET )با وجود کمبود 
6,000 تا 7,000 تنی این محصول در داخل کش��ور( وضع را 

بدتر خواهد کرد.
ابهامات مربوط به تجارت، بخش پتروشیمی کشور را تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت. ب��ا وجود اینکه دولت اعالم کرد رش��د 
اقتصادی در دورنمای پنج س��اله بس��یار مثبت است، راجع به 
صح��ت آمار دولتی بدبینی وجود دارد که م��دام از ادامه روند 
رو به رش��د اقتصاد منطبق بر انتظارات صحبت می کنند. بازار 
داخل��ی ای��ران از تحریم ها صدم��ه دیده و بازاره��ای خارجی 
باقیمانده هم ق��ادر به دریافت محصوالت جدید پتروش��یمی 
ایران نیستند و تصور می شود شرکت های پتروشیمی در آستانه 

وضعیت نامناسبی باشند.
پیش بیني می ش��ود اقتصاد ایران در س��ال های 2013 و 
2014 به ترتیب 0/5 و 2/0 درصد رش��د داش��ته باش��د که 
کمتر از 3/4 درصد س��ال 2012 خواهد بود. رش��د امس��ال 
ه��م عمدتاً به خاطر کاه��ش واردات خواهد بود که نتیجه ی 
کاهش ش��دید تقاض��ای داخلی اس��ت. به عالوه ب��ا توجه به 
اینک��ه ممکن اس��ت تحریم ه��ا ب��ه زودی برچیده نش��وند، 
در س��ال های پیش رو اقتص��اد پائین تر از س��طح بالقوه اش 
رش��د خواهد کرد. در کنار این مس��أله، پتروش��یمی به دلیل 
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سیاس��ت حمایت از تولیدات داخل��ی اندکی منفعت خواهد 
 برد، اما با توجه به رکود بازارهای داخلی رش��د قابل توجهی 

نخواهد داشت.
با وج��ود کندی پیش��رفت، تولیدکننده ه��ای محصوالت 
پتروشیمی با توجه به آغاز هشت پروژه جدید در سال 1391 
شمس��ی )که از 20 مارس آغاز می شود( برنامه های توسعه ی 
خود را پی گرفتند و به همین دلیل کل ظرفیت پتروش��یمی 
6/5 میلی��ون ت��ن افزایش یاف��ت. اخیراً آغاز ب��ه  کار مجتمع 
پتروش��یمی کاویان را با ظرفیت یک میلی��ون کراکر اتان در 
بوش��هر ش��اهد بوده ایم که البته این آغاز ب��ه  کار با چهار ماه 
تأخیر همراه بوده اس��ت. قرار است فاز دوم پروژه که در خالل 
آن ظرفیت دو برابر خواهد شد، در پایان سال 2013 آغاز شود. 
کراکرهای کاویان به خط لوله اتیلن غرب ایران متصل هستند 
و در طی مسیر خود به کارخانه های پلیمری مختلفی سوخت 
می رسانند. کل ظرفیت 11 پروژه ی در مسیر خط لوله، 2/24 
میلی��ون تن پلی اتیلن چگال )HDPE( و 600 هزار تن پلی 
اتیلن با چگالی پایین )LDPE( است. قرار است فاز دوم خط 
لوله ی اتیلن غرب تا اواسط سال 2013 تکمیل شود. در همین 
زمینه دولت در ژانویه 2013 اعالم کرد در ش��اخه های سقز و 
میاندوآب به ترتیب 75 و 55 درصد پیش��رفت صورت گرفته 
است و بخشی از خط لوله ی بین کرمانشاه و سنندج هم کامل 

شده و در دست آزمون نهایی است.
پروژه هایی که قرار است تا قبل از سال 2017 تکمیل شوند؛ 
نظیر چهاردهمین مجتمع اولفین در فیروزآباد با ظرفیت یک 
میلیون ت��ن اتیلن و پانزدهمین مجتمع اولفی��ن در گناوه با 
ظرفیت 500 ه��زار تن اتیلن و هفدهمین مجتمع اولفین در 
ایالم با ظرفیت 607 هزار تن اتیلن با توجه به تحریم ها قطعاً 
لطم��ه خواهند دید. دوازدهمین مجتم��ع اولفین هم که قرار 
اس��ت از ابتدا طراحی ش��ود و به همین علت به تأخیر افتاده 
اس��ت. احتماالً تکمیل کارخانه هایی که قرار اس��ت تا س��ال 
2014 انج��ام گیرد و ظرفیت آن ها ی��ک میلیون تن اتیلن و 
1/65 میلیون تن متانول است، با تأخیرهایی روبرو خواهد شد 

که می تواند موجب عقب افتادن فرآیند تولید آن ها شود.
تکمیل قطب 20 میلیارد دالری پتروشیمی چابهار که یکی 
از پنج قطب برنامه ریزی ش��ده در دوره ی پنج س��اله است و 
قرار اس��ت از طریق میدان گازي پارس جنوبی تغذیه ش��ود 
بعد از کنار کش��یدن ساس��ول )Sasol( از سرمایه گذاري در 
تولید متانول به دلیل تحریم ها با ابهام مواجه ش��ده و نه تنها 
باعث از دس��ت دادن کارخانه متانول خواهد ش��د، بلکه باعث 
از دس��ت دادن امکان کس��ب تجربه از متخصصان ساسول و 
فناوری های مربوط به متانول و تقطیر گاز ش��رکت ساس��ول 
خواهد ش��د. با این حال شانزدهمین مجتمع اولفین و متانول 
در ف��از دوم میدان پارس جنوبی در عس��لویه و تحت نظارت 

شرکت پتروشیمی بوشهر در دست انجام است.

با باالرفتن ظرفیت، همزم��ان با کاهش مصرف کننده های 
اصلی صنعتی این احتمال وجود دارد که ظرفیت جدید باعث 
باال رفتن تولید نش��ود. با وجود آن که کارخانه ها ممکن است 
وارد خط تولید شوند نرخ تولید پایین مانده و تولید پاسخگوی 
هزینه ه��ا نخواهد بود. برای کار در س��طوح مطمئن، خروجی 
اولفین باید یک سوم و خروجی پلیمرها هم یک سوم شود. اما 
تقاضایی در بازار برای تولیدات وجود ندارد و حتی در صورت 
برداشتن تحریم ها هم ممکن است بازاری وجود نداشته باشد.

برنامه ریزی 20 ساله )1995-2015( دولت این بود که سهم 
تولیدات پتروشیمی ایران در کل تولیدات پتروشیمی منطقه ی 
خاورمیانه از 12 درصد به 34 درصد و ظرفیت به 100 میلیون 
تن برسد که 75 درصد آن صادر شود. این برنامه ریزی ناموفق، 
سرمایه گذاري 12/3 میلیارد دالری شرکت ملی نفت در دوره 
پنج ساله 2010-2015 را به خطر انداخته و در صورت ادامه 

یافتن بحران، ساخت کارخانه ها متوقف خواهد شد.
وزارت نفت تولید س��االنه 11/5 میلیون تن اتیلن و 11/5 
میلیون تن پلیمر را برنامه ریزی کرده است. پیش بیني می شود 
ت��ا س��ال 2017 و با تکمی��ل پروژه ه��ای 11 و 12 اولفین با 
ظرفیت ه��ای 2 و 1/2 میلی��ون تن، ظرفیت اتیل��ن ایران به 
11/08 میلی��ون تن برس��د. در فاصل��ه 2013-2017 طبق 
برنامه های موجود ظرفیت اتیلن 1/7 میلیون تن، ظرفیت پلی 
اتیلن 1/8 میلی��ون تن، ظرفیت دیگر پلیمرها 500 هزار تن، 
ظرفیت متانول 5/84 میلیون تن، آمونیاک 1/68 میلیون تن و 
ظرفیت اوره 5/16 میلیون تن خواهد شد. البته این ظرفیت ها 
و این پیش بیني ها با توجه به این موضوع انجام شده که تاکنون 
تصمیمی مبتنی بر به تعویق انداختن پروژه ها صورت نگرفته 
اس��ت. با این حال تکمیل مجتمع های جدید ایالم )با ظرفیت 
500 هزار تن اتیلن و آغاز به کار از سال 2014( و عسلویه )با 
ظرفیت 1/2 میلیون تن اتیلن و آغاز به کار از سال 2015( در 

خطر تعویق یا لغو شدن است.
به جز مش��کالت مربوط به تحریم ها، تولیدات پتروشیمی 
ایران وابس��ته به اتانی است که قیمت آن نزدیک به سه برابر 
عربستان س��عودی است. اگر بخش پتروش��یمی بتواند سهم 
پتروش��یمی از تولید گاز طبیعی را تا سال 2015 از 7 درصد 
به 25 درصد افزایش دهد، مس��أله تغییر خواهد کرد. البته با 
توجه به از بین رفتن سرمایه گذاري ها احتماالً این امر محقق 

نخواهد شد.
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صنعت پتروشیمی ایران، سال های بین 2010 تا 2017

پیش بینی20102011
2012

پیش بینی
2013

پیش بینی
2014

پیش بینی
2015

پیش بینی
2016

پیش بینی
2017

4251/584234/123368/473353/473538/473612/473741/403782/17مجموع تولید نفت )هزار بشکه در هر روز(

1792/461828/311855/841884/411908/011936/241968/492002/37مجموع مصرف نفت )هزار بشکه در هر روز(

1860/001860/001860/001860/001860/001860/001860/001860/00ظرفیت پاالیش نفت خام )هزار بشکه در هر روز(

2459/122405/811512/641469/071630/471676/231772/911779/80مجموع صادرات خالص نفت )خام و فرآورده ها(

)tcm( 29/6129/6133/1033/1033/0033/0031/5031/00ذخائر اثبات شده گاز

)bcm( 104/39108/45110/61112/83115/08117/39119/73122/13تولید گاز طبیعی خشک

 )bcm( 144/58153/30151/55155/78162/30169/77178/82187/44مصرف گاز طبیعی خشک

5/3765/3767/8768/3768/87611/07611/07611/076ظرفیت اتیلن )در هزار تن(

1,3401,4301,8701,9602,4102,7402,7402,740ظرفیت پروپیلن )در هزار تن(

1,0901,0901,0901,0901,3901,7701,7701,770ظرفیت بنزن )در هزار تن(

625625625625825825825825ظرفیت تلوئن )در هزار تن(

240240240240240240240240ظرفیت بوتادین )در هزار تن(

6956956956951,2951,2951,2951,295ظرفیت استایرن )در هزار تن(

9090290290290290290290ظرفیت اکریلو نیتریل- بوتادین- استایرن )در هزار تن(

)tpa9090909090909090ظرفیت الستیک استایرن بوتادین )در هزار

)tpa1,5901,5901,5901,5901,6902,3102,3102,310زایلنها )در هزار

100100100100100100100100ظرفیت اتیل  بنزن )در هزار تن(

7007007001,2601,2601,2601,2601,260ظرفیت دی اتیلن )در هزار تن(

9501,9501,9501,9501,9501,9501,9501,950ظرفیت  اتیلن گلیکول )در هزار تن(

8701,7701,7701,7701,7701,7701,7701,770ظرفیت اکسید اتیلن )در هزار تن(

1,4851,7851,7852,3852,6852,6852,6852,685ظرفیت HDPE )در هزار تن(

7757752,0752,3752,3752,3752,3752,375ظرفیت LDPE )در هزار تن(

1,0951,0951,3951,9951,9951,9951,9951,995ظرفیت LLDPE )در هزار تن(

3,3553,6555,2556,7557,0557,0557,0557,055ظرفیت PE )در هزار تن(

1,0401,0401,0401,0401,2901,2901,2901,290ظرفیت PP )در هزار تن(

30180180320320320320320ظرفیت وینیل استات )در هزار تن(

630630630930930930930930ظرفیت مونومر وینیل کلرید )در هزار تن(

400400640640940940940940ظرفیت PVC )در هزار تن(

250250250250250250250250ظرفیت PS )در هزار تن(

)tpa 705705705405705705705705پلی اتیلن ترفتاالت )در هزار

5345534588651150514,70514,70514,70514,705ظرفیت متانول )در هزار تن(

4,2504,9304,9306,3656,3656,6056,6056,605ظرفیت آمونیاک )در هزار تن(

6,3307,4057,40510,62010,62012,56012,56012,560ظرفیت اوره )در هزار تن( 
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 تحلیل اقتصادی
اعتقاد بر این اس�ت رشد اقتصاد ایران 3/1 درصد در سال 
2012 و 0/8 درصد در س�ال 2013 کاهش یافته و خواهد یافت 
که بیشتر به دلیل تشدید تحریم ها در زمینه ی هیدروکربن ها و 
صنایع مالی است و با توجه به اینکه تحریم ها در زمان کوتاهی 
برچیده نخواهند ش�د در میان مدت اقتص�اد ایران به همین 

ترتیب با کاهش رشد روبرو خواهد بود.
پیش بیني ها حاکی از آن است که در سال 2012 و 2013 به 
ترتیب اقتصاد ایران شاهد کاهشی 3/1 درصدی و 0/8 درصدی 
خواهد بود که بیش از 0/7 درصد سال 2011 خواهد بود. تحریم های 
اتحادیه ی اروپا و ایاالت متحده در بخش هیدروکربن، صادرات را 
کاهش خواهد داد و تحریم های صنایع مالی هم سرمایه گذاري را 
کاهش داده و شاخه های بازرگانی را ضعیف خواهد کرد. به عالوه 
تورم رو به رشد و کاهش ارزش ریال مصرف داخلی را هم کاهش 
خواهد داد. با وجود آن که رشد در سال 2014 مثبت خواهد شد، 
متوسط رش��د تولید ناخالص داخلی در دوره ی 2013 تا 2017 
تنها دو درصد افزایش خواهد یافت، زیرا به نظر می رسد تحریم ها 

در آینده ی نزدیک برداشته نشوند.

 دورنمای مصرف خصوصی 1 
قدرت خرید ایرانی ها در چند ماه اخیر بسیار کاهش یافته 
است. تورم قیمت مصرف کننده که در ماه آوریل بر مبنای آمار 
رس��می س��االنه 23/9 درصد بود بنا به گزارشات به 45/0 تا 
70/0 درصد افزایش یافته و در نتیجه خرید مایحتاج ضروری 
زندگی هم س��خت تر و سخت تر شده است. به عالوه با کاهش 
بی س��ابقه ی ارزش ریال به حد 37500 ریال در برابر هر دالر 
امریکا در بازار آزاد در دوم اکتبر )از 24600 ریال در برابر هر 
دالر در هفته ی پیش از آن(، واردات کمتری در دسترس قرار 
گرفت��ه و تقاضای داخلی هم از میان رفته اس��ت. در نهایت با 
وجود آن که نرخ رس��می بی��کاری 12/9 درصد در فصل اول 
سال 2012 بوده، بنا به گزارشات این مقدار حداقل 20 درصد 
است و بین 500 هزار تا 800 هزار نفر ایرانی در سال گذشته 
کارش��ان را از دس��ت داده ان��د. با توجه به اینکه قرار نیس��ت 
تحریم های اثرگذار بر تورم و کاهش ارزش ریال برچیده شوند، 
در سال 2013 هم مصرف مردم پایین تر خواهد آمد. براساس 
پیش بیني ه��ا مصرف که در س��ال 2012 نیم درصد کاهش 

داشته در سال 2013 هم دو درصد کاهش خواهد داشت.

 دورنمای سرمایه گذاري ثابت
در سال های پیش رو تولید سرمایه ثابت ناخالص به میزان 
کمي باق��ی خواهد ماند. در نتیج��ه ی تحریم های بین المللی، 
س��رمایه گذاري مستقیم خارجی که در س��ال 2011 به میزان 
13/8 درصد افزایش داشت به شدت کاهش یافته و تنها روسیه 
و چین حضورشان را در صحنه اقتصاد ایران حفظ کرده اند. در 
نتیجه پیش بیني مي ش��ود رشد واقعی بخش ساخت و ساز در 
ای��ران به ترتی��ب در س��ال های 2012 و 2013 ، 5 و 3درصد 
کاه��ش یابد. ب��ا توجه به درگیر بودن کش��ور با مدرن س��ازی 
زیرس��اخت ها، تعدادی از پروژه ها به کارشان ادامه خواهند داد 

 پیش بینی های اقتصاد کالن

1. Pivate consumption

سقوط شدید
 اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی  
و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ایران

 واردات
تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص

 مصرف بخش خصوصی

صادرات
مصرف بخش دولتی

 نرخ رش��د تولی��د ناخال��ص داخل��ی واقعی 
)درصد تغییر سالیانه(
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و 8500 کیلومتر راه آهن کش��ور که در دس��ت ساخت است و 
همچنین س��اخت کارخانه ای 66 میلیون دالری جهت صنعت 
پتروشیمی در استان کردستان به نوعی ادامه خواهند یافت. اما 
طبق پیش بیني ها تولید سرمایه ثابت ناخالص در سال 2012 

1/5 و در سال 2013، 2درصد کاهش خواهد داشت.

 دورنمای هزینه های دولت
مصرف دولت با توجه به کس��ری بودجه ش��دید به شدت 
کاهش یافته و در س��ال مالی 2012- 2013 و 2013- 2014 
به ترتی��ب 7/5 درصد و 7/9 درصد تولی��د ناخالص داخلی را 
شامل خواهد شد. دولت با توجه به انتخابات پیش  رو در ژوئن 
2013 به دلیل جلب توجه مردم برای شرکت در انتخابات قطعاً 
در بخش های خدمات و بهداشت همچنان هزینه خواهد کرد. 
در نتیجه به نظر می رسد مصرف دولتی در سال های 2012 و 

2013 به ترتیب 4 و 1 درصد افزایش خواهد داشت.

 صادرات خالص
در س��ال های پیش رو به دلیل فشار تحریم ها بر صادرات 
نفت، وضعیت تجارت خارجی کش��ور بدتر از قبل خواهد شد. 
با وجود این که در سال های 2012 و 2013 موقعیت صادرات 
خالص کشور در منطقه خطر باقی ماند، پیش بیني می شود از 

سال 2014 به بعد وارد منطقه کم خطرتر شود. 

طبق برآوردهاي آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت )که 
85 درصد کل صادرات ایران در سال 2010 را شامل می شد( 
در ماه آگوس��ت به یک میلیون بش��که در روز رس��ید که 56 
درصد کمتر از آگوس��ت سال پیش بوده است. با افزوده شدن 
یک تحریم دیگر در اول جوالی از طرف اتحادیه ی اروپا برای 
واردات نفت از ایران، صادرات نفت ایران با ش��دت بیش��تری 
کاه��ش داش��ته و بین ماه های ژوئن و آگوس��ت 42/5 درصد 
کاهش یافته است. در نتیجه پیش بیني می شود صادرات نفت 
ایران در س��ال های 2012 و 2013 به ترتیب 32/2 درصد و 
2/9 درص��د کاهش یابد. ص��ادرات غیرنفتی کمتر از صادرات 

نفتی کاهش خواهند یافت. 
با وجود آن که تحریم های بین المللی فعالیت هاي بانکداری 
و معامالت مالی را س��خت کرده اس��ت، کاه��ش ارزش ریال، 
ص��ادرات ایران را ارزان تر از گذش��ته خواهد ک��رد. در نتیجه 
پیش بین��ی می ش��ود برخی ص��ادرات به ویژه با کش��ورهایی 
که روابط دوس��تانه ای ب��ا ایران دارند، نظیر روس��یه، چین و 
هن��د ادامه یابند. همچنین پیش بیني می ش��ود کل صادرات 
 در س��ال های 2012 و 2013 ب��ه ترتی��ب 22 و 7 درص��د 

کاهش یابد.

 

واردات ایران هم با مش��کالت زیادی مواجه ش��ده اس��ت. 
درصد باالیی از تجار به دلیل کاهش شدید ارزش ریال، واردات 
را قط��ع کرده اند. به عالوه تحریم ها بر بخش مالی کش��ور اثر 
خود را گذاشته  و باعث شده اند پرداخت برای کاالها به سختی 

صورت گیرد.
 در همین زمینه ش��رکت فرانس��وی پژو سیتروئن از اوایل 
امس��ال، ارس��ال قطعات خودرو به ایران را به دلیل مشکالت 
انتقال پول قطع کرده اس��ت. به دلیل نیازهای وارداتی کشور، 
دولت راه هایی را یافت��ه تا کاالهای ضروری را وارد کند. برای 
مثال س��ازمان آرد و گندم دولتی در ماه س��پتامبر حدود یک 
میلی��ون تن آرد گندم خریداری کرده اس��ت و هزینه آن را با 
واحدهای پولی غیر از دالر )نظیر یورو و ین( پرداخته اس��ت. 
همچنین طبق گفته ش��رکت روچی س��ویا )ش��رکت اصلی 

کسری بودجه ایران  به شدت در منطقه ی خطر

)LHS( تولید ناخالص داخلی اسمی، میلیارد ریال 
)RHS( کسری بودجه، درصد از تولید ناخالص داخلی

خالص صادرات، درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات، درصد تغییر سالیانه
واردات، درصد تغییر سالیانه

صادرات و واردات ایران

تحریم ها تولید را کاهش داده اند
ایران – صادرات خالص نفت

)RHS( خالص صادرات نفت، هزار بشکه در روز
تولید نفت، درصد تغییر سالیانه

مصرف نفت، درصد تغییر سالیانه
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صادرات س��ویای هند( در س��ال مالی 2012- 2013 میزان 
خرید س��ویای ایران 60 درصد افزایش خواهد داشت و مبلغ 
قرارداد ب��ه روپیه پرداخت خواهد ش��د. در نتیجه پیش بیني 

می ش��ود کل واردات در س��ال های 2012 و 2013 به ترتیب 
16 و 11 درصد کاهش یابند که به اندازه ای نیست که سقوط 

صادرات را جبران کند.

گزارش وضعیت اقتصاد ایران
برآورد
2011

پیش بینی
2012

پیش بینی
2013

پیش بینی
2014

پیش بینی
2015

پیش بینی
2016

تولید ناخالص داخلی اسمی 
)میلیارد ریال(

5,268,441/206,909,270/509,642,584/2011,433,097/4013,490,402/3015,725,883/70

تولید ناخالص داخلی اسمی 
)میلیارد دالر(

494/7527/4575/1802/21,050/701,362/20

رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی 

0/7-3/1-0/82/22/23

سرانه تولید ناخالص داخلی  
)دالر(

6,6146,9767,52710,39413,49917,327

74/875/676/477/277/978/6جمعیت )میلیون نفر(

شروع سال از ماه مارس است
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 رتبه بندی ریسک/ بازده پتروشیمی در منطقه 
تغیی��ر رتبه بندي ریس��ک/بازده )RRR( ب��رای منطقه ی 
خاورمیانه و آفریقا منجر به تعیین مکان کش��ورها در جداول 
رتبه بن��دی منطقه ای ش��ده اس��ت. در کل، گرایش ریس��ک 
منطقه بهتر ش��ده و فاکتورهای ریسک مربوط به پتروشیمی 
و دورنمای کلی وضعیت کش��ورهای منطقه هم در این زمینه 
بهبود یافته اس��ت. با این حال در این مورد برخی کشورهای 
منطقه برنده و برخی بازنده بوده اند. امتیاز کش��ورهایی نظیر 
قطر، رژیم صهیونیس��تي، مصر و نیجریه بهبود یافته و امتیاز 
ام��ارات متحده ی عربی، کوی��ت، آفریقای جنوب��ی و الجزایر 

کاهش یافته است. 
نزدیکی رتبه کشورهای حاش��یه ی خلیج فارس حاکی از 
آن اس��ت که تغییرات جزئی فصلی اثر زی��ادی بر رتبه بندي 
منطقه ای هر کشور خواهد داشت. این تغییرات بازار محورند و 
الگوی قابل تشخیصي ندارند، هر چند ابهامات سیاسی ناشی 
از بهار عربی و عدم ثبات اقتصادی ناش��ی از بحران اقتصادی 
منطقه ی ی��ورو می تواند در ماه های پی��ش رو اثر منفی روی 

بهبود رتبه ها داشته باشد.

 چکیده یافته های اساس�ی رتبه بندي ریس�ک/بازده 
پتروشیمی خاورمیانه

 بازارهای غن��ی از هیدروکربن های خلیج فارس به دلیل 
اهمیت باالی آن ها در ظرفیت پتروش��یمی بخش های باالیی 

ماتریس رتبه بندي را اشغال کرده اند.
 بازارهای آفریقا هم اندکی پیش��رفت خواهند داشت که 
البته هنوز فاصله این کشورها با تولیدکننده های اصلی منطقه 
خاورمیانه زیاد است. به ویژه به دلیل اینکه سرمایه گذاري در 
آفریقا به خاطر سیاس��ت های نابخردانه و مش��کالت محیطی 
محدود اس��ت. بنابراین صنایع پتروش��یمی آفریق��ا در پایین 

جدول قرار می گیرند.
 قطر و کویت مکان س��وم و چهارم را به خود اختصاص 
داده اند که بیش��تر ب��ه خاطر تغییر نس��بتاً ناچیز امتیازهای 

ریسک آن ها است.
 با وجود آن که تغییرات امتیازهای بازدهي نتیجه ی مستقیم 
پویایي هاي اقتصاد کالن است، امتیازهای ریسک بیشتر به خاطر 

توسعه ی سیاسی در این منطقه بسیار بی ثبات است.
 عربس��تان س��عودی همانند گذش��ته با اختالف فراوان 
مقام اول منطقه را داراس��ت که ناش��ی از ظرفیت بی رقیب و 
چشم انداز رشد باالیش است، اما امارات متحده ی عربی از نظر 

نرخ پیشرفت اول است.
 مصر و نیجریه در پایین جدول هستند، اما پتانسیل کافی 
برای رشد را دارند و ممکن است با توجه به برنامه های جاری 
در میان مدت بتوانند رشد کنند. تصویب قانون اساسی مصر، 
امتیاز مصر را باالتر برده، زیرا سیاس��ت گذاری ها را ش��فاف تر 
کرده اس��ت. در عین حال نیجریه پیش��رفت هایی را در بخش 

تولید شاهد بوده است.
 امتیاز آفریقای جنوبی به دلیل مشکالت اتحادیه کارگران 
و مش��کالت تأمین نیروي برق مورد نی��از باعث تقلیل تولید 

کارخانه ها شده، کاهش یافته است.
 تأخیرها موجب اعمال فشار بر صنعت پتروشیمی الجزایر 

شده و امتیاز این کشور را کاهش داده است.

 رتبه بندی ریسک/ بازده صنعت

کشورهای باالی جدول در منطقه ی خاورمیانه
رتبه بندی های ریسک / بازده پتروشیمی خاورمیانه

عربستان سعودی
کویت 
ایران

امارات متحده عربی
رژیم صهیونیستی

قطر

ریسک های بازار

بازار پتروشیمی

ریسک کشور ساختار کشور
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 با بلوغ کشورهای خلیج فارس، کشورهای آفریقا هم 
کم کم پیشرفت خود را آغاز می کنند

تولیدکننده ه��ای بزرگ پتروش��یمی در خلی��ج فارس در 
زمینه ی تولید مواد پایه ی شیمیایی به حداکثر پتانسیل خود 
نزدیک ش��ده اند، در نتیجه امتیازه��ای بازارهای این منطقه 
خیلی بیش از س��طح کنونی آن ها نخواهد ش��د. با این وجود 
کشور ایران در هر دو زمینه ی تجاری و سرمایه گذاري به دلیل 
تأخیر در زمینه ی تکمیل برخی پروژه ها امتیاز خوبی ندارد. در 
منطقه ی خلیج فارس انگیزه ی اصلی با تنوع محصوالت حاصل 
خواهد ش��د. در حال حاضر توجهات به سمت سرمایه گذاري 
در آفریقا اس��ت، زیرا در آنجا پتانس��یل باالیی به دلیل قیمت 
مناس��ب ذخایر نفتا و اتان وجود دارد. ب��ا این وجود به دلیل 
مش��کالت منطقه آفریقا )از جمله نبود زیرس��اخت مناس��ب 
و وجود قوانین غیرش��فاف( رشد متناس��ب با تقاضا را شاهد 
نخواهیم بود. بازارهای آفریقا پایین جدول رتبه بندی را اشغال 
خواهند کرد و باال رفتن ظرفیت بیشتر در زمینه ی تولید اوره 

و آمونیاک برای مصرف داخلی و صادرات خواهد بود.

 بهار عربی مشکالت خود را به همراه داشته است
مخاط��رات سیاس��ی به ویژه ب��ا بروز تنش های ناش��ی از 
بهار عربی در منطقه بیش��تر شده اس��ت. ایران در کشورهای 
حاشیه ی خلیج فارس یک استثناست زیرا با وجود اینکه -بعد 
از عربس��تان س��عودی- دومین کش��ور بزرگ از نظر ظرفیت 
پتروش��یمی اس��ت به دلیل محی��ط پر مخاط��ره اش )از نظر 
اقتصادی( امتیاز مناسبی ندارد. اگر شرایط سیاسی موجود در 
منطقه خاورمیانه تغییر کند تحلیلگران و امتیاز دهنده های ما 
بایس��تی نظام رتبه بندي را اصالح کنند. این ضرورت تا حدی 
در امتیازهای نس��بتاً پایین سطح ریسک در کشورهایی نظیر 
مصر و الجزایر احس��اس می ش��ود، زیرا امتیازهای ریسک ما 
 در کوت��اه مدت ب��ا توجه به ثبات ظاهری این کش��ورها داده 

شده بود.

 چارچوب قوانین هستند که موجب ریسک می شوند
محدودیت های س��رمایه هم باعث پایین آمدن امتیازهای 
خاورمیان��ه و آفریقا مخصوصاً در کش��ورهای آفریقایی پایین 
صح��رای آفریقا ش��ده اند. در این کش��ورها ب��ه دلیل کمبود 
س��رمایه دولت ها معموالً متوجه قابلیت های خود برای توسعه 
ظرفیت تولید نمی ش��وند و یا امکان آن را نمی یابند. ریس��ک 
بازار و بازگشت سرمایه هم به چارچوب قوانین وابسته هستند. 
باوجود آن که بازارهای اصلی منطقه در سال 2012 رشد تولید 
ناخالص داخلی ثابتی داش��ته اند، مشکالت اقتصاد خارجی به 
همراه مقررات دس��ت و پاگیر و نبود س��رمایه باعث تأخیر در 

پروژه ها یا لغو آن ها شده است.
وجود رقابت در صنعت پتروشیمی خاورمیانه نقش بزرگی 
در شکل دهی به امتیازهای ریسک داشته است. در نتیجه 41/2 
فاصله بین کش��ورهای باال و پایین منطقه خاورمیانه و آفریقا 
وجود دارد و س��رمایه گذاران با درجات مختلف ریسک پذیری 

توانسته اند درآمدهایی کسب کنند.

 درجه بندی ریسک / بازده صنعت
در ای��ن فصل ایران، با امتیاز 56/9 مقام شش��م رتبه بندي 
پتروشیمی خاورمیانه و آفریقا را کسب کرد که مشابه رتبه اش 
در فص��ل قبل بوده اس��ت و امتیاز ریس��ک آن هم همچنان 
پایی��ن بود. امتیاز ایران 0/9 پایین تر از رژیم صهیونیس��تي و 
1/7 باالت��ر از آفریقای جنوبی اس��ت. با وجود محیط بس��یار 
نامناس��ب، امتیاز ایران به دلیل افزای��ش ظرفیت تولید مواد 
شیمیایی جدید پایین نیامده اس��ت. با این وجود تحریم ها و 
بحران های اقتصادی این پیامد را خواهند داش��ت که بیش��تر 
 ظرفیت های تولید افزایش پیدا کرده در آینده بی استفاده باقی 

خواهند ماند.
در زمینه ی بازگشت سرمایه، از یک طرف قوانین نامناسب 
و محیط پرریسک برای س��رمایه گذاري در ایران موجود است 
و از طرف��ی هم ذخایر ف��راوان هیدروکربن. برای اینکه امتیاز و 
رتبه بندي ایران بهتر شود بایستی فضای سیاسی آن اصالح شود 
و قوانین بهتر و مناس��ب تری ه��م تدوین و اجرا گردد که البته 

تحقق آن در کوتاه مدت یا میان مدت پیش بیني نمي شود.
ای��ران از نظر فاکتورهای��ی نظیر زیرس��اخت های مالی و 
بوروکراس��ی زائ��د اداری جهت تجارت، ضعیف ترین کش��ور 
منطقه اس��ت و این م��ورد امتیاز بازده این کش��ور را کاهش 
می دهد. در مورد ریس��ک های مربوط به پتروش��یمی، نه تنها 
در زمین��ه محی��ط تجاری مش��کالتی دارد، بلک��ه مخاطرات 
سیاس��ی، اداری و مالی هم در سرمایه گذاري بلندمدت تأثیر 
خواهد داش��ت. بزرگترین بانک های ایران تحریم شده اند و در 
عین حال تعرفه های گمرکی باال بوده و کنترل شدیدی هم بر 

قیمت ها وجود دارد.

رتبه بندی ریسک/ بازده پتروشیمی آفریقا

 مشکالت زیرساختی 
باعث پایین بودن امتیاز کشورهای آفریقا شده است

آفریقای جنوبی
نیجریه 

مصر

میانگین آفریقا
الجزایر

بازار پتروشیمی

ریسک کشورساختار کشور

ریسک بازار
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درجه بندی ریسک / بازده پتروشیمی منطقه خاورمیانه و آفریقا
رتبه کلیمحدودیت های ریسک بالقوهمحدودیت های بازده بالقوه

رتبهرتبه پتروشیمی هاریسک هاریسک کشورریسک بازارمحدودیتساختار کشوربازار پتروشیمی

9067/2826070/667/577/71عربستان سعودی

6069/163/27064/265/9642امارات متحده عربی

6055/458/48059/965/960/63قطر

5074/958/78066/964/860/54کویت

33/378/849/28076/877/857/85رژیم صهیونیستی

76/747/666/520/548/334/456/96ایران

43/357/448/36569/568/154/27آفریقای جنوبی

404842/87556/962/348/78ترکیه

36/753/842/74053/349/344/79مصر

3049/636/94553/649/540/610الجزایر

33/329/131/83552/747/436/511نیجریه

به دلیل اثرات تحریم ها انگیزه ای برای سرمایه گذاران وجود 
ن��دارد و اعتراضات کارگران بدلی��ل عدم دریافت حقوق خود، 
مشکالت فنی ماشین ها و ابزارآالت، احاطه شرکت ملی نفت بر 
بخش پتروشیمی و تنظیم شدید قیمت های بازار که سوددهی 
را با مشکل روبرو نموده، همه و همه باعث رکود بخش صنعت 
شده اند. پروژه های پتروشیمی به دلیل نبود نیروی متخصص، 
س��رمایه ی مالی و نبود قدرت رقابت با محصوالت کشورهای 
خارجی به محاق رفته اند. به عالوه تحریم های بین المللی اثرات 
مخربی بر پروژه های موجود دارند و ش��رکت های تولیدکننده 
به س��ختی ام��کان ورود به صحنه ی بین الملل��ی را می یابند. 

ایران اخذ فناوري هاي روز و جذب س��رمایه گذاران را به دلیل 
تحریم ه��ای فزاینده مش��کل تر از قبل می بیند. ش��رکت های 
بین المللی ارائه دهنده ی تجهیزات، تجهیزات خود را به ایران 
ارس��ال نمی کنند تا بتوانند معامالت تجاری خود را با امریکا 
حفظ کنن��د. همچنین پیچیدگی جذب س��رمایه از خارج از 
کشور به دلیل تحریم ها باعث خودداری بانک های بزرگ جهان 
از س��رمایه گذاري در ایران شده اس��ت. تحریم ها امکان انجام 
معامالت با ش��رکت های اروپایی را ه��م از بین برده، زیرا این 
ش��رکت ها اصرار دارند مجوزهای قراردادها از کمیسیون اروپا 

دریافت شود. 
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ای��ران مدعي اس��ت دومی��ن تولیدکننده ی پتروش��یمی 
خاورمیانه است و 27 درصد تولیدات پتروشیمی منطقه را به 
عهده دارد. در این زمینه عربستان 50 درصد سهم بازار را در 
این منطقه در اختیار دارد. قرار است تا سال 2015 سهم ایران 
به 36 درصد برس��د و در آن زمان امید م��ی رود 47 پروژه ی 
پتروش��یمی در خالل برنامه ی پنج ساله ی پنجم تکمیل شده 
باش��ند تا بتوان از طریق آن 43 میلیون تن بر روی ظرفیت و 

28 درصد بر کل ظرفیت اضافه شده در منطقه افزود.
صنعت پتروشیمی ایران 81 شرکت دارد که از آن میان 51 
شرکت در بخش خصوصی فعال هستند )در واقع با سرمایه ای 
که توس��ط دولت کنترل می شود(. خصوصی سازی بخش های 
وابس��ته به ش��رکت ملی نفت ایران )NPC( باعث ورود 19 
ش��رکت دیگر در مالکیت بخش خصوصی شده است. قواعدی 
هم تنظیم ش��ده که مطابق آن ها شرکت نفت حق مشارکت 

بیش از 20 درصدی در هیچ قراردادی را ندارد.
ش��رکت ملی نفت کاًل در اختیار دولت اس��ت و مس��ئول 
توسعه و عملکرد بخش پتروشیمی کشور هم همین شرکت 
است. زیرا دومین شرکت بزرگ تولیدکننده و صادرکننده ی 
از ش��رکت عربس��تانی س��ابیک  بع��د   م��واد پتروش��یمی 
)Saudi Basic Industries Corporation( در منطقه 
محسوب می شود. NPC می خواهد در سال 2024 بزرگترین 
تولیدکننده ی پتروش��یمی خاورمیانه و قبل از سابیک باشد. 
البته موانع��ي مانند تحریم های بین الملل��ی باعث بروز چند 
دستگی در شرکت نفت شده است. هزینه های ساخت و ساز 
هم باالس��ت و پروژه های پتروشیمی به دلیل عدم توانایی در 
جذب سرمایه گذاران و جذب متخصصان با مشکالت دست و 
پنجه نرم می کنند. این فاکتورها باعث تأخیرهای هزینه بر و 
طوالنی شده است که به نوبه ی خود سرمایه گذاران آینده را 

با مخاطرات کاري روبرو مي کند.
برنامه های س��رمایه گذاري در بخش پتروشیمی در خالل 
برنامه ی پنج ساله ی جاری )سال های 2010 تا 2015( مستلزم 
ساخت 30 کارخانه با ظرفیت کلی 37 میلیون تن می باشند. 
در میان این کارخانه ها مجتمع های اولفین 15، 16 و 17 هم 
باید تکمیل شوند و هشت کارخانه ی تولید متانول در مقادیر 
زیاد و کارخانه هایی برای تولید اوره و آمونیاک هم باید ساخته 
شوند. برای پشتیبانی از این رشد دولت پنج منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی به وجود آورده است: چابهار در ساحل خلیج فارس، 
جزیره قش��م در نزدیک بندرعباس، جزی��ره ی کیش و الوان 
در س��واحل جنوبی ایران و پارس شمالی )در شمال عسلویه(. 
این مناطق در کنار مناطق آزاد عسلویه و مجتمع پتروشیمی 
ماهشهر در بندر امام خمیني قرار می گیرند. بخش هایی که به 
آن ها اشاره شد برای پردازش و تبدیل کردن مواد پتروشیمی 
 به پالس��تیک ب��ه کار می رون��د و روش کاری ه��ر کدام هم 

متفاوت است.
ایران قصد دارد حدود 20 میلیارد دالر برای توس��عه قطب 
چابهار )اولین منطقه ي ویژه و جدید اقتصادی( صرف کند. پنج 
پروژه متانول، یک مجتمع تولید اوره و آمونیاک و مجتمع های 
18 و 19 اولفین قرار اس��ت در چابهار تکمیل ش��وند. با این 
اقدامات، امکان دسترسی روزانه به 20 میلیون متر مکعب گاز 
طبیع��ی در روز و 3/6 میلیون تن اتان در هر س��ال از میدان 
گازی پارس جنوبی نزدیک عسلویه )در امتداد 800 کیلومتر 
لوله کش��ی که قرار اس��ت در س��ال 2015 انجام شود( فراهم 
خواهد ش��د. باید به این موارد، دو کراکر که ظرفیت هرکدام 

یک میلیون تن اتیلن باشد را افزود.
ایران برای تنوع محصوالت خود س��عی دارد پلی پروپیلن 
را ه��م از طری��ق راه ان��دازی واحدهای پروپ��ان دهیدروژن و 

 مروری بر بازار
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مبدل های متانول به پروپیلن تولید کند. همچنین قرار اس��ت 
ظرفیت پاالیش��گاه هم افزایش یابد. ش��رکت مهر پتروکیمیا 
)Mehr Petrokimia( قصد دارد تأسیس��ات تولید پروپان 
دهی��دروژن را با گنجایش انتقال 200 هزار تن به کارخانه ای 
200 هزار تنی در عسلویه منتقل کند. تکمیل این پروژه برای 

سال 2015 پیش بیني شده است.
صنعت پتروش��یمی ایران چند نقطه ات��کا دارد. نقاط اتکاء 
اصلی، دسترس��ی آس��ان به گاز و بازار داخلی بزرگ هس��تند. 
زنجیره پتروش��یمی ایران متنوع اس��ت، نیروی کار کامالً ماهر 
داشته و نسبتاً ارزان است. با این وجود سیاست های ملی گرایانه ی 
رئیس جمهور فعلي ایران بنا را به جای حمایت از سرمایه گذاران 

خارجی بر حمایت از کارخانه های داخلی گذاشت.
تحریم سیاسی ایران که با ادامه برنامه ی هسته ای بیشتر و 
بیشتر شده است باعث کاهش قرارداد بانک ها و سرمایه گذاران 
خارجی با کش��ور ایران شده است و در نتیجه فنا وری مناسب 
و س��رمایه کافی برای پروژه ها موجود نیست. سرمایه گذارانی 
که با امریکا هم معامله می کنند به دلیل هش��دارهای امریکا 
نسبت به رعایت تحریم ها در معامله با ایران احتیاط می کنند. 
سرمایه گذاران آس��یایی که روابط تجاری کمتری با بازارهای 
امریکا دارند یا اصاًل معامل��ه ای با امریکا ندارند، روابط بهتری 

با ایران دارند.

در اختیار نداش��تن فناوري و مهارت کافی منجر به تأخیر 
در پیاده س��ازی پروژه ها شده است. تأخیر در تکمیل پروژه ها 
اث��ر زنجیرواری بر صنع��ت پتروش��یمی دارد و پروژه های در 
دست انجام را هم ماه ها یا سال ها به عقب انداخته است. نبود 
اتیلن کافی به عنوان ماده اولیه اعتماد سرمایه گذاران خارجی 
را کاهش داده اس��ت. در نتیجه س��رمایه، فناوری و تخصص 

مناسب در دسترس نیست.
در بلندمدت نرخ های عملیاتی تنها با تنوع بازار باال خواهند 
رفت. تنوع بازار به دلیل تحریم های اعمال شده توسط امریکا 
و سازمان ملل شدیداً محدود شده است. آسیا و به ویژه چین 
37 درصد صادرات به ایران را دارند، در حالی که خاورمیانه 25 
درصد، جنوب آسیا 18 درصد و اروپا 11 درصد صادرات ایران 
را به خود اختصاص می دهند. وابستگی به بازار چین می تواند 
مش��کالتی را برای تولیدکننده های پتروشیمی ایران به وجود 
آورد. رشد بازار مخصوصاً در بخش های الکترونیکی و اتوماتیک 
پتروش��یمی به دلیل فقدان سرمایه بسیار کند است. حتی با 
رش��د س��ریع صادرات هم به دلیل مصرف داخلی قابل انتظار 
تعدیل شده در میان مدت، کارخانه های پلیمر با مقداری کمتر 
از ظرفیت خود کار خواهند کرد. البته تولیدکننده های ایرانی 
اظهار می کنند به دلیل مش��کالت فنی، کارخانه ها با حداکثر 

ظرفیت کار نمی کنند.

 ظرفیت کراکر ایران در دوره ی 2010 تا 2017 )به هزار تن(

برآورد20102011
2012

پیش بینی
2013

پیش بینی
2014

پیش بینی
2015

پیش بینی
2016

پیش بینی
2017

320320320320320320320320پتروشیمی اراک

136136136136136136136136پتروشیمی تبریز

500500500500500500500500پتروشیمی بندر امام

520520520520520520520520پتروشیمی امیرکبیر )اولفین 6(

1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100پتروشیمی مارون )اولفین 7(

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000آریا ساسول )اولفین 9(

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300پتروشیمی جم )اولفین 10(

500500500500----پتروشیمی ایالم )اولفین 13(

5005005001,0001,0001,0001,0001,000جزیره خارک

1,0001,0001,0001,0001,0001,000--پتروشیمی اروند )اولفین 8(

-1,0001,0001,0002,0002,0002,000-پتروشیمی کاویان )اولفین 11(

500500500500500500--پتروشیمی مروارید

1,2001,2001,200-----خلیج فارس عسلویه )اولفین 12(

5,3765,3767,8768,3768,87611,07611,07611,076مجموع
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بخش پتروش��یمی صادرات محور ایران با توجه به اینکه 
تحریم ها عمدتاً تجارت خارجی ایران را با مش��کالت مواجه 
کرده اس��ت آینده ای مبهم دارد. تحریم های مالی اتحادیه ی 
اروپ��ا باعث ش��ده بیمه گران تمایلی به بیم��ه کردن بارهای 
ایران نداش��ته باش��ند. لندن مرکز جهانی بیمه گران بارهای 
کشتی هاست و با توجه به اینکه انگلستان یکی از کشورهای 
اتحادی��ه اروپاس��ت، صادرات پتروش��یمی ایران به س��ختی 
ق��ادر به یافتن بیمه گر خواهد ب��ود. همچنین حمل کننده ها 
هم دوس��ت ندارند در معامالتی دخیل ش��وند که نارضایتی 

شرکت های بزرگ نفتی را در پی داشته باشد.
برنامه دولت ایران س��اخت پنج قطب پتروشیمی تا سال 
2020 است که طبق اعالم شرکت ملی نفت در سال 2012 
این مراکز در س��رخس، الوان، کیش و قش��م ق��رار دارند. با 
این حال فاز دوم مجتمع عس��لویه که شامل 26 پروژه است، 
بیشتر به دلیل تحریم های بین المللی و در نتیجه ی آن عدم 

تأمین مالی پیشرفت خوبی ندارد.
 )NDF( در ژانویه ی 2013 صندوق توسعه ی ملی ایران
اعالم کرد 3/6 میلیارد دالر برای توسعه ی صنعت پتروشیمی 
کش��ور اختصاص داده است که شامل س��اخت 11 پروژه ی 
پتروش��یمی می باشد. احتماالً این پروژه ها، پروژه هایی باشند 
ک��ه در حال حاضر در دس��ت تکمیل هس��تند. بنا به اعالم 

NDF ارز الزم برای پروژه ها تأمین شده است.
برنامه پنج س��اله شش��م بر س��رمایه گذاري در منطقه ی 
آزاد قش��م متمرکز ش��ده اس��ت که مح��ل 13 کراکر اتیلن 
در کنار میدان گازي پارس می باش��د. چش��م انداز 20 ساله 
ایران انتظار دارد تولیدات پتروش��یمی ایران تا س��ال 2015 
به 100 میلیون تن برس��د، اما به نظر می رس��د با توجه به 
ش��رایط موجود این هدف دست نیافتنی اس��ت. با توجه به 
س��ابقه ایران در مورد انجام با تأخی��ر پروژه ها و عدم تأمین 

س��رمایه از ش��رکت های بزرگ خارجی، در دستیابی شرکت 
ملی نفت به اهداف اعالم ش��ده تردی��د وجود دارد. موفقیت 
در تحصیل اهداف بلندپروازانه دولت به فاکتورهای وابس��ته 
به هم بس��تگي دارد: توان اقتصاد داخلی، روابط سیاس��ی و 

تجاری ایران و افزایش ظرفیت.
قرار اس��ت تعدادی از پروژه ها پیش از سال 2016 تکمیل 
ش��وند. دولت پیش از این اعالم داش��ته چهاردهمین مجتمع 
اولفین در فیروزآباد س��اخته خواهد ش��د که ظرفیت آن یک 
میلیون تن است؛ همچنین پانزدهمین مجتمع اولفین هم قرار 
اس��ت در گناوه و با ظرفیت 500 هزار تن اتیلن ساخته شود. 
هفدهمین مجتمع اولفین در دهلران واقع در اس��تان ایالم و 
به وسیله ی شرکت پتروش��یمی دهلران ساخته خواهد شد و 
کراکری با سوخت ترکیبی با ظرفیت 607 هزار تن اتیلن خواهد 
داشت. انتظار می رود تکمیل این پروژه در سال 2015-2014 
انجام گیرد. شانزدهمین مجتمع اولفین و متانول هم در حال 
حاضر توسط شرکت پتروشیمی بوشهر به عنوان بخشی از فاز 
دو منطقه ی ویژه اقتصادی پارس در عس��لویه در حال ساخت 
اس��ت و ظرفیت آن هم یک میلیون تن اتیلن و 1/65 میلیون 
تن متانول می باش��د. این پروژه در سال 2014 تکمیل خواهد 
ش��د. با این وجود دوازدهمین مجتمع اولفین به تعویق افتاده 
است و این مورد می تواند بر تاریخ تکمیل تعدادی از کارخانه ها 

و مجتمع های پتروشیمی مؤثر باشد.
متان��ول بخش مهمی از توس��عه ی پتروش��یمی ایران را 
به خود اختصاص داده اس��ت. ظرفیت تولید متانول کش��ور 
در حال حاضر 5/3 میلیون تن اس��ت و قرار اس��ت هش��ت 
کارخانه ی جدید متانول هم تا س��ال 2015 تأس��یس شوند 
ک��ه ظرفیت هر ک��دام 1/65 میلیون تن می باش��د. با وجود 
آن که شرکت ساس��ول آفریقای جنوبی اعالم کرده به دلیل 
تحریم ها س��رمایه گذاري جدیدی در م��ورد متانول در ایران 

 روندهای صنعت و توسعه پتروشیمی
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نخواه��د کرد، ش��رکت پتکی��م ترکیه در اقدام��ی دو جانبه 
همراه با ش��رکت پتروشیمی س��بالن کار ساخت شرکتی را 
که قرار است در سال 2014 تکمیل شود، را به سرعت پیش 
می برد. شرکت پتروش��یمی دنا هم در اقدامی دو جانبه قرار 
 اس��ت همراه با یک شرکت س��نگاپوری یک مجتمع متانول

تأسیس نماید.
با این وجود در مورد میزان گاز طبیعی در دسترس برای 
بخ��ش متانول نگرانی های فزاینده ای وجود دارد. در ژانویه ی 
2013 شرکت پتروشیمی زاگرو یکی از کارخانه های متانول 
خود را ب��ه نام زاگرس 2 واقع در عس��لویه با ظرفیت 1/65 
میلیون ت��ن تعطیل کرد. چرا که نمی توانس��ت گاز طبیعی 
م��ورد نیاز آن را ب��ه دلیل نیاز داخلی ب��رای تأمین گرما در 
فصل زمس��تان در اختیار داشته باش��د. از طرفی زاگرس 1 
هم با 40 تا 45 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت اس��ت. 
مش��کالت مربوط به تأمین سوخت در نیمه دوم سال 2012 
روی تأسیس��ات پلی اتیلن شرکت پتروشیمی مارون هم اثر 

گذاشت و باعث شد موقتاً تولید آن قطع شود.
در فصل اول س��ال 2011 س��اخت مجتمع پتروش��یمی 
مرجان در منطقه ویژه اقتصادی پارس در عس��لویه آغاز شد. 
این مجتمع در زمان تکمیل در سال 2015 دو و نیم تریلیون 
ری��ال )212 میلی��ون دالر( هزینه خواهد داش��ت و ظرفیت 
آن 1/65 میلی��ون ت��ن متانول خواهد بود. ای��ن امر موجب 
باالتر رفتن تقاضا برای گاز طبیعی خواهد ش��د و ایران برای 
پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش داخلی باید به طریقی از 

افزایش قابل توجه مواد اولیه اطمینان حاصل کند.
با وجود مش��کالت بخ��ش پتروش��یمی در نوامبر 2012 
ش��رکت پتروش��یمی کاویان، کراکر اتان بوشهر را با ظرفیت 
ی��ک میلی��ون تن اتان افتت��اح کرد. این کراکر ق��رار بود در 
جوالی 2012 آغاز به کار کند، اما دلیلی برای تأخیر در آغاز 
به کار این مجتمع اتیلن ارائه نش��د. انتظ��ار می رود فاز دوم 
پ��روژه -که ظرفیت کراک��ر را دو برابر خواهد کرد- در پایان 

2013 آغاز به کار کند.
کراکرهای کاویان به خطوط لوله اتیلن غرب ایران متصل 
هس��تند ک��ه وظیفه تأمین س��وخت کارخانه ه��ای پلیمری 
متع��ددی را بر عه��ده دارد. خط لوله اتیل��ن غرب و یکی از 
ش��اخه های آن به ن��ام خط لوله ی اتیل��ن منطقه دنا وظیفه 
تأمین س��وخت 11 پروژه ی پتروش��یمی را در مسیر خود بر 
عهده دارند. مسیر این خطوط لوله از جنوب )که دو مجتمع 
اتیل��ن کاوی��ان و مجتمع اولفین پنجم مرواری��د در آن قرار 
دارند( تا ش��مال، هف��ت کارخانه را به ه��م متصل می کند. 
فاز دوم خط لوله اتیلن غرب تا اواس��ط س��ال 2013 تکمیل 
خواهد ش��د. در ژانویه ی 2013 دولت اعالم کرد دو ش��اخه 
س��قز و میاندوآب پروژه به ترتیب 75 و 55 درصد پیشرفت 

داش��ته اند در حالی که بخش��ی از پروژه که بین کرمانشاه و 
س��نندج قرار دارد، کامل ش��ده و در مرحله ی آزمون نهایی 
ق��رار دارد. ای��ن خط لول��ه 1200 کیلومت��ری، اتیلن تولید 
ش��ده ی کارخانه ی پتروشیمی کاویان در جنوب کشور را به 

شرکت های پتروشیمی غرب کشور منتقل می کند.

هفت کارخانه ی واقع در مسیر خط لوله عبارتند از:
 پلیمر کرمانش��اه با ظرفیت 300 هزار تن پلی اتیلن 

چگال)HDPE( واقع در شهر کرمانشاه
 شرکت پتروشیمی لرستان با ظرفیت 300 هزار تن 

HDPE در خرم آباد
 شرکت پتروش��یمی کردستان با ظرفیت 300 هزار 

تن پلی اتیلن با چگالی پایین )LDPE( در سنندج
 ش��رکت پتروشیمی مهاباد با ظرفیت 300 هزار تن 

HDPE در مهاباد
 شرکت پتروش��یمی میاندوآب با ظرفیت 140 هزار 

تن HDPE در میاندوآب
 پتروش��یمی اندیمش��ک با ظرفی��ت 300 هزار تن 

LDPE در اندیمشک
 ابن س��ینا همدان با ظرفیت 100 هزار تن اکس��ید 

اتیلن و 80 هزار تن اتوکسیل در همدان

خط لوله اتیلن منطقه دنا سوخت شرکت های زیر 
را تأمین خواهد کرد:

 شرکت پتروشیمی کازرون با ظرفیت 300 هزار تن 
HDPE/ پلی اتیلن خطی کم چگال در کازرون

 شرکت پتروشیمی ممسنی با ظرفیت 300 هزار تن 
HDPE در ممسنی

 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با ظرفیت 300 
هزار تن HDPE در دهدشت

 HDPE ی��ک کارخانه ب��ا ظرفیت 300 ه��زار تن 
در بروجن

بخش هایی که در آن ها ایران عقب مانده اس��ت، استیرن 
و وینیل می باش��ند. ب��ا توجه به برنامه ریزی برای رس��اندن 
ظرفی��ت پل��ی وینیل کلرای��د )PVC( به 700 ه��زار تن و 
پل��ی اس��تیرن )PS( به 250 هزار تن تا س��ال 2015 خطر 
وابس��تگی ب��ه واردات در ای��ن دو بخش وج��ود دارد. با این 
حال با توجه قیمت های موجود پی.وی.سی و پی.اس، تصور 
می شود این محصوالت پتروشیمیایی آنقدر قوی نیستند که 
ای��ران را ترغیب به باال ب��ردن ظرفیت تولید این محصوالت، 
ت��ا زمان بازگردان بازارهاي آن ب��ه حالت طبیعي کند. البته 
دولت ایران چاره ای ندارد. زیرا مشکالت موجود در زمینه ی 
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تخصیص س��وخت ب��ه مجتمع های پتروش��یمی که با آمدن 
فصل زمس��تان به دلیل اولویت تأمین انرژی گرمایی بیشتر 
هم می ش��ود، امکان افزایش ظرفیت در این بخش ها را خود 

بخود از دولت گرفته است.
احتی��اط س��رمایه گذاران نه تنه��ا امیدهای ای��ران را در 
م��ورد متنوع ک��ردن محصوالت از بین می ب��رد، بلکه امکان 
باال ب��ردن ظرفیت ارائه ی م��واد اولیه هم که برای توس��عه 

بخش پتروش��یمی حیاتی است را از دولت می گیرد. مداخله 
بیش از حد دولت و تثبیت قیمت ها باعث جلوگیری از رشد 
بخش پتروش��یمی شده اس��ت. کاهش دخالت های دولت و 
دادن آزادی های بیش��تر به س��رمایه گذاران برای رش��د آتی 
پتروشیمی حیاتی اس��ت. همچنین رشد بازار صادرات برای 
کمک به مقابله با اثر منفی فروش محصوالت پتروش��یمی به 

قیمت مصوب دولت حیاتی است.

پروژه های کراکر برنامه ریزی شده

افتتاحظرفیت اتیلن )هزار tpa(مکانشماره اولفین

10002012گچساران8

10002012کیوان 111

10002012کیوان 2

12002015عسلویه12

5502012ایالم13

10002015فیروزآباد14

5002015گناوه15

10002014عسلویه16

6072014دهلران17
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 تحریم و اثرات آن بر بخش پتروشیمی

تش��دید تحریم ه��ای اتحادیه اروپا در اکتب��ر 2012 روی 
بخش ه��ای مالی، تجاری، انرژی و حمل و نقل که مس��تقیماً 
روی پتروشیمی اثر می گذارند، تأثیر منفی داشته است. آخرین 
ممنوعیت های تجاری که فروش تجهیزات، فناوری و خدمات 
به ایران را ممنوع کرده اس��ت بر فعالیت های پاالیش، تقطیر 

گاز طبیعی، اکتشاف و تولید اثرات مخربی داشته است.
تمام معامالت بین بانک های اروپا و ایران ممنوع هس��تند 
مگر اینکه انحصاراً و از قبل توس��ط مقامات رس��می و تحت 
ش��رایط کنترل ش��ده مجوز گرفته باش��ند. گرافی��ت، فلزات 
خ��ام یا نیمه کامل نظی��ر آلومینیوم و ف��والد و نرم افزارهایی 
ک��ه فرآیندهای صنعتی را یکپارچه می کنند، ش��امل تحریم 
می شوند. ممنوعیت ها شامل مس��اعدت های مالی و فنی هم 
می ش��ود. س��رمایه گذاري و بیمه های مربوط به حمل و نقل 
گاز طبیعی هم ممنوع اند. به عالوه این اتحادیه موافقت کرده 
ممنوعیت های موجود در مورد تجهیزات مربوط به نفت و گاز 
و پتروش��یمی ای��ران را هم ادامه و در م��واردی افزایش دهد. 
ممنوعیت هایی هم در زمینه استفاده از کشتی ها برای حمل و 
نقل و ذخیره محصوالت نفتی و پتروشیمی ایران و همین طور 

برای ساخت کشتی به این منظور وضع شده است.
دور جدی��د تحریم ها در اکتبر 2012 بُعدی جهانی دارد، زیرا 
بر تحویل بار به کش��ورهای خارج از اتحادیه اروپا هم مؤثر است. 
این تحریم ها به همراه تحریم هایی که دولت امریکا سعی دارد بر 
ایران اعمال کند، بُعد جهانی تحریم ها را توسعه داده و کشورهای 
بیش��تری را ش��امل می ش��ود. دولت اوباما به طور ویژه بر بخش 
پتروشیمی ایران متمرکز شده، ارسال کاال، خدمات و فناوری به 
این بخش را ممنوع کرده و جرایمی را برای هر شخص یا شرکتی 

که وارد چنین فعالیت هایی شود در نظر گرفته است.
ش��رکت های اروپایی قب��ل از آغاز آخری��ن دور تحریم ها 
ه��م رواب��ط خود را ب��ا ایران قطع ک��رده بودند ک��ه این کار 
تأثیر مس��تقیمی بر ذخایر مونواتیلن گلیکول )MEG(، دی 
اتیلن گلیکول، PET و PE داش��ت زی��را مصرف کننده های 

محص��والت نهایی از پذی��رش مواد تولیدي ای��ران خودداری 
می کردن��د. انتقال تجهی��زات، فناوری و ماش��ین آالت هم با 
مش��کالتی روبرو شده است. ش��رکت ملی نفت برای کاهش 
وابستگی به تولیدکننده های خارجی، به تأمین نیازهای خود 
از تولیدکننده ه��ای داخل��ی روي آورده اس��ت، اما این تردید 
وجود دارد که تولیدکننده های داخلی بتوانند کیفیت مناسب 

و فناوری مطلوب را تأمین کنند.
تحریم ه��ای اروپا و امریکا به هم��راه تحریم های محدودتر 
بین المللی باعث بحران اقتصادی به دلیل کاهش ارزش ریال و 
تورم بیش از حد شده است. سخت گیری بر ایران باعث کاهش 
تقاضاهای داخلی و خطر جدی برای اقتصاد شده است که در 
نتیجه ی آن محیط کار برای تولیدکنندگان مواد پتروش��یمی 
در ایران بس��یار نامناسب شده اس��ت. بنا به گفته خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران، پاسخ دولت ایران ممنوعیت صادرات 
مواد پتروشیمی شامل پلیمرها برای حمایت از تولید ملی بوده 
 PE, PP, PVC, است. لیس��ت مواد ممنوع برای صادرات را
PET تشکیل می دهند. ممنوعیت صادرات با افت ارزش ریال 
در مقابله با دالر امریکا همراه ش��ده اس��ت. افت شدید ارزش 
ریال به دلیل تحریم ها که از آغاز س��ال میالدی بیش��تر شده 
واردات را سخت تر و گران تر کرده است. ممنوعیت دولت برای 
صادرات پتروش��یمی مخالفت های��ی را در این صنعت موجب 
شده و تولیدکننده ها و صادرکننده ها البی های زیادی با دولت 

برای برداشتن ممنوعیت داشته اند.
افزایش تحریم ها باعث فرار سرمایه و قطع سرمایه گذاري های 
خارجی هم خواهد ش��د. ش��رکت ساس��ول آفریقای جنوبی 
همکاری با شرکت آریا ساسول عسلویه برای ساخت کارخانه ای 
با ظرفیت یک میلیون تن کراکر، 300 هزار تن LDPE و 300 
هزار ت��ن MDPE/HDPE را قطع کرده اس��ت. همچنین 
ش��رکت ساس��ول بعد از تحریم های اروپا و امریکا خرید نفت 
ایران را قطع کرده اس��ت. پیش از این شرکت ساسول روزانه 
12 هزار بش��که نفت که 20 درصد نیازهایش برای پاالیشگاه 
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ناترف بوده اس��ت را از ایران تأمین می کرد. ساسول به همراه 
شرکت PetroSA مالک پاالیشگاه ناترف است. 

کشور عمان هم قراردادی 500 میلیون دالری برای تأمین 
ک��ود را لغو کرده اس��ت. البت��ه دولت ایران دلی��ل این کار را 
ع��دم توافق بر س��ر قیمت گاز اعالم نموده اس��ت. کارخانه ی 
1/15 میلی��ون تن��ی آمونیاک س��الیانه 670 میلیون متر گاز 
برای س��وخت نیاز دارد. پروژه اي که مقرر ش��ده بود در سال 
2013 تکمیل شود، مجدداً به سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

پیشنهاد شده است.
حتی بدون وجود تحریم ها هم افق سرمایه گذاري به دلیل 
محدودیت ها و قوانین دست و پاگیر تیره و تار است. تحریم ها 
پرداخت پول و انتقال کاالهای ایرانی را از گذش��ته پیچیده تر 
کرده است. با این وجود برخی بانک ها و شرکت های حمل و نقل 
از فهرست شرکت های محدود شده خارج شده اند. برای مثال 
بانک چین )Bank of China( دیگر اعتبارنامه های مربوط 
به بارهای ایران را قبول نمی کن��د. اما هنوز هم کارپردازهای 
ایرانی می توانند اعتبارنامه ها را از طریق دیگر بانک های چین 
دریافت کنند. با این وجود بارهای ایران که توسط شرکت های 
تجاری ژاپنی و کره ای خرید و فروش می ش��وند، می توانند به 
دلیل تحریم های جدید و ب��ه خاطر حفظ بازارهای اروپایی و 
امریکایی این ش��رکت ها تحت تأثیر ق��رار بگیرند. با توجه به 
اینکه بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی ایران به چین 
توس��ط ش��رکت های ژاپنی و کره ای انج��ام می گیرد، این امر 

باعث محدود شدن تجارت با چین هم خواهد شد.
تصور می ش��ود، ایران بدون دسترس��ی به فن��اوری قادر 
نخواهد بود صنعت پتروشیمی در کالس جهانی داشته باشد. 
تحریم ه��ای قبلی پیش از این هم دسترس��ی ب��ه فناوری و 
نیروهای متخصص را برای بهره برداری بهتر از منابع فراوانش 
دشوار س��اخته است. بحران سوخت کش��ور و تحریم ها رشد 
پتروش��یمی را کاهش داده و امکان رساندن کشور به حداکثر 
توانایی هایش را از آن گرفته اس��ت. به ع��الوه الزمه تنوع در 
حوزه پتروش��یمی بهره برداری از بازارهای کش��ورهای توسعه 
یافته است که به دلیل تحریم ها این امکان وجود ندارد. تأخیر 
در تکمی��ل پروژه ها و مش��کالت مالی همراه ب��ا عدم تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاري در ایران به معنای آن است که 
تولیدکننده های محصوالت پتروش��یمی ایران بازار خود را در 
رقابت با رقبای فعال حوزه خلیج فارس از دس��ت خواهند داد. 
در نتیجه صنعت پتروش��یمی حداقل برای ادامه رش��د نسبی 
خود بایستی امید داشته باشند مسأله هسته ای کشور در میان 

مدت حل شود.

 خصوصی سازی
در ژوئن س��ال 2012 وزارت نف��ت مجدداً بر قصد دولت 
ب��راي خصوصی س��ازی بخش پتروش��یمی با هدف تس��ریع 

پروژه های این حوزه و حمایت از تولید تأکید کرد. مش��خص 
نیس��ت کدام بخش خصوصی ایران قادر به اداره بخش تولید 
و س��رمایه گذاري در بخش توسعه پتروشیمی باشد و اعتقاد 
بر این است که سرمایه گذاران خارجی هم با توجه به افزایش 
انزوای بین المللی ایران و ابهاماتی که در مورد سرمایه گذاري 

وجود دارد تمایلی به سرمایه گذاري در این بخش ندارند.
خصوصی س��ازی ذیل اصل 44 قانون اساس��ی که تصریح 
دارد 80 درصد ش��رکت های دولتی باید فروخته ش��وند، یک 
الزام اس��ت. تاری��خ نهایی برای خصوصی س��ازی بخش نفتی 
و ش��اخه های آن س��ال 2014 اس��ت و تصمیم گرفته ش��ده 
پتروش��یمی تبریز، پتروشیمی خراس��ان و پتروشیمی شیراز 
اولین شرکت هایی باش��ند که فروخته می شوند. پیش از این 
ش��رکت ملی نفت کنترل خود را بر ش��رکت های زیر تفویض 
کرده است: شرکت پتروشیمی رازی )که در بندر امام خمینی 
 Gubre Fabrikalari واقع اس��ت و به ش��رکت ترکی��ه ای
فروخته شد(، شرکت پتروش��یمی آبادان، شرکت پتروشیمی 
اراک، شرکت پتروشیمی اصفهان، شرکت پتروشیمی خارک 
)در جزیره خارک(، شرکت پتروش��یمی فارابی )در بندر امام 
خمینی( و ایران کربن )در اهواز(. شرکت ملی نفت 20 درصد 
س��هم خود را از سهام شرکت های خصوصی شده نگاه خواهد 
داش��ت، 40 درصد به س��هام عدالت تبدیل شده و به صورت 
صوری از طریق تعاونی های محلی در اختیار قش��ر مستضعف 
قرار خواهد گرفت، 35 درصد به صورت ش��ناور در بازار بورس 
ته��ران عرضه خواهد ش��د و 5 درصد هم به پرس��نل صنعت 

پتروشیمی اختصاص داده خواهد شد.
اعتق��اد بر این اس��ت، برنام��ه خصوصی س��ازی مصالحه 
نامناسبی بین آزادسازی اقتصاد و سیاست های ظاهراً توزیعی 
دولت اس��ت. شناورس��ازی بخش کوچکی از س��هام در بازار 
بورس احتماالً س��رمایه مورد نیاز صنعت پتروش��یمی را در 
بلندم��دت تأمین نخواهد کرد، در حالی که اختصاص نزدیک 
به نصف س��هام ش��رکت به تعاونی ها و پرس��نل پتروشیمی 
ارزشی به شرکت خصوصی شده نخواهد افزود. به عالوه خرد 
کردن دارائی های شرکت ملی نفت می تواند موجب جزیره ای 
ش��دن ش��رکت ش��ده و در صنعتی که در زمان فعلی نیز از 
قوانین دس��ت و پاگیر رنج می برد، این ام��ر تنها پیچیدگی 
زنجی��ره ی تولید را افزایش خواهد داد. این امر نهایتاً موجب 
شکست ایران از رقبای منطقه ای نظیر عربستان سعودی -که 
از س��رمایه گذاري خارجی و تخصص افراد خارجی بهره مند 
است- خواهد شد. در عربس��تان سعودی شرکت های بزرگ 
پتروشیمی سعی می کنند در سطح جهانی هم مطرح باشند 
و به ش��کل ش��رکت های س��رمایه گذار در بیایند. با کوچک 
کردن ش��رکت ملی نفت به صورتی که ذکر شد شرکت های 
کوچک ش��ده، رش��د خوبی نخواهند کرد و ب��ه این صورت 

ارزش کمتری هم خواهند داشت.
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 مشخصات شرکت

)NPC( شرکت ملی پتروشیمی

نقاط ضعفنقاط قوت

 بزرگترین ش��رکت تولید کننده محصوالت پتروش��یمی ایران با یکپارچگی 
زنجیره ی ارزش

 دومین تولید کننده  در خاورمیانه بعد از شرکت Sabic عربستان سعودی 

و متحد با بیش از 50 ش��رکت تابعه ش��امل نه مجتمع تولیدی و 27 شرکت 
پیمانکار پروژه

 در اختی��ار داش��تن بخش بزرگی از بازار ایران و یک��ه تازی در بازارهای 

صادراتی ایران

 ش��رکت مل��ی پتروش��یمی در تکمی��ل با تأخی��ر پروژه ها س��وء

شهرت دارد.

 هزینه های اتان از قیمت های منطقه ای باالتر اس��ت که به همین 

دلیل شرکت ملی پتروشیمی نمی تواند در بازار اشباع شده ی جهانی 
مکانی در خور داشته باشد.

 تحریم ه��ا امکان دسترس��ی به بازارهای گوناگون را از ش��رکت 
ملی پتروشیمی گرفته است.

 تصمیم های سیاس��ی اغل��ب بر منفعت های تجاری ش��رکت ملی 
پتروشیمی اثر منفی دارد.

تهدیدهافرصت ها

 ششمین برنامه ی پنج ساله شرکت ملی پتروشیمی بر سرمایه گذاری در 

منطقه ی آزاد قش��ن )Qheshen( متمرکز ش��ده است که در جنوب عسلویه 
قرار دارد و محل 13 کراکر اتیلن مبنی بر میدان گازی پارس می باشد.

 تحریم ه��ای بی��ن الملل��ی باع��ث ب��ه مخاط��ره افت��ادن رش��د 

سرمایه گذاری، جذب تکنولوژی و تجارت شده است.

 رش��د تولید گاز طبیعی با توجه به رش��د ظرفیت کراکر آهس��ته 

پیش می رود.
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شرکت ملی پتروشیمی کاماًل در اختیار دولت ایران است. 
این شرکت مسئول توسعه و فعالیت بخش پتروشیمی کشور 
ب��وده و دومین تولیدکنن��ده و صادرکننده مواد پتروش��یمی 

خاورمیانه بعد از شرکت Sabic عربستان سعودی است.
فعالیت های اصلی ش��رکت ملی نفت تولید، فروش، توزیع 
و صادرات مواد ش��یمیایی و پتروشیمی می باشد. این شرکت 
با بیش از 50 ش��رکت تابعه، متحد است که 9 شرکت از این 
میان مجتمع های تولیدی و 27 شرکت پیمانکار پروژه هستند. 
شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت هلدینگ فعالیت می کند 
و سیاست ها و برنامه ریزی های شرکت های تابعه خود را تنظیم 
کرده و بر فعالیت های آن ها نظارت می کند. این شرکت مراکز 
بزرگی در اراک، بندر امام خمینی، اصفهان، جزیره ی خارک، 
اس��تان خراسان، ارومیه، شیراز و تبریز دارد. شرکت ملی نفت 
از طریق ش��رکت تجاری پتروشیمی ایران محصوالت خود را 

بازاریابی و توزیع می کند.
ش��رکت پتروش��یمی کارون )KRNPC( اولین ش��رکت 
ترکیب��ی بین المللی و ایرانی حوزه پتروش��یمی بعد از انقالب 
اسالمی سال 1979 می باشد. سهام داران این شرکت، شرکت 

ملی نفت )40 درصد(، ش��رکت سوئدی کماتور اینجینیرینگ 
)30 درصد( و ش��رکت آلمانی هانس��ا کمی اینترنشنال )30 
درص��د( می باش��ند. کارخان��ه KRNPC که در بن��در امام 
خمینی در حال ساخت اس��ت باید 80 هزار تن تولوئن دی- 
 )MDI( و متیلن فنیل دی- ایزوسیانات )TDI( ایزوسیانات
را برای اس��تفاده در فوم پلی اورتان، م��واد عایق، عایق بندی 
س��قف، چس��ب ها، قطعات اتومبیل و کف پ��وش تولید کند. 
س��رمایه گذاري کلی هانس��ا در ش��رکت حدود 380 میلیون 
یورو )462/19 میلیون دالر امریکا( می باش��د. هانسا وظیفه ی 

بازاریابی در اروپا را به عهده دارد.
اس�تراتژی: شش��مین برنامه ی پنج س��اله شرکت ملی 
پتروشیمی بر س��رمایه گذاري در منطقه ی آزاد قشن متمرکز 
ش��ده است که در جنوب عسلویه قرار دارد و محل 13 کراکر 
اتیلن مبنی بر میدان گاز پارس می باشد. طبق چشم انداز 20 
ساله ایران قرار است در سال 2015 خروجی پتروشیمی 100 
میلیون تن باشد، اما بسیار بعید به نظر می رسد این چشم انداز 
محقق شود. با توجه به سوء شهرت شرکت ملی پتروشیمی در 
تکمیل همراه با تأخیر پروژه ها و نبود س��رمایه گذاري از طرف 

 مروری بر شرکت



20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

ان
یر

ی ا
یم

ش
رو

 پت
ت

نع
ص

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

29

ش��رکت های بزرگ جهانی حتی نزدیکی به این چشم انداز نیز 
با تردید مواجه اس��ت. موفقیت دولت برای رسیدن به اهداف 
بلندپروازانه اش مس��تلزم فاکتورهای متعددی اس��ت: قدرت 
اقتصاد داخلی، روابط سیاس��ی و تجاری ایران و پیش��رفت در 

توسعه ی ظرفیت.
س��اخت مجتمع پتروش��یمی مرجان در س��ال 2011 در 
منطق��ه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در عس��لویه آغاز ش��د. 
ظرفیت این مجتمع در زمان تکمیل در س��ال 2015 برابر با 
1/65 میلیون تن متانول خواهد بود و هزینه تکمیل آن 2/12 

تریلیون ریال )212 میلیون دالر( است.
در سال 2010 شرکت ملی نفت، مجتمع پتروشیمی مروارید 
را افتتاح کرد. مروارید یک سال دیرتر از زمان برنامه ریزی شده 
وارد چرخه تولید ش��د. این مجتمع قرار ب��ود ابتدا در جزیره 
خارک س��اخته شود اما در نهایت به عسلویه ی بوشهر منتقل 
ش��د. ظرفیت این مجتمع 500 هزار تن اتیلن بوده و می تواند 
500 هزار تن مواد اولیه کارخانه اتیلن گلیکول )EG( که قرار 
است در مروارید ساخته ش��ود را تأمین کند. تکنیپ فناوری 
پرداخت کراکر را به همراه امور فنی و مهندسی همراه با گروه 

داخلی نارگان در اختیار پروژه گذاشته است.
مجتمع پتروش��یمی پردیس که آن هم در عس��لویه قرار 
دارد، ق��رار ب��ود 1/08 میلیون تن اوره بع��د از تکمیل پروژه 
در ج��والی 2010 )که مرب��وط به فاز دوم عملیات در منطقه 
بود( تولید کند. فاز اول در س��ال 2001 تکمیل ش��ده بود. با 
ای��ن وجود انفجاری در اگوس��ت 2010 -تنها یک ماه بعد از 
تکمیل پروژه- آسیب های زیادی به آن زد. 51 درصد مجتمع 
در اختیار بخش خصوصی ش��رکت سرمایه گذاري غدیر و 49 

درصد در اختیار شرکت ملی نفت است.
تحریم های بین المللی اثرات س��وئی بر پیشرفت پروژه های 
موجود داش��ته اند و ش��رکت ملی پتروشیمی متوجه شده که 
به س��ختی می تواند وارد بازارهای مالی بین المللی ش��ده و با 
شرکت های بزرگ پتروشیمی همکاری کند. تولیدکننده های 
فناوری به دلیل عالقه به ادامه فعالیت با شرکت های امریکایی 
فعالیت های خود را با ایران قطع کرده اند. پیچیده شدن معامالت 
خارج کشور به جهت اعمال تحریم ها، بانک های خارجی را از 
سرمایه گذاري در ایران بر حذر داشته است. تحریم ها تجارت 
با ش��رکت های اروپایی )که تأکید بر کسب مجوز از اتحادیه ی 

اروپا می کنند( را سخت و ناممکن کرده است.
با وجود مش��کالت پیش روی ش��رکت، در نوامبر 2012 
ش��رکت پتروش��یمی کاویان، کراکر اتان خود با ظرفیت یک 
میلی��ون ت��ن را در بوش��هر افتتاح نمود. قرار ب��ود کراکر در 
ج��والی 2012 آغاز ب��ه کار کند، اما دلیلی ب��رای تأخیر در 
افتت��اح این کارخانه اتیلن ارائه نش��د. انتظار می رود فاز دوم 
پروژه که در آن ظرفیت دو برابر خواهد شد، در انتهای سال 

2013 افتتاح شود.
کراکره��ای کاویان به خط لوله ی اتیلن غرب ایران متصل 
هس��تند که در مس��یر خود مواد اولیه ی ش��رکت های پلیمر 
متع��ددی را فراهم م��ی آورد. خط لوله اتیلن غرب و ش��اخه 
منطقه دنای آن کاًل در طول مس��یر به 11 پروژه پتروشیمی 
س��وخت می رسانند و از جنوب که دو مجتمع اتیلن کاویان و 
مجتمع پنجم اولفین مروارید واقع ش��ده اند، ش��روع شده و تا 
ش��مال ادامه یافته و در این مسیر 7 کارخانه را به هم متصل 
می کنند. فاز دوم خط لوله اتیلن غرب قرار اس��ت در اواس��ط 
س��ال 2013 تکمیل ش��ود. دولت در ژانویه 2013 اعالم کرد 
دو بخش سقز و میاندوآب خط لوله را به ترتیب به 75 درصد 
و 55 درصد پیشرفت رسانده است، خط لوله بین کرمانشاه و 
سنندج تکمیل شده و در مرحله آزمون نهایی است. خط لوله 
1200 کیلومتری، اتیلن تولید شده توسط کارخانه پتروشیمی 
کاویان در جنوب کش��ور را به کارخانه های پتروش��یمی غرب 

کشور منتقل می کند.
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 بررسی منطقه ای

 مروری بر منطقه خاورمیانه
ب��ازار پتروش��یمی آس��یا در رش��د و س��ودآوری صنعت 
پتروشیمی خاورمیانه در س��ال 2013 نقشی حیاتی دارد. به 
دلیل بحران اروپا و آغاز به کار مجدد برخی کارخانه ها در آسیا 
ابهاماتی در صنعت پتروشیمی به وجود آمده که باعث نوسان 
قیمت محصوالت پتروشیمی شده است. البته قیمت ها در حال 
کاهش هستند. صنعت پتروشیمی آسیا در کوتاه مدت تحت 
تأثیر اقتصاد ضعیف ش��ده جهانی قرار خواهد داش��ت. با این 
وج��ود این مورد بر پیش بیني بلند مدت در مورد ظرفیت این 
منطقه اثر نخواهد داشت. طبق پیش بیني چین و هند ظرفیت 
خ��ود را افزایش خواهند داد و س��هم آن ها هم از بازار منطقه 
باالتر خواهد رفت، تا در این زمینه مستقل شوند. مشکل اصلی 
اشباع منطقه ای محصول است. در زمانی که تقاضا پایین است، 

این اشباع بیش از گذشته به چشم خواهد آمد.

 کویت و امارات عربی در نبرد با هم برای تبدیل شدن 
به تولید کننده های برتر

خاورمیانه در دوره ی پنج ساله تا سال 2017 ظرفیت تولید 
اتیلن خود را 5/75 میلیون تن افزایش خواهد داد. نیمی از تمام 
پروژه های جدید اتیلن که در سراس��ر جهان در حال س��اخت 
و تکمیل هستند در منطقه خلیج فارس قرار دارند. عربستان 
سعودی 63 درصد سرمایه گذاري منطقه را به خود اختصاص 
داده و قط��ر هم با 14 درصد س��هم در م��کان دوم قرار دارد. 
بحرین تنها کشور عضو س��ازمان همکاری خلیج فارس است 
که نه تنها تأسیسات پتروشیمی ندارد، بلکه برنامه ای هم برای 
تأسیس کارخانه پتروشیمی در آینده ندارد. انجمن شیمیایي و 
پتروشیمیایي خلیج فارس پیش بیني کرده منطقه در 10 سال 
آینده 40 درصد تولید پتروشیمی جهانی را به خود اختصاص 
خواهد داد، اما در عین حال این مسأله، مشکل تأمین سوخت 

و مواد اولیه را برای تولیدکننده ها مطرح خواهد کرد.
شرکت های آرامکو عربستان و سومیتومو کمیکال در پروژه 
مش��ترک خود در رابیق عربستان سعودی در پنج سال آینده 
ظرفیت تولید خ��ود را دو برابر خواهند کرد. قرارداد همکاری 
مش��ترک آرامک��و و داو کمیکال موجب س��رمایه گذاري 20 
میلیارد دالری امریکا در ساخت مجتمع پتروشیمی در جوبیل 
عربستان سعودی خواهد شد که شامل تولید سه میلیون تن 
محصول با ارزش می باش��د و قرار است در سال 2016 تکمیل 
ش��ود. در عین حال قرارداد بروج بین آدنوک و بوریلیس برای 
افزای��ش ظرفیت پلی اولفین از دو میلیون تن به 4/5 میلیون 

تن تا سال 2014 هم جاری می باشد.
در عربس��تان سعودی رش��د ظرفیت هم در زمینه ی مواد 
ش��یمیایی پای��ه و هم در زمین��ه ی مواد ش��یمیایی خاص و 
گران تر می باش��د )مخصوصاً آس��تیل ها، پل��ی اتیلن های کم 

برتری عربستان ادامه می یابد
ظرفیت اتیلن )به هزار تن( در سال های 2011 تا 2017

عربستان سعودی
کویت

رژیم صهیونیستی

قطر
ایران

امارات متحده عربی
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چگالی، اولئوکمیکال ها و آروماتیک ها(. با این حال نگرانی در 
مورد رش��د سریع از این بابت است که قیمت ها پایین آمده و 
سوددهی هم کمتر شده و از طرفی پایین آمدن تقاضا در آسیا 

روی هزینه ها اثر گذاشته است.
تأکید در سال های آینده روی تولید مواد تخصصی تر خواهد 
ب��ود که به این ترتیب قیمت صادرات عربس��تان باالتر رفته و 
پتروشیمی عربس��تان را مس��تقیماً در برابر تولیدکننده های 
ژاپن��ی و دیگ��ر تولیدکننده ه��ای مدرن تر ق��رار می دهد. در 
نتیجه ش��رکت های عربستانی رش��د خوبی خواهند داشت و 
از صادرکننده مواد ش��یمیایی پای��ه و واردکننده محصوالت 
نهایی و آماده، به ش��رکت هایی توس��عه یافته تر در پنج بخش 
تبدیل خواهند ش��د. این پنج بخش ش��امل م��واد معدنی و 
فلزات، خودرو، پالستیک و بسته بندی، لوازم خانگی و انرژی 

خورشیدی می شوند.
احتماالً کویت، ام��ارات و قطر در مقیاس های کوچکتر در 
مقایسه با عربس��تان به دنبال تنوع محصوالت خواهند رفت. 
کویت در میان کش��ورهای خلیج نقش هدایت گر توس��عه را 
خواهد داش��ت و از شکست مواد س��نگین تر برای تولید مواد 
سبک تر و متنوع تر اس��تفاده خواهد کرد. شرکت پتروشیمی 
کویت ظرفیت تولید مواد ش��یمیایی پایه خود را باالتر برده و 
برنامه ریزی برای سومین پروژه اولفین کشور با نام اولفین 3 را 
آغاز کرده اس��ت. اولفین 3 که قرار است در پایان سال 2016 
تکمیل ش��ود ظرفیت تولید اتیلن کشور را به 3/1 میلیون تن 
خواهد رس��اند. ظرفیت پلی اتیلن هم دو برابر ش��ده و به 1/6 
میلیون تن خواهد رسید. این مجتمع با استفاده از مواد اولیه 
مختلف قادر خواهد شد مواد متنوعی تولید کند. کشور امارات 
هم از توس��عه س��ریع ظرفیت خود سود خواهد برد و در عین 
حال از آخرین تکنولوژی در ساخت مجتمع های خود استفاده 
خواهد کرد، اما مشکل این کشور محصوالت غیرمتنوع و عدم 
دسترسي به مواد اولیه مختلف خواهد بود. یکی از مجتمع های 
امارات، مجتمع بروج 3 است که قرار است اواسط سال 2014 
تکمیل شود. مجتمع کماویات هم در نخستین مراحل ساخت 
خود می باش��د و قرار اس��ت کارخانه تاکامول در سال 2016 
تکمیل شود. قطر هم از مواد اولیه ارزان خود سود خواهد برد، 
اما با مشکل باال رفتن قیمت های گاز و فشار برای تأمین مواد 
اولی��ه به دلیل افزایش ظرفیت کراکرها روبرو خواهد بود. زیرا 
رشد کراکرها از رشد منابع گازی بیشتر شده است. همچنین 
قط��ر به دلی��ل تأکید بر تولید پلی اتیل��ن، در زمان باال رفتن 
رقابت و افزایش اس��تقالل پتروش��یمیایی کشورهای آسیایی 

آسیب پذیر خواهد بود.
همزمان با نگاه کشورهای خلیج فارس به پیشرفت و تنوع 
در محصوالت بخش صادرات، محور پتروشیمی ایران آینده ای 
مبهمی دارد. به نظر مي رس��د ایران با نوسانات ظرفیت تولید 
از طرفی و از دس��ت دادن مصرف کننده های اصلی از س��وی 

دیگ��ر با افزای��ش ظرفیت هم نخواهد توانس��ت تولید خود را 
افزایش دهد. با وجود آن که کارخانه ها به صورت صوری شروع 
 به کار می کنن��د اما تولید این کارخانه ها ک��م بوده و زیان ده 

خواهند بود.
ش��رایط به صورتی پیش می رود که چش��م انداز 20 ساله 
دولت )1995- 2015( با عدم موفقیت روبرو خواهد شد. طبق 
این چش��م انداز قرار بوده س��هم ایران در خاورمیانه با افزایش 
ظرفیت به 100 میلیون تن از 12 درصد به 34 درصد برس��د 
و 75 درصد تولیدات صادر ش��وند. شکست در رسیدن به این 
اهداف، سرمایه گذاري 12/3 میلیارد دالری در دوره ی 2010 
ت��ا 2015 را به مخاطره خواهد انداخت و س��اخت کارخانه ها 
را با مش��کل روبرو خواهد کرد. مجتمع ه��ای جدید در ایالم 
)با ظرفیت 500 هزار تن اتیلن از س��ال 2014( و عسلویه )با 
ظرفیت 1/2 میلیون تن اتیلن از س��ال 2015( در ش��رایطی 
هس��تند که احتماالً با وقفه و یا لغو پروژه مواجه خواهند شد. 
ش��رکت ملی نفت قص��د دارد ظرفیت تولی��د اتیلن مجتمع 
کاوی��ان را در س��ال 2015 به دو میلیون تن برس��اند تا این 
مکان بزرگترین محل تولید اتیلن کشور شود. اما این پروژه هم 
احتماالً به تعویق خواهد افتاد. خط لوله اتیلن غرب که توسط 
کاویان تغذیه می شود هم در خطر است و قرار است مسیر آن 
کوتاه تر شود که به این ترتیب کارخانه های پلیمر که سوخت 

خود را از آن می گیرند با مشکل مواجه خواهند شد.

 یکی از نقاط ضعف ساختاری ایران وابستگی به اتان 
است

صرف نظ��ر از فاکتورهایی نظیر کاهش رش��د مصرف مواد 
پتروش��یمی در سراس��ر جهان، ایران و قطر مشکل ساختاری 
دیگری هم دارند: وابس��تگی ش��دید به اتان به عنوان ماده ی 
اولیه. عمده ماده اولیه مورد اس��تفاده در خاورمیانه اتان است 
که 69 درصد ماده ی اولیه این منطقه را تشکیل می دهد. 17 
درصد ماده اولیه هم پروپان اس��ت و نفتا تنها 11 درصد ماده 

اولیه منطقه می باشد.
تأکید ایران و قطر بر روی میدان های گازی اس��ت. این دو 
کشور سه چهارم ذخایر گاز منطقه را دارند. در مکان های دیگر 
تولید گاز وابسته به ذخایر نفتی می باشد و در نتیجه استخراج 
آن به راحتی قابل کنترل نیست. تزریق گاز برای حفظ تولید 
نفت هم ب��ه کار می رود. با این وجود می��زان تقاضا برای گاز 
طبیعی، به دلیل قیمت پایین آن در خاورمیانه باالس��ت و در 
نتیجه دسترسي به گاز کافی برای پروژه های چند میلیون تنی 

با مشکل مواجه خواهد شد.
هزینه های گاز طبیعی تا 70 درصد کمتر از اروپا و امریکای 
ش��مالی اس��ت، اما تولید غیربهینه گاز در منطقه ذخایر اتان 
را کاهش داده اس��ت. با وجود آن که ات��ان منطقه را از اثرات 
هزینه های مواد اولیه گران قیمت حفظ کرده اس��ت، نگرانی از 
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تأمین اتان برای صنعت پتروشیمی به دلیل رقابت این بخش 
با دیگر بخش های مصرف کننده گاز ش��دید اس��ت. عمده گاز 
منطقه اسیدی است و در نتیجه هزینه فراوری آن را هم باید 

در نظر گرفت.
وابس��تگی ب��ه ات��ان روی تن��وع محص��والت ه��م تأثیر 
محدودکننده ای دارد، زیرا محصوالت فرعی بس��یار کمتری از 
اتان در مقایس��ه با نفتا تولید می شود. در پلیمرها این مسأله 
می تواند به وابس��تگی بی��ش از حد به پلی اتیل��ن بیانجامد. 
تحقیق و توسعه باید بر روی استفاده از پلی اتیلن به جای پلی 

پروپیلن برای تولید محصوالت پالستیکی متمرکز شود.
در خاورمیان��ه تنش��ی بین نیاز به تأمی��ن بازارهای داخلی 
برای رش��د اقتصادی بیشتر و دسترسی به درآمدهای بیشتر از 
طریق ص��ادرات وجود دارد. یکي از نیازهای داخلی، تولید برق 
اس��ت و در این میان می توان از گاز طبیعی ارزان قیمت برای 
مقابله با رش��د مصرف سوخت اس��تفاده کرد که در نتیجه نرخ 
رش��د ساالنه ی ترکیبی را به 6/8 درصد می رساند. در این میان 
مخصوصاً امارات در ماه های تابس��تان در مقابل کاهش ذخایر 
گازی آسیب پذیرتر است و بر ذخایر گازی دریافتی از قطر متکی 
است و در عین حال از میدان های گاز اسیدی دور از ساحل خود 

هم بهره برداری می کند که کاماًل توسعه نیافته اند.
به عالوه ظرفیت کراکر س��ریع تر از رش��د تولی��د گاز باال 

می رود و شرکت آرامکو عربستان تمام اتان های اختصاص داده 
ش��ده در س��ال 2006 را به حالت تعلیق در آورده است. قطر 
هم تا سال 2014 اتان جدیدی را اختصاص نخواهد داد تا به 
ارزیابی درستی از توانایی خود در تولید گاز دست یابد. در این 
میان اوپک هم خروجی نفت خام و گاز خود را کاهش داده که 

به دنبال آن تولید گاز طبیعی کاهش خواهد یافت.
بر خ��الف خاورمیانه، رقبای امریکایی و برزیلی تولید اتان 
خود را برای مصرف به عنوان سوخت کارخانه های پتروشیمی 
با اس��تفاده از س��نگ های نفت زا و ذخایر پیش نمکی افزایش 
داده اند. رشد تولید ناخالص برزیل هم ممکن است استفاده از 
ذخایر نفت��ا را باالتر ببرد. در نتیجه خاورمیانه نمی تواند براي 

همیشه روی مواد اولیه ارزانش حساب باز کند.
کوچک ش��دن بازار، افزایش هزینه های استخراج و نیاز به 
انگیزه برای اس��تخراج گازهای نامرتبط به صنعت پتروشیمی 
باع��ث تمایل دولت ب��ه باال بردن قیمت گاز خواهد ش��د. در 
نتیجه تف��اوت قیمت گاز با نفتا کاهش یافته و برتری منطقه 
در زمینه ی مواد اولیه ه��م کاهش خواهد یافت. با این وجود 
در کوت��اه مدت، قیمت نف��ت خام همچنان ب��اال مانده و در 
نتیجه تولید پتروش��یمی ات��ان- محور خاورمیان��ه در رقابت 
 ب��ا دیگر مناطق وابس��ته به نفتا و به وی��ژه اروپا برگ برنده را 

خواهد داشت.
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 بررسی جهانی پتروشیمی نیمه ی اول سال 2013
تغیی��ر تولیدات کراکرهای اروپا احتم��االً باعث تغییر بازار 
بحران زده اولفین ها و پلیمرها خواهد ش��د. تولیدکننده های 
اروپای��ی تولید خود را به 75 ت��ا 80 درصد ظرفیت در فصل 
چهارم س��ال 2012 رس��انده اند، زیرا میزان تقاضا پایین آمده 
اس��ت. کاهش مخارج دولت های اروپای��ی اثری زنجیره ای در 
چرخه ی تولید داشته و صادرکننده های آسیایی هم تقاضاهای 
کمتری دریافت کرده اند. در نتیجه مصرف مواد پتروش��یمی 
خ��ود را تعدی��ل نموده ان��د. خروجی منطقه با بس��تن برخی 
کارخانه ه��ا در فصل ه��ای اول و دوم س��ال 2013 کمتر هم 
خواهد ش��د. طبق قرار در فصل دوم سال 2012 ظرفیت کلی 
به میزان 2/54 میلیون تن در سال در اروپا کاهش یافت که از 
این میزان 1/08 میلیون تن در سال مربوط به آنتورپ بلژیک 

به عنوان بزرگترین کراکر اروپا بود.

کوچک ش��دن بازار اروپا قیمت ها را در س��طح بین المللی 
نگاه خواهد داش��ت و س��فارش ها را کمتر خواهد کرد. با این 
وجود در حالی که بازار در حال پیدا کردن ثبات است، انتظار 

نمی رود در سال 2013 شاهد رشدی در آن باشیم. بازار اروپا 
در سراسر سال منطقه ای با رشد صفر درصد باقی خواهد ماند 
که ب��ه دلیل بحران مربوط به قرض های خارجی کش��ورهای 
منطقه ی اروپاس��ت. تولیدکننده ها به جای ب��ازار اروپا در پی 
احیاء بازارهای آسیا هستند، زیرا این بازار هم به دلیل کاهش 

سفارش های کشور چین کوچکتر از قبل شده است.
رقابت باال گرفته است و برای تولیدکننده ها حتی با وجود 
آن ک��ه تصمیم دارند در ماه های پیش رو قیمت ها را ش��دیداً 
ب��اال ببرند رقابت ب��ا باال رفتن قیمت های مواد اولیه مش��کل 
شده است. با توجه به چنین سناریویی تصور می شود کاهش 
دائمی ظرفیت ها ه��م دور از ذهن نخواهد بود و در این میان 
احتماالً اروپا محل اصلی این کاهش ظرفیت ها خواهد بود. در 
نتیج��ه ی این موضوع بازارهای جدی��دی در مورد محصوالت 

جدید پتروشیمی پیدا خواهند شد.
با وجود آن که بازارهای اش��باع ش��ده، مصرف کننده های 
اصلی خواهند بود، رش��د اصلی را این بازارها به خود نخواهند 
دید. بازار چین رش��د خود را به شکل قبل ادامه خواهد داد و 
به ان��دازه ی بازار امریکا خواهد ش��د. همان طور که در زمینه 
پالستیک در سال 2012 از امریکا هم پیش افتاد. با این وجود 
دورنمای جهانی مواد شیمیایی به دلیل ضعیف شدن اقتصاد 
اروپا و امریکای شمالی ناشی از بحران مالی اروپا مسیری رو به 
زوال را نشان می دهد. در عین حال خروجی بازارهای آینده و 

جدید به دلیل باال رفتن ظرفیت افزایش خواهد یافت.

 تغییر مواد اولیه بدون تغییر بازار
ب��ر مبنای برنامه های کنونی انتظار می رود ظرفیت جهانی 
اتیل��ن در دوره بین 2012 و 2017 به میزان 62/15 میلیون 
تن در س��ال افزایش یابد که این مورد نش��ان از پیشرفت 40 
درصدی خواه��د بود. تقریباً یک چهارم افزایش در چین، 12 

 بررسی جهانی صنعت

ظرفیت جهانی اتیلن با توجه به منطقه ی مورد نظر در سال 2012

اروپا
18/30 درصد

ایاالت متحده امریکا 
17/30 درصد

 آسیا 
) به جز چین(

 21/40 درصد

 امریکا 
) به جز ایاالت متحده(

 7/80 درصد

خاورمیانه و آفریقا
 21/30 درصد

چین
 14/00 درصد
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درص��د در امریکا، 10 درصد در هن��د، 9 درصد در ایران و 7 
درصد در روس��یه مشاهده خواهد ش��د. با این وجود ریسک 
زیادی در مورد به تأخیر افتادن یا لغو پروژه ها در ایران و هند 
به چشم می خورد در حالی که ظرفیت جدید امریکا وابسته به 
توانایی این کش��ور در کنترل ذخیره های سنگ های نفت زای 

خود می باشد.
انتخاب مواد اولیه و در دسترس بودن آن ها هم نقش مهمی 
ب��ر قیمت های اتیلن در منطق��ه دارد. نفتا بر قیمت های نفت 
خام مؤثر است، اما تفاوت قیمت با اتان در حال کاهش است، 
زی��را قیمت گاز طبیعی افزایش یافت��ه و اتان موجود در حال 
کاهش است. این موضوع باعث برقراری مجدد نوعی توازن در 
بازار جهانی خواهد ش��د که در این مورد پیروزی با منطقه ی 
خاورمیانه خواهد بود. شکس��تن نفتای س��نگین و استفاده از 
آن به عنوان ماده اولیه تنوع بیش��تری را در سطح پتروشیمی 
موجب خواهد شد و در بلند مدت روی تهیه کننده های عمده 
آس��یا اثر مثبت دارد. خاورمیانه باید ب��ا فعالیت برای افزایش 
سرمایه و تأسیس صنایع تبدیل کننده ی مواد، فروش های خود 

را حفظ کند.
در حالی که برزیل پیشرو در تهیه ی محصوالت پتروشیمیایی 
با استفاده از بیو ماس است، چین هم با اولفین های زغال محور 
رقابت س��ختی با برزیل دارد. پیشرفت تکنولوژی تبدیل زغال 
به اولفین در چین، یک سوم افزایش 16 میلیون تنی ظرفیت 
اتیل��ن تا س��ال 2017 را موجب خواهد ش��د. قرار اس��ت10 
کارخانه ی تبدیل زغال به اولفین ساخته شوند و از طرفی 30 
کارخان��ه دیگر هم در مراحل اولیه طراحی هس��تند. به عالوه 
شش مجتمع پتروشیمی یکپارچه هم با استفاده از تکنولوژی 
 Sinopec و PetroChina سنتی و توس��ط ش��رکت های
در حال س��اخت هستند. لذا موجب افزایش ظرفیت اتیلن به 
میزان 4/6 میلیون تن در س��ال خواهند شد. دیگر پروژه های 
برنامه ری��زی چین هم تا س��ال 2016 ظرفیت اتیلن را 5/75 
میلون تن افزایش خواهند داد. این باال رفتن ظرفیت در نتیجه 
افزای��ش 1/5 میلی��ون تنی ظرفیت یکی از ش��رکت ها به نام 
Shenhua، تولید یک میلیون تنی اتیلن توسط شرکت های 
شل و شرکت نفت ملی چین در پروژه ای مشترک در نینگشیا 
و دو کارخان��ه ی اتیلن یک میلیون تنی در یانگژو می باش��د. 
همچنین پروژه ی مش��ترک یک میلیون تنی هاینان در شرق 
چین و دو کارخانه ی یک میلیون تنی اتیلن که یکی قرار است 
توسط شرکت پتروشیمی کینگدائو در شهر کینگدائو ساخته 
ش��ود و دیگری هم توسط شرکت پتروشیمی دالیان در شهر 

دالیان ساخته خواهد شد، ظرفیت را افزایش خواهند برد.
بهره برداری از ذخایر گاز سنگ های نفت زای امریکای شمالی 
که موجب رشد سریع ظرفیت خواهد شد مي تواند تغییردهنده 
بازی باشد. برنامه های جاه طلبانه ای برای توسعه ی 7/4 میلیون 
تنی ظرفیت اتیلن امریکا بر مبنای ذخایر س��نگ های نفت زا 

وجود دارد که موجب افزایش 30 درصدی ظرفیت این کشور 
در دوره ای پنج ساله خواهد شد. خطر آن است که این افزایش 
ظرفیت می تواند به آس��یا سرازیر و در نتیجه باعث اشباع بازار 
منطقه ای و جهانی گ��ردد. در حال حاضر 15 پروژه ی کالس 
جهانی اتیلن در چین برنامه ریزی شده اند که بیشتر آن ها قرار 
است در سال های 2015 و 2016 آغاز شوند. برنامه هایی هم 
برای دو برابر کردن ظرفیت هندوستان و افزایش قابل مالحظه 
ظرفیت مالزی )1/5 میلیون تن(، اندونزی )1/4 میلیون تن( و 
ویتنام )1/4 میلیون تن( وجود دارد. به عالوه در س��ال 2016 
کش��ورهای خلیج فارس هم )مجموعاً به اندازه ی 6/5 میلیون 
تن اتیلن( ش��اهد افزایش ظرفیت خود خواهند بود که تقریباً 
به صورت مس��اوی از مواد اولیه اتان و نفتا حاصل می شود. در 
عین حال که با افزایش تولید اتیلن الگوی تجارت ممکن است 
تغییر کند چرخه کار ثابت خواهد ماند و امکان عدم توازن بازار 

هم وجود خواهد داشت.
کش��ور امریکا این مزیت را دارد که قادر اس��ت محصوالت 
پیشرفته و بسیار مناسبی تولید کند. این موضوع، این کشور را 
به رقیبی نیرومند برای کشورهای خاورمیانه به ویژه در بازارهای 
اروپا و شرق آسیا تبدیل می کند. در بلندمدت احتماالً قدرت 
صنعت پتروش��یمی امریکا برخی رقبای اروپایی را از چرخه ی 
رقابت خارج خواهد کرد. همچنین امریکا می تواند برنامه های 
توس��عه در امریکای التین را با شکس��ت روبرو کند و فشار بر 

روی کشورهای قدرتمند خلیج فارس را بیشتر نماید.

 پلیمرها خط سیر متفاوتی دارند
اقتصاد تضعیف شده ی جهانی که با بحران قرض های خارجی 
منطقه ی اروپا بدتر هم شده است، موجب شده دورنمای فروش 
محصوالت پتروش��یمی را در سال 2013 در بازارهای تثبیت 
ش��ده خوب ندانیم و در مورد بازاره��ای جدید هم انتظار اثر 
زنجیره ای را داش��ته باشیم. تقاضای جهانی برای پالستیک ها 
در سال 2012 حدود 210 میلیون تن بود و با توجه به بحران 
اقتصادی، رشد تعداد مصرف کننده ها در بازارهای تثبیت شده 

افزایش ظرفیت اتیلن )میلیون تن در سال(
2012-2017

سایر

ایران

روسیه

هند

ایاالت متحده امریکا

چین
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کندتر از قبل شد. با این وجود رشد مصرف در بازارهای جدید 
در میان مدت می  تواند به تولیدکننده ها انگیزه داده و تولیدات 
اضافی را جذب کند. در زمانی که بازارهای تثبیت ش��ده خود 
را بازیابی می کنند بزرگترین نرخ رشد را در خاورمیانه، آفریقا 
و جنوب آس��یا داریم که مصرف س��رانه پالستیک در آن ها با 

توجه به استانداردهای جهانی بسیار پایین است.
ظرفیت پلی اتیلن از 150 میلیون تن در س��ال 2012 به 
170 میلیون تن در س��ال 2017 خواهد رسید که به معنای 
رش��د س��االنه ی 3/5 درصدی اس��ت، در حالی ک��ه تقاضای 
جهانی با س��رعت س��االنه 4/5 درصد افزایش می یابد. ذخایر 
به ویژه در ش��مال ش��رقی آس��یا افزایش خواهند داشت و از 
22 میلی��ون تن در س��ال 2012 به 31 میلیون تن در س��ال 
2017 خواهند رس��ید. در حالی که غرب اروپا تنها منطقه ای 
اس��ت که ظرفیت پلی اتیلن آن کاهش خواهد یافت و از 15 
میلیون تن در سال 2012 به 13/5 میلیون تن در سال 2017 
 خواهد رسید، زیرا کشورهای رقابتی تر خلیج فارس وارد بازار 

خواهند شد.
پلی پروپیلن هم سرنوش��تی مش��ابه دارد. در پنج س��ال 
گذشته تقاضای پلی پروپیلن امریکای شمالی به دلیل کاهش 
شرکت های مصرف کننده ی پلی پروپیلن کمتر شده است، در 
حالی که بازارهای اروپایی مانند قبل مانده اند. در مقابل مصرف 
پلی پروپیلن کشور هندوستان ساالنه 10 درصد افزایش یافته 
و کشورهای شمال شرقی آسیا و امریکای التین هم ساالنه به 
ترتی��ب 6 و 5 درصد بر مصرف خود افزوده اند. در میان مدت 
وضع به همین منوال پیش خواهد رفت، با این تفاوت که خط 
سیر رش��د بازارهای تثبیت شده و جدید در این زمینه بسیار 
متفاوت اس��ت. در سال 2012 تولید پلی پروپیلن 65 میلیون 
ت��ن و تقاضای آن 56 میلیون تن بود که به این ترتیب تولید 
اضافی بود، اما در این زمینه با توجه به باال رفتن تقاضا تا سال 

2017 توازن برقرار خواهد شد.
نگرانی هایی وجود دارد که ظرفیت PET سریع تر از میزان 
تقاضا رشد کرده است و هزینه ی تولید آن هم در سال 2012 
باال بوده است. توجیه آن است که مخصوصاً در بازارهای تثبیت 
ش��ده کارخانه هایی قدیمی و کمتر بهین��ه فعالیت می کنند. 
به عالوه با توجه به اینکه نیمی از رش��د تقاضا در پنج س��ال 
آینده از آس��یا خواهد بود، انتظار می رود افزایش ظرفیت را به 

جای بازارهای تثبیت ش��ده این بار در س��طح بازارهای کمتر 
توس��عه یافته شاهد باشیم و همین طور به نظر می رسد بخش 

بسته بندی رشد سریعی داشته باشد.

 دورنمای قیمت جهانی محصوالت نفتی
طبق پیش بیني هاي انجام ش��ده، قیمت نفت خام به طور 
ثابت در س��ال 2016 کاهش خواهد داش��ت ک��ه اثر آن روی 
محصوالت س��وختی پاالیش ش��ده هم مش��هود خواهد بود. 
مصرف کننده ها از این کاهش قیمت ها سود خواهند برد، زیرا 
پیش بیني می ش��ود اقتصاد جهانی آرام آرام بهبود یابد. البته 
دورنمای اروپا در این زمینه منفی است و دورنمای مثبت چین 
و امریکا می تواند آن را تعدیل کند. در نتیجه به دلیل توسعه ی 
زیرساخت های امریکای شمالی و فزونی ظرفیت پاالیشگاه های 
اروپا برخی رکوردهایی که در سال 2012 به ثبت رسید به حد 

عادی برخواهد گشت.
طبق آخرین پیش بیني ها در مورد قیمت نفت، نفت برنت 
با کمی کاهش از متوس��ط هر بش��که 111/70 دالر در سال 
2012 به 107/00 دالر در سال 2013 خواهد رسید. افزایش 
تولید اوپ��ک روی باال رفتن قابل انتظار قیمت نفت اثر منفی 
خواهد گذاشت ولی از طرفی هم رشد اقتصادی امریکا و چین 
به معنای ب��اال رفتن تقاضا خواهد بود. رش��د مداوم تولیدات 
امریکای ش��مالی که سرعت آن از سرعت رشد تولید ناخالص 
داخلی باالتر اس��ت، قیمت نفت وس��ت تگزاس را در حد هر 
بش��که 92 دالر برای س��ال 2013 نگاه خواهد داشت. با این 
وجود کاهش تنگناهای زیرساختی در امریکا تخفیف بیش از 
ح��د در مورد نفت برنت را متوقف خواه��د کرد. در واقع بازار 
خود را با میزان تقاضا و ذخایر نفت تطبیق می دهد. در نتیجه 
افزایش های کوتاه مدت قیمت با توجه به انتظاراتی که از بازیابی 
 اقتصاد جهانی در ب��ازاری با ذخایر کافی نفت می رود، تعدیل 

خواهند شد.
روش پیش بیني محصوالت فراوری شده  بر مبنای تخمین 
فروش آینده هر محصول در ش��هر منتخب منطقه ای اس��ت. 
ب��رای نفت تگزاس مح��ل فروش نیویورک، ب��رای نفت برنت 
روت��ردام و ب��رای نفت دوبی ش��هر س��نگاپور در نظر گرفته 
 ش��ده اند. در ژوئ��ن 2012 تغییرات��ی در محاس��بات ایج��اد 

شده است.

ب
تخ

من
م 

خا
ت 

201020112012نف
پیش بینی 

2013
پیش بینی

2014
پیش بینی 

2015
پیش بینی 

2016

80/26111/05111/68107/0099/0098/0096/00برنت

79/5195/0594/1592/0091/0091/0092/00وست  تگزاس

78/10106/15108/88103/7096/5095/5093/50دوبی

پیش بینی در مورد قیمت متوسط نفت )قیمت هر بشکه نفت خام به دالر امریکا(



ان
یر

ی ا
یم

ش
رو

 پت
ت

نع
ص

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

20
13

م 
دو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

36

201020112012
پیش بینی 

2013
پیش بینی

2014
پیش بینی

2015
پیش بینی 

2016

یما
واپ

 ه
ت

وخ
س

91/32127/91130/72125/47116/92115/38112/86روتردام

91/87128/24130/74132/42124/42122/42121/42نیویورک

90/07125/67126/89115/70107/66105/88103/15سنگاپور

91/07127/27129/45124/53116/33114/56112/48متوسط جهانی

زل
دی

 /
گاز

ت 
نف

90/28125/59128/64123/12114/31112/54109/82روتردام

90/70124/72128/24127/20121/20119/20118/20نیویورک

90/26126/26128/18116/16107/90105/99102/94سنگاپور

90/42125/52128/35122/16114/47112/58110/32متوسط جهانی

یل
وئ

گاز

85/78114/47120/77116/46106/90105/38102/89روتردام

89/14119/3124/79117/46111/80109/80108/80نیویورک

88/43119/91123/47116/84108/32106/14103/08سنگاپور

87/79117/89123/01116/70109/01107/11104/92متوسط جهانی

فتا
ن

81/01106/07106/75105/7699/5097/0095/10روتردام

78/94102/46102/12102/1296/8394/1192/25سنگاپور

79/97104/26103/94103/9498/1795/5593/67متوسط جهانی

ی 
شت

ت ک
وخ

س
18

0

70/8997/2797/8697/8690/7790/6089/34روتردام

73/64101/0997/0697/0691/0689/0688/06نیویورک

71/97100/1497/9397/9391/3090/8289/29سنگاپور

72/1799/5097/6297/6291/04690/1688/90متوسط جهانی

ی 
شت

ت ک
وخ

س
38

0

68/4694/02694/9394/9388/0987/8786/85روتردام

70/7597/1293/3893/3887/3885/3884/38نیویورک

70/8698/9497/0397/0390/4089/9288/39سنگاپور

70/02696/7095/1195/1188/6387/7286/54متوسط جهانی

ت 
وخ

س
ن 

گی
یان

م
تی

ش
ک

69/6895/6596/4096/4089/4389/2388/09روتردام

72/2099/1395/2295/2289/2287/2286/22نیویورک

71/4199/5497/4897/4890/8590/3788/84سنگاپور

71/1098/1096/3696/3689/8488/9487/72متوسط جهانی

 پیش بینی در مورد قیمت محصوالت فراوری شده

س��ال بعد قیمت متوس��ط س��وخت پایین خواه��د آمد و 
این پیش بیني که س��طح قیمت ها متعادل ت��ر و با ثبات تر از 
قیمت های س��ال 2012 خواهد ش��د را تقویت خواهد نمود. 
 البته س��ال 2012 برای بسیاری کشورها به ویژه امریکا سالی 

خوب بود.
با وج��ود آن که قیمت ها از قیمت های س��ال 2010 خود 
باالتر باقی خواهند مان��د، قیمت های جهانی گازوئیل به طور 
متوسط 4/8 درصد کاهش نشان خواهد داد. در حالی که قیمت 
بنزین و س��وخت هواپیمای جت به ترتیب 5/1 و 3/8 درصد 
کاهش خواهند داشت. با توجه به رشد کم تقاضا و تولید بیش 
از تقاضا پیش بینی ها، تأیید می ش��ود. با وجود آن که کاهش 
قیمت ها جهانی است، قیمت در هر منطقه اختالف هایی جزئی 

با مناطق دیگ��ر دارد. در نتیجه تعمیم کلی را باید با احتیاط 
انجام داد.

با توجه به مصرف کننده ها و محصوالتی که بیشتر استفاده 
می کنند چهار بازار اصلی شناس��ایی ش��ده اند: نفت سفید در 
بخش هوانوردی، بنزین و گازوئیل برای مصرف کننده های خرد 
و وس��ایل حمل و نقل محموله ه��ا از طریق زمینی، نفتا برای 
صنعت پتروش��یمی و س��وخت بانکر برای کشتی ها. هر چهار 
بخش نام برده ش��ده در کوتاه مدت و میان مدت قیمت های 
باالی رکورد ش��کنی را خواهند دی��د. در واقع با وجود اینکه 
پیش بیني ش��ده بود در س��ال 2013 قیمت ها کاهش یابد به 
دلیل قیمت های باالی نفت خام در سال های آینده هم قیمت 

سوخت ها باالتر از سال 2010 خواهد بود.
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مصرف کننده ها شاهد پایین آمدن قیمت گازوئیل و بنزین 
در سال های بعد خواهند بود، هر چند قیمت های اروپا و آسیا 
به دلیل تعداد تقاضای بیشتر در امریکا سریع تر از امریکایی ها 
پایی��ن خواهند آمد. پایین آمدن قیمت ها ممکن اس��ت پیدا 
کردن س��وخت های جایگزین را به تأخیر بیندازد. با این حال 
ش��اهد حرکت هایی نظیر اس��تفاده از LNG و س��وخت های 

سازگار با طبیعت در حمل کاال توسط کشتی بوده ایم.

 پاالیشگاه ها: آیا جشن تمام شده است؟
با توجه به مصرف کننده های س��وخت فراوری ش��ده، سه 
بلوک جغرافیایی جدید مش��خص ش��ده اند: امریکای شمالی، 

بازارهای جدید و اروپا.

 امریکای شمالی
در امری��کا به دلیل وجود نفت خ��ام ارزان در غرب میانه، 
کوه ه��ای راکی و س��احل خلیج، س��ود بس��یار زی��ادی برای 
پاالیش��گاه ها ب��ه همراه داش��ت. با توجه به تبدیل کش��ور به 
صادرکننده صرف س��وخت فراوری شده و پشتیبانی از بخش 
سوخت های فراوری ش��ده، میزان بهره برداری از سوخت های 

فراوری شده در تابستان 2012 به 90 درصد رسید.
بازیابی سوخت فراوری شده در چند سال گذشته وضعیت 
مناس��بی به ویژه در امریکا داش��ته اس��ت. حتی آن هایی که 
توانس��ته اند به محصول غیررس��می و ارزان قیمت دست پیدا 
کنند، س��ود زیادی برده اند. با این وجود پیش بیني شده است 
فاصل��ه بین نفت ه��ای برنت و تگ��زاس از 18/40 دالر امریکا 
در س��ال 2012 ب��ه 15 دالر در س��ال 2013 و 10 دالر در 
سال 2014 برسد، زیرا زیرساخت های حمل نفت بیشتری به 

سیستم امریکا اضافه می شوند.
در واقع قدم های اساس��ی برای کم کردن فاصله برداش��ته 
ش��ده اس��ت. تولیدکننده ها از خطوط آهن، کشتی ها و حمل 
جاده ای برای حمل و نقل نفت خام در سراسر امریکا استفاده 
کرده اند و 150 هزار بشکه در روز نفتی که از خطوط لوله های 
دریایی به ساحل خلیج امریکا رسیده در ژانویه 2013 ظرفیت 
کل��ی را به 400 هزار بش��که در روز رس��انده اند. در نتیجه ی 
افزای��ش میزان نفت خام موج��ود در بازارها قیمت نفت خام 
تگزاس در سال بعد هم حمایت شده باقی خواهد ماند و سود 
زیاد پاالیش��گاه های امریکایی را نسبت به رقبا به دلیل ارزان 

بودن نفت خام کمتر خواهد کرد.
پاالیشگاه های حاشیه خلیج امریکا که از تولید باالی نفت خام 
امریکا سود زیادی برده اند، هنوز هم مشکالتی دارند. مهم ترین 
این مشکالت ناکافی بودن زیرساخت بسیار پیچیده ی منطقه 
است که مناسب فراوری نفت های سنگین طراحی شده اند، در 
حالي که بخش عمده ذخایر محلی امریکا به دلیل اس��تفاده از 
س��نگ های نفت زا، نفت خام سبک شده اند. فراوری نفت های 

سبک بسیاری از واحدهای جدید و گران قیمت را بهینه به کار 
نمی گیرد. بنابراین بخش های کوه های راکی و غرب میانه بهتر 
از جاهای دیگر از ش��رایط موجود س��ود خواهند برد، زیرا این 
بخش ها به قیرها و شن های نفت دار کانادا، زیرساخت مناسب 

و بازار محلی آماده دسترسی دارند.
در نتیجه به این نکته هم اشاره شده است که بایستی برای 
برخی پاالیشگاه های امریکا مالحظاتی رعایت شود. زیرا برخی 
از این پاالیشگاه ها همواره سودهای خوبی حاصل کرده اند و در 
صورتی کاهش این س��ود در سال 2013 ممکن است آماده ی 
پذیرش آن نباش��ند. مشکل اصلي ناشي از کم شدن فاصله ی 

قیمت نفت تگزاس و برنت می باشد.

بازارهای جدید
روند چند ساله افزایش قیمت نفت خام باعث شده بسیاری 
از دولت ها یارانه های سوختی خود را مجدداً بازنویسی کنند و 
یا مقادیر زیادتری برای مدیریت اوضاع خرج کنند. با وجود این 
هنوز هم می توانیم انتظار داشته باشیم پاالیشگاه های زیادی در 
سال 2012 ضرر کرده باشند، زیرا این پاالیشگاه ها به وظیفه ی 
ملی خود عمل کرده اند و انرژی ارزان برای رشد سوخت ارائه 
داده اند. در واق��ع برزیل، هند، ایران، نیجریه، اندونزی و چین 
به همراه برخی کشورهای دیگر )با نسبت های مختلف( شروع 
به آزادس��ازی قیمت ها کرده اند و ی��ا انتظار می رود این کار را 
انجام دهند. در برخی کش��ورهای دیگر و به ویژه در منطقه ی 
خاورمیانه ترس از بروز ناآرامی ها و ش��ورش های مردم بعد از 
بروز بهار عربی بازار سوخت را راکد کرده و آزادسازی قیمت ها 

را هم به حال تعلیق در آورده است.
با این وجود این اثر قیمت ها به نظر می آید با توسعه ی قابل 
مالحظه ظرفیت پاالیشگاه ها در سال های پیش رو تعدیل شود. 
در واقع اوپک انتظار دارد رشد جهانی ظرفیت پاالیشگاه ها در 
سال های 2012 و 2013 به ترتیب 1/3 میلیون بشکه در روز 
و 1/7 میلیون بش��که در روز ش��ود که بیش��ترین سهم از آن 
کشورهای OECD )سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی( 

واژگونی ثروت؟
شاخص S&P سوخت های فراوری شده در نموداری 5 ساله با دوره های هفتگی
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البته بنا به گزارش یاتا تعداد مس��افران پروازها در آخرین 
ماه های سال 2012 بیشتر شده است. در واقع در زمان نوشتن 
این گزارش آخرین آمار در دسترس برای ترافیک هوایی مربوط 
به ماه نوامبر بوده است که نشان از رشد 4/6 درصدی آغاز سال 
تا نوامبر و رشد 2/9 درصدی اکتبر تا نوامبر می دهد. بخشی از 
این افزایش به دلیل باال رفتن اطمینان مصرف کننده در امریکا 
و بخش��ی هم به دلیل اوج مسافرت های فصلی آخر سال بوده 
اس��ت. به عالوه سیستم های ترابری هوایی خاورمیانه و آفریقا 
به ترتی��ب 11/0 و 10/5 درصد افزایش مس��افرت های هوایی 
را تجربه کردند. در نتیجه ظرفیت منطقه ای این سیس��تم ها 
افزایش یافت. در چین تعداد مسافران 7/7 درصد بیش از سال 
پیش بوده اس��ت. اگر وضعیت به همین ترتیب بماند می تواند 
برخی ضررهای ناشی از کمبود تقاضا برای حمل و نقل هوایی 

کاالها را بپوشاند.

 بنزین و گازوئیل: نابودی تقاضا هزینه بر شده است
طبق پیش بیني، قیمت متوس��ط بنزین در س��طح جهان 
در س��ال 2013 هر بش��که 116/70 دالر است که این قیمت 
در س��ال 2012 هر بشکه 123/01 دالر بود. طبق پیش بیني، 
قیمت پایین تر از 117/89 دالر سال 2011 خواهد شد. گرچه 
این قیمت بسیار باالتر از قیمت سال 2010 است، اما میانگین 

قیمت کمتر از 88/00 دالر است.
طبق پیش بیني س��ازمان اطالعات ان��رژی امریکا، مصرف 
بنزین امریکا در سال های 2013 و 2014 همان 8/73 میلیون 
بشکه در روز باقی خواهد ماند و در نتیجه منبع رشد جدیدی 

برای پاالیشگاه ها نخواهد بود.

در اروپا نابودی تقاضا بیش��تر نتیجه بحران ادامه دار قرض 
می باشد و سیاست های ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی 
حاکم اس��ت. با این وجود قیم��ت مصرف کننده برای بنزین و 
گازوئیل به دلیل تعطیلی بس��یاری از پاالیش��گاه ها که باعث 

کاهش ذخایر در سال 2012 شد، باال مانده است.
ه��ر دو بخش در میان مدت تا بلند مدت موقعیت هایی را 
فراهم می آورند. رشد تقاضای گازوئیل با اعمال استانداردهای 
س��وختی سفت و سخت در سراسر دنیا افزایش خواهد یافت. 
هارت انرژی تخمین زده است که موتورهای دیزلی 25 درصد 
بیش از موتورهای بنزینی باعث حرکت وسیله ی نقلیه می شوند. 
طبق گفته ی آلن ش��افر مدیر اجرایی فوروم تکنولوژی دیزل، 
با وجود اینکه در حال حاضر گازوئیل تنها 3 درصد س��وخت 
وسایل نقلیه امریکایی ها را تشکیل می دهد، این مقدار تا سال 
2025 این مقدار 8 درصد خواهد شد. در ضمن تولید گازوئیل 
به دلیل در دسترس بودن بیش از پیش محصوالت غیرمعمول 
نفت سبک می تواند افزایش یابد. وضعیت رشد مصرف سوخت 
در اروپا به واسطه ی اعمال ریاضت های اقتصادی و ادامه بحران 

قرض، نامناسب تر از جاهای دیگر است.

 نفتا: دلیل شناوری آسیا و غرق شدن اروپا
نفتا را مي توان برخالف مواد تقطیر ش��ده سبک و متوسط 
برای ارزیابی نفت خام به کار گرفت. پیش بیني ش��ده اس��ت 
قیمت نفتا در جهان در س��ال 2013 هر بشکه 103/94 دالر 
باش��د، در حالی که در س��ال 2012 برابر با 104/79 دالر بود. 

2.  freight tonne kilometer
3. Revenue-Passenger-Kilometers

ژانویه – نوامبر 2012 نسبت به ژانویه – نوامبر 2011نوامبر 2012 نسبت به نوامبر 2011

 تناژ بار کیلومتر 
)درصد تغییر ات سالیانه(

 درآمد نفر کیلومتر3
)درصد تغییر ات سالیانه(

 تناژ بار کیلومتر 
)درصد تغییر ات سالیانه(

 درآمد نفر کیلومتر
)درصد تغییر ات سالیانه(

%6%2/1-%5/6%1/4بین المللی

%4/1%1/3%3%2/7داخلی

حجم پروازهای مسافران و حمل هوایی کاالها

عملکرد نامناسب آسیا
 تناژ بار به کیلومتر ) FTK2( جهانی و آسیا-اقیانوس آرام 

)درصد تغییرات از آغاز سال تا زمان بررسی(

آسیا/ اقیانوسیه
جهانی

تقاضای بنزین در امریکا به صورت نمودار مسطح
مصرف بنزین خودروهای امریکایی در سال های 2010-2014 

)میلیون بشکه در روز(

                      مصرف )میلیون بشکه در روز(
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دورنما روشن تر می شود
پنج بندر اصلی دنیا از نظر توان عملیاتی در سال های 2007-2013 

)به درصد و تناژ(

طبق پیش بیني ها قیمت نفتا در روتردام با نفت برنت در سال 
2011 در هر بش��که 4/98 دالر کمتر بود، اما در سال 2014 
در هر بش��که 0/50 دالر بیشتر بوده است. این در حالي است 
که در س��نگاپور قیمت نفتا از 3/69- دالر کمتر از نفت برنت 
در سال 2011 به 0/33 دالر بیش از این نفت در سال 2013 

در خواهد آمد.
اس��تفاده ی بیش��تر از نفتا در اروپا ب��ازار بیمار محصوالت 
پتروشیمی را خراب تر خواهد کرد. در واقع تفاوت قیمت اندک 
نفت��ا در بازاره��ای منطقه ای مختلف آن را برای اس��تفاده در 

صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه ها مناسب خواهد کرد.
دولت ه��ای اروپایی دچار چرخه ی ادامه دار رکود اقتصادی 
ش��ده اند ک��ه در نتیجه ی آن هن��د و کش��ورهای خاورمیانه 
می توانند قدرتمندتر در منطقه حضور داشته باشند. به عالوه 
به دلیل پایین بودن قیمت نفتای آس��یایی که از میدان نفتی 
فاتح دوبی تحصیل شده، در برابر نفتای اروپا که از دریای برنت 

گرفته شده، امکان رقابت اروپایی ها وجود ندارد.

 سوخت کشتی ها: راه اندازی دوباره ی مسیر سراسری 
اقیانوس آرام با وجود قیمت های باال

پیش بیني متوسط جهانی برای سوخت کشتی ها )متوسط 
درجه بندی 180 و 360 تایی قیمت جهانی( 96/36 دالر برای 
هر بشکه را نشان می دهد که 4/2 درصد کمتر از سال 2012 
و متوسط 100/63 می باش��د. در سال 2012 متوسط قیمت 

این سوخت در باالترین حد خود در سه سال قرار داشت.
پیش بیني می ش��ود آینده ی بهتری در س��ال 2013 برای 
س��وخت کشتی محقق ش��ود و در بندرهای منتخب در سطح 
جهان رشد بهتری را شاهد باشیم. شاخص های رشد در بازارهای 
تقاضای تانکرها دراروپا و امریکا در حال بررس��ی هستند و در 
امریکا بازیابی مداوم اقتصادی و در اروپا بهبود ش��رایط را شاهد 
هستیم. در واقع در مسیرهای در امتداد اقیانوس آرام و منطقه ی 

آسیا- اروپا شاهد پیشرفت میزان تقاضا هستیم.

 

دو خط��ر اصلی ک��ه می توانند بر میزان تقاضای س��وخت 
کش��تی مؤثر باشند مورد بررس��ی قرار گرفته اند. اولین مورد، 
اش��باع بازارهای جهانی اس��ت، مخصوصاً با توجه به اینکه در 
سال 2013 کش��تی های جدید تولید می شوند که عمدتاً هم 
کش��تی های حمل س��وخت می باش��ند. این مورد با توجه به 
ظرفیت های بس��یار باالی کشتی های جدید )از جمله کشتی 
مارس��ک با نام تریپل ای که ظرفیت 18 هزار تن را داش��ته و 
بزرگترین کش��تی تا امروز است( و بهینه ساخته شدن آن ها 
برای حمل سوخت بیش��تر به چشم می آید. این کشتی ها نه 
تنها می توانند کاالی بیش��تری حمل کنند، بلکه می توانند با 
حمل مقدار کمتری س��وخت هم بار زی��ادی را حمل کنند و 

انرژی زیادی مصرف نکنند.
این بهینگی مصرف س��وخت، بخش��ی از برنامه س��اخت 
کش��تی های پاک تر می باش��د که هم از نظ��ر دولت هایی که 
مسائل محیطی را دنبال می کنند و هم توسط بندرهای بزرگ 
کنترل می شود. در واقع هنگ کنگ و لس آنجلس که دو بندر 
از بزرگترین بندرهای دنیا هس��تند، از کش��تی ها می خواهند 
پاکیزگي محیط زیست را بیش از استانداردهای امروز در نظر 
بگیرند. همچنین ما قباًل برای س��وخت کشتی اشاره ای هم به 
LNG )گاز طبیعی مایع( کردیم و بندرهای اروپایی هم برای 
پش��تیبانی از این سوخت سرمایه گذاري هایی را انجام داده اند. 
یک دفتر طبقه بندی کش��تی ها به نام دت نورس��که وریتاس 
)DNV( تخمین زده 19 تا 45 درصد از کش��تی ها تا س��ال 
2030 س��وخت LNG خواهند داشت. در عین حال شرکت 
مارس��ک الین قصد دارد س��وخت های بیولوژیکی را آزمایش 
کند و ان.وای.کا الین هم از باتری های خورش��یدی اس��تفاده 
می کند که به نظر مي رسد در نهایت جایگزین سوخت تانکرها 
)LNG( خواهد بود. با این وجود اس��تفاده از LNG در بلند 

مدت )5 تا 10 سال بعد( امکان پذیر است.
طبق پیش بیني انجام ش��ده هزینه های س��وخت تانکرها 
کاهش خواهد یافت و در کوتاه مدت، شرکت های حمل و نقل 
فشار کمتری احساس خواهند کرد. البته طبق استانداردهای 
تاریخی، قیمت ها همچنان نسبت به گذشته باال خواهند بود. 
بنابراین این اعتقاد وجود دارد که شرکت ها برای کاهش مصرف 
انرژی و در نتیجه کاهش هزینه ها سرعت کشتی ها را آهسته تر 
خواهند کرد. همچنین شرکت ها به دنبال سوخت های پاک تر 
هستند. در کل می توان گفت در میان مدت میزان تقاضا برای 

سوخت کشتی کاهش خواهد یافت. 
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 پیش بینی جمعیتی

تحلیل جمعیتی یک��ی از پایه های اصلی مدل پیش بیني 
صنعتی و اقتصاد کالن می باش��د. نه تنها جمعیت یک کشور 
متغی��ری کلیدی در میزان تقاضا اس��ت بلکه درک پروفایل 
جمعیت��ی برای فهم مس��ائل مربوط به تمای��الت جمعیتی 
خاص یا رشد تولید و یا نیازها و مخارج دولت هم بواسطه ی 

آن انجام می گیرد.

 نمودارهای زیر هرم جزئی جمعیت ایران برای سال 2011، 
تغییر س��اختار جمعیت بین سال های 2011 تا 2050 و کل 
جمعیت بین سال های 1990 و 2050 به همراه امید به زندگی 
را نش��ان می دهند. جداول نیز داده های تمام این نمودارها را 
در خود دارند و در کنار آن ها مواردی چون نسبت وابستگی و 

میزان شهرنشین/ روستانشین را هم در خود گنجانده اند.

هرم جمعیتی 2011جمعیت 2011 و 2050

جمعیت کل کشور )1990 تا 2050( میلیون نفرامید به زندگی

مرد
زن

2011

2050

مرد، سال 
زن، سال
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جمعیت ایران با توجه به گروه های سنی از سال 1990 تا 2020 )هزار نفر(

منبع: بانک مرکزي، بانک جهاني، سازمان ملل

19901995200020052010201220152020

54,87159,75765,34269,73273,97475,61277,91481,045مجموع

09,1907,5926,3355,4266,1496,2695,9555,262 تا 4 سال

58,7518,9357,5885,4935,3575,6036,0885,926 تا 9 سال 

107,1358,6918,9387,1905,4665,2255,3336,077 تا 14 سال

155,6696,8348,6579,2047,1466,3085,4325,314 تا 19 سال

204,5835,2596,8949,0009,1078,4367,0765,389 تا 24 سال 

253,8744,3915,3696,8218,8999,2489,0227,010 تا 29 سال

303,3173,7604,4125،2566,7547,6438,8318,947 تا 34 سال

352,7653,2113,7514,6635,2035,6676,6998,756 تا 39 سال

402,0472,6593,1964,0344,6074,7705,1486,632 تا 44 سال

451,5891,9222,6353,3463,9664,2034,5395,080 تا 49 سل

501,4921,4721,9012,6283,2623,5053,8784,448 تا 54 سال

551,4161,3821,4371,7392,5362,8013,1583,764 تا 59 سال

601,1641,2951,3111,3421,6541,9322,4203,021 تا 64 سال

659361,0161,1681,2421,2291,2901,5262,240 تا 69 سال

705037588531,0791,0661,0431,0661,332 تا 74 سال

4395798981,2691,5741,6691,7441,846باالي 75 سال

 جمعیت ایران با توجه به گروه های سنی از سال 1990 تا 2020 )درصد از کل(

منبع: بانک مرکزي، بانک جهاني، سازمان ملل

19901995200020052010201220152020

%6/49%7/64%8/29%8/31%7/78%9/69%12/71%016/75 تا 4 سال

%7/31%7/81%7/41%7/24%7/88%11/61%14/95%515/95 تا 9 سال 

%7/50%6/84%6/91%7/39%10/31%13/68%14/54%1013/00 تا 14 سال

%6/56%6/97%8/34%9/66%13/20%13/25%11/44%1510/33 تا 19 سال

%6/65%9/08%11/16%12/31%12/91%10/55%8/80%208/35 تا 24 سال 

%8/65%11/58%12/23%12/03%9/78%8/22%7/35%257/06 تا 29 سال

%11/04%11/33%10/11%9/13%7/54%6/75%6/29%306/05 تا 34 سال

%10/80%8/60%7/49%7/03%6/69%5/74%5/37%355/04 تا 39 سال

%8/18%6/61%6/31%6/23%5/79%4/89%4/45%403/73 تا 44 سال

%6/27%5/83%5/56%5/36%4/80%4/03%3/22%452/90 تا 49 سال

%5/49%4/98%4/64%4/41%3/77%2/91%2/46%502/72 تا 54 سال

%4/64%4/05%3/70%3/43%2/49%2/20%2/31%552/58 تا 59 سال

%3/73%3/11%2/56%2/24%1/92%2/01%2/17%602/12 تا 64 سال
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پیش بیني های ب��ازار با بهره گی��ری از بهترین تکنیک های 
مدل سازی سری هاي زمانی انجام گرفته است. شکل دقیق مدل 
سری هاي زمانی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و داده ها 
با توجه به ویژگی های غالب آن صنعت ارزیابی می ش��وند. برای 
مثال داده های صنعتی خاص ممکن اس��ت دوره ای و یا موقتی 
باش��ند. در برخی صنایع دیگر داده ها ممکن اس��ت غیرخطی 

باشند و در فاصله هایی بیش از داده های گردشی ظاهر شوند.
روش ما در هر صنعت متفاوت اس��ت با این وجود تکنیکي 
که در همه تحلیل ها مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد، بردارهای 
خودرگرس��یون هس��تند. بردارهای خودرگرس��یون اجازه ی 
پیش بیني متغیری را با اس��تفاده از چیزی بیش از س��ابقه ی 
متغیر به عنوان اطالعات توصیفی می دهند. برای مثال زمانی 
که قیمت نف��ت را پیش بین��ي می کنیم می ت��وان اطالعاتی 

درباره ی مصرف نفت، ذخایر و ظرفیت آن گنجاند.
وقت��ی برای برخ��ی از متغیرهای فرعی صنع��ت مورد نظر 
پیش بین��ي انجام می ش��ود، اس��تفاده از س��ابقه متغیر، اغلب 
مناس��ب ترین روش تحلیل است. چنین تحلیل تک متغیره ای 
را مدل س��ازی تک متغی��ره می گویند. م��ا از پرکاربردترین و 
معمول ترین ش��کل مدل های تک متغیره اس��تفاده می کنیم 
 )ARMA( که به آن مدل میانگین متحرک خودرگرس��یون
می گویند. در برخی موارد تکنیک های این مدل به دلیل کافی 
نبودن سابقه ی متغیر و یا پایین بودن کیفیت داده ها کارا نیستند. 
در چنی��ن مواردی یا از روش های س��نتی تجزیه یا روش های 

هموارسازی به عنوان پایه ی تحلیل و پیش بیني استفاده شود.
باید توجه داش��ت دخالت انس��ان نقش الزم و قابل قبولی 
در تمام تحلیل ها و تکنیک های پیش بیني ایفا می کند. دانش 
ما نسبت به صنعت، به ما کمک مي کند داده های ناهماهنگ، 
نقاط عطف، مشکالت س��اختاری و ویژگی های موقتی برخی 
داده ها که روش های کاماًل مکانیکی پیش بیني قادر به دریافت 

آن ها نیستند، را کشف کنیم.

 صنعت شیمی و پتروشیمی
 ظرفیت کارخانه

قابلیت یک کشور در تولید محصوالت شیمیایی بر مبنای 
ظرفیت داخلی کارخانه هایش می باشد. تعداد و اندازه کراکرهای 
اتیلن، خروجی احتمالی و بهینگی نسبی فعالیت های شرکتی 

را به عنوان تولیدکننده تعیی��ن می کنند. بنابراین باید موارد 
زیر بررسی شوند:

 ظرفیت اعالم ش��ده پایان س��ال برای تولی��د مواد پایه 
پتروشیمی به ویژه ی اتیلن و تا حدی پروپیلن، پلی پروپیلن، 

پلی اتیلن و غیره.
 مناب��ع دولتی، ش��رکتی یا فردی دیگر ک��ه در پروژه ها 

استفاده شده اند.
 پروژه های توسعه ظرفیت شرکتی خاص یا دولت جهت باال 

بردن تعداد و یا اندازه کراکرها و تأسیسات فراوری محصوالت.

 ذخیره ی شیمیایی
ترکیب��ی از روش های مورد اس��تفاده برای پیش بیني های 

مربوط به ذخایر با توجه به هر کشور اعمال می شوند:
 ظرفیت کارخان��ه ای پایه و نرخ بهره برداری تاریخی. به 
جز زمانی که ش��رکت محصوالت ش��یمیایی را برای فروش 
داخل��ی خریداری می کند، انتظار م��ی رود ذخیره با توجه به 

ظرفیت تولید تعیین شود.
 روند رش��د اقتصادی متضمن. صنعت ش��یمیایی بسیار 
دوره ای اس��ت. تقاضاهای داخلی یا منطقه ای عمده را باید با 

باالبردن ذخایر و بهره برداری بهتر از کارخانه پاسخ داد.
 پیش بیني های سازمان های ملی و بین المللی تجاری و صنعتی

 میزان تقاضای مواد شیمیایی
روش های مختلفی ب��رای پیش بیني میزان تقاضاها وجود 

دارد که با توجه به کشور مورد نظر اعمال می شوند:
 روند رش��د اقتصادی متضمن. صنعت ش��یمیایی بسیار 
دوره ای اس��ت. تقاضاه��ای داخلی یا منطق��ه ای عمده نیاز به 
حجم زیادی اولفین ها )اتیلن، پروپیلن( تولید شده یا وارداتی، 

پلی اولفین ها )PE, PP( و محصوالت فراوری شده دارند.
 تمای��الت صنای��ع مصرف کنن��ده ی نهای��ی. تقاضاهای 
عمده برای وس��ایل نقلیه ی موتوری، مواد ساختمانی، وسایل 
بس��ته بندی و داروها به ص��ورت ضمنی داللت ب��ر باالرفتن 

تقاضاي مواد شیمیایی پایه دارد.
 پیش بیني های دولتی/ صنعتی

 پیش بیني های س��ازمان های ملی و بین المللی تجاری و 
صنعتی و غیره

 روش شناسی
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 اعتبارسنجی چندگانه آزمون
هر زمانی که مقدور باش��د پیش بیني ه��ای دولت و دیگر 
سازمان ها را با برنامه های توسعه ی ظرفیت و هزینه های اعالم 
شده ی کارخانه مقایسه می کنیم. زمانی که تفاوتی بین آن ها 
وجود داشته باشد، از داده های خود شرکت استفاده می کنیم 
و با اس��تفاده از مواردی چون الگوه��ای مصرف و هزینه های 
فیزیک��ی ظرفیت نهایی و ذخایر را تعیی��ن می کنیم. به طور 
مشابه برنامه های توسعه ی ظرفیت را با پیش بیني های مربوط 
به میزان تقاضاها مقایس��ه کرده و برای هر کشور توازن مقدار 
مواد ش��یمیایی را مش��خص می کنی��م. مواردي ک��ه داده ها 
نش��ان دهنده ی واردات یا صادرات باشند، بررسی می کنیم که 
آیا ظرفیت الزم وجود دارد یا خیر و اینکه س��رمایه گذاري در 

زیرساخت ها انجام شده یا خیر؟

 رتبه بندي ریسک - بازده
ماتریس رتبه بندي ریسک - بازده پتروشیمی  )RRR( سه 
هدف دارد: اول میزان ریس��ک را مشخص می کنیم تا بتوانیم 
به صورت دقیق خطرات عملیات ش��رکت در سطح جهانی را 
مدنظر قرار دهیم. س��پس شاخص های اهداف شناسایی شده 
را تعیی��ن می کنی��م. در نهایت درجه بندی ریس��کی مختص 
هر کش��ور را تعیین می کنیم تا مطمئن ش��ویم مرتبط ترین 
بخش های کار در ارزیابی ما گنجانده ش��وند. در کل، سیستم 
رتبه بندي با تمام صنایع تحت پوشش به صورت یکپارچه در 
می آید و دیدی هدایت گر برای فرصت ها و خطرات پیش روی 

شرکت در سراسر دنیا در اختیار شرکت قرار می دهد.

از دید مفهومی، سیس��تم درجه بندی به دو بخش متمایز 
تقسیم می شود که شاخص های موجود در هر بخش در ادامه 

توضیح داده شده اند:
 محدودیت های بازده بالقوه ی سرمایه

ارزیابی بزرگی و کوچکی بخش و پتانس��یل های رش��د در هر 
وضعیت و ویژگی های صنعتی/ دولتی که مانع پیشرفت   می شوند.

 ریسک های تحقق بازده سرمایه
ارزیابی ریس��ک های صنعتی و مسائلی که از پروفایل های 
سیاسی/ اقتصادی دولت دریافت می شوند، احتمال پیش بیني 

بازگشت سرمایه را در بازه زمانی مورد نظر فراهم مي کنند.
 شاخص ها

ش��اخص های زیر مورد اس��تفاده ق��رار گرفتن��د. در کل، 
درجه بندی س��ه ش��اخص اندازه گیری ش��ده را به همراه 41 

شاخص و مجموعه داده در بر دارد.
 وزن دهی

با توجه به ش��اخص ها و مجموعه داده های مورد اس��تفاده 
منطقی نخواهد بود به تمام مؤلفه های فرعی وزن یکسان داده 

شود. در نتیجه از وزن های زیر استفاده شده است:
وزناجزا

هرکدام 70 درصدمحدودیت هاي بازده بالقوه

60 درصدساختار بازار 

40 درصدساختار کشور

هرکدام 30 درصدریسک هاي تحقق بازده

40 درصدریسک هاي بازار 

60 درصدریسک کشور

توضیحاتمحدودیت هاي بازده بالقوه

ساختار بازار 

شاخصی عینی از اندازه بخش ظرفیت کراکر )سال جاری(

پیش بینی از توسعه بخشظرفیت کراکر 2011

شاخصی عینی از تقاضای داخلیظرفیت پایین دستی، سال جاری

ساختار کشور 

استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک به منظور سنجش سهولت تأمین مالی.ساختار مالی کشور

استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک. میزان بوروکراسی در تجارت
در این صنعت محدودیت های ناچیز برای تجارت نیاز است.

استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک. زیرساخت های فیزیکی
نیاز شدید به زیرساخت های حمل و نقل، آبی، حمل و نقل

ارزیابی کیفی بر اساس معیارهای تعریف شده. فضای حقوقی – قانونی صنعتریسک هاي بازار 
این شاخص پیش بینی پذیری را در صنعت نشان می دهد.

ساختار کشورریسک کشور
استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک.

این شاخص سالمت ساختار اقتصادی کشور را با متغیرهایی چون نوسانات 
رشد، اتکا بر وارادت کاالها و اتکا بر صادرات تک محصولی نشان می دهد.

محدودیت های بازده بالقوه

 استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک، آسیب پذیری اقتصاد را ریسک خارجی بلندمدت اقتصاد
از شوک های اقتصادی می سنجد.

 استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک، آسیب پذیری  از نوسانات مالی ریسک خارجی بلندمدت مالی
و ریسک های بخش مالی را می سنجد.

استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک، قوت بوروکراسی و محیط حقوقی را می سنجد.نهادها

استفاده از شاخص رتبه بندی ریسک، محیط سیاسی را ارزیابی می کند.ریسک های خارجی بلندمدت سیاسی

 شاخص ها و پایه های ریسک/بازده پتروشیمی 
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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

تلفن: 88349112- 88938698                 دورنگار: 88938698

www.passport.ir
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