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پیشگفتار
عرضـه جهانـی محصـوالت پتروشـیمی بـا رونـد فزاینـده ای بـه 800 میلیون تـن در حـال افزایش اسـت که 
13 درصـد آن یعنـی بیـش از 100 میلیـون تـن توسـط کشـورهای خاورمیانـه عرضـه می شـود. گـردش مالی 
پتروشـیمی در 2019 از چهـار تریلیـون دالر عبـور کـرده و این متغیر در ده سـال اخیر رشـد سـالیانه 4 درصدی 
داشـته اسـت. 60 درصـد ایـن رقـم مربوط به شـرق آسـیا )به رهبری چیـن( و 20 درصـد مربوط بـه خاورمیانه 
می باشـد. منطقـه خاورمیانـه با مزیت خـوراک ارزان در صنایع باالدسـتی فعال محصوالت پایـه را به چین، هند 

و شرق آسیا و اروپا صادر می کند. 
ایـران 10 درصـد ذخائـر نفـت و 18 درصـد ذخائـر گاز جهـان را دارد و دسـت کم تا دو دهـه آینده همچنان 
صاحب مزیت مهم تأمین خوراک برای صنعت پتروشـیمی اسـت. تولید سـال 1397 صنعت پتروشـیمی 53.3 
میلیـون تـن بـوده کـه 20.3 میلیون تن صادر شـده و نزدیک بـه دوازده میلیـارد دالر درآمد ارزی بـرای اقتصاد 
کشـور بـه همراه داشـته اسـت و بـا وجـود تحریم های سـخت گیرانه و بی سـابقه اقتصـادی و مالی ایـن درآمد 

ارزی ادامه یافته است. 
70 درصـد از دارائـی صنعت پتروشـیمی در دسـت بخش عمومی شـامل صندوق های بازنشسـتگی و بنیادها 
و سـهام عدالت اسـت. صندوق های بازنشسـتگی وابسـته به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در مجموع حدود 
12 درصـد تولیـدات صنعـت پتروشـیمی را در سـطح ملـی و حـدود 0.4 درصد از تولیـد جهانی را با تولید سـاالنه 
6000 تـن محصـول در اختیـار دارنـد. اگرچـه در برخی محصوالت خاص مانند PVC سـهم آنهـا نزدیک به 30 
درصـد تولیـد این محصوالت در کشـور اسـت. نکته مهـم آن که بیـش از 90 درصد دارائـی صندوق ها در صنعت 
پتروشـیمی بورسـی اسـت. پتروشـیمی ها باالترین سـهم در ارزش دارائی ها، باالترین گردش مالی، باالترین سهم 

در سود و پایین ترین سهم و تعداد زیان دهی )به طور نسبی در صنعت( را در پورتفوی صندوق ها دارند. 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری در 16 مجتمع پتروشـیمی سـهامدار اسـت که از این میان در 4 مجتمع جم، 
مسجدسـلیمان، پتروشـمیران و پلی پروپیلن سـهامدار اصلی )دارای سهام مدیریتی( اسـت. از سویی دیگر، بیش 
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از 50 درصـد از سـرمایه گذاری های ایـن صندوق در صنعت پتروشـیمی اسـت که در نتیجـه آن بخش بزرگی از 
سود حاصل از سبد سرمایه گذاری های صندوق نیز از این صنعت به دست می آید. 

در سـال های اخیـر بـا تشـدید و گسـترش دامنـه و تعمیق تحریم هـای ظالمانه علیـه ایران، ایـن صنعت با 
محدودیت های بی سابقه ای در چهار حوزه زیر مواجه شد: 

تأمین مالی و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها؛  -
عرضه محصوالت در بازارهای صادراتی؛  -

دسترسی به فناوری و تجهیزات؛ و  -
مبادالت مالی.  -

بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن صنعـت در تأمین منابـع ارزی مـورد نیاز کشـور در سـال های اخیر و نیـز تأمین 
مالـی صندوق های بازنشسـتگی به ویژه صندوق بازنشسـتگی کشـوری، مطالعه و بررسـی ابعـاد و آثار تحریم ها 
در محورهـای چهارگانـه یاد شـده در دسـتورکار قـرار گرفت تا سیاسـت ها و اقدامات اندیشـیده ای برای کاهش 
آسـیب های ناشـی از تحریم هـا و افزایـش تـاب آوری مالـی و فناورانـه و نیز به کارگیـری سیاسـت ها و اقدامات 

جبرانی شناسائی و به کار بسته شود. 
کتاب حاضر، دسـت آورد مطالعه ای اسـت که توسـط مؤسسه راهبردهای بازنشسـتگی صبا »نهاد پژوهشی 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری« راهبری شـده و توسـط گروهی از کارشناسـان جوان و با انگیزه پژوهشـکده 
سیاسـت گذاری دانشـگاه صنعتـی شـریف، انجـام شـده اسـت. در ایـن کتـاب، با مـرور تحریم های مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم مرتبط با صنعت پتروشـیمی ایران، تأثیر این تحریم ها بر مؤلفه های با اهمیت صنعت پتروشـیمی 
شـامل تأمیـن مالـی، تأمین خوراک، دانش فنی و کاتالیسـت، صـادرات محصوالت، حمل ونقـل و تراکنش های 
بانکـی بـا تمرکـز بر پتروشـیمی های صنـدوق بازنشسـتگی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأثیر نهایـی افزایش 
هزینه های ناشـی از تحریم بر سـود بالقوه صندوق بازنشسـتگی کشـوری در سـه سـناریو محاسـبه شده است. 
همچنیـن در بخـش نهایـی، راهکارهای ممکـن و قابل اجرا بـرای کاهش آثار منفـی محدودیت های تحریمی 

بحث و بررسی شده است. 
امیـد اسـت ایـن مطالعـه بتوانـد زمینـه گفت وگـوی عمیق تـر را فراهـم آورده و راهنمـای مناسـبی بـرای 

سیاست گذاران و مدیران این صنعت باشد. 

حجت اله میرزائی
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



مقدمه
در ادامـه کارزار تحریـم و بعـد از تالش هـا بـرای تحریـم نفـت خـام، صنعـت پتروشـیمی ایـران، به عنـوان 
دومیـن بخـش ارزآور اقتصـاد ایران با سـهم حـدود چهل درصـدی در صـادرات غیرنفتی، مـورد تمرکز اصلی 
ایـاالت متحـده آمریکا اسـت. بر همین اسـاس الزم اسـت تصویری شـفاف از پارامترهای بین المللـی اثرگذار 
آینـده ایـن صنعـت و میزان تأثیـری که بر پورتفوی سـرمایه گذاری سـهامداران عمـده آن از جمله صندوق  بر 

بازنشستگی کشوری خواهد داشت، ارائه کرد. 
مـرور روندهـای کالن صنعت پتروشـیمی در دنیا طی سـال های اخیـر ابهاماتی جدی در خصـوص پایدار 
مانـدن مزیت هـای فعلی پتروشـیمی های ایرانی در بـازه زمانی میان مدت ایجاد کرده اسـت. توسـعه انفجاری 
صنعـت پتروشـیمی آمریـکا بـا اتکا بـه منابـع ارزان گاز طبیعـی و اتان، حرکـت فزاینده چین به سـمت تأمین 
داخلـی محصـوالت باالدسـتی  پتروشـیمی و همچنیـن حفـظ آهنـگ رشـد تولیـدات پتروشـیمی عربسـتان 
)به عنـوان رقیـب منطقـه ای ایـران(، نشـانه های اصلـی تغییـر تعـادل فعلـی صنعت پتروشـیمی دنیا هسـتند. 
تغییـری کـه بـه معنـای پایـان روزهای خـوش پتروشـیمی های خاورمیانه بـا اتکا به خـوراک سرشـار و ارزان 

گازی است. 
بـه منظـور جلوگیـری از تکـرار تـراژدی محدودشـدن سـهم ایـران از کیک تجـارت نفت خام دنیـا، الزم 
اسـت تـا راهبردهـای کوتاه مـدت و میان مدت این صنعت از سـوی بازیگران آن از جمله صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری مبتنـی بـر رصد رفتـار بازیگران و در عیـن حال مواجهه اصولـی و هدفمند با محورهـای تأثیرپذیر از 
تحریـم  ایـن صنعت، ترسـیم شـود تا بدین ترتیـب ضربه پذیـری این صنعـت از تحریم هـای احتمالی پیش رو 
تـا حـد امـکان کاهش یابـد. در مواجهه بـا تحریم ها، بایـد بپذیریم که هر تحریـم به صورت قطعـه ای از یک 
پـازل بزرگتـر عمـل کـرده و در نتیجه مواجهه اصولی بـه منظور کاهش آثـار منفی آن با اقدامـات جزیره ای و 
تـک بعـدی امکان پذیـر نخواهـد بود. برقـراری محدودیت هـای نظارتی بر شـرکت ها و ایجـاد هزینه های باال 
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بـرای ریسـک پذیری مدیـران، انگیـزه آنهـا برای ابتکار عمـل را گرفته و بـا ماهیت اقدامات چابـک و هدفمند 
بـه منظـور مواجهه با تحریم های اعمالی، سـازگار نیسـت.

هـدف کتـاب حاضـر، ارزیابـی آثـار تحریـم صنعـت پتروشـیمی ایـران از منظر اقتصـادی بر شـرکت های 
زیرمجموعـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری و پیشـنهاد سیاسـت های بهینه صنـدوق در این راستاسـت. روش 
مـورد اسـتفاده در ایـن بررسـی، کیفـی و گـروه تمرکـزی )Focus Group( از طریـق مصاحبـه بـا مدیـران با 
تجربـه فنـی، حقوقـی، بازرگانـی، مالـی و فعـاالن در بازارهـای جهانـی پتروشـیمی بـوده اسـت. در این راسـتا 
در فصـل اول، بـه صـورت تفصیلـی، بـا بررسـی پورتفـوی سـرمایه گذاری صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری در 
شـرکت های پتروشـیمی، شـاخص های عمده صنایع پتروشـیمی در دنیا و جایگاه ایران در تقسـیم کار جهانی 
صنعـت پتروشـیمی مـورد بررسـی قـرار گرفـت. با توجه بـه تأثیر زیـاد دو محصول متانـول و زنجیـره اتیلن در 
پورتفـوی صندوق بازنشسـتگی، در فصل های دوم و سـوم، روندهای کالن حاکم بـر این محصوالت، بازیگران 
جهانـی و داخلـی و همچنیـن پیش بینی هـا از آینـده بازار ایـن محصوالت به صورت تفصیلی بررسـی شـد. در 
نهایـت در فصـل پایانـی با مرور تحریم های مسـتقیم و غیرمسـتقیم مرتبط با صنعت پتروشـیمی ایـران، تأثیر 
ایـن تحریم هـا بـر مؤلفه هـای بـا اهمیت صنعت پتروشـیمی شـامل تأمیـن مالی، تأمیـن خـوراک، دانش فنی 
و کاتالیسـت، صـادرات محصـوالت، حمل ونقـل و تراکنش هـای بانکـی با تمرکـز بر پتروشـیمی های صندوق 
بازنشسـتگی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأثیـر نهایـی افزایـش هزینه هـای ناشـی از تحریـم بر سـود بالقوه 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری در سـه سـناریو محاسـبه شـد. همچنین در بخش نهایی این فصل، راهکارهای 

ممکن و قابل اجرا برای کاهش آثار منفی محدودیت های تحریمی بحث و بررسی شده است. 

گروه نویسندگان
پژوهشکده سیاست گذاری شریف

دکتر سیدرضا میرنظامی )مجری پروژه(
سعید طهماسبی آشتیانی، سیدحامد توانگر، محمدرضا کثیری، 

علیرضا رسولی، دکتر فاضل مریدی )همکاران پروژه( 



ول فصـل ا

ن از صنعت پتروشیمی تصویری کال
در دنیا، ایران و صندوق بازنشستگی

در تقسـیم کار بین المللـی نقـش منطقـه خاورمیانـه بـا   -
مزیـت خـوراک ارزان تأمیـن محصـوالت باالدسـتی اسـت.

40 درصـد تولیـدات پتروشـیمی های ایـران صـادر شـده   -
متانـول،  پلی اتیلـن،  صادراتـی  اصلـی  محصـوالت  و 

اتیلن گلیکول، اوره و آمونیاک می باشند. 
پورتفـوی  پتروشـیمی های  صـادرات  و  تولیـد  مجمـوع   -
ترتیـب 13.3  بـه  در سـال 97،  بازنشسـتگی  صنـدوق 
هـزار   2 از  بیـش  اسـت.  بـوده  تـن  میلیـون   5.6 و 
از  بازنشسـتگی  صنـدوق  عایـدی  تومـان  میلیـارد 

پتروشیمی هاست. 
پتروشـیمی های خـارک، فـن آوران، اصفهـان و خراسـان   -
بیشـترین سـهم از درآمدهـای خـود را از صادرات کسـب 

می کنند. 





چکیده
تقسـیم کار بین المللـی در صنعـت پتروشـیمی متأثر از پراکندگـی منابع تولید این صنعـت در نقاط مختلف دنیا 
بـوده اسـت، لـذا هـر منطقه بـا توجه به مزیت هـای رقابتی خود، بـه ایفای نقـش در زنجیـره ارزش می پردازد. 
گـردش مالـی ایـن صنعـت در سـال 2017 بالـغ بـر 3.8 تریلیون دالر بـوده اسـت و پیش بینـی IEA از آینده 
صنایـع پتروشـیمیایی نشـان می دهد تقاضای محصوالت تا سـال 2030 به میـزان 30 درصد و تـا افق 2050 

میالدی به میزان 60 درصد افزایش خواهد یافت. 
تنـوع محصـوالت تولیـدی پتروشـیمی، از عوامـل اصلـی پایـداری در صنعت پتروشـیمی اسـت و از این 
حیـث ایـران با داشـتن توان تولید حدود 100 نوع محصول پتروشـیمی از جایگاه مناسـبی در جهـان برخوردار 
اسـت. سـهم میانگیـن 25 درصـدی از صـادرات غیرنفتـی طی سـال های 91 تـا 97 و یا رتبه ششـم در میان 
بخش هـای اقتصـادی ایـران از حیث تأثیر در سـتانده کل اقتصاد، نشـان از جایگاه اسـتراتژیک این صنعت در 

اقتصاد ایران دارد. 
بـه طـور متوسـط طی 10 سـال اخیـر، 40 درصـد محصـوالت تولیدی در مجتمع های پتروشـیمی کشـور 
بـه خـارج از کشـور صادر شـده که معـادل 25 درصد صـادرات غیرنفتی و حـدود 40 درصد از صـادرات صنعتی 
کشـور طـی ایـن دوره بـوده اسـت. محصـوالت اصلـی صادراتـی ایـران عبارتنـد از: پلی اتیلـن، متانـول، اتیلن 
گلیکـول، اوره، ترکیبـات حلقـوی و غیرحلقـوی )بنزن، پارازایلیـن و...(، ایزوپرن، پی وی سـی، اسـتایرن، زایلن و 

آمونیاک که روی هم رفته حدود 80 درصد ارزش صادرات پتروشیمی ایران را تشکیل می دهند. 
در سـال 97 مجمـوع تولیـدات پتروشـیمی های پورتفـوی صندوق بازنشسـتگی بـه 13.34 میلیـون تن به 
ارزش بیـش از 40 هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت که بیـش از 25 درصد مجموع تولیدات کشـور می باشـد. 
بیشـترین تولیـدات نیـز بـه ترتیـب مربـوط به پتروشـیمی نـوری، جم و شـازند اسـت. در همین سـال مجموع 
صـادرات پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق بازنشسـتگی 5.671 تـن بـوده که درواقـع 28 درصـد از مجموع 
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صـادرات پتروشـیمی کشـور را شـامل شـده و ارزش محصول صادر شـده بیـش از 208 هزار میلیـارد ریال بوده 
که در مجموع 51 درصد از مجموع درآمدهای حاصل از فروش محصول شرکت ها را تشکیل می دهد. 

طـی سـال های 91 و 92 صـادرات محصـوالت پتروشـیمی ایـران بـا کاهش حـدود 15 درصـدی روبه رو 
شـد. بررسـی اقالم صادراتی محصوالت پتروشـیمی نشـان می دهد متانول و گاز مایع بیشـترین سـهم را در 
ایـن کاهـش صـادرات داشـته اند و از آنجـا کـه ایـن دو محصـول و به ویـژه متانول سـهم زیـادی در مصرف 
داخلـی ندارنـد می توان اسـتنباط کـرد که اعمال شـرایط تحریمی بر صـادرات این محصوالت و شـرکت های 

صادرکننده )فن آوران، خارک و زاگرس( تأثیر منفی داشته است. 
پتروشـیمی خـارک 100 درصد محصوالت خود شـامل متانـول، بوتان، گوگرد، پروپان و پنتـان را به خارج 
از کشـور صـادر کـرده و بعـد از آن پتروشـیمی فن آوران، اصفهان و خراسـان بیـش از 60 درصـد از درآمدهای 
خـود را از صـادرات محصـول کسـب می کننـد، بنابرایـن اعمـال شـرایط تحریمـی در رونـد فعالیت هـای این 

پتروشیمی ها تأثیر بیشتری خواهد داشت. 
بـه جـز آذربایجان و ارمنسـتان )که حجم بازار زیادی هم ندارند( سـهم زیادی از واردات کشـورهای همسـایه 
توسـط کشـورهایی جـز ایـران تأمیـن می شـود. ایـن موضـوع در خصـوص ترکیـه که حجـم بـازار محصوالت 
پتروشـیمی در آن بسـیار بزرگتر از سـایر کشورهای همسـایه ایران اسـت، پررنگ تر بوده که دلیل اصلی آن هزینه 

جابه جایی محصول برای پتروشیمی های داخلی جهت حمل محصول به گمرک ترکیه بوده است. 
بـه دلیـل فراهم نبـودن فضـای مناسـب کسـب وکار در سـال های اخیـر جـذب سـرمایه گذاری خارجی با 
کنـدی روبـه رو بـوده اسـت و اسـتفاده از منابع داخلی شـامل مشـارکت بانک ها، تسـهیالت صندوق توسـعه 
ملـی، سـرمایه بخـش خصوصـی و گشـایش خـط اعتبـاری چیـن از جملـه اقدامـات جبرانـی در ایـن حوزه 

محسوب می شود. 
در دوره قبـل تحریم هـا نیـز صنعـت پتروشـیمی از تحریم هـای حـوزه پولـی و بانکـی مصـون نمانـد و 
شـرکت های پتروشـیمی تحـت تأثیـر تحریم هـای مالـی نمی توانسـتند ارز صادراتـی خـود را بـه راحتـی وارد 
کشـور کننـد. نقل وانتقـال وجـوه حاصل از صادرات حتی به کشـور چیـن که بزرگ ترین مشـتری محصوالت 
صادراتـی ایـران اسـت بـا محدودیت هـای بسـیاری از سـوی بانک هـای چینـی و گمـرک این کشـور مواجه 
بـوده و بعضـا بـه صـورت غیرمسـتقیم صـورت می گیرد. بنابـر اظهـارات فعاالن صنعـت پتروشـیمی چین در 
سـال های اخیـر اقدامـات محدودکننده جدی تری بـر واردات محصوالت پتروشـیمی از ایران و مـراودات مالی 

با طرف های ایرانی به اجرا گذاشته است. 



مقدمه
ایـاالت متحـده آمریـکا با اعمـال مجدد تحریم هـای اقتصادی علیه ایـران، صنعت نفت وگاز را بـه عنوان یک 
بخـش اسـتراتژیک کـه اثـرات اقتصادی کالنی بـرای ایران دارد تحت فشـارهای خـود قـرار داد. این تصمیم 
موجـب کاهـش شـدید صـادرات نفت ایـران از 2.3 میلیون بشـکه قبـل از تحریم بـه حدود 500 هزار بشـکه 
بعـد از تحریـم در بازارهـای بین المللـی گردیـد. پس از نفـت خام، آمریکا در تالش اسـت، صنعت پتروشـیمی 
را  بـه عنـوان دومیـن بخـش بـزرگ ارز آور اقتصـاد ایران، تحـت تحریم ظالمانه و فشـار حداکثـری خود قرار 
دهد. تجارب تحریم های گذشـته نشـان از توانایی باالی صنعت پتروشـیمی در دورزدن تحریم ها دارد. میزان 
صـادرات محصـوالت پتروشـیمی ایـران در سـال 97 به میـزان 20.3 میلیون تـن و ارزش 12.7 میلیـارد دالر 
بـوده کـه از نظر ارزش صادراتی نسـبت به سـال 96 رشـد داشـته اسـت. اما بنا به اسـتراتژی آمریـکا در قطع 
کامـل درآمدهـای نفتـی، جبهـه مـورد تمرکز بعـدی تحریم هـا، صنعت پتروشـیمی خواهـد بود. نظـر به این 
امـر الزم اسـت راهبردهـای مناسـبی به منظـور جلوگیـری از تأثیر ابزارهـای تحریمی بر صـادرات این بخش 

استراتژیک انتخاب شود.  
به طورکلـی در حـوزه پتروشـیمی 5 محور اصلی برای اعمال تحریم ها علیه کشـورمان وجـود دارد؛ تحریم 
صـادرات محصـوالت پتروشـیمی )تحریم فروش محصول(، تحریـم مالی و بانکی بـرای تراکنش های مربوط 
بـه صـادرات محصـوالت، تحریم کشـتیرانی و بیمه حمل ونقل، تحریـم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیسـت ها 
و تحریم تأمین مالی و سـرمایه گذاری در ایجاد یا توسـعه واحدهای پتروشـیمی. چالش های ایجادشـده در هر 
یـک از ایـن 5 محـور نهایتـا منجر به کاهـش درآمدها و یـا افزایش هزینه در شـرکت ها خواهند شـد. در کنار 
ایـن عوامـل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشـیمی کشـور شـامل تغییـرات در نرخ خـوراک، افزایش نرخ 
تسـعیر ارز، مقـررات داخلـی منـع صادرات محصوالت پتروشـیمی و یـا افزایش هزینه های ریالی شـرکت های 
پتروشـیمی نیـز می تواننـد بـر جریان مالی پتروشـیمی های کشـور به ویژه پتروشـیمی های پورتفـوی صندوق 
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بازنشستگی تأثیرگذار باشند. 
قـدم ابتدایـی بـه منظور طراحـی راه حلی بـرای مقابلۀ پویـا با تحریم  صنعت پتروشـیمی، فهمـی دقیق از 
ابعـاد مسـئله اسـت. ازاین رو در این بخش تالش شـده اسـت، با ارائـه تصویری کالن از وضعیـت این صنعت 
در دنیـا و ایـران، جایـگاه پتروشـیمی های ایـران و به ویـژه پتروشـیمی های پورتفوی صندوق بازنشسـتگی در 

زنجیـره ارزش ایـن صنعـت، تبییـن شـده و در گام بعـد گلوگاه های اصلی تحریمی مورد بررسـی قـرار گیرد.



تصویری کلی از صنعت پتروشیمی در دنیا
صنعـت پتروشـیمی به طورکلی شـامل سـه بخـش عمـده صنایع باالدسـتی، میانـی و پایین دسـتی )تکمیلی( 
اسـت کـه با حرکـت در طول ایـن زنجیره مزایـای راهبردی ایـن صنعت از جملـه اشـتغال زایی، ارزش افزوده، 
توسـعه تکنولوژی و تنوع بخشـی به محصوالت افزایش می یابد. کاربردهای گسـترده محصوالت پتروشـیمی 
از تولیـد انـواع کودهـای کشـاورزی تـا تولیـد انـواع تجهیزات پزشـکی، پوشـاک و یـا صنایع غذایـی موجب 
توجـه ویـژه کشـورهای مختلـف جهان بـه این صنعـت و تالش برای کسـب سـهمی از بـازار و نقش آفرینی 
در زنجیـره ارزش ایـن حـوزه شـده اسـت. رشـد تولید مـواد اولیه صنایـع مختلف و مقایسـه آنها با رشـد تولید 
ناخالـص داخلـی دنیـا طـی 4 دهه اخیـر، همان طورکـه در نمودار زیر مشـخص اسـت، نشـان دهنده اهمیت و 

جایگاه روبه فزونی محصوالت پتروشیمیایی در دنیاست.1 

نمودار 1- روند 40 ساله رشد تولید مواد اولیه صنایع و مقایسه با GDP دنیا
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1- International Energy Agency. «The Future of Petrochemicals: Towards More Sustainable Plastics 
and Fertilizers.» (2018).
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تقسیم کار بین المللی در صنعت پتروشیمی متأثر از پراکندگی منابع تولید این صنعت در نقاط مختلف دنیا بوده 
است، لذا هر منطقه با توجه به مزیت های رقابتی خود، به ایفای نقش در زنجیره ارزش می پردازد. بر این اساس 
منطقه خاورمیانه به دلیل مزیت خوراک ارزان عمدتا در صنایع باالدستی فعال و محصوالت پایه پتروشیمی را 
به کشورهای چین، هند و شرق آسیا صادر می کند. از طرفی اروپا در این پازل نقش صادرکننده خدمات فنی و 
مهندسی را دارد و همچنین سرمایه گذار توسعه طرح های باالدستی در کشورهای دیگر از جمله خاورمیانه یا چین 
به شمار می رود. به طور کلی عمده عواملی که بر تعادل عمومی صنعت پتروشیمی در جهان طی دو دهه اخیر 

تأثیرگذار هستند عبارتند از:
قیمت جهانی نفت  خام  -

اقتصاد مقیاس  -
رشد تکنولوژی  -

توسعه گازهای غیرمتعارف  -
عدم قطعیت های سیاسی.1  -

تحلیـل دقیـق فاکتورهـای بیان شـده منجر بـه اتخـاذ راهبردهای کالن کشـورهای مختلف بـرای ایفای 
نقـش بهینـه در بازار جهانی پتروشـیمی شـده، به طوری که برای مثـال ایاالت متحده با ظهور صنعت شـیل و 
سـرمایه گذاری های عظیـم در ایـن حـوزه در حال تبدیل شـدن از واردکننده بزرگ مواد اولیه صنایع باالدسـتی 

به صادرکننده ای بزرگ در حوزه متانول دنیا است. 

زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی
آنچـه امـروزه بـه عنوان »پتروشـیمی« مراد می شـود ریشـه در صنعـت نفـت وگاز دارد. صنعت پتروشـیمی به 
صنایعـی اطـالق می شـود کـه در آنهـا هیدروکربن هـای موجـود در نفـت  خام یـا گاز طبیعـی، پـس از انجام  
فـرآورش در مجموعـه ای از فرآیندهـای شـیمیایی بـه محصـوالت جدیـد و بـا ارزش افـزوده باالتـری تبدیل 
می شـوند. بـا ایـن تعریـف پتروشـیمی بیـش از 90 درصـد مجمـوع تقاضـای خـوراک در تولیـد محصـوالت 

شیمیایی را شامل می شود.  
واحدهـای پتروشـیمی بـر اسـاس نـوع مـاده اولیه ای که بـه  عنوان خـوراک مورد اسـتفاده قـرار می دهند، 
محصـوالت مختلفـی را تولیـد می کننـد. عمـده خوراک هـای مـورد اسـتفاده در بخـش باالدسـتی صنایـع 
پتروشـیمی گاز طبیعـی، میعانـات گازی، نفتا و اتان هسـتند که در واحدهای باالدسـت پتروشـیمی برای تولید 

1- From <https://ihsmarkit.com/products/petrochemical-industry-chemical-economics-handbook.html
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مواد اولیه و پایه پتروشیمی فرآوری می شوند. 
در یـک دسـته بندی کلـی می تـوان محصـوالت تولیـد شـده در بخـش شـیمیایی و پتروشـیمیایی را به 4 
دسـته اصلی تقسـیم کـرد. محصوالت شـیمیایی بـاارزش)HVCs1(، آمونیاک، متانول و سـایر مواد شـیمیایی. 
محصـوالت شـیمیایی شـامل الفین هـای سـبک )اتیلـن و پروپیلـن( و آروماتیک هـا )بنـزن، تولوئـن و ترکیب 
زایلین هـا )BTX(( جـزء محصـوالت شـیمیایی بـا ارزش قـرار گرفتـه و عمومـا حاصـل فرآینـد کراکینـگ با 
بخـار آب می باشـند. تقاضـای عمـده بـرای HVCهـا در تولیـد پالسـتیک ها، الیاف هـای مصنوعـی و صنایع 
السـتیک  اسـت. آمونیـاک دسـته  پرکاربردی دیگـر از محصوالت شـیمیایی بوده کـه ترکیب اولیـه برای همه 
کودهـای نیتروژنـی اسـت. ایـن محصـول اگرچه قابـل تولید از نفت خام اسـت، اما امـروزه در اکثر نقـاط دنیا با 
اسـتفاده از خـوراک گاز طبیعـی یـا ذغال سـنگ تولیـد می شـود. متانـول که به نوعـی مهم تریـن الکل صنعتی 
محسـوب می شـود، وضعیتـی مشـابه آمونیـاک دارد. تولید ایـن محصوالت پایـه پتروشـیمی )اصطالحی کلی 
بـرای مجمـوع HVC، آمونیـاک و متانول( چیزی در حدود دوسـوم مجموع تقاضای انرژی بخش شـیمیایی را 

شامل می شود. 

نمودار 2- تصویری کالن از زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی

 

1- High Value Chemical
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شاخص های کالن پتروشیمی در دنیا
تحلیـل کالنـی کـه در سـال 2018 توسـط موسسـه اقتصاد آکسـفورد انجـام گرفت نشـان می دهد که 
مجمـوع تأثیـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنایـع شـیمیایی بـر اقتصـاد جهانـی در سـال 2017 معادل 
 GDP جهانـی یـا معـادل مجمـوع GDP 5.7 تریلیـون دالر بـوده کـه معـادل 7.1 درصـد از مجمـوع
کشـورهای هنـد، برزیـل و مکزیـک اسـت.1 در سراسـر جهـان مجموعـا 15 میلیـون نفـر در اشـتغال 
مسـتقیم صنایـع شـیمیایی هسـتند که سـهم منطقـه خاورمیانـه از این میزان اشـتغال 5 درصـد )حدود 

700 هزار نفر( است.2 
جایـگاه ایـن صنایـع در بخـش انـرژی دنیا نیـز کلیـدی و قابل توجه اسـت، همچنان  کـه بزرگ ترین 
مصرف کننـده انـرژی در بیـن سـایر صنایـع همچـون آهـن، فـوالد و یـا سـیمان اسـت. در سـال 2017 
چیـزی در حـدود 10 درصـد مصـرف انـرژی نهایـی در این بخش و حـدود 30 درصد از مجمـوع تقاضای 
صنایـع مربـوط بـه ایـن صنعت بـوده اسـت. مطابق گـزارش آژانـس بین المللی انـرژی )IEA3( در سـال 
مذکـور 14 درصـد تقاضـای نفـت خـام و 8 درصـد تقاضـای گاز طبیعـی در جهـان مربـوط بـه صنایـع 
شـیمیایی بـوده کـه از ایـن میـزان تقاضـا 90 درصد مربوط بـه تولید محصـوالت پایه شـیمیایی )متانول، 

آمونیاک و HVCها( است.4 
گـردش مالـی صنعـت پتروشـیمی در سـال 2017 بالغ بـر 3.8 تریلیون دالر بوده اسـت. مطابـق آمارهای 
موسسـات ICIS وCefic5 میانگیـن رشـد ارزش محصـوالت پتروشـیمی در بـازه 2007 تـا 2017 معادل 3.9 
درصـد سـالیانه بـوده و نوسـانات عمـده آن متأثر از تغییرات قیمت نفت خام و بحران مالی سـال 2008 اسـت. 
همچنیـن اکثریـت سـهم بازار جهانی ایـن محصوالت )حـدود 60 درصد از کل فروش سـال 2017( متعلق به 

منطقه شرق آسیا به رهبری چین می باشد. 

1-  تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورهای هنـد، برزیـل، کره جنوبـی و مکزیک به ترتیـب برابرنـد بـا 2.5، 2.1، 1.5 و 1.1 تریلیـون دالر. تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال 2017 معادل 0.439 تریلیون دالر بوده است )منبع: بانک جهانی؛ 2018(. 

2- ICCA & Oxford Economics, The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our 
World’s Sustainability Challenges, March 2019.
3- International Energy Association (IEA)
4- International Energy Agency. «The Future of Petrochemicals: Towards More Sustainable Plastics 
and Fertilisers.» (2018).
5- European Chemical Industry Council (Cefic)



23فصل اول: تصویری کالن از صنعت پتروشیمی در دنیا، ایران و صندوق بازنشستگی

نمودار 3- فروش جهانی صنایع شیمیایی )تریلیون دالر( بین سال های 2007 تا 2017
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پیش بینی هـا حاکـی از افزایـش تقاضـا و تولیـد محصـوالت شـیمیایی در افـق بلندمدت هسـتند. فروش 
محصوالت پتروشـیمی از 3.8 تریلیون دالر در سـال 2017 به سـطح 7.35 تریلیون دالر در افق 2030 خواهد 

رسید و چین همچنان بازیگردان عمده این صنعت خواهد ماند. 

نمودار 4- تغییرات درآمد حاصل از فروش محصوالت شیمیایی از سال 2017 تا2030
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مجمـوع تولیـد محصوالت پایه پتروشـیمی جهان در سـال 2016، حدود 670 میلیون تن بوده که سـهم هر 
محصول به صورت جزئی در نمودار زیر مشـخص اسـت. همان طورکه پیداسـت بیشـترین سـهم از تولید مربوط 
بـه مجموعـه HVCهاسـت که نشـان از کاربـرد و اهمیـت این محصوالت در سـبد زنجیـره ارزش محصوالت 

شیمیایی دارد.

نمودار 5- سهم محصوالت پایه پتروشیمی در سال 2016 از مجموع تولید جهانی
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 )RTS1( از آینده صنایع پتروشـیمیایی بر اسـاس سـناریوی ادامه وضع موجـود تکنولوژی IEA پیش بینـی
نشـان می دهـد کـه تقاضـای پتروشـیمی تـا سـال 2030 بـه میـزان 30 درصـد و تا افـق 2050 میـالدی به 
میـزان 60 درصـد افزایـش خواهد یافت. منطقه آسـیا و اقیانوسـیه جایگاه خـود را در صدر تا افـق 2050 حفظ 
خواهـد کـرد. در عیـن حـال مناطقـی همچون خاورمیانه و آمریکای شـمالی با سـرعت رشـد باال، سـهم خود 

را در بـازار جهانی افزایـش خواهند داد.

1- Reference Technology Scenario (RTS)
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نمودار 6- پیش بینی رشد تولید محصوالت پتروشیمیایی تا افق 2050
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متانـول در بیـن محصوالت پایه با تجربۀ بیشـترین رشـد، تـا 2030 به میـزان 50 درصد و تـا 2050 به میزان 
100 درصـد رشـد خواهـد کـرد. دوسـوم از این رشـد مربوط به قاره آسـیا خواهد بـود. در سـال 2017، چین بیش از 
50 درصـد متانـول دنیـا را تولیـد کرده اسـت و این وضعیت را تـا 2050 حفظ خواهد کرد. منطقه آمریکای شـمالی 
)به ویژه ایاالت متحده( در این بازه بیشـترین سـرعت رشـد را خواهد داشـت و ظرفیت تولید این منطقه در سـال 
2050 بـه بیـش از سـه برابـر ظرفیـت سـال 2017 خواهـد رسـید. دو دلیل عمـده بـرای افزایش تقاضـای متانول 
خصوصـا در کوتـاه مـدت؛ اوال کاربـرد این محصول به عنوان مکمل سـوخت1 و ثانیا اسـتفاده از آن بـه عنوان ماده 
واسـطه در تولیـد HVCهـا، اسـت. حـدود 40-35 درصـد کاربـرد فعلـی متانول در بخش سـوخت می باشـد که با 
توجـه بـه افزایش نگرانی های زیسـت محیطی مربوط به سـوخت های فسـیلی و نقش متانـول در افزایش عملکرد 

احتـراق خودروهـا و کاهـش آلودگی، پیش بینی می شـود این سـهم در آینـده افزایش یابد.
تقاضای HVCها در سال 2050 نسبت به سال 2017، حدود 60 درصد افزایش خواهد یافت، منطقه آسیا و 
اقیانوسیه هم در سال 2017 و هم در افق 2050 بزرگ ترین تولیدکننده HVCها خواهند بود. در سال 2017 سهم 
این منطقه در تولید HVC جهانی 48 درصد بوده که در سال 2050 به 51 درصد خواهد رسید. منطقه خاورمیانه 
و آفریقا در بلندمدت بیشترین سرعت رشد را دارند و پیش بینی می شود تولید خاورمیانه طی سال های 2017 تا 
2050 بیش از دوبرابر رشد کند. در کوتاه مدت محرک اصلی در تقاضای HVCها، پالستیک خواهد بود. در سال 

2017 سرانه تولید پالستیک 47 کیلوگرم بوده که این رقم در سال 2050 به بیش از 60 کیلوگرم خواهد رسید.
1- fuel additive 
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آمونیـاک در بیـن محصـوالت پایه کمترین رشـد را تجربه خواهد کرد. پیش بینی می شـود تا سـال 2030 
تولیـد آمونیـاک بیـش از 15درصـد و تا افـق 2050 بیـش از 30 درصد افزایش یابد. بیشـترین رشـد تولید این 
محصـول نیـز اول در آفریقـا و بعـد از آن مربوط به منطقه خاورمیانه خواهد بود. بیشـترین اسـتفاده از آمونیاک 
در بخـش کشـاورزی در کودهـای نیتروژنـی اسـت، بنابرایـن با افزایـش بهره وری کشـاورزی در کشـورهای 

توسـعه یافته اسـتفاده از این محصول رشـد کمتری خواهد داشـت.

بازیگران نقش آفرین در صنعت پتروشیمی دنیا
چیـن بـا میـزان فـروش 1.293 میلیـارد یـورو همچنـان بزرگ تریـن تولیدکننـده محصوالت پتروشـیمی در 
جهـان اسـت، به طوری کـه میـزان تولیـد این کشـور در سـال 2017 معادل 9 کشـور بعـد از خود بوده اسـت. 
سـرمایه گذاری چیـن در صنعـت پتروشـیمی حدود 15 سـال اسـت که رشـد تقریبـا نمایی را تجربـه کرده و 
طـی ایـن مـدت جایـگاه اتحادیـه اروپـا را در صدر به خـود اختصاص داده اسـت. این کشـور در مرحله بعدی 
توسـعه صنایـع شـیمیایی خود کـه ذیل برنامه 5 سـاله سـیزدهم نفت و مواد شـیمیایی و با هدف چشـم انداز 
توسـعه 2025 در نظر گرفته شـده اسـت، قصد دارد تا اسـتراتژی خود را از following the lead به سـمت 
taking the lead  و از big country بـه great country تغییـر دهـد؛ بنابرایـن اگـر تاکنون سیاسـت این 

کشور، رسیدن به جایگاه اول بوده، از این پس به دنبال رهبری و حفظ این جایگاه است.1  
تحلیل ها نشـان می دهد که کشـورهای بریکس )برزیل، روسـیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( روی هم رفته 
44.1 درصـد از مجمـوع فـروش صنعـت پتروشـیمی جهان را به خـود اختصـاص داده اند. بدان معنـی که تقریبا 
سـه چهارم از کل فـروش جهانـی صنعـت پتروشـیمی بـه کشـورهای بریکـس، اتحادیـه اروپا و ایـاالت متحده 

اختصـاص دارد و سـهم کشـورهای خاورمیانـه از مجموع فروش جهانـی کمتر از یک چهارم بوده اسـت.
در سـال 2017، گـردش مالـی 30 کشـور بـزرگ تولیدکننـده محصـوالت پتروشـیمی در مجمـوع حدود 
3.133 میلیـارد یـورو بـوده اسـت کـه ایـن رقـم 90.2 درصد از مجمـوع فروش جهانـی این صنعت را شـامل 
می شـود. از ایـن 30 کشـور، 12 کشـور آسـیایی هسـتند که رقم فـروش محصوالتشـان 1.945 میلیـارد یورو 

بوده که معادل 56 درصد کل ارزش بازار جهانی محصوالت پتروشیمی است. 
عمده تریـن تغییـر طـی سـال های 2007 تـا 2017 نقش آفرینـی ویژه منطقه آسـیا در متن تحـوالت بازار 
محصـوالت پتروشـیمی و تغییـر جایـگاه اتحادیـه اروپـا در ایـن بازار بوده اسـت. چین با متوسـط سـالیانه 14 
درصـد افزایـش در درآمدهـا بیشـترین نقـش را در ایـن تغییر زمیـن بازی ایفا کـرده و منطقـه خاورمیانه نیز با 

رشـد متوسـط سـالیانه حـدود 9 درصدی رتبـه بعدی را به خـود اختصاص داده اسـت.
1- Cefic, 2018.
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تصویری کالن از صنعت پتروشیمی ایران
مدیریـت کالن زنجیـره ارزش ذخایـر نفـت وگاز همـواره از دغدغه هـای حکمرانـان این بخش بوده و توسـعه 
صنایـع پتروشـیمی راه حلـی بـه منظور افزایـش ارزش افزوده حاصل از این منابع اسـت. در اختیار داشـتن بیش 
از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157میلیارد بشـکه ذخایر قابل برداشـت نفت خام، سـبب 
شـده تا کشـور ما از پتانسـیل و مزیت نسـبی مناسـبی برای توسعه صنعت پتروشـیمی با هدف تکمیل زنجیره 

ارزش نفت وگاز برخوردار باشد. 
در اسـناد باالدسـتی کشـور از جملـه سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی یکـی از راه هـای جلوگیـری از 
ضربه پذیـری اقتصـاد از درآمدهـای نفـت وگاز، افزایـش صـادرات محصـوالت پتروشـیمی ذکر شـده اسـت. از 
سـویی دیگـر محصـوالت تولیـدی این صنعت، مواد اولیـه بخش های زیـادی از اقتصاد ایـران را فراهم می کند 
کـه از ایـن منظـر بسـیار حائز اهمیـت بوده و همواره مورد توجه سیاسـت گذاران کشـور اسـت. نگاهـی بر روند 

تولید و بازرگانی این صنعت پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون مؤید این موضوع است.1  

 نمودار 7- روند تولید، فروش داخل و صادارت محصوالت پتروشیمی در 40 سال اخیر
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منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تنـوع محصـوالت تولیدی پتروشـیمی، یکـی دیگر از عوامـل ایجادکننـده پایداری در صنعت پتروشـیمی 
اسـت و از ایـن حیـث ایران با داشـتن تـوان تولید حـدود 100 نوع محصول پتروشـیمی از جایگاه مناسـبی در 
جهـان برخـوردار اسـت. همچنین سـهم میانگیـن 25 درصـدی از صـادرات غیرنفتی ایران طی سـال های 91 

1- گزارش مرکز پژوهش ها؛ جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی، 1397
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تـا 97 و یـا رتبـه ششـم در میـان بخش هـای اقتصادی ایـران از حیـث تأثیر در سـتانده کل اقتصاد، نشـان از 
جایگاه استراتژیک این صنعت در اقتصاد ایران دارد.1 

همان طورکـه اشـاره شـد، زنجیـره محصـوالت و صنایـع پتروشـیمی را می توان به دو دسـته باالدسـتی 
و پایین دسـتی تقسـیم کـرد. مـواد باالدسـتی بـه  عنـوان مـواد اولیـه و واسـطه ای در واحدهای پایین دسـتی 
اسـتفاده می شـوند، اما مواد پایین دسـتی به کاالی نهایی نزدیک تر هسـتند و همچنین قیمت و ارزش افزوده 
باالتـری دارنـد. ایـن در حالـی اسـت که در کشـور ما صنایع پتروشـیمی بیشـتر در بخش باالدسـتی توسـعه 
پیداکـرده اسـت. از همیـن رو کشـورهای غربـی در راسـتای جنـگ اقتصـادی علیـه ایـران، ایـن صنعـت را 
هماننـد بازارهـای مالـی و بانکی کشـور مورد تحریم هـای ظالمانه قـرار داده اند. درصورتی که به سـمت تولید 
محصـوالت میان دسـتی و پایین دسـتی پتروشـیمی حرکـت کنیم میـزان تحریم پذیری این صنعت به شـدت 

کاهش خواهد یافت. 

شاخص های کالن پتروشیمی در ایران
صنعـت پتروشـیمی ایران سـاالنه 25.3 میلیـون تن خوراک از پاالیشـگاه های نفـت وگاز و پروژه هـای ان جی ال 
دریافـت می کنـد کـه از ایـن میـزان دوسـوم خوراک هـای گازی و یک سـوم را خوراک هـای مایـع تشـکیل 
می دهنـد. دو هـاب عملیاتـی در صنعـت پتروشـیمی ایـران، نخسـت در منطقه ماهشـهر و هـاب دوم در منطقه 
عسـلویه و در مجـاورت میـدان گازی پـارس جنوبـی قـرار دارد و بخش سـوم تولیدات کشـور را نیز مجتمع های 
دیگـر در سـایر مناطـق تشـکیل می دهند. در هاب عسـلویه 16 مجتمع تولیدی پتروشـیمی و در هاب ماهشـهر 
20 مجتمـع راه انـدازی و در دیگـر مناطق کشـور نیـز 19 مجتمع تولیـدی وجود دارد که در مجمـوع 55 مجتمع 
را تشـکیل داده اسـت. از ایـن تعـداد، دو مجتمـع وظیفۀ تأمیـن یوتیلیتی2بـرای مجتمع های دیگـر را دارند و 53 

مجتمع، تولیدی هسـتند.3
نگاهـی به سـهم بخش هـای مختلـف از منابع نفت وگاز نشـان می دهد، تنهـا حدود 5 درصـد از مجموع 
تولیـد نفـت وگاز )9.4 میلیـون بشـکه در روز( بـه صورت سـوخت خـوراک وارد بخش پتروشـیمی شـده و به 
ایجـاد زنجیره هـای ارزش افـزوده کمـک کـرده اسـت4 و در مقابـل 13 درصـد از برداشـت روزانـه از منابـع 

1- همان
2- برق، حرارت و...

3- گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 97
4- همان طورکـه پیش تـر بیـان شـد الگـوی متوسـط دنیـا، به صـورت متوسـط 10 درصـد از منابع نفـت وگاز خود را بـه عنوان خـوراک وارد 

 .)IEA, 2018 :زنجیره ارزش و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر در مجتمع های پتروشیمیایی می کند )منبع
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نفـت وگاز بـه صورت هـای مختلـف اتالف می شـود.1 میزان مصـرف خوراک+سـوخت واحدهای پتروشـیمی 
در سال 97 معادل 650 هزار بشکه در روز بوده است.2 

نمودار 8- سهم بخش های مختلف از منابع نفت وگاز در سال 95
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منبع: مرکزمطالعات زنجیره ارزش

ظرفیت اسـمی تولید محصوالت پتروشـیمی ایران در سـال 1397 برابر 65.8 میلیون تن بوده اسـت. حجم 
کل محصوالت تولیدی پتروشـیمی کشـور نیز در این سـال 53.3 میلیون تن اسـت که بخشـی از این محصول 
درون بخـش پتروشـیمی و صـرف مصـرف داخـل هـر مجتمع می شـود و بخـش قابل فروش ایـن محصوالت 
38 میلیون تن محصول در سـه حوزه پلیمری، شـیمیایی و غیرشـیمیایی اسـت. از این 38 میلیون تن محصول 
پتروشـیمی، 20.3 میلیون تن آن به مقاصد و کشـورهای مختلف صادر و 8.5 میلیون تن آن نیز در داخل کشـور 
عرضـه می شـود کـه محـل عرضـه 4.7 میلیون تـن آن بورس اسـت. مابقی تولیـد نیز به صـورت بین مجتمعی 
مصرف می شـود. از محل صادرات، در سـال 97، 11.4 میلیارد دالر درآمد ارزی حاصل شـده و فروش داخلی در 
بـورس نیـز معـادل 67.5 هزار میلیـارد تومان درآمـد نصیب مجتمع های پتروشـیمی کرده اسـت. 18 طرح برای 
ایـن صنعت تا سـال 1399 برنامه ریزی شـده اسـت که در صورت بهره بـرداری، توان فـروش نهایی محصوالت 

پتروشیمی کشور به 52 میلیون تن خواهد رسید. 
1- VCM study

2- گزارش رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 98
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نمودار 9- توزیع محصوالت تولیدی پتروشیمی در داخل و خارج کشور در سال 97
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منبع: محاسبات تحقیق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی

رونـد تغییـرات تولید، فـروش داخلی و صادرات محصوالت پتروشـیمی طی یک دهه اخیر نشـان می دهد 
در مقطـع اوج گیـری تحریم هـا تولیـد و صادرات محصوالت پتروشـیمی ایـران با کاهش قابل توجهـی روبه رو 
بـوده اسـت و در مقاطـع زمانـی قبـل و بعـد از آن غالبـا رونـد صعودی در این شـاخص ها مشـاهده می شـود. 
عمـده دالیـل کاهـش صـادرات در سـال های 91 و 92 وضع تحریم هـای بین المللی )خصوصـا تحریم بخش 
مالـی و بانکـی ایـران( و مقـررات منـع صادرات برخـی از محصوالت پتروشـیمی در مقطعی بـه دلیل افزایش 

نرخ ارز و مشکالت ناشی از آن، بوده است. 

نمودار 10- روند تغییرات تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی ایران
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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تجارت خارجی ایران
بـه  طـور متوسـط طی 10 سـال اخیـر، 40 درصد محصـوالت تولیـدی در مجتمع های پتروشـیمی کشـور به 
خـارج از کشـور صـادر شـده که معـادل 25 درصد صـادرات غیرنفتـی و حـدود 40 درصد از صـادرات صنعتی 
کشـور طـی ایـن دوره بـوده اسـت. میانگیـن ارزش صادرات ایـن محصوالت طـول این مـدت 11.15 میلیارد 
دالر بـوده اسـت و نوسـاناتی کـه در ارزش صادراتـی در دهه اخیر به وجـود آمده عالوه بر تأثیـر کاهش مقدار 
محصـول صـادر شـده متأثـر از تغییرات جهانی قیمت محصوالت پتروشـیمی بوده اسـت. برای مثال در سـال 
94 علی رغـم افزایـش 18 درصـدی صـادرات پتروشـیمی، ارزش ایـن مقـدار محصـول صادر شـده بـه دلیل 
کاهـش جهانـی قیمـت کامودیتـی متأثـر از کاهـش قیمـت جهانی نفت خـام، 9 درصـد کاهش یافته اسـت. 
نکتـه دیگـر آن کـه افزایش وزنی صادرات محصـوالت در سـال های 93 و 94 حداقل دو برابِر رشـد تولید بوده 

و بنابراین صرفا ناشی از افزایش تولید نبوده است. 

نمودار 11- مقایسه ارزش صادرات پتروشیمی در برابر صادرات غیرنفتی ایران در دهه اخیر
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منبع: محاسبات تحقیق با آمار سازمان توسعه تجارت ایران

محصـوالت اصلـی صادراتی ایـران عبارتند از: پلی اتیلن، متانـول، اتیلن گلیکـول، اوره، ترکیبات حلقوی و 
غیرحلقـوی )بنـزن، پارازایلیـن و...(، ایزوپرن، پی وی سـی، اسـتایرن، زایلـن و آمونیاک کـه روی هم رفته حدود 

80 درصـد ارزش صـادرات پتروشـیمی ایران را تشـکیل می دهند.
مقاصـد صادراتـی محصـوالت اصلـی پتروشـیمی ایـران در سـال 96 بـر اسـاس آمـار گمـرک جمهوری 
اسـالمی در نمـودار زیـر آمـده اسـت. مطابـق ایـن آمـار چیـن و هند مقصـد بیـش از 70 درصـد محصوالت 

پتروشیمی صادر شده ایران به ارزش بیش از 8 میلیارد دالر هستند. 
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نمودار 12- مقاصد صادراتی محصوالت اصلی صنعت پتروشیمی ایران در سال 96
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منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران

چیـن بـه عنـوان بزرگ ترین مقصـد صادراتی ایـران، 17.5 درصد پلـی اتیلـن )PE( و 35.5 درصد متانول 
خـود را از ایـران وارد می کنـد1. این کشـور در سـال 2017، 2.5 میلیون تـن متانول از ایـران وارد کرده و عمده 
مصـرف آن در واحدهـای تبدیـل متانـول بـه اولفیـن در این کشـور اسـت. برخـی از خریـداران اعـالم کردند 
مشـکل اصلـی تجـارت بـا ایـران انتقال پول اسـت کـه در صورت برطرف  شـدن، عالقـه به همـکاری دارند. 
برخـی دیگـر که زنجیره پایین دسـتی خود را تکمیـل کرده اند مثـل، Jiangsu Sailboat’s MTO در صورت 
تحریـم متانـول ایـران و افزایـش قیمـت این خـوراک در چیـن، قیمت محصوالت خـود مثـل PP. MEG را 

افزایش می دهند و به علت تقاضای باالی محصوالت پایین دستی مشکلی پیدا نخواهند کرد2. 
صـادرات اوره ایـران در سـال 97، 26 درصـد نسـبت به سـال قبل رشـد داشـته و به رقـم 4.2 میلیون تن 
رسـیده اسـت. مقصـد اصلی صـادرات اوره ایران، هند با رقم 1.9 میلیون تن اسـت. به دلیل مشـکالت ناشـی 
از تحریـم، ایـران بـرای صـادرات اوره خـود، اوره را بـه چیـن و سـپس با واسـطه هایی به هند صـادر می کرد، 
امـا اخیـرا چیـن دسـتور توقف صـادرات مجـدد از طریق این کشـور را بـه دلیل رقابت بـا صادرکننـدگان اوره 
چیـن داده اسـت. بـر اسـاس شـواهد، صـادرات اوره با تخفیف هـای جذاب به برزیـل و ترکیه نیـز ادامه خواهد 
داشـت و هـدف اصلـی صـادرات اوره ایران در سـال 2019 ترکیه اسـت و چین خریدار اوره ایـران نخواهد بود. 
1- China customs reported by ICIS
2- Reported by Platts S&P
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.

هنـد نیـز تاکنـون موضـع مشـخصی نگرفته اسـت. بنابراین الزم اسـت در شـرایط تحریم پتروشـیمی به 
صـورت هوشـمندانه منافـع چند وجهی کشـورهای خریدار را بررسـی کـرد تا بتوان ضمـن پیش بینی عملکرد 

آنها در شرایط تحریمی، موضع فروشندگان ایرانی در تعامل با آنها را مشخص کرد. 

بازیگران نقش آفرین در صنعت پتروشیمی ایران
بررسی و تحلیل ترکیب سهامداری بازیگران مختلف در مجموعه صنعت پتروشیمی می تواند تصویر بهتری از 
چهره این صنعت در کشور ارائه داده و در تحلیل علل برخی روندها، کنش ها، واکنش ها و اظهار نظرها، تأثیرات 
بر قوانین و سیاست گذاری های خرد و کالن این صنعت و سایر عوامل مرتبط راهگشا باشد. بر اساس اطالعات 
مالکیت مجتمع های کشور، بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی ایران در چند سال اخیر عبارتند از: هلدینگ خلیج 
فارس1، وزارت نفت، نیروهای مسلح )ساتا(، وزارت رفاه )صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بانک رفاه و...( و 

سهام عدالت که در نمودار زیر توزیع سهامداری این بازیگران در سال 96 به صورت خالصه آمده است.2 

نمودار 13- توزیع سهامداری صنعت پتروشیمی ایران در سال96
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منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1- سـهامداران: شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی )17.4 %(، صندوق بازنشسـتگی کارکنان شـرکت ملی نفت )11.8 %(، گروه پتروشـیمی تابان 
فردا )%14.6( و تاپیکو )7.5 %( می باشند. گروه پتروشیمی تابان فردا متعلق به صندوق بازنشستگی نفت می باشد. 

2- تخصیـص هـر شـرکت بـه یـک بازیگـر بـر اسـاس سـهام عمـده آن شـرکت بـوده اسـت. بـرای مثـال سـهام شـرکت پتروشـیمی جم 
متعلـق بـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری )23.72 %+86 22 %+ 3.6 %(، تاپیکـو )16.36 %(، سـرمایه گذاری اسـتانی )15%(، گروه پتروشـیمی 
سـرمایه گذاری ایرانیـان )4.76 %(، صنـدوق بیمـه روسـتاییان و عشـایر )4.22 %( و سـایر )9.47 %( می باشـد. بـر ایـن اسـاس سـهامدار عمـده 

)مالک( پتروشیمی جم صندوق بازنشستگی کشوری )وزارت رفاه( می باشد. 
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بـر اسـاس ایـن نمـودار عمـده واگذاری های یک دهـه اخیر از جنـس انتقـال مالکیت درون دولـت و بین 
نهادهـای دولتـی و غیردولتـی بـوده اسـت. بخـش سـایر در نمـودار باال نیز شـامل سـهام شـناور در بورس و 

فرابورس و مابقی سهامداران با سهام کمتر از 3 درصد هستند. 
همان طورکـه پیش تـر بیـان شـد، تمرکز عمـده مجتمع های پتروشـیمی ایـران بر محصوالت باالدسـتی 
بـوده اسـت. عمده تریـن دالیـل ایـن تمرکـز عبارتنـد از: دسترسـی بـه خـوراک ارزان، پاییـن  بـودن سـطح 
تکنولـوژی، ریسـک فـروش پاییـن محصـوالت باالدسـتی، امـکان فـروش در محموله های بسـیار بـزرگ و 

فقدان برنامه توسعه ای بلندمدت در کالن بخش پتروشیمی. 
بـرای مقایسـه بهتـر و دقیق تـر واحدهای پتروشـیمی نیاز به بررسـی محصـوالت در چارچوبی مشـخص 
اسـت؛ بـر ایـن اسـاس عمده محصـوالت تولیدی در پتروشـیمی ایـران را می توان در 5 دسـته کلـی جای داد 
کـه بـه تفصیل در جدول زیر آمده اسـت. واحدهای پتروشـیمی بر اسـاس مجموعـه ای از عوامل و مزیت های 

رقابتی به تولید یک یا چند دسته از این محصوالت می پردازند. 

جدول 1- محصوالت اصلی پتروشیمی ایران

دسته بندی محصوالت پتروشیمی ایران
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پورتفوی صندوق بازنشستگی کشوری در صنعت پتروشیمی
صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری به طور مسـتقیم یـا از طریـق شـرکت های سـرمایه گذاری زیرمجموعه خود 
در شـرکت های پتروشـیمی سـهامدار اسـت که لیسـت پتروشـیمی ها بـه همراه درصـد سـهامداری صندوق 
در جـدول زیـر آمده اسـت. در ایـن جدول همچنیـن واحدهای مهم پتروشـیمی که صندوق بازنشسـتگی به 

صورت غیرمستقیم و با دو واسطه در آنها سهامدار است نیز مشاهده می شوند. 

جدول 2- جزئیات سهامداری صندوق بازنشستگی در شرکت های پتروشیمی
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پتروشیمی های مرتبط با صندوق بازنشستگی
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منبع: سایت کدال و روزنامه رسمی

مطابق این جدول سـهام صندوق بازنشسـتگی در 4 پتروشـیمی جم، مسـجد سـلیمان، پتروشـمیران 
و پلـی  پروپیلـن جـم از نـوع مدیریتـی و در مابقـی شـرکت ها، بـه صـورت سـهام غیرمدیریتـی اسـت. 
همچنیـن در مـواردی بـا وجـود مجموع سـهامداری بیـش از 15 درصد، نماینـده ای از سـوی صندوق در 
هیئت مدیره شـرکت معرفی نشـده اسـت. از پتروشـیمی های لیسـت باال شـرکت های پتروشـیمی باختر، 
مسـجد سـلیمان، ایـالم و پتروشـمیران غیربورسـی و مابقـی شـرکت ها به صورت سـهامی عام هسـتند. 
در جـدول زیـر حاکمیـت پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق بازنشسـتگی مشـخص شـده اسـت، بر این 
اسـاس سـهامداران اصلـی پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق تاپیکـو )بـا 4 شـرکت( و هلدینـگ خلیج 

فارس )با 3 شرکت( می باشند.  
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جدول 3- سهامدار اصلی شرکت های پتروشیمی پورتفوی صندوق بازنشستگی

سهامدار اصلی)مدیریتی(

ص.ب. پتروشیمی
ص.ب.تاپیکوکشوری

سایربانک ملیبانک رفاهخلیج فارسنفت

      Pجم

P      اصفهان

     P فن آوران

    P  خارک

   P   ایالم

  P    امیرکبیر

 P     شازند

     P خراسان

     P آبادان

   P   نوری)بورزویه(

      Pمسجد سلیمان

P      باختر

      Pپتروشمیران

      Pپلی پروپیلن جم

     P فارابی

   P   مبین

منبع: سایت کدال
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تولیدات اصلی پورتفوی صندوق
پتروشـیمی های پورتفوی صندوق تنوع نسـبتا مناسـبی در انواع محصوالت تولیدی دارند، به طوری که در این 
سـبد تقریبا از همه محصوالت تولیدشـده در کشـور وجود دارد. در سـال 97 مجموع تولیدات پتروشـیمی ها به 
13.34 میلیـون تـن بـه ارزش بیـش از 40 هـزار میلیارد تومان رسـیده که بیش از 25 درصـد مجموع تولیدات 
کشـور اسـت، بیشـترین تولیدات نیز به  ترتیب مربوط به پتروشـیمی نوری، جم و شـازند می باشـد. سـهم هر 

پتروشیمی از مجموع تولیدات در نمودار زیر آمده است.  

نمودار 14- سهم هر پتروشیمی از مجموع تولیدات پورتفوی صندوق در سال 97
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منبع: محاسبات تحقیق

سه محصول با بیشترین تولید در پتروشیمی های پورتفو عبارتند از برش سبک وسنگین، اتیلن و متانول. 
تولیدات باالتر از 100 هزار تن در نمودار زیر لیست شده اند.1 

1- الگوی تولید و جایگاه محصوالت مختلف در این لیست طی 5 سال اخیر تقریبا ثابت و قابل صرف نظر کردن است.
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نمودار 15- تولیدات بیش از 100 هزارتن پتروشیمی های پورتفوی صندوق بازنشستگی در سال 97
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منبع: محاسبات تحقیق

در سـال 97 مجمـوع صادرات پتروشـیمی های پورتفوی صندوق بازنشسـتگی 5.671 تن بـوده که درواقع 
28 درصـد از مجمـوع صادرات پتروشـیمی کشـور را شـامل می شـود. ارزش ایـن مقدار محصول صادر شـده؛ 
بیـش از 208 هـزار میلیـارد ریـال بـوده کـه در مجمـوع 51 درصـد از مجمـوع درآمدهـای حاصـل از فروش 

محصول شرکت ها را تشکیل می دهد. 
بررسـی سـهم درآمدهـای صادراتـی از مجمـوع درآمدهـای فـروش شـرکت ها، می تواند به فهـم بهتر تأثیر 
پارامترهـای بین المللـی در پایـداری مالی آنها کمک کند. ازاین رو در نمودار زیر نسـبت فـروش داخلی و صادراتی 
پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق در دو سـال 96 و 97 به تصویر کشـیده شـده اسـت. همان طورکه پیداسـت 
پتروشـیمی خـارک 100 درصـد محصـوالت خود شـامل متانـول، بوتان، گوگـرد، پروپـان و پنتان را به خـارج از 

کشور صادر می کند و در این سبد متانول حدود 60 درصد از درآمدهای شرکت را شامل می شود. 

 نمودار 16- مقایسه سهم صادرات و فروش داخلی از درآمدهای پتروشیمی ها
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های کدال
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رقبای عمده پتروشیمی های صندوق
همان طورکه بیان شد محصوالت اصلی صادراتی پتروشیمی های پورتفوی صندوق از گروه شیمیایی )متانول( 
و الفین ها می باشند، بنابراین مقایسه پتروشیمی های تولیدکننده این محصوالت با رقبای داخلی می تواند تصویر 
بهتری از عملکرد آنها ایجاد کند. بر این اساس در جدول زیر مقایسه ای بین این شرکت ها با رقبای اصلی 

داخلی انجام شده است.

جدول 4- مقایسه پتروشیمی های صندوق در دو گروه متانول و الفین با رقبای داخلی
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گاز طبیعی و اکسیژن:-51 %95 %5 %2,867,922         2,901,071         ×پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی مبین

گاز طبیعی: داخلیP           937,142            914,036% 21% 79% 58269.7پتروشیمی فن آوران

گاز ترش: داخلیP            619,180            634,937% 0% 100% 86410.98پتروشیمی خارک

تولید کنندگان الفین

اتان: شرکت ملی نفت-45 %66 %34 %1,718,874         4,144,949         ×پتروشیمی مارون

 اتان: پارس جنوبیP         2,168,915         1,552,534% 75% 25% 321348.9پتروشیمی جم
برش سبک: پتروشیمی نوری

 نفتا: پاالیش نفت آبادانP         1,911,126           917,402% 51% 49% 24190.8پتروشیمی شازند
پاالیش نفت شیراز

 پتروشیمی بوعلی سیناP         1,316,193           849,723% 75% 25% 18143.3پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی بندرامام

منبع: محاسبات تحقیق 
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سود دریافتی صندوق از پتروشیمی های پورتفو
اطالعـات صورت هـای مالـی شـرکت های پتروشـیمی در سـال 97 نشـان دهنده سـودده  بـودن 8 شـرکت 
از 10 شـرکتی اسـت کـه اطالعـات مالـی آنهـا قابـل دسترسـی بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس و با تقسـیم 
سـود خالـص شـرکت ها بیـن سـهامداران عمـده از جمله صنـدوق بازنشسـتگی، مجمـوع سـود دریافتی از 
پتروشـیمی ها در سـال 97 حـدود 2.600 میلیـارد تومان بوده که سـهم هر پتروشـیمی از این رقـم در نمودار 

زیر آمده است. 

نمودار 17- سود دریافتی صندوق بازنشستگی از پتروشیمی های پورتفو
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منبع:محاسبات تحقیق با داده های کدال

بنابرایـن بیشـترین عایـدی از پتروشـیمی ها مربـوط بـه پتروشـیمی جـم، خـارک و فـن آوران اسـت کـه 
روی هم رفتـه رقمـی حـدود 2 هـزار میلیـارد تومـان بـرای صنـدوق بازنشسـتگی سـود خالـص حاصـل از 
سـرمایه گذاری بـه همـراه دارنـد. بنابرایـن در ادامـه بررسـی ها، تحلیـل روندهـای ایـن شـرکت ها خصوصـا 
در بخـش صـادرات، بررسـی سـبد محصـوالت تولیـدی آنها و مطالعـه بازار ایـن محصـوالت در کوتاه مدت و 

میان مدت از اولویت باالتری نسبت به بقیه شرکت ها برخوردار است. 
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گلوگاه های تحریمی
آنچـه در بخش هـای پیشـین مـرور شـد، تصویری بـود از تعادل فعلـی صنعت پتروشـیمی در جهـان، ایران و 
نیـز جایـگاه پتروشـیمی های پورتفـوی صندوی بازنشسـتگی در ایـن سـاختار. همان طورکه بیان شـد صنعت 
پتروشـیمی از جملـه صنایعـی اسـت کـه تقسـیم کار بین المللـی آن به گونـه ای تنظیم شـده که هـر منطقه و 
هـر کشـور بنابـر موقعیت هـای اسـتراتژیک و مزیت هـای رقابتـی، در بخشـی از زنجیـره ارزش ایـن صنعـت 
بـه ایفـای نقـش می پـردازد، بنابرایـن تغییر ایـن پارادایـم هزینه هایی بـرای همه بازیگـران به همـراه خواهد 
داشـت. ازایـن رو تغییـر ایـن تعـادل چه در قالـب تحریم  فعالیت های صنعت پتروشـیمی یک کشـور از سـوی 
مجموعـه ای از بازیگـران باشـد و چـه بـه صـورت اتخـاذ راهبردهای سـخت گیرانه برای کشـورها بـه منظور 
تحقـق اهـداف سیاسـتی در حوزه کاهش انتشـار آالینده ها، مجموعـه ای از تأثیرات بـزرگ و کوچک را در کل 

زنجیره فعالیت های صنعت پتروشیمی جهان خواهد گذاشت. 

زنجیره فعالیت های قابل تحریم
به طورکلـی در حـوزه پتروشـیمی 5 محـور اصلـی برای اعمـال تحریم ها علیه کشـورمان وجـود دارد. تحریم 
صـادرات محصـوالت پتروشـیمی )تحریـم فـروش محصـول(، تحریـم مالـی و بانکـی بـرای تراکنش های 
مربـوط بـه صـادرات محصـوالت، تحریـم کشـتیرانی و بیمـه حمل ونقـل، تحریم دانـش فنـی، تجهیزات و 
کاتالیسـت ها و تحریـم تأمیـن مالـی و سـرمایه گذاری در ایجـاد یا توسـعه واحدهای پتروشـیمی. چالش های 
ایجـاد شـده در هـر یـک از ایـن 5 محور، نهایتـا منجر به کاهـش درآمدها و یـا افزایش هزینه در شـرکت ها 
خواهنـد شـد. در کنـار ایـن عوامـل، تغییـرات محیـط داخلی صنعت پتروشـیمی کشـور شـامل تغییـرات در 
نـرخ خـوراک، افزایـش نـرخ تسـعیر ارز، مقررات داخلـی منع صـادرات محصوالت پتروشـیمی و یـا افزایش 
هزینه هـای ریالـی شـرکت های پتروشـیمی نیـز می تواننـد بـر جریان مالی پتروشـیمی های کشـور بـه  ویژه 
پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق بازنشسـتگی تأثیرگذار باشـند. ازایـن رو در ادامه تمرکز ویـژه ای بر برآورد 
هزینه های مسـتقیم تحریم بر شـرکت های پتروشـیمی انجام خواهد شـد که بخشـی از آن در این قسـمت 

و مابقی در فصل های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تاریخچه مختصر تحریم پتروشیمی
تحریـم صنعت پتروشـیمی ایران به طور خاص بیش از 10 سـال سـابقه ندارد، امـا زنجیره فعالیت های صنعت 
نفـت وگاز -بـا تأثیر مسـتقیم بر توسـعه صنعت پتروشـیمی- در بخش های مختلـف و در مقیاس های متفاوت 



43فصل اول: تصویری کالن از صنعت پتروشیمی در دنیا، ایران و صندوق بازنشستگی

حـدود 4 دهـه  قدمـت دارد. در ادامـه سـیری از تحریم هـای مختلـف کـه به طور ویـژه صنعت پتروشـیمی را 
هدف قرار داده اند مرور می شود: 

اولین تحریم صادرات محصوالت پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی   -
قطع نامه  1929در تاریخ 19 خرداد ماه سال 89 صورت گرفت.1

اوبامـا، رئیـس جمهـور وقـت آمریکا در 30 آبان ماه سـال 90، قانون منـع ارائه کاال، خدمـات، فناوری و یا   -
حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می شود امضا کرد2. 

در تاریـخ 4 فروردیـن مـاه سـال  91منـع فـروش تجهیـزات و تکنولـوژی به ایران توسـط اتحادیـه اروپا   -
تشـدید و در 8 مـرداد سـال 91 تحریـم نهادهای مالـی  و فردی مرتبط با خرید محصوالت پتروشـیمی به 

آن اضافه شد3. 
همچنیـن تحریم هـای پتروشـیمی در تاریخ هـای 30 آذر سـال 91 و 13 خرداد سـال 92 تشـدید شـد که   -
بر اسـاس آن وزارت خزانه داری 8 شـرکت پتروشـیمی بندرامام، پتروشـیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، 
پتروشـیمی نوری، پتروشـیمی پارس، پتروشـیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شـازند و پتروشیمی تبریز را 
در فهرسـت شـرکت های تحریمـی قـرار داده و صـادرات محصوالت پتروشـیمی و نقل وانتقـاالت مالی را 

با دشواری مواجه کرد.4 
در تحریم هـای اخیـر آمریـکا علیـه ایـران نیـزـ  که قرار بـود در 180 روز پـس از خروج آمریـکا از برجام   -
)13 آبـان 1397( اجرایـی شـود ـ ردپـای محصـوالت پتروشـیمی دیـده می شـود.5 در بخشـی از ایـن 
تحریم هـا آمـده اسـت: »تحریـم مربـوط بـه معاملـه با شـرکت ملی نفـت ایران، شـرکت ملـی نفتکش 
ایـران، شـرکت بازرگانـی نفـت ایـران )نیکـو( از جمله خریـداری نفت، محصـوالت نفتی یـا محصوالت 

پتروشیمی از ایران«. 

چالش های ناشی از تحریم فروش محصول
ایـران تـا پیـش از اعمـال تحریم های بین المللی )دهه 80 شمسـی(، به طور متوسـط سـاالنه 2 تـا 2.5 میلیارد 
دالر محصـوالت پتروشـیمی خـود را بـه اتحادیـه اروپـا صـادر می کـرد که بـا افزایـش تحریم ها، کشـورهای 
آسـیایی، آفریقایـی و آمریـکای جنوبـی جایگزین اروپا شـدند. پـس از وضع تحریم هـای دور قبل، محصوالت 

1- https://www.un.org/press/en/2010/sc9948.doc.htm 
2- https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/21/executive-order-13590-iran-sanctions
3- https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001: 0112:EN:PDF 
4- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1965.aspx
5- https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190607.aspx
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پتروشـیمی ایـران از نظـر ارزش 22 تا 27 درصد بـه چین، 13 درصد به هندوسـتان، 18.5 درصد به خاورمیانه، 
18 درصـد بـه شـرق آسـیا، 23 درصـد بـه جنـوب شـرق آسـیا، 4 درصد بـه کشـورهای آفریقایی و یـک تا 2 

درصد به اروپا صادر شده است.1 
همان طورکـه در بخـش تجـارت خارجـی ایران بیان شـد، طـی سـال های 91 و 92 صـادرات محصوالت 
پتروشـیمی ایـران بـا کاهـش حدود 15 درصدی روبه رو شـد. بررسـی اقـالم صادراتی محصوالت پتروشـیمی 
نشـان می دهـد متانـول و گاز مایـع بیشـترین سـهم را در این کاهـش صادرات داشـته اند و از آنجا کـه این دو 
محصـول و به ویـژه متانـول سـهم زیـادی در مصرف داخلی نـدارد )بیـش از 90 درصد متانول تولیدی کشـور 
صـادر می شـود(، می توان اسـتنباط کـرد که اعمال شـرایط تحریمی بر صـادرات این محصول و شـرکت های 

صادرکننده )فن آوران، خارک و زاگرس( تأثیر داشته است. 
بررسـی مقاصد صادراتی محصوالت پتروشـیمی ایران نیز نشـان دهنده محدودشـدن سـهم ایران در تأمین 
نیازهـای کشـورهای اروپایـی در محصوالت پتروشـیمی اسـت؛ به طوری که سـهم اروپایی ها در بیـن بازارهای 
هـدف ایـران در سـال 96 کمتـر از 5 درصـد بـوده اسـت، این در حالی اسـت که پیـش از تحریم هـای دور قبل 
ایـن سـهم حـدود 10 درصـد بـود. تغییـر بازارهـا از کشـورهای اروپایی بـه دیگر کشـورها از جمله کشـورهای 

آسیایی و  آفریقایی از جمله استراتژی های اتخاذ شده در دوران تحریم است. 
کشـورهای همسـایه همچـون افغانسـتان و عراق و در درجه بعد پاکسـتان بیشـتر واردکننـده محصوالت 
نهایـی صنعـت پتروشـیمی از جملـه پالسـتیک ها و مـواد شـوینده بودنـد و سـهم ایـن کشـورها از صـادرات 
محصـوالت پایـه پتروشـیمی ایـران کمتر اسـت. در جدول زیر سـهم ایران در واردات پتروشـیمی کشـورهای 
همسـایه نشـان داده شـده اسـت. ایـن جـدول بـه اطالعـات مربوط بـه صـادرات پلی اتیلـن، متانـول و اتیلن 

گلیکول پرداخته که بیش از 60 درصد صادرات پتروشیمی ایران در سال 96 را تشکیل می دهند. 

1- آمار مرکز پژوهش های مجلس
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جدول 5- سهم ایران در واردات محصوالت پایه پتروشیمی کشورهای همسایه

سهم ایران در 
واردات متانول 

همسایگان
نام کشور

سهم ایران در 
واردات گالیکول 

همسایگان
نام کشور

سهم ایران در 
واردات اوره 
همسایگان

نام کشور
سهم ایران در 

واردات پلی اتیلن 
همسایگان

نام کشور

% 29 ترکیه % 5.7 ترکیه % 7.2 ترکیه % 86 ترکیه

% 2.8 پاکستان % 96 آذربایجان % 14 آذربایجان % 72 ارمنستان

% 74 ارمنستان % 1 پاکستان % 12 امارات % 0.58 پاکستان

% 6.1 امارات % 46 ارمنستان % 7.2 آذربایجان

% 0.018 امارات

% 27 گرجستان

% 2.8 قرقیزستان

منبع: سایت گمرک کشورهای مقصد و گزارش مرکز پژوهش ها

تنـوع بخشـی بـه مشـتریان و مقاصـد صادراتـی یکـی از راهکارهـای مقابلـه بـا اقدامات تحریمی اسـت؛ 
در واقـع یکـی از تفاوت هـای تحریـم نفـت خـام بـا محصـوالت پتروشـیمی همیـن موضـوع اسـت. ازایـن رو 
بـرای یافتـن جایگزین هـای صادراتی در صنعت پتروشـیمی، بررسـی وضعیـت واردات محصوالت پتروشـیمی 
کشـورهای همسـایه می توانـد مفیـد باشـد. آمار جدول شـماره 5 نشـان می دهد به جـز آذربایجان و ارمنسـتان 
)کـه حجـم بـازار زیادی هم ندارند(، سـهم زیادی از واردات کشـورهای همسـایه توسـط کشـورهایی جز ایران 
تأمیـن می شـود. ایـن موضـوع در خصوص ترکیـه که حجم بـازار محصوالت پتروشـیمی در آن بسـیار بزرگتر 
از سـایر کشـورهای همسـایه ایران اسـت، پررنگ تر بـوده که دلیل اصلـی آن هزینه جابه جایـی محصول برای 
پتروشـیمی های داخلـی جهت حمـل محصول به گمرک ترکیه اسـت.1 اطالعات دریافتـی از مصاحبه ها حاکی 

از تأثیر منفی فروش اعتباری رقبایی همچون عربستان بر صادرات ایران به کشورهای هدف است. 
یکـي دیگـر از اثـرات تحریم صادرات محصوالت پتروشـیمي کشـور که توسـط فعاالن ایـن حوزه مطرح 
مي شـود، کاهش درآمدهاي صادراتي محصوالت پتروشـیمي طي سـال هاي اخیر خصوصا مقطع تحریم های 
دور قبـل و تحریم هـای جدیـد بوده اسـت. کاهش قیمت هـا، محدودیت بـازار و افزایش هزینه هـاي مبادالتي 
ازجملـه دالیـل اصلـي این کاهـش درآمـد می باشـد. تولیدکننـدگان محصوالت پتروشـیمي به دلیـل محدود 

1- همان
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بـودن بازارهـاي هـدف و البتـه آگاهـي خریـداران از ایـن محدودیت هـا، در برخـي مواقـع مجبـور بـه فروش 
محصـوالت خـود، پایین تـر از قیمت هـاي منطقـه اي بودند و البتـه رقابت ناسـالم میان تولیدکننـدگان داخلي 

محصوالت پتروشیمي نیز به این مسئله دامن مي زد.1 

چالش های ناشی از تحریم تأمین مالی و سرمایه گذاری
اعمـال تحریم هـا بـا افزایش ریسـک و عـدم قطعیت، موجب تشـدید کاهش انگیـزه سـرمایه گذاری خارجی 
در کشـور می شـوند. پـس از برجـام نیـز حساسـیت های سیاسـی و اقتصـادی طرف هـای ایرانـی مذاکـره 
کننـده از یـک سـو و تردیـد در تـداوم برجـام از سـوی طرف هـای خارجـی از سـوی دیگـر، بر حساسـیت و 
سـختی مذاکـرات می افـزود کـه نتیجـه آن چیـزی جـز زمان بـر شـدن قراردادها و تأخیـر در عملیاتی شـدن 
سـرمایه گذاری ها نبـود. در مجمـوع بـه دلیـل فراهم نبـودن فضـای مناسـب کسـب وکار در سـال های اخیر، 
جـذب سـرمایه گذاری خارجـی بـا کنـدی روبـه رو بـوده و اسـتفاده از منابع داخلی شـامل مشـارکت بانک ها، 
تسـهیالت صنـدوق توسـعه ملی، سـرمایه بخش خصوصی و گشـایش خط اعتبـاری چین از جملـه اقدامات 

در این حوزه است. 
بـر اسـاس آمـار موجـود شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی، ارزش کل سـرمایه گذاری های انجام شـده در 
صنعـت پتروشـیمی ایران طی 50 سـال گذشـته، حـدود 45 میلیارد دالر بوده اسـت که حـدود 20 میلیارد دالر 
آن تنهـا در طـی سـال های 1380 تـا 1385 اتفـاق افتـاده اسـت.2 بـه عبـارت دیگـر در بهترین شـرایطی که 
محدودیتـی بـرای انتقـال فنـاوری روز دنیا وجـود نداشـت، طرح ها در مالکیـت دولت بود و تضامیـن فاینانس 
توسـط دولت انجام می شـد، کشـور توانسـت ظرف مدت 6 سـال معادل 20 میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی 
سـرمایه گذاری کنـد کـه از ایـن میـزان 78 درصـد از محـل فاینانـس خارجی انجام شـد. نکته مهـم آن که به 
دلیـل افزایـش قیمـت نفت خام و محصـوالت مرتبط از جمله محصوالت پتروشـیمی در بـازه زمانی مذکور و 
سـال های بعـد از آن بخـش عمـده ای از سـرمایه گذاری ها جبـران شـده و طرح هـا در مدت زمـان کوتاهی به 
سـوددهی رسـیدند. اما در دهه گذشـته این شـرایط تغییر کرده و سـهم تسـهیالت فاینانس خارجی در تأمین 

مالی پروژه های صنعت پتروشیمی کشور کاهش یافته است.3 

1- گزارش مرکز پژوهش ها، سال 1394
2- گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال 1396

3- گزارش مرکز پژوهش ها، 1397
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تحریم تراکنش های مالی و بانکی
تحریـم بخـش مالـی، یکـی از مهم تریـن تحریم ها علیـه ایران در دهه گذشـته اسـت. اهمیت ایـن تحریم ها 
از آن جهـت اسـت کـه همـه تراکنش هـای مالـی ایـران بـا دیگر کشـورها را هـدف قـرار داده و عمـال باعث 
ایجـاد اختـالل در نظـام تجـارت خارجـی کشـور می شـود. در دوره قبـل تحریم ها نیـز صنعت پتروشـیمی از 
تحریم هـای حـوزه پولـی و بانکـی مصـون نمانـد و شـرکت های پتروشـیمی تحـت تأثیـر تحریم هـای مالی 

نمی توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی وارد کشور کنند.1 
پـس از اجـرای برجـام نیـز مشـکالت مرتبط بـا ارائه خدمات بانکـی و انتقال پـول به طور کامل رفع نشـد 
و نقل وانتقـال پـول حاصـل از صاردات محصوالت پتروشـیمی همچنان از طریق کانال هـای غیرمتعارف انجام 
می شـد. نقل وانتقـال وجـوه حاصـل از صـادرات حتـی بـه کشـور چیـن کـه بزرگ تریـن مشـتری محصوالت 
صادراتـی ایـران بـوده بـا محدودیت هـای بسـیاری از سـوی بانک هـای چینـی و گمـرک ایـن کشـور مواجـه 
اسـت و بعضـا بـه صـورت غیرمسـتقیم انجـام می گیـرد. بنابر اظهـارات فعـاالن صنعـت پتروشـیمی، چین در 
سـال های اخیـر اقدامـات محدودکننده جدی تـری بـر واردات محصوالت پتروشـیمی از ایران و مـراودات مالی 

با طرف های ایرانی به اجرا گذاشته است.2 

1- همان
2- اظهارنظرات فعاالن صنعت پتروشیمی در مصاحبه با مجریان پروژه
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جمع بندی
مرور تجارب تحریم های دور قبل و همچنین برآوردهای کلی از وضعیت بازار محصوالت اصلی صادراتی ایران 
)همچون متانول و پلی اتیلن( نشان می دهد؛ هدف حذف ایران از بازارهای صادراتی به طورکلی در این مقطع 
زمانی امکان ناپذیر است. اما روند توسعه ظرفیت های تولید دنیا خصوصا در منطقه آمریکای شمالی )ایاالت 
متحده( و همچنین خاورمیانه )عربستان و امارات( نشان می دهد تعادل فعلی در چرخه تجارت جهانی محصوالت 
پتروشیمی دو سالی است که درحال تغییر است، خصوصا توسعه گازهای شیل در آمریکا تأثیر زیادی بر بازار جهانی 

متانول خواهد گذاشت که یکی از سه محصول اصلی صادراتی ایران طی سال های اخیر بوده است. 
محصـوالت اصلـی صادراتی ایـران عبارتند از: پلی اتیلن، متانـول، اتیلن گلیکـول، اوره، ترکیبات حلقوی و 
غیرحلقـوی )بنـزن، پارازایلیـن و...(، ایزوپرن، پی وی سـی، اسـتایرن، زایلـن و آمونیاک کـه روی هم رفته حدود 
80 درصـد ارزش صـادرات پتروشـیمی ایـران را تشـکیل می دهنـد. مقاصـد اصلـی صادراتی ایـن محصوالت 
بـه ترتیـب چیـن، هنـد، امـارات و ترکیه می باشـند. بـازار چین علی رغم مشـکالتی کـه در نقل وانتقـال وجوه 
بـرای طرف هـای ایرانی داشـته، یکـی از پایدارترین مقاصد صادراتـی حداقل در میان مدت خواهـد بود. اعمال 
تحریم هـای دور قبـل باعـث افزایش سـهم این بازار و کاهش سـهم اروپـا در مقاصد صادراتی ایران شـد. این 
تحلیـل دربـاره هنـد بـا احتیاط بیشـتری وجود داشـته و مشـتریان هنـدی در دور قبلی تحریم ها بـه تبعیت از 

تحریم های آمریکا مروادات خود را با تولیدکنندگان ایرانی محدود کردند. 
طـی سـال های 91 و 92 صـادرات محصـوالت پتروشـیمی ایـران بـا کاهش حـدود 15 درصـدی روبه رو 
شـد. بررسـی اقالم صادراتی محصوالت پتروشـیمی نشـان می دهد متانول و گاز مایع بیشـترین سـهم را در 
ایـن کاهـش صـادرات داشـته اند و از آنجـا کـه ایـن دو محصـول و به ویـژه متانول سـهم زیـادی در مصرف 
داخلـی ندارنـد، می توان اسـتنباط کرد که اعمال شـرایط تحریمی بر صـادرات این محصوالت و شـرکت های 

صادرکننده )فن آوران، خارک و زاگرس( تأثیر منفی داشته است. 
سـه شـرکت پتروشـیمی جـم، فـن آوران و خـارک بیشـترین تأثیـر را در سـبد سـرمایه گذاری صنـدوق 
بازنشسـتگی در سـال های اخیـر داشـته اند. مجمـوع ارزش صـادرات ایـن سـه شـرکت در سـال 97 و 96 بـه 
ترتیـب برابـر 7.8 و 5 هـزار میلیارتومـان بـوده کـه از نظـر حجـم معـادل بیـش از 40 درصد مجمـوع صادرات 
پتروشـیمی هایی اسـت که صندوق بازنشسـتگی در آنها سـهامدار اسـت. ازاین رو در ادامه، تحلیل روندهای این 
شـرکت ها خصوصـا در بخش صادرات، بررسـی سـبد محصـوالت تولیدی آنهـا و مطالعه بـازار این محصوالت 
در کوتاه مـدت و میان مـدت از اولویـت باالتـری نسـبت به بقیه شـرکت ها برخوردار اسـت و تمرکز بیشـتری بر 

این شرکت ها و محصوالت آنها که عمدتا از دسته پلیمرها، متانول و الفین هستند انجام خواهد شد. 



- در سـال97، 85% سـود خالـص، 47% حجـم کل تولیـدات 
و 44% از درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های پورتفوی 
صنـدوق، مربـوط به 4 پتروشـیمی جم، فـن آوران، خارک 

و شازند بوده است. 
- اصلی تریـن بازیگـران جهانـی متانـول، چیـن و خاورمیانـه 
)ایـران و عربسـتان( می باشـند و ایـن تعـادل تا 10 سـال 

آتی نیز حفظ خواهد شد. 
تولیدات  از  صادرات  سهم  درصدی   50 میانگین  وجود  با   -

پتروشیمی ایران، این نسبت برای متانول 90 به 10 است.
- طی 10 سـال اخیر سـالیانه 4 درصد حجـم متانول صادراتی 
رشـد داشـته که در ازای آن درآمدهای ارزی سـالیانه رشد 

13 درصدی را تجربه کرده است.  
مقاصـد  عمـده  قبـل  دور  در  تحریم هـا  اوج گیـری  بـا   -
صادراتـی ایـران )75%( بـه چیـن و هنـد محـدود شـده 
و ایـن نسـبت بعـد از برجام نیـز تغییر محسوسـی نکرده 

است. 

وم فصـل د

یران متانول؛ حفظ مزیت رقابتی ا
در مقابل آمریکا در میان مدت





چکیده
از میـان 14 پتروشـیمی صنـدوق، پتروشـیمی های جم، فن آوران، خارک و شـازند، بیشـترین تأثیر را در سـبد 
سـرمایه گذاری صنـدوق بازنشسـتگی داشـته اند، به طوری کـه 85 درصـد سـود خالص صندوق بازنشسـتگی 
از پتروشـیمی ها، از ایـن 4 پتروشـیمی بـه دسـت آمـده و به عـاوه 47 درصـد کل تولیـدات و 44 درصـد از 
درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق را تشـکیل می دهنـد. بـا توجـه بـه سـهم بیش از 
50 درصـدی درآمدهـای صادراتـی از مجمـوع درآمدهـای این شـرکت ها، بررسـی اقـام اصلـی صادراتی و 
همچنیـن مقاصـد اصلی ایـن اقام از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت. در مجموع، درآمد حاصـل از صادرات 
دو محصـول متانـول و پلی اتیلـن توسـط این 4 شـرکت بیش از 63 درصـد مجموع درآمدهـای صادراتی آنها 

را شامل می شود. 
در سـال 2018 از 680 میلیـون تـن محصـول تولید شـده در صنایع پتروشـیمی سراسـر دنیـا، 78 میلیون 
تـن )12 درصـد( مربـوط بـه متانول بوده اسـت. چین با حـدود 47 درصـد، خاورمیانه با 18 درصـد و آمریکای 
جنوبـی بـا 10 درصـد، تولیدکننـدگان عمـده این محصول پتروشـیمی هسـتند. چین بـا وجود ظرفیـت 63.8 
میلیـون تنـی امـا تنهـا 57 درصد از ایـن ظرفیت را در سـال 2018 فعال نگه داشـته اسـت. منطقـه خاورمیانه 
امـا از بیـش از 85 درصـد ظرفیـت واحدهای فعال بـرای تولید متانول اسـتفاده کرده و بیـش از 80 درصد این 

میزان تولید به مناطق مختلف جهان صادر شده است. 
تقاضـا بـرای محصـول متانول الگویی نسـبتا مشـابه تولید دارد. طـی یک دهه اخیر چیـن متقاضی اصلی 
محصـول متانـول در تمـام دنیـا بـوده و طـی این سـال ها تقاضای متانـول این کشـور همواره بیـش از میزان 
تولیـد بـوده اسـت. در سـال 2018، بیش از دوسـوم تقاضـای جهانی متانول مربـوط به چین و بعـد از آن برای 
آمریـکای شـمالی و اروپاسـت. در قیمت گـذاری متانـول موارد مختلفی دخیل اسـت؛ موازنه عرضـه و تقاضای 
موجـود، وضعیـت جهانـی انـرژی، سـاختارهای تجارتـی حاکـم بر هـر منطقـه نظیر میـزان تعرفـه و مالیات، 
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تکنولـوژی و خـوراک مصرفـی بـرای تولید از جملـه پارامترهای مؤثـر بر تعیین قیمت متانول هسـتند.
از 4.5 میلیـون تـن متانـول تولید شـده در ایران در سـال 97، حـدود 430 هزار تن در داخل کشـور فروش 
رفتـه و بیـش از 90 درصد آن صادر شـده اسـت و این درحالی اسـت کـه میانگین درصد صـادرات محصوالت 
تولیـدی پتروشـیمی در ایـران 50 درصـد اسـت. دالیل عمده توجـه ویژه پتروشـیمی ایران به متانـول، تأمین 
منابـع مالـی از سـوی سـرمایه گذاران چینـی، فراهم بـودن زمیـن مناسـب در کنـار دریا )بـه دلیل آب بـر بودن 
واحدهـای متانـول(، قیمـت ارزان گاز و خریـد فنـاوری تبدیـل گاز طبیعی بـه متانول پیـش از تحریم های دور 

اول می باشد. 
در مجمـوع بـه طـور میانگین طی 10 سـال اخیر حجم صادراتی متانول 4 درصد رشـد سـالیانه داشـته که 
در عـوض درآمدهـای ارزی حاصـل از صادرات افزایش سـالیانه 13 درصدی را تجربه کرده اسـت. با اوج گیری 
تحریم هـا در دور قبـل، بازارهـای صادراتـی ایران به دو کشـور چین و هند محدود شـده اسـت و بعـد از توافق 
برجـام نیـز بازآرایـی سـبد صـادرات متانول بـه خوبی انجـام نشـد. درحال حاضـر اصلی ترین شـرکای تجاری 

ایران در محصول متانول، چین و هند هستند. 
بـا توسـعه فنـاوری شـیل طی چنـد سـال اخیر، منطقـه آمریکای شـمالی بـه رهبری ایـاالت متحـده، در 
تـدارک برهـم زدن تعـادل فعلی در تجـارت جهانی متانول اسـت. پیش بینی ها حاکی از تبدیل شـدن این منطقه 
از واردکننـده خالـص متانـول در سـال 2016 بـه صادرکننده خالص در سـال 2021 می باشـد. عمـده واحدهای 

متانول آمریکا در جنوب این کشور و در مجاورت میادین گازی به خصوص گاز شیل ایجاد شده اند. 
مقایسـه قیمت هـای FOB  متانـول ایـاالت متحـده و خاورمیانـه بـه مقصـد چیـن در چنـد سـال اخیر 
نشـان می دهـد؛ فاصلـه نسـبتا زیـادی بین ایـن دو قیمت بـه نفع خاورمیانـه وجـود دارد، لذا ایـن موضوع در 
کوتاه  مدت سـبب ایجاد حاشـیه امن نسـبتا مناسـبی برای متانـول تولیـدی در خاورمیانه در رقابـت با آمریکا، 

خواهد شد. 



مقدمه
همچنان کـه در فصل پیشـین اشـاره شـد، بـا توجه به تصویـر جهانی بازیگـران صنعت پتروشـیمی و جایگاه 
ایـران در معـادالت فعلـی ایـن صنعـت، حـذف تولیـدات ایـران از بازارهـای جهانـی در کوتاه مـدت ممکـن 
نخواهـد بـود. لیکـن برنامه هـا و رونـد توسـعه ظرفیت هـای تولیـد در منطقـه خاورمیانـه و اخیـرا آمریـکای 
شـمالی، حاکـی از عـزم ایـن بازیگران بـرای رقابت بـا محصوالت پتروشـیمی ایران خصوصـا در بخش مواد 

شیمیایی و پلیمرها است. 
بررسی پورتفوی صندوق بازنشستگی از حیث محصوالت تولیدی و صادراتی نشان داد که پتروشیمی های 
جم، فن آوران، خارک و شازند بیشترین تأثیر را در سبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی دارند. از این منظر 
بررسی روندهای کان حاکم بر این شرکت ها، محصوالت صادراتی آنها، وضعیت بازار جهانی این محصوالت، 

دورنمای تجاری محصوالت در دنیا و بررسی برنامه های آتی صنعت پتروشیمی ایران، مفید خواهد بود. 
باتوجـه بـه اینکـه در بیـن محصـوالت تولیـدی پتروشـیمی های بیان شـده، متانـول و پلیمرها بیشـترین 
تأثیـر را دارنـد، در ادامـه به بررسـی تخصصی این محصـوالت پرداخته خواهد شـد. ازاین رو فصـل پیش رو، با 
بررسـی روندهـای کان و بازیگـران جهانـی متانول، بـه ارزیابی جایگاه ایران در نقشـه جهانـی این محصول 
پرداختـه و در پایـان نیـز تـاش شـده تـا داللت هـای تحریمـی صـادرات متانـول و تأثیـری کـه می تواند بر 

پورتفوی صندوق بازنشستگی بگذارد، مورد مداقه قرار گیرد. 
در ایـن فصـل، ابتـدا بـه تراز جهانـی عرضه و تقاضـای متانول طی 10 سـال اخیر، بازیگـران منطقه ای و 
جهانـی ایـن محصـول و پارامترهای مؤثر بر قیمت گذاری آن پرداخته خواهد شـد، سـپس بازارهـای صادراتی 
متانـول تولیـدی ایـران و تغییـر آن طـی دوره 10 سـاله و تأثیـر تحریم مورد بررسـی قرار خواهـد گرفت و در 
انتهـا نیـز به صورت جزئی سـهم ایران از بازارهای اصلی صادراتی شـامل کشـورهای چین و هنـد و دورنمای 

میان مدت این بازارها بررسی خواهند شد. 





محورهای اصلی تحریم صنعت پتروشیمی
همان طورکـه در فصـل پیـش اشـاره شـد، به طورکلـی در حـوزه پتروشـیمی 5 محـور اصلـی بـرای اعمـال 
تحریم هـا علیـه کشـورمان وجـود دارد. تحریم صـادرات محصوالت پتروشـیمی )تحریم فـروش محصول(، 
تحریـم مالـی و بانکـی بـرای تراکنش هـای مربـوط بـه صـادرات محصـوالت، تحریـم کشـتیرانی و بیمـه 
حمل ونقـل، تحریـم دانـش فنـی، تجهیـزات و کاتالیسـت  ها و تحریم تأمین مالـی و سـرمایه گذاری در ایجاد 

یا توسعه واحدهای پتروشیمی. 
نکتـه قابـل ذکـر آن کـه تأثیرگذاری بـر جریان اقتصادی کشـور از طریق محورهای اشـاره شـده مختص 
صنعـت پتروشـیمی نبـوده و برای مثال تحریم شـبکه بانکـی و بانک مرکزی اعم از تحریـم فعالیت های مالی 
مربـوط بـه صنعت پتروشـیمی اسـت. اما ابعـادی از این تحریم های شـبکه ای بـر صنعت پتروشـیمی تأثیرات 
بیشـتری دارد کـه از جملـه اصلی تریـن آنها تحریم مبـادالت بانکی و تحریـم حمل ونقل اسـت. در جدول زیر 
اهـم محورهـای تحریمـی صنعت پتروشـیمی و شـواهدی بـر تأثیرگذاری آن بر کسـب وکار ایـن صنعت بنابر 

اظهارات فعالین این بخش مشاهده می شود. 
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جدول 1- محورهای تحریم صنعت پتروشیمی و شواهدی بر اثرپذیری این صنعت

شواهدی در صنعت پتروشیمیمحورهای تحریمی

فروش محصول

کاهش میزان فروش صادراتی در سال های 91، 92 و 97

سهم بیشتر محصول متانول و گاز مایع در کاهش فروش صادراتی

تغییر مقاصد صادراتی از اروپا به چین و هند

سهم زیر 20 درصدی ایران در واردات پتروشیمی کشورهای همسایه

حمل ونقل و بیمه

تجربه نسبتا ناموفق ایجاد کنسرسیوم های بیمه ای در تحریم دور قبل به رغم حمایت دولت

چارتر کشتی های چینی برای حمل محصوالت مایع

افزایش دوبرابری هزینه حمل به مقصد چین و هند

امتناع کشتی های شرکت های اروپایی از پهلوگیری در بنادر ایران

تراکنش های بانکی
و پولی

گسترش فعالیت شرکت های تراستی و تریدینگ با اوج گیری تحریم

چالش دریافت مبلغ حاصل از فروش در چین و هند

افزایش هزینه های کارمزد فروش محصول به دلیل مشکات بانکی

افزایش مطالبات مشکوک الوصول شرکت ها به دلیل معوقات از شرکت های واسطه

تأمین مالی
و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری کشورهای منطقه در چین جهت پایدارسازی بازارهای مصرفی

در دست اجرا بودن 5 طرح از طریق خط اعتباری چین به ارزش 4.5 میلیارد دالر

تأمین مالی یک طرح در دست اجرا توسط کشور ایتالیا به ارزش 24 میلیون دالر

دانش فنی، تجهیزات
و کاتالیست

تأمین عمده طرح های جدید و در دست اجرای پتروشیمی توسط شرکت های اروپایی

تأمین بیش از 90 درصد کاتالیست های موردنیاز شرکت ها از خارج کشور علی رغم دستیابی به دانش 
فنی برخی از این کاتالیست ها در کشور

به طورکلـی بـا کوچک شـدن مقیـاس عملیـات تجـاری )شـامل بازاریابی و فـروش محصـول، حمل ونقل 
محموله هـا و درآمـد حاصـل از فـروش محمولـه( هزینه های تحریـم برای کشـور تحریم کننـده باالتر خواهد 
رفـت. ازایـن رو مشـکاتی کـه شـرکت های فروشـنده محصـوالت بـا مقیاس بـزرگ درگیـر آن هسـتند، به 
مراتـب بیشـتر از فروشـنده های محموله هـای کوچک اسـت. نگاهی به آمـار صادرات محصوالت پتروشـیمی 
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ایـران نشـان می  دهـد در سـال 97 از 20.3 میلیون تن مجموع صـادرات حدود 12 میلیون تـن آن )60 درصد( 
تنهـا مربـوط بـه چهـار محصـول متانـول، پلی اتیلـن، اوره و اتیلن گایکول اسـت کـه عملیات تجـاری آن در 
مقیـاس بـزرگ انجـام می شـود و طبعـا تحریم پذیری آن بیشـتر اسـت. بنابرایـن در ادامه با بررسـی پورتفوی 
صنـدوق بازنشسـتگی، اقـام اصلـی، مقاصد صادراتی و مسـیرهای اثرگـذاری تحریم بر زنجیـره فعالیت های 

شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 

اقالم و مقاصد اصلی صادراتی پتروشیمی های پورتفو
در فصل پیشـین، تصویری کان از وضعیت صنعت پتروشـیمی در جهان و ایران و همچنین گزارشـی تحلیلی 
از پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری ارائه  شـد و چالش هایی که تحریـم این صنعت 
در بخش هـای فـروش محصـول، تراکنش هـای مالـی و بانکـی و همچنین تأمین مالـی و سـرمایه گذاری در 

دوره قبل ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرفت. 
در سـال 97 مجمـوع حجم صادرات پتروشـیمی های پورتفـوی صندوق بازنشسـتگی 5.671 تن به ارزش 
بیـش از 20.8 هـزار میلیـارد تومان بوده که در واقع 28 درصد از مجموع صادرات پتروشـیمی کشـور را شـامل 
می شـود. 51 درصـد از درآمدهـای ایـن پتروشـیمی ها حاصـل صـادرات محصـول بـوده و این نسـبت به طور 
متوسـط در 5 سـال گذشـته بـه صـورت 50-50 حفـظ شـده اسـت. البته بنابـر نمـوداری کـه در فصل پیش 
اشـاره شـده، در 5 پتروشـیمی از 10 پتروشـیمی که اطاعات آنها در دسـترس بود، سـهم درآمدهای صادراتی 
بیـش از 50 درصـد اسـت کـه به ترتیـب عبارتند از: پتروشـیمی های خـارک، فـن آوران، اصفهان، خراسـان و 
نـوری. در نمـودار زیـر سـهم هر پتروشـیمی از مجمـوع درآمدهـای صادراتـی پورتفوی صندوق بازنشسـتگی 

آمده است. 
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نمودار 1- سهم هر شرکت از درآمدهای صادراتی پورتفوی صندوق بازنشستگی در سال 97
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های کدال

تطبیـق اطاعـات ایـن نمـودار و نمودارهـای حاصـل از گـزارش اول، نشـان می دهـد پتروشـیمی های 
جـم، فـن آوران، خـارک و شـازند، بیشـترین تأثیـر را در سـبد سـرمایه گذاری صندوق بازنشسـتگی داشـته اند، 
به طوری کـه ایـن 4 شـرکت روی هم رفتـه 85 درصـد سـود خالـص صنـدوق بازنشسـتگی از پتروشـیمی ها را 
شـامل شـده و به عـاوه 47 درصد کل تولیـدات و 44 درصـد از درآمدهای صادراتی پتروشـیمی های پورتفوی 
صنـدوق را تشـکیل می دهنـد.1 بـا توجـه بـه سـهم بیـش از 50 درصـدی درآمدهـای صادراتـی از مجمـوع 
درآمدهـای ایـن شـرکت ها، بررسـی اقـام اصلـی صادراتـی و همچنیـن مقاصد اصلی ایـن اقـام از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.  

اقالم اصلی
بررسی واحدهای فعال در پتروشیمی های اصلی نشان می دهد عمده محصوالت تولیدی این شرکت  ها که 
قابلیت صادرات دارند، در دسته محصوالت شیمیایی، پلیمر و الفین هستند. در جدول زیر سبد محصوالت تولیدی 

پتروشیمی های اصلی به همراه محصوالت اصلی صادراتی آنها در سال های 96 و 97 آمده است. 

1- ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه پتروشـیمی نـوری با وجـود حجم بـاالی تولیـد و صـادرات، به دلیـل سـهامداری محـدود صندوق 
بازنشسـتگی در آن، تأثیـر کمـی )حـدود 5 درصـد( در عایـدی حاصل از سـود خالص شـرکت ها بـرای صنـدوق دارد، لذا نمی تـوان به عنوان 

پتروشیمی اصلی از آن یاد کرد.  
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جدول2 - سبد محصوالت تولیدی و صادراتی پتروشیمی های اصلی پورتفوی صندوق بازنشستگی
در سال های 96 و97

سه محصول اصلی صادراتیسبد محصوالت تولیدیپتروشیمی

الفین و پلیمرجم

پلی اتیلن سنگین

بوتادین

پلی اتیلن سبک

شیمیایی و سوختخارک

متانول

بوتان

گوگرد

شیمیاییفناوران

متانول

استیک اسید

-

الفین و پلیمرشازند

هیدروکربور آ80 و آ92

اتیلن گایکول

هیدروکربورهای هیدروژنه

منبع: صورت های مالی شرکت ها

در نمـودار زیـر، گـزارش تجمیعـی اقـام صادراتی پتروشـیمی های اصلی آمده اسـت. مطابق ایـن آمار به 
ترتیـب گـروه محصوالت شـیمیایی، پلیمرها و سـوخت بیشـترین سـهم را در صادرات پتروشـیمی های اصلی 
دارنـد. همچنیـن در دسـته محصـوالت شـیمیایی، متانول و در دسـته محصـوالت پلیمری، پلی اتیلن )شـامل 

پلی اتیلن های سبک و سنگین( دارای بیشترین سهم هستند. 
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نمودار 2- حجم صادراتی پتروشیمی های اصلی در سال 97
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منبع: داده های صورت مالی شرکت ها

در بیـن پتروشـیمی های اصلـی صنـدوق، متانـول توسـط دو شـرکت فـن آوران و خـارک تولید می شـود. 
عاوه بـر متانـول، سـوخت هایی نظیـر بوتـان، پروپـان و پنتـان نیـز در ایـن واحدهـا تولیـد می شـوند. ایـن 
شـرکت در کنـار پتروشـیمی زاگـرس، سـه ضلعـی قدرتمند متانول ایران هسـتند کـه حـدودا 5 درصد تولید   2
متانـول در جهـان را در اختیـار دارنـد. محصول متانـول از آنجایی برای صندوق بازنشسـتگی اهمیـت دارد که 
در سـال 97 از مجمـوع 10 هزارمیلیـارد تومـان درآمد صادراتی پتروشـیمی های اصلـی، 35 درصد تنها مربوط 

به محصول متانول بوده است. 
تولیـد پلی اتیلـن نیـز توسـط پتروشـیمی های جـم و شـازند انجـام می گیـرد، ایـن 2 شـرکت عـاوه بـر 
واحدهـای پلیمـری، تولیداتـی در گـروه محصـوالت شـیمیایی و الفین نیـز دارنـد. در مجمـوع، درآمد حاصل 
از صـادرات دو محصـول متانـول و پلی اتیلـن توسـط ایـن 4 شـرکت بیـش از 63 درصـد مجمـوع درآمدهای 
صادراتـی آنهـا را شـامل می شـود. بنابرایـن تمرکز اصلـی در ادامه فصـل بر وضعیت بـازار متانـول، روندهای 
میان مـدت آن و نیـز داللت هـای تحریمی در وضعیـت صادراتی این محصول، خواهد بـود. همچنین در فصل 

بعد به محصوالت گروه پلیمر و سایر محصوالت پرداخته خواهد شد. 
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متانول؛ روندهای کالن و فعاالن جهانی
متانـول سـاده ترین نـوع الـکل و مایعـی بدون رنـگ و بدون بـو و بـه شـدت قابـل اشـتعال اسـت. متانـول از 
محصـوالت پایـه صنایـع شـیمیایی اسـت کـه عموما بـرای تولید دیگـر محصوالت شـیمیایی بـه  کار گرفته 
می شـود. در سـال 2018 از 680 میلیـون تـن محصـول تولیـد شـده در صنایع پتروشـیمی سراسـر جهان، 78 
میلیـون تـن )12 درصـد( مربـوط بـه متانول بـوده اسـت؛ از طرفی مطابـق پیش بینـی IEA، تولیـد متانول با 
تجربـۀ بیشـترین رشـد در بیـن محصـوالت پایـه، تـا 2030 به میـزان 50 درصـد و تـا 2050 به میـزان 100 

درصد رشد خواهد کرد که دوسوم از این رشد مربوط به قاره آسیا )به رهبری چین( خواهد بود. 
منبـع اصلـی تولیـد متانـول، گاز طبیعی و بعد از آن ذغال سـنگ اسـت و ازایـن رو، مزیت رقابتـی در تولید 
متانـول از مناطقـی اسـت کـه غنی از این منابع باشـند. منطقـه خاورمیانه، چیـن و اخیرا آمریکای شـمالی )به 
دلیـل توسـعه گازهای شـیل( نقش آفرینـان اصلی بازار جهانی تولید متانول هسـتند. نگاهـی به منحنی هزینه 
تولیـد متانـول در مناطـق مختلـف نیز نشـان می دهـد، صرفه اقتصـادی با اختـاف از آن منطقـه خاورمیانه و 
آفریقـا بـه دلیـل خـوراک ارزان قیمـت اسـت. تنهـا تغییر این نمـودار طـی سـال های اخیر حرکـت آمریکای 

شمالی به سمت چپ نمودار و افزایش صرفه تولید متانول در این منطقه، می باشد. 

نمودار 3- منحنی هزینه تولید متانول در مناطق مختلف جهان 
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HIS, 2018 :منبع

همان طورکـه بیـان شـد، نکتـه مهم در تولیـد متانول توجه به سـبد خـوراک مـورد اسـتفاده در تولید این 
مـاده اسـت. منطقـه خاورمیانه که حـدود یک پنجم ظرفیـت تولید جهـان را دراختیـار دارد، 100 درصد متانول 
خـود را از گاز طبیعـی تولیـد می کنـد، درحالی کـه منطقـه آسـیای شـمال شـرقی )چیـن، ژاپن، کـره جنوبی و 
تایـوان( بـا در اختیـار داشـتن حدود 50 درصد تولید جهـان بیش از 90 درصد از متانول تولیـدی خود را از ذغال 
سـنگ و تنهـا حـدود 10 درصـد آن را از گاز طبیعی به دسـت می آورد. آمریکای شـمالی نیز مشـابه خاورمیانه 
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96 درصـد از متانـول خـود را از گاز طبیعـی تولیـد می کنـد.1 رونـد تغییرات سـهم خوراک  هـای مختلف برای 
تولیـد متانـول نشـان می دهـد بـه دلیل حضـور چین در بـازار تولید متانول، سـهم خـوراک ذغال سـنگ از 15 
درصد در سـال 2005 به 35 درصد در سـال 2015 رسـیده و سـهم گاز طبیعی کاهش 30 درصدی را تجربه 
کـرده اسـت، البتـه مجـددا بـه دلیل افزایـش سـرمایه گذاری در تولیـد متانول بر پایـه گاز طبیعـی و هم چنین 

کاهش قیمت گاز، پیش بینی می شود سهم گاز طبیعی افزایش یابد.2 

نمودار 4- روند تغییرات سهم خوراک های مختلف برای تولید متانول جهان
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IHS :منبع

متانول به عنوان محصول پایه به مشـتقاتی تبدیل می شـود که شـامل سـه دسـته کلی می باشـند؛ دسـته 
اول مشـتقات سـنتی متانول هسـتند که تقاضای اصلی متانول در چند دهه گذشـته بر پایه توسـعه آنها شـکل 
گرفتـه بود، دسـته دوم و سـوم مشـتقاتی هسـتند کـه در سـال های اخیر رونـد تولید آنهـا افزایـش یافته و به 
 MTO/P نوعـی از محرک هـای اصلـی تقاضای روبه فزونی متانول در آینده نیز هسـتند و شـامل سـوخت ها و

می باشند. در نمودار زیر مشتقات اصلی متانول به همراه درصد تولید آنها در سال 2018 آمده است. 

1- IEA,2018
2- Ihs,2018
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نمودار 5- نمودار کلی تولید متانول و مشتقات اصلی آن در سال 2018

IHS :منبع

در سـال 2018، گاز طبیعـی و ذغال سـنگ بـه ترتیـب 52 درصـد و 35 درصد خـوراک مجتمع های تولید 
متانـول را در سراسـر جهـان تشـکیل داده اند. البته این نسـبت مربوط بـه کل واحدهای نصب شـده در جهان 
بـوده و در صورتی کـه نسـبت خوراک مورد اسـتفاده در واحدهای فعال در نظر گرفته شـود، این نسـبت به نفع 
گاز طبیعـی افزایـش خواهـد یافـت. فرمالدهید بـه عنوان یکی از سـنتی ترین محصـوالت حاصـل از متانول، 
بـا 26 درصـد بیشـترین سـهم را در مصرف متانول دارد. بیشـترین کاربـرد این ماده در صنایع چسـب و رزین، 
نسـاجی و خودروسـازی اسـت. بعـد از فرمالدهیـد، اسـید اسـتیک با بیشـترین کاربرد بـه عنـوان واکنش گر از 
مشـتقات سـنتی متانـول اسـت کـه سـهمی حـدود 9 درصـد در ایـن سـبد دارد. حال هـا، متیل متاکریـات، 
کلرومتـان و متیل آمیـن، دیگـر مشـتقات متانول هسـتند کـه روی هم رفته 13 درصـد از تقاضـای متانول دنیا 
را تشـکیل می دهنـد. مشـتقاتی از متانـول کـه به عنوان سـوخت )بایودیـزل یـا دی متیل اتـر( و باالبرنده عدد 
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اکتـان بنزیـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، از جملـه تقاضاهـای روبه افزایش متانـول در جهان هسـتند که 
روی هم رفتـه 31 درصـد تولیـد متانـول در جهان را شـامل می شـوند. 1در نمودار زیر سـهم بخش های مختلف 

مصرف کننده متانول در سال 2018 به همراه پیش بینی 2019 آمده است.  

نمودار 6- سهم مصرف کنندگان مختلف از تقاضای جهانی متانول در سال 2018 و پیش بینی 2019
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اصلی تریـن محـرک تقاضـا بـرای متانـول در سـال های اخیـر مربـوط بـه واحدهـای تبدیـل کاتالیسـتی 
متانـول بـه الفیـن و متانـول بـه پروپیلـن )MTO/MTP( اسـت. در سـال 2010 اولیـن واحدهـای صنعتـی 
MTO/P توسـط کشـور چین احداث شـد و ظرف مدت 8 سـال، اکنـون به رتبه دوم واحدهـای مصرف کننده 

متانـول در جهـان بـا سـهم 16 درصـد رسـیده که این میـزان همچنـان رو به افزایش اسـت. در سـال 2017، 
میانگیـن ظرفیـت واحدهـای MTO، 1400 تـن در سـال بوده که باالتریـن میانگین در بیـن واحدهای اصلی 

متقاضی متانول جهان است.2 

تراز جهانی عرضه و تقاضای متانول
ظرفیـت تولیـد متانـول طی سـال های اخیر متأثـر از افزایش تقاضـای چین به سـرعت در حـال افزایش بوده 
اسـت. تفـاوت هزینه هـای تولید بر حسـب نوع خوراک مورد اسـتفاده سـبب شـده اسـت که مزیـت رقابتی با 
مناطـق دارای گاز طبیعـی باشـد. ازایـن رو در بازار جهانی متانول منطقه خاورمیانه، آمریکای شـمالی و آسـیای 

1- ihs,2018
2- file:///D:/Downloads/Alvarado_Stanford_Methanol_Meeting_2017.pdf  HIS,2018
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شـرقی، بازیگـران اصلـی بـازار هسـتند. از طرفـی موضوع صرفـه خـوراک گاز طبیعی یکـی از دالیـل ایجاد 
شـکاف بین ظرفیت تولید متانول با تولید واقعی آن در دنیاسـت. در سـال 2018، ظرفیت اسـمی تولید متانول 
در دنیـا چیـزی حـدود 122و حجـم متانـول تولید شـده تنها 78 میلیون تن بوده اسـت. مقایسـه ایـن دو عدد 
حاکـی از 32 درصـد ظرفیـت خالـی در تولیـد و عرضـه متانـول در دنیا اسـت که بـه دالیل مختلـف از جمله 
تولیـد متانـول متکی بر منابع ارزان در خاورمیانه می باشـد. سـهم عمـده ای از ظرفیت خالی متانـول در دنیا در 
کشـورهای دور از منابـع همچـون اتحادیه اروپا و آسـیا و اقیانوسـیه اسـت که توان رقابت بـا مجتمع هایی که 

به تازگی در خاورمیانه تأسیس شده اند را ندارند. 
چیـن بـا حـدود 47 درصـد، خاورمیانه بـا 18 درصد و آمریکای جنوبـی با 10 درصد، تولیـد کنندگان عمده 
این محصول پتروشـیمی هسـتند. نمودار زیر تولید متانول در جهان را در مقایسـه با ظرفیت اسـمی بر اسـاس 

مناطق مختلف در سال 2018 نشان می دهد: 

نمودار 7- سهم مناطق مختلف از مجموع تولید متانول در سال 2018
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تولید 2018فاصله تا ظرفیت اسمی

MMSA :منبع

چین با وجود ظرفیت 63.8 میلیون تنی اما تنها 57 درصد از این ظرفیت را در سـال 2018 فعال نگه داشـته 
اسـت. ایـن نکتـه در ارتبـاط با موضـوع خـوراک و اقتصاد تولید متانـول از گاز طبیعی و ذغال سـنگ اسـت که 
نشـان می دهـد واردات متانول برای چین صرفه بیشـتری نسـبت به تولید این محصـول در مجتمع های داخلی 
ایـن کشـور دارد. منطقـه خاورمیانـه اما از بیـش از 85 درصد ظرفیت واحدهای فعال برای تولید متانول اسـتفاده 
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کرده و بیش از 80 درصد این میزان تولید به مناطق مختلف جهان صادر شده است. 
نکتـه جالـب ایـن کـه در سـال 1970، میزان تولید متانـول آمریکا حـدود 30 درصد از ظرفیـت کل دنیا را 
بـه خـود اختصـاص داده بـود؛ اما این کشـور به دلیـل افزایش ظرفیت مناطـق دیگر و اسـتفاده از خوراک های 
بـا مزیـت رقابتـی، درحال حاضـر حـدود 9 درصـد از سـهم بـازار را در اختیـار دارد. البته منابع گاز شـیل آمریکا 
در سـال های اخیـر پروژه هـای بسـیاری را در صنعت پتروشـیمی این کشـور ایجـاد کرده که در حـوزه متانول، 

متوسط رشد 12 درصدی برای افزایش ظرفیت آن طی 5 سال گذشته ثبت کرده است. 

نمودار 8- روند تغییرات تولید متانول بر حسب مناطق مختلف
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IHS :منبع

بـر اسـاس بـرآورد صـورت گرفتـه، تـا 2021 تولیـد متانـول جهانـی بـه سـطح 100 میلیون تـن افزایش 
خواهـد یافـت کـه به معنای رشـد سـاالنه حـدود 5 درصدی اسـت. چین، ایـاالت متحـده و ایـران، بازیگران 

اصلی در افزایش توان تولید آتی متانول خواهند بود. 
طـی سـال های آینـده، هسـته مرکـزی افزایش ظرفیـت و تقاضای دنیـا در محصول متانول، چین اسـت. 
به طوری کـه در 5 سـال گذشـته، 19 میلیـون تـن بـه ظرفیت تولیـد چین اضافه شـده و این درحالی اسـت که 
تقاضـای ایـن کشـور طی این مـدت 22 میلیون تن افزایش یافته اسـت. بسـیاری از طرح هـای افزایش تولید 
در مناطـق مختلـف جهـان همچـون خاورمیانه و ایـاالت متحده نیز بـا درک این موضوع و با هـدف صادرات 

به بازار چین راه اندازی می شوند. 
تقاضـا بـرای محصـول متانول الگویی نسـبتا مشـابه تولید دارد. طـی یک دهه اخیر چیـن متقاضی اصلی 
محصـول متانـول در تمـام دنیـا بـوده و طی این سـال ها همواره بیـش از میزان تولیـد خود، تقاضـای متانول 
داشـته اسـت. در سـال 2018، بیـش از دوسـوم تقاضـای جهانـی متانـول مربـوط به چیـن و بعـد از آن برای 

آمریکای شمالی و اروپاست. 
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 نمودار 9- سهم مناطق مختلف از تقاضای متانول در سال 2018

آفریقا و خاورمیانه

آمریکای التین

اروپا

آمریکای شمالی

سایر مناطق

آسیا

Argus :منبع

در بیـن واحدهـای متقاضـی متانـول یـک تغییر عمده طی یک دهه اخیر مشـاهده می شـود و آن توسـعه 
واحدهـای MTO  خصوصا در چین اسـت. مطابق پیش بینی مؤسسـه mmsa، تقاضای چیـن برای واحدهای 
MTO طـی سـال های 2017 تـا 2027، بیـش از 18 میلیـون تن افزایـش خواهد یافـت، به طوری که مجموع 

واحدهای تولید فرمالدهید و MTO، دوسوم تقاضای متانول دنیا را تشکیل خواهند داد. 

قیمت متانول و پارامترهای مؤثر بر آن
در قیمت گـذاری متانـول مـوارد مختلفـی دخیـل اسـت؛ موازنـه عرضـه و تقاضـای موجـود، وضعیـت جهانی 
انـرژی، سـاختارهای تجارتـی حاکم بر هر منطقـه نظیر میزان تعرفـه و مالیات، تکنولـوژی و خوراک مصرفی 
بـرای تولیـد از جملـه پارامترهـای مؤثر بـر تعیین قیمت متانول هسـتند.1 به عنـوان مثال، از حیث پیوسـتگی 
قیمتـی متانـول بـا قیمـت نفـت خـام و به طورکلـی انـرژی، بـا افزایـش 20 دالری قیمـت نفـت خـام حدود 
100 دالر بـه قیمـت متانـول اضافـه خواهـد شـد. از طرفی با توجـه به اختـاط متانول به همراه سـوخت های 
خـودرو، قیمـت معـادل حرارتـی بنزین به عنوان سـقف قیمت متانـول در نظر گرفته می شـود.2 در نمـودار زیر 

1- یکـی از عوامـل مؤثـر بـر قیمت  متانـول در چین، بنابر اظهـارات فعاالن بازار، ذخایر سـاحلی متانول چین اسـت که برای ایجـاد تعادل در 
بـازار از آن اسـتفاده شـده و مطابـق گـزارش ICIS ایـن موضوع یکی از عوامـل افزایش صادرات متانول چین به منطقه جنوب شـرق آسـیا و 
اسـتفاده از شـرایط آربیتـراژ قیمتـی اسـت )منبـع: مصاحبه با فعاالن بـازار متانول، گزارش سـال 2018 موسسـه ICIS و گزارش های سـاالنه 

شرکت متانکس(. 
2- Vcm study,2018
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قیمـت متانـول طـی بـازه زمانـی 2007 تا 2019 در سـه بـازار آمریـکا، اروپا و آسـیا آمده اسـت. همان طورکه 
مشاهده می شود طی یک دهه اخیر قیمت هر تن متانول به طور متوسط 400 دالر بوده است. 

نمودار 10- تغییرات قیمت متانول سه شاخص خلیج آمریکا و اروپا و آسیا طی سال های 2007 تا 2019
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Methanex و IHS :منبع

چیـن و منطقـه خاورمیانـه بیشـترین تأثیر را در قیمت گـذاری متانول دارنـد. منطقه خاورمیانه بـا در اختیار 
داشـتن حـدود نیمـی از تجـارت جهانـی متانول، به عنـوان قیمت پذیـر1 در این بازار شـناخته می شـود. قیمت 
متانـول در ایـن منطقـه عمومـا بـه صـورت Net-back و بـا توجـه بـه قیمـت متانـول در بـازار چیـن تعیین 
می شـود. درواقـع قیمـت متانـول چین منهـای هزینه حمـل تا ایـن کشـور، Net-back متانـول خاورمیانه به 
چیـن را نشـان می دهـد. قیمـت متانـول صادراتی خاورمیانـه به آمریکای شـمالی و اروپا نیز بـا توجه به قیمت 
متانـول چیـن و بـا اضافه کـردن تفـاوت هزینـه حمل بـه این دو منطقـه و مبلغی بـه عنوان مالیـات به قیمت 

متانول چین تعیین می شود. 

بازیگران جهانی متانول
در بـازار جهانـی متانـول منطقـه خاورمیانـه، آمریکای جنوبی و آسـیای جنوب شـرقی به ترتیـب صادرکننده 
و منطقـه آسـیای شمال شـرقی، اروپـای شـرقی و آمریکای شـمالی واردکننـدگان عمده متانول هسـتند. در 

1- Price taker
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سـال 2016، از 13 میلیـون تـن متانـول تولیـد شـده در منطقـه خاورمیانـه، بیـش از 10 میلیون تـن آن به 
مناطـق مختلفـی از جهـان صادر شـده و مصرف داخلی آن 3 میلیون تن بوده اسـت.1 سـابیک عربسـتان با 
حـدود 4 میلیـون تـن و زاگرس ایـران با 3.3 میلیون تـن، بزرگ تریـن تولیدکنندگان متانـول در این منطقه 
هسـتند. در مقابـل، منطقه آسـیای شـمال شـرقی بـا تولید بیـش از 30 میلیون تـن متانول، امـا بیش از 44 
میلیـون تـن تقاضـا داشـته و در نتیجـه حدود 13میلیـون تن در این سـال متانـول وارد مبـادی وارداتی این 

منطقه شده است. 
درحال حاضـر 9 شـرکت، مهم تریـن بازیگـران حـوزه متانول دنیا بـوده و حـدود 40 درصد از بـازار متانول 
دنیـا را در اختیـار دارنـد. بزرگ ترین شـرکت تولیدکننـده متانول یعنـی methanex ظرفیـت 8.6 میلیون تنی 
دارد کـه در مناطقـی نظیـر آفریقا، آسـیای پاسـیفیک و آمریکا واحدهایـی را احداث کرده اسـت. متانکس با در 
اختیـار داشـتن 7.8 میلیـون تن ظرفیت تولید متانول در 6 کشـور جهان و 27 کشـتی با ظرفیـت 3 تا 50 هزار 

تن، بزرگ ترین تولیدکننده و ناوگان حمل متانول دنیا را در اختیار دارد. 

نمودار 11- ظرفیت تولید شرکت های بزرگ متانولی دنیا
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Methanex,2018 :منبع

1- از 3 میلیـون تـن متانـول مصرف شـده در منطقه خاورمیانه، بیش از 50 درصد در عربسـتان، 15 درصد در ترکیـه و 13 درصد در ایران مصرف 
.)HIS,2017 :60 درصد(، فرمالدهید )19درصد( و اسیداسـتیک )9درصد( اسـت )منبع( MTBE شـده و عمده مصارف آن در واحدهای تولید
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متانول در پتروشیمی ایران
در سبد تولیدات صنعت پتروشیمی ایران، متانول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از حدود 67 میلیون تن ظرفیت 
اسمی تولید محصوالت پتروشیمی، 10 درصد به متانول اختصاص داشته و برنامه های توسعه ظرفیت نشان 
از افزایش سهم متانول در سبد تولیدی ایران دارند. تا انتهای سال 97، چهار مجتمع پتروشیمی در مجموع به 
ظرفیت 5044 تن در ایران فعال بودند که اخیرا دو مجتمع کاوه و مرجان نیز به ظرفیت تولید متانول اضافه و 

مجموع ظرفیت این محصول در سال 98 به حدود 8 میلیون  تن رسیده است. 
از 4.5 میلیون تن متانول تولید شده در سال 97، حدود 430 هزار تن در داخل کشور فروش رفته و بیش از 
90 درصد آن صادر شده است و این در حالی است که میانگین درصد صادرات محصوالت تولیدی پتروشیمی در 
ایران 50 درصد است، بنابراین در سبد صادرات پتروشیمی نیز متانول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نگاهی 
به برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی نیز نشان می دهد تولید محصول متانول در صدر برنامه های توسعه ای 
صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد. دالیل عمده توجه ویژه پتروشیمی ایران به متانول، تأمین منابع مالی از سوی 
سرمایه گذاران چینی، فراهم بودن زمین مناسب در کنار دریا )به دلیل آب بر بودن واحدهای متانول(، قیمت ارزان 

گاز و خرید فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول پیش از تحریم های دور اول، است.  
نگاهـی بـه تغییـرات فـروش متانول طی 10 سـال اخیر )نمـودار زیر( نشـان می دهد؛ در مقطـع اوج گیری 
تحریم هـا )سـال 91 و92( و هم زمـان بـا ایجاد مشـکاتی در تأمین خـوراک پتروشـیمی های متانولی، فروش 

متانول ایران کاهش 20 درصدی را تجربه کرده است. 

نمودار 12- تغییرات 10 ساله فروش متانول ایران
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منبع: داده های صورت مالی شرکت ها
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چهـار پتروشـیمی تولیدکننـده متانـول در ایـران بـه ترتیب ظرفیت اسـمی عبارتنـد از زاگرس، فـن آوران، 
خـارک و شـیراز. سـهم هـر پتروشـیمی از میانگیـن فروش 10 سـال اخیر متانـول ایـران در نمـودار زیر آمده 
اسـت؛ همان طورکه مشـاهده می شـود بیش از 60 درصد تولیدات متانول ایران متعلق به پتروشـیمی زاگرس 
اسـت، ازایـن رو تغییـر در تولید و فروش متانول این شـرکت تأثیر مهمـی در درآمدهای ارزی صـادرات متانول 
ایـران دارد؛ همچنان کـه بیـش از 50 درصـد از کاهـش 20 درصد فـروش متانول ایران در سـال های 91 و 92 

مربوط به کاهش تولید زاگرس بوده است.1 

نمودار 13- میانگین سهم پتروشیمی های متانولی از فروش متانول ایران در ده سال اخیر

          فن آوران. %20
زاگرس. %63

          خارک. %15
شیراز. %2

منبع: داده های صورت مالی شرکت ها

پیش بینـی شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی از زمان تولیـد واحدهای جدیـد متانول ایران به گونه ای اسـت 
کـه تـا سـال 1400 حداقـل 4 طـرح جدیـد بـا پیشـرفت بین 61 تـا100 درصـدی بـه مرحله تولید می رسـند 
کـه عبارتنـد از: فـاز اول پتروشـیمی بوشـهر، کیمیای پـارس خاورمیانه، سـبان و دنا همگی بـا ظرفیت تولید 
1.650 میلیـون تـن و بـا بهره بـرداری از ایـن واحدهـا مجمـوع ظرفیـت اسـمی متانـول ایـران به حـدود 13 
میلیـون تـن خواهد رسـید. 2در جدول زیر سـهامداران عمده پتروشـیمی های متانولی بر اسـاس برنامه افزایش 

ظرفیت سال 1400، آمده است. 

1- سـهامداران عمده پتروشـیمی زاگرس در انتهای سـال 97 عبارتند از: شـرکت نفت وگاز پارسـیان )33.9 %(، شـرکت گروه پتروشـیمی تابان 
فردا )20.27 %(، شرکت الیاف صنعتی مروارید )15.88 %( و گروه صنعتی شیمی پوشینه )17.78 %(. 

2- شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ سایت انجمن کارفرمایی
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جدول 3- آمار تفصیلی پتروشیمی های متانولی ایران تا سال 1400 

 ظرفیت اسمیسایر سهامدارانسهامدار اصلیمجتمع پتروشیمی
موقعیت وضعیتهزارتن

جغرافیایی
درصد از ظرفیت 

اسمی1400

1%شیرازبهره برداری84مدیران اقتصادساتاشیراز

4%جزیره خارکبهره برداری660تاپیکوص.ب.نفتخارک

ص.ب.کشوریتاپیکوفن آوران
6%ماهشهربهره برداری1000ص.ب.نفت

21%عسلویهبهره برداری3300ص.ب.نفتساتازاگرس

15%دیر بوشهربهره برداری2300-شیشه کاوهکاوه

11%عسلویهبهره برداری1650تاپیکو، فن آورانساتامرجان

11%عسلویهدرحال ساخت1650مارونساتاپتروشیمی بوشهر

11%عسلویهدرحال ساخت1650-ص.ذ.فرهنگیانکیمیای پارس خاورمیانه

11%عسلویهدرحال ساخت1650-بانک صادراتسبان

11%عسلویهدرحال ساخت1650-بانک صادراتدنا

منبع: سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کدال

بازارهای صادراتی و تغییرات آن
از 14.2 میلیـون تـن متانـول تولیـد شـده سـال 2018 در منطقـه خاورمیانـه بیـش از 30 درصـد توسـط 
پتروشـیمی های متانولی ایران تولید شـده و این نسـبتی اسـت که چندین سـال به همین شـکل بوده اسـت. 
عمـده متانـول ایـران )بیش از 70 درصد( به مقاصد چین و هند ارسـال شـده و طی سـال های اخیر نوسـاناتی 
انـدک در سـهم مناطـق مختلـف در این سـبد صادراتی ایجاد شـده اسـت. نمـودار زیر حجم صـادرات متانول 

ایران به مقاصد مختلف طی 10 سال اخیر می باشد. 
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نمودار 14- روند صادرات 10 ساله متانول ایران به مقاصد مختلف
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

تغییـر اصلـی طـی 10 سـال اخیـر، کم شـدن تنوع مقاصـد صادراتـی و افزایش سـهم چین و هنـد در این 
سـبد اسـت. در سـال 88 صـادرات ایران به مقصد شـرق آسـیا شـامل کشـورهای کـره جنوبی، ژاپـن، تایوان، 
تایلنـد، مالـزی، اندونـزی و سـریانکا در مجمـوع 950 هـزار تن بـوده که این عـدد در سـال های تحریم دور 
قبـل در مقطـع سـال 91 بـه 40 هـزار تـن در سـال نیـز رسـیده و بعـد از آن نیـز بـازار ایـن منطقـه تقریبا از 
دسـترس ایـران خـارج شـده اسـت. البتـه دلیل دیگـر کاهش حجـم صادراتی بـه این منطقـه بنابـر اظهارات 
فعـاالن بـازار، افزایـش ظرفیـت تولیـد ایـن منطقه طی 10 سـال اخیـر و کاهـش واردات آن بوده اسـت. بازار 
اروپا نیز وضعیتی مشـابه شـرق آسـیا داشـته و طی سـال های بعد از تحریم تنها مقصد اروپایی، کشـور ایتالیا 
بـوده کـه از مبـدا پتروشـیمی زاگرس به این کشـور صادر می شـود. علت کاهـش صادرات در سـال های 91 و 
92 نیـز عاوه بـر شـرایط محدودکننده ناشـی از تحریـم، کاهش تولید پتروشـیمی زاگرس بـوده که در بخش 

پیش به آن اشاره شد. 
طـی 10 سـال در ازای صـادرات بیـش از 37 میلیـون تـن متانـول ایـران بـه مقاصد مختلف حـدود 11.1 
میلیـارد دالر درآمـد ارزی ایجـاد شـده و متوسـط قیمـت محصول صادر شـده نیـز 296 دالر بـه ازای تن بوده 
اسـت. بـا فـرض اینکه هزینه تولید متانول )به اسـتثنای هزینه خرید خـوراک گاز( حـدود 100 دالر به ازای تن 
باشـد سـود حاصـل از صـادرات این مقدار متانـول حدود 7.5 میلیـارد دالر بوده اسـت. با توجه بـه نهاده عمده 
تولیـد ایـن مقـدار متانـول کـه گاز طبیعی بوده، یک مقایسـه سرانگشـتی نشـان می دهـد در صورتی که مقدار 
گازی کـه بـه واحدهـای متانـول در ایـن 10 سـال در قالـب قراردادهـای موجود صـادرات گاز، صادر می شـد 
حـدودا 6 میلیـارد دالر عایـدی نصیـب کشـور شـده بـود. بنابرایـن به صـورت کلـی می  توان گفت؛ سیاسـت 
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تبدیل گاز طبیعی به محصوالت باارزش پتروشیمی، ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته است. 
نکتـه آن کـه بـه دالیـل وجـود ترم هـای مختلـف در قراردادهـای صادراتـی قیمـت متانـول صادراتی به 
مقاصـد مختلـف، متفـاوت اسـت. ازایـن رو در نمـودار زیـر قیمـت صادراتی به مناطـق مختلف طی 10 سـال 

اخیر مشاهده می شود. 

نمودار 15- قیمت صادراتی متانول به مقاصد مختلف طی 10 سال اخیر
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

قیمـت فـروش متانـول بـه کشـورهای همسـایه بـه دلیل حجم بـازار کوچـک آنها در مقایسـه با بـازاری 
چـون چیـن، در اغلـب سـال ها باالتـر بـوده و ایـران نیـز در ایـن کشـورها سـهم بـازار نسـبتا مناسـبی دارد. 
نوسـانات قیمتـی متانـول طی سـال های اخیر سـبب شـده تـا در دور قبل تحریم قبـل با وجـود کاهش حدود 
20 درصـدی صـادرات )سـال 91 و92(، درآمدهـای ارزی فروشـندگان ایرانـی حـدود 12 درصـد کاهش یابد. 
البتـه عکـس ایـن موضـوع در سـال های بعـد روی داده، بـرای مثال در سـال 95 بـه علت کاهش کم سـابقه 
قیمـت نفـت و بـه تبـع آن قیمـت کامودیتی هایی مثـل متانول، با وجـود افزایـش 15 درصدی حجـم متانول 
صادراتـی ایـران، درآمدهای صادراتی پتروشـیمی ها نسـبت به سـال 94 تغییری اندک در حـدود 0.003 درصد 
داشـته اسـت. در مجمـوع بـه طور میانگین طی 10 سـال اخیـر حجم صادراتی متانول 4 درصد رشـد سـالیانه 
داشـته کـه در عـوض درآمدهـای ارزی حاصل از صـادرات افزایش سـالیانه 13 درصدی را تجربه کرده اسـت. 

در نمودار زیر تغییر 10 ساله حجم و درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات متانول ایران آمده است. 
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نمودار 16- تغییر حجم و درآمدهای صادراتی متانول ایران طی 10 سال اخیر
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک
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داللت های تحریمی فروش متانول
اعمـال تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران یکـی از عوامـل ایجـاد نااطمینانـی در بـازار جهانـی محصـوالت 
پتروشـیمی طـی سـال های اخیـر معرفـی شـده اسـت. این عـدم اطمینـان بـه خصـوص در محصوالتی که 
ایـران بازیگـر عمـده ای در آن محسـوب می شـود، پررنگ تـر اسـت. محدودیت هایی که در حـوزه حمل ونقل 
محموله هـا و یا بازگشـت وجـوه صادراتی برای شـرکت ها برقرار می شـود، طبعا باعث تحت الشـعاع قراردادن 
اسـتراتژی های شـرکت ها در توسـعه بازارهـای صادراتـی می شـود؛ همچنان کـه بـا اوج گیـری تحریم هـا در 
دور قبـل بازارهـای صادراتـی ایـران به دو کشـور چین و هند محدود شـد و بعـد از توافق برجام نیـز بازآرایی 
بـازار صادراتـی متانـول به خوبـی انجام نشـد. درحال حاضر اصلی ترین شـرکای تـج اری ایـران در محصول 
متانـول چیـن و هنـد هسـتند. ازاین رو، بررسـی سـهم ایـران از بازار این کشـورها و رقبـای ایـران در ارزیابی 
میـزان پایـداری حضـور ایـران در ایـن مقاصـد، مفید خواهـد بـود. در ادامه در خصـوص بازار متانـول چین و 

هند توضیحات بیشتری ارائه می شود. 

سهم ایران از بازار متانول چین
داده هـای گمـرک چیـن در سـال 2017 نشـان می دهـد واردات متانـول ایـن کشـور در ایـن سـال، ماهیانـه 
هـزار تـن بـوده کـه ایـن رقـم در سـال 2018 بـه 620 هزارتـن کاهـش یافتـه اسـت. یک دلیـل عمده   679
کاهـش تقاضـا در سـال 2018 راه انـدازی واحدهـای جدیـد تولیـد متانول در چین بـوده اسـت، به طوری که در 
سـال 2018، افزایـش ظرفیـت تولیـد متانول چین معـادل 6.1 میلیون تن بـوده که از این میـزان 4.5 میلیون 
تـن آن طـوری برنامه ریزی شـده اند که دارای واحدهای پایین دسـتی باشـند. افزایش ظرفیت پیش بینی شـده 
بـرای سـال 2019 نیـز معـادل 6.7 میلیون تن اسـت که نیمـی از آن ها دارای واحدهای پایین دسـتی هسـتند. 
در جـدول زیـر اطاعـات واحدهای پتروشـیمی چین کـه در سـال 2018 و 2019 به مدار تولید خواهند رسـید 

مشاهده می شود. 
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جدول 4- برنامه راه اندازی واحدهای جدید متانول چین در سال 2018 و2019

 ICIS :منبع

بـر اسـاس ایـن جـدول عرضـه متانـول چیـن در سـال های 2018 و 2019 بـه میـزان 12.8 میلیـون تن 
بـوده و ایـن درحالی اسـت کـه این کشـور همچنـان نیازمنـد واردات متانـول خواهـد ماند و تغییر محسوسـی 
در وضعیـت واردات چیـن طـی سـال های 2018 تـا 2020 روی نخواهـد داد و تقاضـای واردات همچنـان 

روبه افزایش خواهد بود. 
در نمـودار زیـر رقبـای اصلـی ایـران در واردات متانول کشـور چین به تفکیک نشـان داده شـده اند. عمده 
تقاضـای متانـول چیـن همان طورکـه در بخش های پیـش نیز بیان شـد، مربوط بـه واحدهای MTO اسـت. 
در درجـه بعـد فرمالدهیـد و اسـتفاده از متانـول در واحدهای بنزین نیـز از عمده تقاضاکننـدگان متانول عرضه 
شـده در چیـن می باشـند. در سـال 2018 تقاضـای واحدهـای MTO به 27 میلیون تن رسـیده کـه 2 میلیون 

تن بیشتر از سال 2017 بوده است. 
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نمودار 17- سهم کشورهای مختلف در واردات متانول چین
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منبع: مرکز پژوهش های مجلس

سهم ایران از بازار متانول هند
در سـال 2018، نوسـانات قیمتـی زیـادی در بازار متانول آسـیا )هند و چیـن( اتفاق افتاد؛ بـازه تغییرات قیمت 
در ایـن سـال بیـن 273 تـا 414 دالر بـه ازای تـن بـرای قراردادهای CFR چیـن بوده اسـت. عوامل اصلی 
نوسـانات قیمتـی در سـال 2018، افـزون بر قیمت بـاالی نفت خام در این سـال، اعمـال تحریم های آمریکا 
علیـه ایـران، تأخیـر در بـه  مـدار آمدن واحدهـای جدیـد )از جمله واحـد متانـول کاوه و مرجـان( و همچنین 
جنـگ تجـاری چیـن و آمریـکا هسـتند.1 در بازار آسـیا اختـاف قیمتی تقریبا همیشـگی بین قیمـت چین و 
هنـد وجـود دارد کـه دلیـل عمـده آن هزینه حمل پایین تـر از خاورمیانه به هند در مقایسـه با چین، اسـت. در 
نمـودار زیـر قیمـت متانـول در تـرم قـراردادی CFR طی 5 سـال اخیر و میـزان اختاف قیمتـی این منطقه 

مشاهده می شود. 

1- icis
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نمودار 18- قیمت متانول در بازارهای هند و چین طی 5 سال اخیر
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Argus :منبع

باوجود ذخایر گسترده ذغال سنگ )به عنوان یکی از خوراک های واحدهای متانول( در هند، این کشور تولید 
متانول زیادی ندارد و به طور متوسط طی 5 سال اخیر حدود 10 درصد از تقاضای متانول خود )معادل 200 هزار تن( 
را در داخل کشور تولید کرده است. البته تقاضای متانول هند قابل مقایسه با رقیب آسیایی خود یعنی چین نیست و 
میانگین تقاضای این کشور طی 5 سال اخیر حدود 1.9 میلیون تن بوده است. همان طور که در نمودار زیر مشخص 
است، ایران و عربستان اصلی ترین تأمین کنندگان متانول هند در سال های اخیر بوده اند. در سال 2018، مجموع سهم 
ایران و عربستان در بازار متانول چین برابر 96 درصد و مابقی واردات این کشور از مبدا روسیه )1.1 درصد(، مالزی 

)1 درصد(، قطر )0.7 درصد(، آمریکا )0.5 درصد( و آلمان )0.2 درصد( صورت گرفته است. 

نمودار 19- واردات متانول هند و سهم کشورهای مختلف از بازار این کشور
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ظهور ایاالت متحده در نقش صادرکننده
بـا توسـعه فناوری شـیل طی چند سـال اخیـر، منطقه آمریکای شـمالی به رهبـری ایاالت متحـده، در تدارک 
برهـم زدن تعـادل فعلـی در تجـارت جهانـی متانول اسـت. ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد متانول طی مـوج اول 
سـرمایه گذاری در صنعت پتروشـیمی آمریکا، تهدیـدی برای مزیت رقابتی منطقه خاورمیانـه خواهد بود. پیش 
از سـال 2015 ایـن کشـور حـدود 5 میلیون تن در سـال متانـول وارد می کـرد، درحالی که با سـرمایه گذاری  ها 
پیش بینی هـا حاکـی از تبدیـل شـدن ایـن منطقـه از واردکننده خالـص متانول در سـال 2016 بـه صادرکننده 
خالـص در سـال 2021 اسـت.1 عمـده واحدهـای متانـول آمریـکا در جنوب این کشـور و در مجـاورت میادین 
گازی بـه خصـوص شـیل گاز ایجـاد شـده اند. در نمـودار زیـر تغییـر نقـش منطقـه آمریکای شـمالی و سـایر 

مناطق در افق 2021 مشاهده می شود. 

نمودار 20- تغییر وضعیت تراز تجاری متانول مناطق مختلف
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HIS,2018 :منبع

برنامه هـای افزایـش ظرفیـت متانـول آمریـکا در سـه سـال اخیـر رنـگ جـدی به خـود گرفتـه و مطابق 
پیش بینی هـا ایـن مـوج افزایـش ظرفیت تا سـه سـال آینده نیـز ادامـه خواهد داشـت. همان طورکه مشـاهده 
می شـود، حـدود 24 میلیـون تـن به ظرفیت تولیـد متانول امریکا تا 5 سـال آینده اضافه خواهد شـد. در سـال 

2015 ظرفیت آمریکا تنها 2.5 میلیون تن بود که در سال 2018 به 7.5 میلیون تن رسید.  

1- Drewry, 2018
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نمودار 21- افزایش ظرفیت تولید متانول آمریکا تا سال 2022
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در سـال 2017، تقاضـای داخلـی آمریـکا بـرای محصـول متانـول 8.4 میلیـون تـن بوده اسـت کـه 5.6 
میلیـون تـن آن در داخـل تامیـن شـده و 2.8 میلیـون تن نیـز واردات این کشـور در این سـال بوده اسـت. در 
همیـن سـال مجمـوع صـادرات متانـول آمریکا بـه 1.5 میلیون تـن و در کل تـراز تجـاری 1.3- میلیون تنی 

برای این کشور به ثبت رسیده است. 
اما بر اسـاس پیش بینی مؤسسـات ICIS و IHS و همچنین بررسـی برنامه های اعامی از سـوی ایاالت 
متحـده در سـال 2022، کل ظرفیـت اسـمی متانـول ایـن کشـور حـدود 10.7 میلیـون تـن خواهد بـود که با 
راندمـان 83 درصـدی، حـدود 9 میلیون تن از آن تأمین شـده و بـا واردات 1.5 میلیون تنـی، کل تأمین داخلی 
.7 میلیـون تن و  .10 میلیـون تـن خواهد رسـید. از ایـن بین میزان مصـرف داخلی حـدود 6 ایـن کشـور بـه 5
حـدود 3 میلیـون تـن از آن بـه امر صـادرات اختصاص خواهـد یافت. در مجموع در سـال 2022، تـراز تجاری 
ایـن کشـور حـدود 1.5 میلیـون تـن خواهد بود. با بررسـی نمـودار زیر که قیمـت متانـول در بازارهای مختلف 
جهانـی اسـت، می تـوان در خصوص مقصـد صادراتی متانـول آمریکا و تغییراتـی که می توانـد در تعادل فعلی 

بازار متانول ایجاد کند، تصویر بهتری یافت. 
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 نمودار 22- قیمت متانول در بازارهای مختلف در آوریل 2018
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بـر اسـاس ایـن نمـودار، هزینـه FOB متانـول ایـاالت متحـده حـدود 397 دالر در هـر تـن بـوده که با 
احتسـاب هزینـه حمـل محمولـه کـه تقریبـا 100 دالر بر تن اسـت، قیمت تحویلـی حـدود 500 دالر به ازای 
هـر تـن خواهـد شـد.1 از آن طرف قیمت متانول ایران بر اسـاس فوب خلیج فـارس حـدود 345 دالر بوده و از 
طرفـی هزینـه حمـل متانـول از خاورمیانه به چین در شـرایط عادی )نبود شـرایط تحریمی( حـدود 40 دالر به 
ازای هـر تـن اسـت و بـه ایـن ترتیب هزینه تحویـل محموله به چیـن حـدود 385 دالر خواهد شـد.2 بنابراین 
فاصلـه حـدود 115 دالری قیمـت متانـول خاورمیانه و آمریکا در مقصد چین، سـبب ایجاد حاشـیه امن نسـبتا 

مناسبی برای متانول تولیدی در خاورمیانه در رقابت با آمریکا، حداقل در کوتاه مدت خواهد شد. 

1- علت اصلی پایین بودن CFR چین در مقایسه با FOB آمریکا، حجم بازار متانول در این دو کشور و فضای رقابتی بازار چین است.
2- VCM study,2019

CFR قیمت
FOB قیمت
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جمع بندی
بـا توجـه بـه سـهم بیـش از 85 درصدی پتروشـیمی های جـم، فـن آوران، خارک و شـازند در عایـدی خالص 
صندوق بازنشسـتگی، سـهم حدود 50 درصدی از کل تولیدات پتروشـیمی های پورتفوی صندوق و سـهم 45 
درصـدی از درآمدهـای صادراتـی، بررسـی اقـام اصلـی صادراتی و همچنیـن مقاصد اصلی محصـوالت این 
شـرکت ها، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بررسـی صورت هـای مالی شـرکت ها نشـان داد دو محصول 
متانـول و پلی اتیلـن، بیشـترین سـهم را در صادرات پتروشـیمی های اصلی صنـدوق دارنـد؛ به طوری که درآمد 
حاصـل از صـادرات این دو محصول، حدود دوسـوم مجمـوع درآمدهای صادراتی شـرکت های تولیدکننده آنها 
را تشـکیل می دهـد. بنابرایـن توجـه به مختصات جهانی حاکم بـر بازارهای این محصـوالت اصلی، در تحلیل 

هزینه های تحریم، راهگشا خواهد بود. 
متانـول بـه عنوان یکی از محرک های رشـد صنعت پتروشـیمی در دنیـا، بازیگرانی بزرگ در منطقه آسـیا 
دارد. چیـن و خاورمیانـه روی هم رفتـه دوسـوم متانول دنیـا را تولید می کنند. علت اصلی سـرمایه گذاری این دو 
منطقـه در متانـول، مزیـت خـوراک ارزان خصوصا برای گاز طبیعی اسـت و پیش بینی هـا از آینده نیز همچنان 
حاکـی از پیشـتازی اقتصـادی واحدهای مبتنی بـر گاز می باشـد. درحال حاضر نیز چین با وجـود ظرفیت 63.8 
میلیـون تنـی اما تنها 57 درصد از این ظرفیت را در سـال 2018 فعال نگه داشـته اسـت. این نکتـه در ارتباط با 
موضـوع خـوراک و اقتصـاد تولید متانول از گاز طبیعی و ذغال سـنگ اسـت که نشـان می دهـد واردات متانول 

برای چین صرفه بیشتری نسبت به تولید این محصول در مجتمع های داخلی این کشور دارد. 
تقاضـا بـرای محصـول متانول الگویی نسـبتا مشـابه تولید دارد. طـی یک دهه اخیر چیـن متقاضی اصلی 
محصـول متانـول در تمـام دنیـا بـوده و طی این سـال ها همواره بیـش از میزان تولیـد خود، تقاضـای متانول 
داشـته اسـت. در سـال 2018، بیـش از دوسـوم تقاضـای جهانـی متانـول مربـوط به چیـن و بعـد از آن برای 

آمریکای شمالی و اروپاست. 
ایـران بـه عنـوان بزرگ ترین تولیدکننـده متانول منطقه خاورمیانـه، برنامه های جدی برای توسـعه ظرفیت 
و حضـور پررنگ تـر در بازارهـای جهانـی متانـول دارد. باالتریـن رتبـه افزایش ظرفیـت در برنامه های توسـعه 
صنعـت پتروشـیمی ایـران مربـوط به متانـول و عمـده تمرکز تولیدکننـدگان بر صـادرات این محصول اسـت. 
همچنان کـه بـا وجـود نسـبت 50 درصـدی صادرات بـه تولید بـرای همه محصوالت پتروشـیمی، این نسـبت 
بـرای متانـول 90 بـه 10 اسـت. دالیـل عمـده توجـه ویژه پتروشـیمی ایران بـه متانـول، تأمین منابـع مالی از 
سـوی سـرمایه گذاران چینـی، فراهم بودن زمین مناسـب در کنـار دریا )به دلیـل آب بر بودن واحدهـای متانول(، 

قیمت ارزان گاز و خرید فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول پیش از تحریم های دور اول، می باشد. 
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طـی 10 سـال در ازای صـادرات بیـش از 37 میلیـون تـن متانـول ایـران به مقاصـد مختلف، حـدود 11.1 
میلیـارد دالر درآمـد ارزی ایجـاد شـده و متوسـط قیمـت محصـول صادر شـده نیـز 296 دالر بـه ازای تن بوده 
اسـت. بـا فـرض اینکه هزینـه تولید هر تن متانول )به اسـتثنای هزینـه خرید خـوراک گاز( حـدود 100 دالر به 
ازای تـن باشـد، سـود حاصـل از صادرات ایـن مقدار متانول حدود 7.5 میلیارد دالر بوده اسـت. بـا توجه به نهاده 
عمـده تولیـد ایـن مقـدار متانول کـه گاز طبیعی بوده، یک مقایسـه سرانگشـتی نشـان می دهـد در صورتی که 
مقـدار گازی کـه بـه واحدهای متانول در این 10 سـال، در قالـب قراردادهای موجود صادرات گاز، صادر می شـد 
حـدودا 6 میلیـارد دالر عایدی نصیب کشـور شـده بـود. بنابراین به صـورت کلی می  توان گفت سیاسـت تبدیل 

گاز طبیعی به محصوالت باارزش پتروشیمی، ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته است. 
بررسـی رونـد تغییر مقاصـد صادراتی متانـول ایران طی سـال های اخیر نشـان می دهـد، محدودیت هایی 
کـه بـرای بازگشـت وجوه صادرکنندگان و همچنین حمل ونقل محموله ها ایجاد شـده، سـبب اتخـاذ راهبردی 
محافظه کارانـه از سـوی فروشـندگان متانـول و محدودکـردن مقاصد به کشـورهای کم ریسـک چیـن و هند 

شده است. 
عوامـل اصلـی نوسـانات قیمتـی در دو سـال اخیر، افـزون بر قیمت بـاالی نفت خـام در این سـال، اعمال 
تحریم هـای آمریـکا علیـه ایران، تاخیـر در به  مدار آمدن واحدهـای جدید )از جمله واحد متانـول کاوه و مرجان( 
و همچنیـن جنـگ تجـاری چیـن و آمریکا اسـت. چین با بـازار بزرگی که ظرف چند سـال اخیـر در متانول دنیا 
ایجـاد کـرده، بازیگـردان اصلـی در قیمت گذاری متانول دنیا شـده و از ایـن رو بازار متانول در حال تبدیل شـدن 
از seller market بـه buyer market اسـت، نکتـه ای کـه در بلنـد مـدت ریسـک هایی برای سـرمایه گذاران 
و تولیدکننـدگان ایرانـی بـه همـراه خواهد داشـت. عامـل موثر بعـدی در تعادل فعلی بـازار متانـول دنیا، ظهور 
ایـاالت متحـده در نقش صادرکننده متانول اسـت. پیش بینی ها حاکی از تبدیل شـدن منطقه آمریکای شـمالی 

از واردکننده خالص متانول در سال 2016 به صادرکننده خالص در سال 2021 می باشد. 
بـه دلیـل نـوع خـاص قراردادهـای فروش متانـول کـه درآن هزینه هـای حمل ونقـل نیز لحاظ می شـود، 
افزایـش هزینه هـای حمل ونقـل، بـه طـور مسـتقیم حاشـیه سـود شـرکت ها را تحـت تأثیر قـرار خواهـد داد. 
از طرفـی یکـی از دالیـل کاهـش قیمـت متانـول ظرف دو یا سـه سـال آینـده، روند افزایشـی تولیـد متانول 
آمریـکا و کاهـش قیمـت FOB متانـول ایـن کشـور خواهـد بـود. البته بررسـی ها نشـان می دهد بـا توجه به 
فاصلـه قیمتـی زیـاد متانول ارسـالی از طرف ایـران و آمریـکا به مقصد چیـن، در کوتاه مـدت تهدیدی متوجه 
متانول سـازان ایرانـی نخواهـد بـود اما در میان مدت الزم اسـت اسـتراتژی فروش شـرکت ها بـا درنظرگرفتن 

پارامترهای جدیدی که اشاره رفت، تنظیم شود. 
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نکتـه پایانـی این کـه، بـا توجـه بـه کاربرد روبه  رشـد متانـول در واحدهـای الفیـن و پروپیلـن خصوصا در 
بـازار چیـن کـه مقصـد اصلـی متانول ایران اسـت، فهـم بهتـر روندهای میان مـدت در بـازار متانول مسـتلزم 
تحلیـل دقیقـی از بـازار پلیمرها و الفین هاسـت؛ چـرا که هرگونه تغییر اساسـی در بازار ایـن محصوالت، منجر 
بـه تغییـر جذابیـت متانول در مقاصد فعلی شـده و آینـده سـرمایه گذاری در این محصول را تحت الشـعاع قرار 

خواهد داد. ازاین رو در فصل بعد به بررسی بازار پلیمر ها و الفین ها پرداخته می شود. 
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پیوست؛ شواهدی از حکمرانی شرکتی مطلوب در شرکت متانکس
حکمرانـی شـرکتی و ادبیـات مرتبـط با این موضـوع، علی رغم سـابقه کوتاه خود توانسـته جایگاه ویـژه ای در 
ادبیـات مدیریـت و رشـد شـرکت ها بـه خـود اختصاص دهـد. نظر به ایـن امر مراجـع و مؤسسـات تحقیقاتی 
طـی سـال های اخیـر بـا ورود بـه این بحـث، مطالعـات و دسـتوالعمل های متنوعـی را برای بهبـود حکمرانی 
شـرکتی تهیـه کرده انـد. از اصلی  ترین این مؤسسـات، می توان سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی و بانک 
جهانـی را نـام بـرد. OECD مهم تریـن دالیل لزوم توجه به حکمرانی شـرکتی را پشـتیبانی از کارایی اقتصاد، 
رشـد پایـدار اقتصـاد و ثبـات مالـی بیـان می کند. طی سـال های گذشـته بـا افزایـش اهمیت مباحـث مرتبط 
بـا حکمرانـی شـرکتی، سـازمان ها و مؤسسـاتی مانند سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، بانک مرکـزی، وزارت 
رفـاه و... نیـز اقـدام بـه تدوین اصول کلـی شـرکت داری و ارتقا عملکـرد آن در قالب آیین نامه هـای حکمرانی 

شرکتی کردند. 
امـا بـه منظـور کاربسـت اصـول و شـیوه های حاکمیت شـرکتی باید توجه داشـت کـه این دسـتورالعمل ها 
بـه دلیـل جامعیـت خـود صرفا شـامل نـکات و اصـول کلی هسـتند و اجرایی کـردن هر یـک از این اصـول در 
سـازمان ها و شـرکت های مختلـف، نیازمنـد بومی سـازی بـا توجه شـرایط محیطی و داخلی هر شـرکت اسـت.

در مباحـث حکمرانـی شـرکتی، مباحـث مرتبط با هیئت مدیره شـرکت ها ماننـد تعداد افراد، نحـوه انتخاب 
و نظـام پـاداش دهـی از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت. دلیـل این مسـئله نیز نقـش ویـژه هیئت مدیره در 
پشـتیبانی، راهبـری و نظـارت بـر عملکـرد شـرکت اسـت. ازایـن رو، در ایـن مطالعـه تاش شـده تـا مطالعه 
مـوردی شـرکت متانکـس بـه عنـوان بزرگ ترین شـرکت فعـال در بـازار متانـول دنیـا، تجربیاتی بـه منظور 

پیاده سازی در شرکت های پتروشیمی ایران استخراج شود. 

نظام انتخاب هیئت مدیره کارآمد
شـرکت متانکـس بـه عنـوان بزرگ ترین تولیدکننـده متانـول در دنیا، یکـی از مهم ترین شـرکت های صنعت 
نفـت، گاز و پتروشـیمی بـه حسـاب می آیـد. این شـرکت درحال حاضـر دارای 11 عضو هیئت مدیره اسـت که 
بـه جـز مدیرعامل، سـایر اعضای هیئت مدیره را اعضای مسـتقل تشـکیل می دهند. بنا به اساسـنامه شـرکت 
در مجمـع سـاالنه تعـداد اعضـای هیئت مدیـره برای سـال آینـده بـا رأی گیری تعیین خواهد شـد؛ بر اسـاس 
اساسـنامه شـرکت ایـن تعـداد بایـد بیـن 3 تـا 15 نفر باشـد. همچنیـن مـاک انتخـاب اعضـا، رای اکثریت 

سهامداران شرکت است. 
یکـی از مهم تریـن مباحث هر سـاله شـرکت، نحوه انتخـاب نامزدهای عضویـت در هیئت مدیره اسـت. در 
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شـرکت متانکـس این وظیفه بر عهده کمیته حکمرانی شـرکتی1 قـرار دارد. در چندسـال اخیر، کمیته حکمرانی 
شـرکتی بـه منظـور انتخـاب نامزدهـای هیئت مدیره، از یک شـرکت مشـاور اسـتفاده می کند. اعضـای کمیته 
حکمرانـی شـرکتی و ریاسـت هیئت مدیـره در جریـان فرایند روزانـه این انتخاب قـرار دارند. افـراد منتخب این 
فرآینـد در جلسـه ای کـه در آن مدیرعامـل شـرکت، رئیـس هیئت مدیره یـا افراد دیگـر هیئت مدیـره قراردارند، 
توانایـی و انگیزه هـای خـود را تشـریح کـرده و انتظـارات از خود را نیـز مورد ارزیابـی قرار می دهنـد. در صورت 
مثبـت بـودن نتیجه جلسـه، این اعضا به صورت رسـمی به عنـوان نامزد انتخاب شـده و در صورت تائید کمیته 
حکمرانـی شـرکتی بـه هیئت مدیره، پیشـنهاد می شـوند. همچنین کمیته حکمرانی شـرکتی، در آسـتانه مجمع 
سـالیانه شـرکت، توانایی هـا و قابلیت هـای هر نامـزد را در کنار سـبد ایده آلی از توانایی هـا و قابلیت های اعضای 
هیئت مدیـره بـه صورت ماتریسـی جامع تهیه کـرده و در اختیار سـهامداران به منظور رأی گیری قـرار می دهد. 

در ادامه، نمونۀ ماتریس تهیه شده برای اعضای هیئت مدیره در سال 2018 را مشاهده می کنید. 

نمودار 23- ماتریس تهیه شده در کمیته حکمرانی شرکتی به منظور معرفی قابلیت های هر نامزد و پرتفوی ایده آل
  

Methanex information circular,2018 :منبع

1- Corporate governance committee
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نظام پاداش دهی مطلوب
یکـی از مهم تریـن و درعین حـال پیچیده تریـن مباحـث بهبـود عملکرد شـرکت، ایجاد همبسـتگی در حقوق 
و مزایـای هیئت مدیـره و مدیران ارشـد با میزان پیشـرفت و سـودآوری شـرکت اسـت. این عمـل از آن جهت 
دارای پیچیدگی هـای بسـیاری اسـت کـه در صورت عـدم تعریف دقیق، می توانـد باعث افت عملکـرد افراد و 
کارمنـدان شـود. نظـر بـه این امر، مـرور تجربه شـرکت های موفق گامی ضـروری به منظور ایجـاد یک نظام 
حقـوق و مزایـای کارا اسـت. در ایـن بخـش تـاش می شـود تا به صـورت اجمالی به بررسـی نظـام حقوق و 

مزایای شرکت متانکس پرداخته شود. 
شـرکت متانکـس در توضیـح اصـول خـود بـه منظـور پرداخت حقـوق و مزایـا، 4 اصـل زیر را بـه عنوان 

اصول اساسی مطرح می کند: 
همسویی حداکثری با منافع سهامداران  -

پرداخت در ازای پیشرفت و رشد  -
مدیریت مناسب ریسک های فردی و شرکتی  -

پرداخـت رقابتـی: پاداش هـا بـه گونـه ای بایـد طراحی شـوند کـه بـا 50% پـاداش پرداختی شـرکت های   -
مشابه قابل رقابت باشد. 

وظیفـه تعییـن سیاسـت ها و رئـوس کلـی حقوق ودسـتمزد در شـرکت متانکـس بـر عهـده کمیتـه منابع 
انسـانی هیئت مدیـره قـرار دارد. ایـن کمیتـه در حـال حاضـر 4 عضـو دارد که همگـی از اعضـای غیرموظف 
هیئت مدیـره هسـتند. همچنیـن ایـن کمیتـه بـه منظور انجـام هر چه بهتـر وظایف خود، سـاالنه گزارشـی از 
یـک شـرکت مشـاوره تخصصـی در باب جدیدتریـن تحوالت و اطاعـات مورد نیـاز در این حـوزه را دریافت 
می کنـد و بـا توجـه بـه تجـارب شـرکت و تازه ترین تحـوالت در این حـوزه، هر سـاله سیاسـت های پرداخت 
حقوق ومزایـا را مـورد مـرور قـرار می دهـد تـا از ایجـاد تضاد منافـع و ریسـک های غیرضروری برای شـرکت 

خودداری کند. برخی از این سیاست ها عبارتند از: 
پاداش های انگیزشی دارای سقف مشخصی هستند.  -

میـزان پاداش هـای بلندمـدت در مقایسـه بـا میـزان آن در کوتاه مدت باید بیشـتر باشـد تا مدیـران تمرکز   -
باالتری بر پیشرفت پایدار شرکت در طول زمان داشته باشند. 

به طورکلـی حقوق و مزایـای پرداختـی بـه هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت متانکـس شـامل 4 دسـته 
مختلف می شود. این دسته ها عبارتند از: 
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1- حقوق پایه
ایـن بخـش کمتریـن میـزان را در میان این چهار دسـته پرداختی به خـود اختصاص داده اسـت و میزان آن به 

نحوی تعیین می شود که فرد بتواند امور حداقلی زندگی روزانه خود را بگذراند. 

نمودار 24- میزان حقوق ومزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره به تفکیک نوع پرداختی

%32

%32

%20

%17

%25

%25

%20

%30

مدیرعاملاعضای اجرایی هیئت مدیره

حقوق پایه PUS Stock Optionپاداش انگیزشی کوتاه مدت

منبع: همان

2- پاداش انگیزشی کوتاه مدت
ایـن پرداختـی بـه منظـور پـاداش دهی بـه پیشـرفت های انجـام گرفتـه در بعد شـرکتی و فردی بـه صورت 
سـاالنه پرداخت می شـود. این پاداش دارای دو جنبه اسـت: جنبه پیشـرفت شـرکتی که دارای وزن 70 درصد 

بوده و 30 درصد باقی مانده متعلق به جنبه پیشرفت شخصی افراد است. 
بـه منظـور اندازه گیـری پیشـرفت شـرکت، هیئت مدیـره از میـان شـاخص های متعـدد موجود، شـاخص 
ROCE تعدیـل یافتـه )بازدهـی سـرمایه به کارگرفتـه شـده( را به عنوان معیار سـنجش در نظر گرفته اسـت. 

ایـن شـاخص از تقسـیم درآمـد قبل از کسـر مالیـات و بهـره )EBIT( بر خالـص دارایی )دارایی پس از کسـر 
بدهی( محاسبه می شود. 
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نمودار 25- عملکرد شرکت تحت شاخص ROCE و میزان دستیابی به هدف گذاری انجام شده

منبع: همان

در ادامـه، هـر سـاله هیئت مدیره با تعییـن یک نرخ حداقل و حداکثر برای شـاخص ROCE و با مقایسـه 
عملکـرد شـرکت بـا ایـن حداقـل و حداکثر شـاخص، عـددی را به عنـوان ضریب پیشـرفت شـرکتی، تعیین 
می کنـد. بـه عنـوان مثـال در سـال 2018، حداقـل 13 درصـد و حداکثر 19 درصـد برای عملکرد شـرکت در 
نظـر گرفتـه شـد؛ درحالی که نتیجه عملکرد شـرکت عـدد 18.5 درصد را نشـان می داد. از طرفـی حداکثر نرخ 
پـاداش پیشـرفت شـرکتی، 200 درصـد حقوق پایه تعیین شـده اسـت. بنابراین بـا تقسـیم 18.5 درصد بر 19 
درصـد و ضـرب حاصـل در 200 درصد به عنوان حداکثر پاداش، 1.92 به عنوان نشـانگر پیشـرفت شـرکت به 
دسـت می آید. در جنبه پیشـرفت شـخصی نیز، هیئت مدیره هر سـاله با تعیین شـاخص هایی، در پایان سـال 

با اندازه گیری میزان موفقیت در دستیابی به این شاخص ها، اقدام به پاداش دهی می کند.  
همچنیـن بـا توجه به مسـئولیت ها و ریسـک های هـر جایگاه، هیئت مدیره هر سـاله ضریبـی را به عنوان 
ضریـب جایـگاه شـغلی در نظـر می گیـرد. در سـال 2018، این ضریـب برابر 120 درصـد از حقـوق پایه برای 
مدیرعامـل، 70 درصـد برای معاون شـرکت و مدیر مالـی و برای بقیه اعضای هیئت مدیـره 65 درصد مصوب 
شـده اسـت. در تصویـر زیر، نحوه محاسـبه پـاداش انگیزشـی کوتاه مدت بـرای مدیرعامل شـرکت متانکس 

در سال 2018 را مشاهده می کنید. 

نمودار 26- نحوه محاسبه پاداش انگیزشی کوتاه مدت مدیرعامل

منبع: همان
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3- پاداش انگیزشی بلندمدت
بـه منظـور ایجاد همبسـتگی بیشـتر میان سـود بلندمدت سـهامداران شـرکت و حقوق و مزایـای هیئت مدیره 
شـرکت، پـاداش انگیزشـی بلندمـدت تعریف شـده اسـت. این پـاداش، تنهـا بر اسـاس افزایش ارزش سـهام 
شـرکت اندازه گیـری شـده و همچنین به صورت سـهام نیـز پرداخت می شـود. هدف گذاری این پـاداش برای 
مدیرعامـل 375 درصـد حقـوق پایـه، 175 درصـد برای معاون ارشـد و مدیرمالـی و 160 درصد بـرای مدیران 

غیراجرایی است. این هدف گذاری برای هرساله در هیئت مدیره تصویب می شود. 
ایـن پـاداش بـه دو صـورت کلـی پرداخـت می شـود. 50 درصـد بـه صـورت گزینه هـای خرید سـهام1 و 
50 درصـد دیگـر کـه شـامل سـهام PSU2 اسـت. مهم ترین تفاوت ایـن دو نـوع مختلف پرداخت سـهام این 
اسـت کـه بـه منظور اعطای3 سـهام PSU باید زمـان معینی )که در شـرکت متانکس دو سـال در نظر گرفته 
می شـود( بگـذرد. همچنیـن در تاریـخ معیـن شـده، با توجه به رشـد یـا کاهش ارزش سـهام شـرکت، میزان 
PSU واگـذاری نیـز تغییـر خواهـد کـرد. بـه این منظـور هیئت مدیـره شـاخص TSR CAGR4 را بـه عنوان 

شـاخص اندازه گیـری رشـد سـهام شـرکت در بلندمدت تعییـن کرده و بـا هدف گذاری سـاالنه، میزان سـهام 
PSU شـده نیـز تغییـر خواهـد کرد. برای مثال در سـال 2018 عملکـرد شـاخص TSR CAGR، بر روی 12 

درصـد هدف گـذاری شـده بـود و با دسـتیابی به عـدد 18 درصد، میزان سـهام PSU شـده نیز بـه 150 درصد 
اولیه رسید. 

نمودار 27- هدف گذاری انجام شده برای شاخص TSR و میزان سهام واگذارشده در سال 2018

منبع: همان

در بخش واگذاری اختیار سـهام نیز کمیته منابع انسـانی شـرکت بر اسـاس شـاخص های خود، پیشنهادی 
را بـه هیئت مدیـره ارائـه کـرده و هیئت مدیـره بـر روی ایـن پیشـنهاد تصمیم گیـری می کنـد. قیمـت اختیـار 

سهام، قیمت روز سهام بوده و تمامی سهام اهدایی از نوع سهام ممتاز هستند. 

1- Stock option/SAR/TSAR
2- Performance Share Unit
3- vest
4- Total Shareholder return Compound Annual Growth Rate ) نرخ رشد مرکب ساالنه بازدهی سهام سهامداران(
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4- پرداخت های غیرمستقیم
برنامه هـای رفاهـی ماننـد خدمـات درمانـی و رفاهـی و همچنیـن پرداخت هـای بازنشسـتگی بـرای اعضای 

هیئت مدیره و خانواده هایشان در این دسته قرار می گیرد. 



سـودده ترین محصـول در سـبد پتروشـیمی های اصلـی   -
پلی اتیلـن سـنگین هسـتند. و  بوتادیـن  متانـول،  پورتفـو، 

مشتقات اتیلن با حدود 40 درصد باالترین سهم را در ارزش   -
صادرات پتروشیمی های صندوق بازنشستگی دارند.

مناطق متکی به اتان ارزان، حاشیه سود تأمین شده تا حداقل   -
2025 را برای تولیدکنندگان این مناطق به همراه دارد.

بیـش از 75 درصـد تجـارت اتیلـن دنیـا مربـوط بـه سـه   -
اسـت. چیـن  و  آمریـکای شـمالی  خاورمیانـه،  منطقـه 

درحالی که رشد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی دنیا طی   -
5 سال اخیر زیر 10 درصد بوده، این میزان در ایاالت متحده 
متکی به دستیابی به منابع ارزان اتان، 200 درصد بوده است.

مـوج بعـدی افزایـش ظرفیـت تولیـد آمریـکا در حـوزه   -
زنجیره الفین ها خواهد بود. 

ارزش صـادرات مشـتقات اتیلن پتروشـیمی های ایرانی در   -
مقایسـه بـا متانـول با وجـود برابـری حجم به صـورت 3 

به 1 بوده است. 

فصـل سوم

تیلن؛ مشتقات ا
تان خاورمیانه؟! پایان عصر پیشتازی ا





چکیده
در سـبد محصـوالت پتروشـیمی های اصلـی محصـول متانـول بیشـترین حاشـیه سـود ناخالـص را بـه خود 
اختصـاص داده و بـا وجـود سـهم متوسـط 80 درصـدی هزینـه خـوراک در بهای تمام شـده پتروشـیمی های 
متانولـی و افزایـش نـرخ خوراک در سـال 97، همچنان در رتبه برتر سـوددهی در بین محصوالت پتروشـیمی 
ایـران قـرار دارد. بوتادیـن و پلی اتیلـن سـنگین دو محصـول الفینـی و پلیمـری هسـتند کـه سـهم باالیی در 

صادرات پتروشیمی جم داشته و از حاشیه سود نسبتا مناسبی نیز برخوردارند. 
باالتریـن نـرخ بهره بـرداری در میـان سـایر واحدهـای پتروشـیمی در جهـان و پیش بینی حفظ رشـد تولید 
طـی سـال های آتـی، اتیلـن را بـه یکـی از مهم تریـن محصـوالت پایـه صنعـت پتروشـیمی در جهـان تبدیل 
کـرده اسـت. پرداختـن بـه تعادل فعلـی در تجارت اتیلن دنیـا، بازیگران اصلی، مـرور روندهای چندسـال اخیر و 
پیش بینی هـای آینـده از آنجایـی اهمیـت دارد کـه بعـد از متانول، مشـتقات اتیلن بـا حدود 40 درصـد باالترین 

سهم را در ارزش صادرات پتروشیمی های صندوق بازنشستگی دارند. 
کمیـت و کیفیـت خـوراک در زنجیره اتیلـن، تعیین کننده ترین موضوع در سـرمایه گذاری این حوزه اسـت. 
در مناطـق متکـی بـه منابـع گازی )با توجه بـه همبسـتگی روبه کاهش گاز و نفـت( توسـعه واحدهای مبتنی 

بر اتان، حاشیه سود تأمین شده ای را برای سرمایه گذاران طی 10 سال اخیر رقم زده است. 
سـه بـازار چیـن، آمریکای شـمالی و خاورمیانه، طی 10 سـال اخیر گرداننـدگان اصلی بازار اتیلـن بوده اند، 
به طوری کـه به طـور متوسـط طـی ایـن مـدت بیـش از 75 درصـد تجـارت اتیلـن دنیـا را بـه خـود اختصاص 
داده انـد. از 28.2 میلیـون ظرفیـت تولید اتیلن خاورمیانه، توانایی تولید سـه کشـور عربسـتان سـعودی، ایران و 
امـارات بـه ترتیـب 12.8، 7.3 و 3.7 میلیون تن در سـال اسـت که در چهار منطقه الجبیل، عسـلویه، ماهشـهر 

و رووایس قرار دارند. 
سـرمایه گذاری دنیـا در افزایـش ظرفیـت واحدهای پتروشـیمی روندی نسـبتا منطقی را دنبـال می کند و 
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طـی 5 سـال اخیـر رشـدی زیـر 10 درصـد را تجربـه کرده، ایـن موضوع دربـاره آمریـکا صادق نبـوده و این 
کشـور طـی این مـدت رشـد سـرمایه گذاری 200 درصـدی را تجربه کرده اسـت. بعـد از سـرمایه گذاری که 
ایـن کشـور بـر واحدهـای مبتنی بـر گاز طبیعی همچـون اوره، آمونیـاک و متانول طـی بازه زمانـی 2008 تا 
2017 انجـام داد، مـوج بعـدی افزایـش ظرفیـت تولیـد آمریـکا در حـوزه زنجیره الفین هـا خواهد بـود، یعنی 
دقیقـا دو دسـته محصوالتـی کـه طی دو دهه اخیـر بازار آنهـا در اختیار کشـورهای خاورمیانـه از جمله ایران 

بوده است. 
مجمـوع درآمدهـای صادراتـی مشـتقات اتیلـن در ازای حجم صادراتی ایـن محصول در مقایسـه با دیگر 
محصول باالدسـتی پتروشـیمی های ایرانی یعنی متانول، نشـان از ارزش باالتر مشـتقات اتیلن در بازار جهانی 
صنعـت پتروشـیمی دارد. بـا وجـود صـادرات بیـش از 37 میلیـون تـن متانول طی 10 سـال گذشـته مجموعا 
11.1 میلیـارد دالر درآمـد ارزی وارد کشـور شـده، درحالی که همان طورکه بیان شـد، درآمد حاصـل از صادرات 

30.5 میلیون تن اتیلن برابر 35.5 میلیارد دالر بوده است؛ یعنی بیش از 3 برابر ارزش صادرات متانول. 



مقدمه
در فصـل پیشـین اشـاره شـد کـه در بیـن محصـوالت تولیـدی پتروشـیمی های اصلـی پورتفـوی صنـدوق 
بازنشسـتگی متانـول، الفین هـا و پلیمرهـا بیشـترین تأثیـر را دارنـد. به طوری که در سـال 97 درآمـد صادراتی 
محصـول متانـول و مشـتقات اتیلـن روی هم رفتـه بیـش از 75 درصـد مجمـوع درآمدهـای صادراتـی ایـن 

شرکت ها )10 هزار میلیارد تومان( را تشکیل داده است. 
اتیلـن در بیـن مـواد پایـه طـی 10 سـال اخیـر )2018-2009( بیشـترین نـرخ رشـد ظرفیـت تولیـد 
را تجربـه کـرده و طـی ایـن مـدت باالتریـن نـرخ بهره بـرداری1 )متوسـط 87 درصـد( از واحدهـای پایـه 
شـیمیایی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. کاربـرد پرشـمار و ویـژه ایـن محصـول به خصـوص در تولید 
گریدهـای مختلـف پلی اتیلـن و پالسـتیک ها آن را در شـمار محصـوالت اسـتراتژیک بـرای کشـورهای 

مصرف کننده قرار داده است. 
مناطـق سرشـار از منابـع گاز بـه دلیـل تأمیـن پایـای اتـان به صرفه تریـن اتیلن هـای دنیـا را تولیـد 
می کننـد، بنابرایـن در ایـن محصـول پتروشـیمی نیـز همچـون متانـول از 2 دهـه پیـش، دسـت برتـر بـا 
منطقـه خاورمیانـه بـا منابـع ارزان اتان بوده اسـت. با این وجود، تحوالت 5 سـال اخیـر در منطقه آمریکای 
شـمالی، نشـان از تغییـر این تعـادل و ایجاد موازنـه به نفع ایاالت متحـده در محصوالت و مشـتقات اتیلن 

دارد. موضوعی که به صورت تفصیلی در این فصل مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 
فصـل گذشـته به بررسـی جزئـی و دقیق محصول متانـول و داللت هـای تحریمی آن گذشـت، در این 
فصـل بـا توجـه بـه نقش ویژه مشـتقات اتیلـن در سـود عایدی صنـدوق بازنشسـتگی به ویژه جایـگاه مهم 
آن در سـبد صادراتـی شـرکت ها، بـه بررسـی تصویری کلـی از اتیلن و مشـتقات آن در صنعت پتروشـیمی، 
تـراز جهانـی عرضـه و تقاضـای آن، بازیگـران سـنتی و نوظهور ایـن محصـوالت و جایـگاه آن در بازه 10 

1- Operating Rate



سـاله اخیـر پتروشـیمی ایـران پرداختـه شـده اسـت. در ادامـه با بررسـی جزئی تر تحـوالت 5 سـال اخیر در 
ایـن صنعـت بـه دو بـازار مهـم چیـن و ایـاالت متحـده بـه عنـوان بازیگـران اصلی ایـن بخـش پرداخته و 

فرصت ها و تهدیدهای تحوالت این بازارها برای پتروشیمی های ایرانی، احصاء شده است. 



محصوالت کلیدی در صادرات پتروشیمی های اصلی
در فصـل قبـل، با بررسـی سـهم شـرکت های مختلف در سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی، 4 شـرکت جم، 
فـن آوران، خـارک و شـازند به عنوان پتروشـیمی های اصلی با بیشـترین تأثیر بر سـبد سـرمایه گذاری صندوق 
معرفـی و در ادامـه بـا تحلیـل محصـوالت صادراتـی آنهـا محصـول متانـول با بیشـترین حجـم صادراتی به 
صـورت جزئـی مـورد بررسـی قرار گرفتـه و داللت های تحریمـی که بر صـادرات شـرکت های تولیدکننده آن 

اثرگذار بود، تحلیل شدند. 
پتروشـیمی های خارک و فن آوران در رتبه اول و دوم از نظر حاشـیه سـود خالص در بین پتروشـیمی های 
صنـدوق قـرار دارنـد. نـوع محصـول تولیـدی آنهـا )متانـول( و سـهم بـاالی صـادرات از مجمـوع درآمدهـا 
)90درصد( این دو شـرکت را از نظر سـوددهی در شـرایط برتر در سـبد سـرمایه گذاری صندوق بازنشسـتگی 
قـرار داده اسـت. پتروشـیمی های جـم و شـازند بـا تولیـد محصـوالت پلیمـری و الفینـی در رتبه هـای بعدی 

حاشیه سود قرار دارند. 
همان طورکـه در جـدول زیـر آمـده اسـت، محصـول متانول بیشـترین حاشـیه سـود ناخالـص1 را به خود 
اختصـاص داده و بـا وجـود سـهم متوسـط 80 درصـدی هزینـه خـوراک در بهای تمام شـده پتروشـیمی های 
متانولـی و افزایـش نـرخ خوراک در سـال 97، همچنان در رتبه برتر سـوددهی در بین محصوالت پتروشـیمی 
ایـران قـرار دارد. سـایر محصـوالت شـیمیایی همچـون گوگـرد و بوتان نیـز از جمله محصوالت با سـوددهی 
باال هسـتند که توسـط دو پتروشـیمی متانولی ایران تولید و صادر می شـوند. بوتادین و پلی اتیلن سـنگین، دو 
محصول الفینی و پلیمری هسـتند که سـهم باالیی در صادرات پتروشـیمی جم داشـته و از حاشـیه سود نسبتا 

مناسبی نیز برخوردارند. در جدول زیر اطالعات تفصیلی پتروشیمی های اصلی آمده است. 

1- حاشیه سود ناخالص= )بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی- درآمدهای عملیاتی( / درآمدهای عملیاتی
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جدول1 - حاشیه سود خالص پتروشیمی های اصلی در سال 97 به تفکیک محصوالت اصلی

منبع: محاسبات تحقیق با داده های کدال

مـواد پلیمـری و الفینـی که شـامل انـواع پلی اتیلن هـا، بوتادیـن و هیدروکربورهـا می شـوند، در این فصل 
مـورد تمرکـز قرار می گیرنـد. عمده مواد پلیمری مثـل پلی اتیلن ها در زنجیـره ارزش الفین هـا )اتیلن، پروپیلن، 
بوتادیـن و بوتیلـن( هسـتند؛ بنابرایـن مطالعه آنها بایـد به صورت یکپارچـه و با درنظر گرفتـن مالحظات کل 

زنجیره باشد. 
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زنجیره اتیلن، روندهای کالن و فعاالن جهانی
اتیلـن بـه عنـوان دومیـن مـاده پایـه شـیمیایی پرکاربـرد )بعـد از آمونیـاک(، هیدروکربنی سـبک در دسـته 
الفین هاسـت. اتیلـن عمدتـا بـه عنـوان خوراک در سـاخت پالسـتیک، فیبـر و دیگر مواد شـیمیایی اسـتفاده 
می شـود کـه نهایتـا در صنایـع بسـته بندی، حمل ونقل و ساخت وسـاز مورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. به دلیل 
انـدازه بـزرگ بـازار اتیلـن و نیـز کاربردهـای گسـترده آن در دیگـر صنایـع، این محصـول عمدتا بـه عنوان 
بنچمـارک بـرای سـنجش عملکـرد صنایـع پتروشـیمی در دنیـا مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. مطالعـه ای که 
سـال 2019 توسـط مؤسسـه IHS بـر چشـم انداز مـواد پایـه شـیمیایی انجام شـد، نشـان می دهد کـه اتیلن 
در بیـن مـواد پایـه1 طی 10 سـال اخیر )2018-2009( بیشـترین نرخ رشـد ظرفیـت تولید را تجربـه کرده و 
طـی ایـن مـدت باالتریـن ضریـب بهره بـرداری )متوسـط 87 درصـد( از واحدهای پایـه شـیمیایی را به خود 

اختصاص داده است.2 
فرآینـد اصلـی تولیـد اتیلـن کراکینگ بـا بخار آب بـوده3 و خوراک این واحدهـا به ترتیب اتـان، نفتا، و گاز 
مایـع )LPG( اسـت. مطابـق آمـار حدود 99 درصد اتـان تولیدی در دنیـا در مجتمع های کراکر بـا بخار آب به 
منظـور تولیـد اتیلـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. البتـه ذکر این نکتـه خالی از لطف نیسـت کـه روش های 
مختلفـی بـرای تولیـد اتیلـن یـا به طورکلـی الفین ها وجـود دارد و تولیـد پروپیلـن و اتیلن از ذغال سـنگ حتی 
از سـابقه ای طوالنـی در صنعـت پتروشـیمی )خصوصا در کشـور چین( برخوردار اسـت. نمودار زیـر به صورت 

خالصه انواع مسیرهای تولید الفین ها از منابع اولیه را نشان می دهد. 

1- شامل اتیلن، پروپیلن، متانول، بنزن، پارازایلین و کلرین.
2- Global basic chemicals outlook, IHS Markit Chemical & Energy, IHS,2019.

3- درحال حاضر بیش از 95 درصد اتیلن تولیدی در دنیا طی فرآیند کراکینگ با بخار آب تولید می شوند.
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نمودار 1- مسیرهای مختلف تولید الفین ها

IHS, 2018 :منبع

از سـوی دیگـر، بـه طور متوسـط هـر یک تن اتـان ورودی بـه واحدهای کراکر بـه تولیـد 0.78 تن اتیلن 
می انجامـد.1 پیش بینی هـا نشـان می دهـد سـهم اتـان بـه عنـوان خـوراک واحدهـای اتیلـن در میان مـدت 
افزایـش خواهـد یافـت و مزیت رقابتی بـا واحدهای متکی بر خـوراک گاز خواهد بود، موضوعی کـه در نمودار 

زیر نشان داده شده است. 

نمودار 2- توزیع خوراک واحدهای اتیلن در دنیا در سال 2017 و پیش بینی تغییر در سال 2022
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IHS, 2018 :منبع
1- From Crude Oil to Chemicals: Back to the Fundamentals, nexant, 2018.
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عمـده خـوراک واحدهـای کراکر بـا بخار، اتـان، پروپان، بوتان و نفتاسـت. در شـرایطی که اتـان وارد این 
واحدهـا شـود، محصـول اصلـی تولیـدی اتیلـن بوده و سـایر محصـوالت از جملـه پروپیلن به مقـداری ناچیز 
تولیـد می شـوند. همان طورکـه در نمـودار زیـر پیداسـت، هـر چـه خـوراک ورودی به ایـن واحدها سـنگین تر 

باشـد، طیـف محصـوالت تولیدی نیز بیشـتر خواهد شـد.

نمودار 3- بازدهی واحدهای کراکر با بخار با خوراک های مختلف
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بوتادین Pygas Pyrolysis fuel oilاتیلنپروپیلن

Nexant,2016 :منبع

بررسـی نمـودار هزینـه تولیـد1 اتیلـن در سـال 2017 نشـان می دهـد مزیـت تولید بـا واحدهـای مبتنی 
بـر اتـان ارزان همچـون عربسـتان سـعودی، ایـاالت متحـده و ایـران اسـت. تغییـر عمـده این نمـودار طی 
سـال های اخیـر حرکـت آمریـکا به سـمت چـپ و افزایـش رقابت پذیری اتیلـن تولیـدی این کشـور در بازار 

جهانی است. 

1- Cost curve
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نمودار 4- منحنی هزینه تولید اتیلن در سال 2017
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plats,2018 :منبع

بـا وجود گسـتره نسـبتا وسـیع محصوالت و مشـتقات اتیلـن، اما بیـش از 60 درصد اتیلن تولیـدی در دنیا 
بـه عنـوان ورودی واحدهـای پلی اتیلن )شـامل پلی اتیلن سـنگین، پلی اتیلن سـبک و پلی اتیلن سـبک خطی( 
مصـرف شـده و از ایـن رو بـازار جهانی اتیلن و پلی اتیلن ها همسـبتگی فراوانی دارند.1 این همسـبتگی با اتیلن 
در محصـوالت پایین تـر زنجیـره ارزش اتیلن نسـبت بـه پلی اتیلن کم تر بـوده و برای مثال مطابـق نمودار زیر 

همبسـتگی بـازار پلی اتیلـن ترفتاالت )2PET( در مقایسـه بـا پلی اتیلن با اتیلن کم تر اسـت.

PET نمودار 5- همسبتگی بازار اتیلن، پلی اتیلن و
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میزان مصرف اتیلن، 1.5 برابر تولید PE است.

IHS&VCM study, 2018 :منبع

1- HIS,2019
2- ماده اصلی در تولید بطری های پالستیکی
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دومیـن بـازار بـزرگ مشـتقات اتیلـن مربـوط بـه اتیلن اکسـاید اسـت کـه عمدتـا به منظـور تولیـد اتیلن 
گالیکول هـا و در نهایـت تولیـد فیلم هـا یـا فیبرهـای پلی اسـتر و بطری هـای پالسـتیکی مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. در سـال 2018، اتیلـن اکسـاید 15 درصد بازار اتیلن را به خود اختصاص داده اسـت. سـومین محصول 
مصرف کننـده اتیلن، اتیلن دی کلراید )EDC( اسـت که در تولید PVC اسـتفاده می شـود. 9 درصد بـازار اتیلن در 
سـال 2018 در اختیـار EDCهـا بوده و دیگر مشـتقات پرکاربرد اتیلـن نیز اتیل بنزن، آلفاالفین ها و وینیل اسـتات 
هسـتند. در نمـودار زیـر مشـتقات اصلـی اتیلن به همـراه درصد مصرف آنها در سـال 2018 مشـاهده می شـود.

نمودار 6- تصویر کلی تولید اتیلن و مشتقات اصلی آن در سال 2018

ICIS,2018 :منبع

همان طورکـه بیـان شـد اکثریـت غالـب اتیلـن دنیا از اتـان تولید می شـود، لذا بررسـی روندهـای جهانی 
اتـان و همچنیـن سـهم بازیگـران مختلف از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.

در سـال 2016 در کل دنیـا 66 میلیـون تـن اتـان تولیـد و مصـرف شـده اسـت و پیش بینـی می شـود کـه تا 
سـال 2021 ایـن مقـدار بـه 91 میلیـون تـن افزایـش پیدا کنـد. این مهم نشـان از رشـد تولیـد 6.6 درصدی 
ایـن محصـول در دنیـا دارد. در بیـن کشـورهای تولیدکننـده این محصـول، ایـاالت متحده در سـال 2016 با 
25 میلیـون و 200 هـزار تـن در جایـگاه اول قـرار گرفته اسـت. مطابق بررسـی های به عمل آمـده پیش بینی 
می شـود کـه تـا سـال 2021 مقـدار تولیـد اتـان این کشـور متکی بـر منابـع عرضه شـده از گاز و نفت شـیل 
بـه 43 میلیـون و 400 هـزار تـن افزایش پیدا کند. متوسـط رشـد سـالیانه تولید اتـان در ایاالت متحـده 10.6 

درصد گزارش شـده اسـت.
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ایـن در حالـی اسـت کـه در منطقـه خاورمیانـه مجموع تولید اتـان در سـال 2016، 23 میلیـون و 800 هزار 
تـن گـزارش شـده و پیش بینـی می شـود کـه تـا سـال 2021 ایـن عـدد بـه 28 میلیـون و 800 هـزار تـن 
افزایـش پیـدا کنـد. متوسـط رشـد سـالیانه تولیـد اتـان در خاورمیانـه 3.9 درصد اسـت. این موضوع نشـان 
می دهـد ایـاالت متحـده طـی سـال های آتـی با رویکـرد تهاجمـی بیـش از 18 میلیـون تن ظرفیـت تولید 
اتـان خـود را افزایـش خواهـد داد. 7 میلیـون تـن از ایـن افزایـش ظرفیـت را به کشـورهای اتحادیـه اروپا، 
هنـد و چیـن صـادر خواهـد کـرد و 11 میلیـون تـن باقی مانـده نیـز در ایـاالت متحـده خـوراک واحدهای 
پتروشـیمی در راسـتای تولیـد اتیلـن و توسـعه زنجیره ایـن مونومـر پرکاربرد خواهد شـد. ازایـن رو می توان 
نتیجـه گرفـت کـه درحال حاضـر در دنیـا دو منطقـه خاورمیانـه و ایـاالت متحـده بازیگران اصلـی عرضه و 
تقاضـای اتان محسـوب می شـوند.1 مقایسـه قیمـت اتان در ایـن دو منطقه نیـز خالی از لطـف نخواهد بود. 
مطابـق داده هـای eia، درحالی کـه بیـن سـال های 2005 تا 2012 قیمـت اتان به طور متوسـط حدود 400 
دالر بـه ازای هـر تـن بـود، بـا سـرمایه گذاری های انجام شـده در صنعت شـیل، قیمت اتان طی سـال های 
2013 تـا 2018 بـه متوسـط 160 دالر رسـیده اسـت. در مقایسـه قیمـت اتـان تحویلی به پتروشـیمی های 
ایرانـی کـه طـی فرمولی توسـط وزارت نفـت تهیه می شـود، طی سـال های 95 و 96 به طور متوسـط 248 
دالر بـوده و مطابـق تبصـره 3 ایـن فرمـول کـف قیمتـی اتان تحویلـی نبایـد پایین تـر از 220 دالر به ازای 
هـر تـن باشـد. از این جـا می تـوان متوجـه یکـی از دالیـل اختـالف موقعیت اتـان ایـران و ایـاالت متحده 

روی منحنی هزینه تولید شد. 

تراز جهانی عرضه و تقاضای اتیلن
طـی 5 سـال اخیـر مصـرف اتیلن در دنیا به طور متوسـط 4 درصد سـالیانه رشـد داشـته اسـت و به ترتیب 
مناطـق شـمال شـرق آسـیا، شـمال آمریـکا و خاورمیانـه عمـده ایـن افزایـش مصـرف را دامـن زده انـد. 
افزایـش ظرفیـت در منطقـه خاورمیانـه و آمریـکای شـمالی بـه اتـکای خـوراک ارزان و در منطقه شـمال 
شـرق آسـیا بـا هـدف تأمین تقاضای روبه رشـد مشـتقات اتیلـن، اتفاق افتاده اسـت. در سـال 2018، حجم 
اتیلـن تولیـد شـده در دنیـا 161 میلیـون تـن و توزیـع مشـتقات تولیدشـده از اتیلن بـه صورت نمـودار زیر 
اسـت. همان طـور کـه مشـاهده می شـود 61 درصـد اتیلـن تولیـد شـده به منظـور تولیـد انـواع گریدهای 

پلی اتیلن استفاده می شود. 

1- Vcm study,2018 +
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نمودار 7- تولید اتیلن و سهم مشتقات اصلی آن در سال 2018
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ICIS,2019 :منبع

سـه بـازار چیـن، آمریـکای شـمالی و خاورمیانـه، طـی 10 سـال اخیـر گرداننـدگان اصلـی بـازار اتیلـن 
بوده انـد، به طوری کـه به طـور متوسـط طـی ایـن مـدت بیـش از 60 درصـد سـهم بـازار را به خـود اختصاص 
داده انـد. در نمـودار زیر سـهم مناطق مختلف از تولید و مصرف اتیلن در سـال 2018 آمده اسـت؛ همان طورکه 

پیداست مناطق آسیای شمال شرقی و آمریکا مازاد تقاضا و منطقه خاورمیانه مازاد عرضه دارد. 

نمودار 8- تولید و تقاضای اتیلن در سال 2018 به تفکیک مناطق
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ظرفیـت اسـمی تولیـد اتیلـن دنیـا در سـال 2018 حـدود 170 میلیون تن بـوده و طی  10 سـال  2008 
تـا 2017 بـه طـور متوسـط سـالیانه 3.2 درصـد این ظرفیـت تولید افزایـش یافته اسـت. خاورمیانـه و چین 
طـی ایـن مـدت بـا ثبت بیشـترین رشـد، ظرفیت تولیـد اتیلن و مشـتقات آن را به بیـش از 2 برابـر افزایش 
داده انـد. منطقـه آمریـکای شـمالی امـا بـه لطـف کاهـش هزینه هـای تولیـد از منابع شـیل طی چندسـال 
اخیـر، سـرمایه گذاری بـرای افزایـش ظرفیـت تولید اتیلـن را آغاز کـرده و مطابـق آمار واحدهای در دسـت 
سـاخت اتیلـن در دنیـا، ایـن منطقه طی 5 سـال آینـده به همـراه چین بیشـترین افزایش ظرفیـت را تجربه 
خواهنـد کـرد. در واقـع می تـوان گفت صنعت پتروشـیمی جهان طـی دوره زمانی 2005 تا 2025 سـه موج 
سـرمایه گذاری در تولیـد اتیلـن را تجربـه کـرده کـه نقش آفرینـان آن بـه ترتیب زمانـی منطقـه خاورمیانه، 

چین و ایاالت متحده هستند. 
تقاضـای اتیلـن نیـز در ایـن بـازه زمانی 20 سـاله بعد از کاهـش کوتاه مـدت هم زمان با بحـران 2008، 
همـواره روبـه افزایـش بـوده اسـت، به طوری کـه مطابـق پیش بینی نمـودار زیر از حـدود 70 میلیـون تن در 
سـال 2005 بـه حـدود 200 میلیـون تـن در سـال 2026 خواهـد رسـید. طـی 5 سـال آینده تقاضـا به طور 
متوسـط سـالیانه 6.5 میلیـون تـن افزایـش خواهد داشـت، این بـه معنی نیاز بـه افزایش سـاالنه ظرفیت 7 
میلیـون تنـی اتیلن اسـت. افزایـش تقاضای چین و سـپس آمریـکای شـمالی اصلی تریـن محرک های این 
افزایـش تقاضـای جهانـی خواهنـد بود.1 چین به دلیل گسـترش بازار مصرف مشـتقات اتیلن طـی این دوره 
و علی رغـم هزینه هـای تولیـد باالتـر در قیـاس بـا خاورمیانـه و آمریکای شـمالی اقدام بـه افزایش ظرفیت 
کـرده و خواهـد کـرد. عمـده واحدهای اتیلـن چین کراکر بـا بخار خواهند بـود. اما از سـال 2015 واحدهای 
مبتنـی بـر تکنولـوژی MTO و CTO2 نیـز در ایـن کشـور آغاز بـه کار کرده  انـد که پیش بینی می شـود در 

سال 2024 مجموع این واحدها حدود 20 درصد ظرفیت تولید اتیلن چین را شامل شوند. 

1- ihs. 2018
2- Coal to olefin
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نمودار 9- سابقه و پیش بینی افزایش تقاضای اتیلن به تفکیک مناطق مختلف

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

-

202
6

202
5

202
4

202
3

202
2

202
1

202
0

201
9

201
8

201
7

201
6

201
5

201
4

201
3

201
2

201
1

201
0

200
9

200
8

200
7

200
6

200
5

استرالیاآفریقاخاورمیانه

آسیای شمال شرقیاروپای شرقی و مرکزیروسیه و آسیای مرکزی

آمریکای شمالیآمریکای جنوبیآسیای جنوب شرقی
جنوب آسیاغرب اروپا

ن(
ار ت

هز
ن )

اتیل
ی 

ضا
تقا

Argus, 2018 :منبع

طـی سـال های اخیـر هسـته اصلـی تجـارت اتیلـن در دنیا بـه ترتیب منطقـه خاورمیانـه، چیـن و آمریکا 
بـوده و مطابـق نمـودار زیـر ایـن تعـادل در حـال تغییـر بـه سـمت آمریـکا و چیـن اسـت؛ به طوری کـه طی 
سـال های منتهـی بـه 2025 چین همچنـان واردکننده خالص اتیلـن و خاورمیانه و آمریکا بـه صادرکننده های 

نقش آفرین در بازار اتیلن تبدیل خواهند شد. 

نمودار 10- روند قبلی و پیش بینی آینده تجارت اتیلن در دنیا
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قیمت اتیلن و پارامترهای مؤثر بر آن
بـه دلیـل تنـوع خـوراک مورد اسـتفاده بـرای تولیـد اتیلـن، هزینه تولیـد این محصـول تفاوت هایـی بعضا تا 
دوبرابـر دارد. مطابـق نمـودار زیـر بـرای تولیـد هـر 1000 پونـد اتیلـن اگـر از روش کراکـر اتـان بـا بخارآب 
اسـتفاده شـود، حـدودا 1300 پونـد اتـان مـورد نیاز اسـت و طـی این فرآینـد حـدود 200 پوند انواع سـوخت 

تولید می شود. 

نمودار 11- خوراک مورد نیاز برای تولید 1000 پوند اتیلن بر حسب روش های مختلف
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بنابرایـن بـا وجـود قیمـت باالتر نفتا در مقابـل اتان، اما به دلیـل تولید محصوالت جانبـی و امکان فروش 
و صـادرات آنهـا روش هـای مختلف تولید بر حسـب شـرایط متفـاوت رقابتـی هسـتند و همان طورکه پیش تر 
بیـان شـد، عمـده مزیـت رقابتـی کـه بـرای تولیدکننده هـای مختلـف می تواند وجود داشـته باشـد، ناشـی از 
مزیـت دسترسـی بـه خـوراک ارزان یـا بازار آمـاده و در دسـترس بـرای فروش محصـوالت جانبی اسـت. در 

جدول زیر هزینه تولید اتیلن در سه سناریوی خوراک اتان، نفتا و MTO آمده است. 
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جدول 2- مثالی از هزینه تولید اتیلن بر حسب سنت/پوند

MTO - چیننفتا - آمریکای شمالیاتان

116588هزینه خوراک

4610+ هزینه های متغیر

343+ هزینه های ثابت

)43()55()6(- ارزش محصوالت جانبی

122058هزینه خالص تولید اتیلن

  فرضیات: قیمت اتان: 25سنت/گالن، قیمت نفتا: 1.1 دالر/گالن، قیمت متانول: 325دالر/تن
HIS & LYB, 2018 :منبع

قیمـت اتیلـن مطابـق نمـودار مفهومـی زیـر از منحنـی هزینـه تولیـد واحدهـای اتیلـن بر اسـاس هزینه 
تولیـد تولیدکننـده حـدی1 )تولیدکننـده با بیشـترین هزینه تولید و کم ترین حاشـیه سـود که عمومـا واحدهای 
کوچـک، قدیمـی و مبتنـی بر نفتا واقـع در اروپا یا چین هسـتند( و البته پیش بینی های کوتاه مـدت و بلندمدت 

از عرضه و تقاضای بازیگران، تعیین می شود.2 

نمودار 12- شکل مفهومی از هزینه تولید اتیلن و نحوه قیمت گذاری در آن

هزینه
دالر/تن

تولیدکنندگان
با بیشترین حاشیه سود

تقاضای کل

عرضه
قیمت پذیرقیمت گذار

خاورمیانه آمریکای شمالی چین اروپا
آسیای

شمال شرقی
آسیای

جنوب شرقی

braska,2019 :منبع

1- Marginal producer
2- https://www.braskem.com.br
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تنـوع خـوراک مـورد اسـتفاده در واحدهـای اتیلن موجب شـده تغییـرات قیمتی نفتـا، اتـان، LPG و اخیرا 
ذغال سـنگ و متانـول نیـز بـر قیمـت ایـن محصول اثرگـذار باشـند. بـا ظهـور شـیل های گازی در آمریکای 
شـمالی، اتـان بـه عنوان یک خـوراک جذاب و اقتصادی معرفی شـده و طبـق نمودار زیر واحدهـای مبتنی بر 

اتان از حاشیه سود مناسبی در سال های اخیر برخوردار شده اند. 

نمودار 13- مقایسه قیمت اتان ایاالت متحده، نفتای اروپا و آسیای شمال شرق طی دو دهه اخیر
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 Chevron درحال حاضـر قیمـت اتیلـن تولیدی در کشـور از حیث قیمت در رده سـوم پس از شـرکت های
Phillips آمریـکا و آرامکـو عربسـتان سـعودی قـرار گرفته اسـت. شـرکت Chevron phillips تمامی 100 

درصـد تولیـد خـود را در آمریـکا بـا مزیت خوراک اتـان انجام می دهد و شـرکت سـعودی آرامکـو که پیش تر 
در پروژه هـای نفتـی ورود می کـرد بـا ورود بـه صنعـت پتروشـیمی از مزیت در خـوراک نفتا بهـره می برد. این 
شـرکت در قیـاس بـا سـابیک و پتروشـیمی های ایرانـی با اختصاص سـهم بیشـتر نفتا بـه عنوان خـوراک، از 

هزینه تولید پایین ترین نسبت به آنها برخوردار است.1 

1- VCM Study, 2018
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نمودار 14- هزینه تولید اتیلن در شرکت های مختلف با خوراک های متفاوت در سال 2016
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بازیگران جهانی اتیلن
چین- بازیگردان تقاضای جهانی 

بررسـی سـابقه سـرمایه گذاری در تولیـد اتیلن دنیا نشـان می دهـد به طورکلـی مناطقی با یک یـا چند ویژگی 
زیـر بـرای سـرمایه گذاری تولید می توانند جذاب باشـند کـه عبارتند از:

مناطق با دسترسی به خوراک ارزان و هزینه تولید پایین  -
مناطق نزدیک به مناطق مصرف عمده  -

مناطق با مزیت هزینه ساخت وساز  -
مناطق با چارچوب های مشخص حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای حمایت از سرمایه گذاری بلندمدت.  -

کم ریسـک ترین پروژه هـا در مناطقـی هسـتند کـه دو یا سـه ویژگـی باال را داشـته باشـند. در بین مناطق 
مختلـف جهـان، چیـن از باالتریـن مزیـت بـرای افزایـش سـرمایه گذاری برخـوردار بـوده و ازاین روسـت که 
پیش بینـی می شـود طـی 10 سـال آینده تقریبـا یک سـوم از واحدهای جدید اتیلن در این کشـور ایجاد شـود.1 
1- IHS, 2018, https://ihsmarkit.com/research-analysis/ethylene-capacity.html 
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اما چرا چین در اکثر عوامل فوق مزیت رقابتی دارد؟ 
چیـن بـه عنوان یکی از واردکنندگان انـرژی در جهان، در عامل اول مزیت باالیـی ندارد؛ با وجود تصاحب 
بزرگ تریـن منابـع ذغال سـنگ در جهـان، پایداربـودن فرآینـد تبدیـل ذغال سـنگ به محصوالت پتروشـیمی 
اوال نیازمنـد قیمـت بـاالی نفـت )بـرای رقابت پذیـر شـدن خـوراک ذغال سـنگ( و ثانیـا بهبـود فناوری های 
آن بـه منظـور کاهـش ردپـای زیسـت محیطی، اسـت. از منظـر امـکان دسترسـی بـه مناطق مصـرف، چین 
بزرگ تریـن واردکننـده اتیلـن و مشـتقات آن بـه شـمار می آید. تنهـا در سـال 2017، 2 میلیون تـن اتیلن، 13 
میلیـون تـن پلی اتیلـن، 3 میلیـون تـن اسـتایرن و 8 میلیـون تـن مونواتیلن گالیکـول وارد گمرک هـای ایـن 
کشـور شـده اسـت. علی رغـم برنامه های افزایـش ظرفیت طی 10 سـال اخیر و ادامـه این روند در سـال  های 

آینده، خوداتکایی چین در محصول اتیلن همچنان در سطح 50-60 درصد باقی خواهد ماند. 
از منظـر سیاسـی و اجتماعـی نیـز چارچوب هـای حاکم بر فضـای اقتصادی این کشـور مثبـت و روبه جلو 
اسـت. سـرمایه گذاری های اخیـر در بخـش شـیمیایی بیشـتر از بخـش دولتی توسـط بخش خصوصـی انجام 
شـده و ایـن کشـور از نظـر بـازار کار و نیروی ماهـر نیز از وضعیت مناسـبی در جهـان برخوردار اسـت. هزینه 
ساخت وسـاز مقـرون بـه صرفـه عاملی اسـت که حتـی می توانـد هزینه های بـاالی تأمین خوراک را پوشـش 
دهـد. بـا مزیت هـای بـازار کار ارزان، بهبـود توانمنـدی در تکنولـوژی و منابـع معدنی فـراوان، چین بـه دنبال 
افزایـش تأمیـن امکانـات مجتمع های پتروشـیمی در داخل کشـور اسـت. ایـن مزیت به همراه پیشـرفت های 
سـریع در منحنی هـای یادگیـری باعث شـده تا اکنـون هزینه سـاخت واحدهای پتروشـیمی در چین به نصف 

این هزینه در منطقه آمریکای شمالی برسد. 
امـا همان طورکـه بیـان شـد، چیـن امـکان تأمیـن 100 درصـدی تقاضـای روبه رشـد داخلـی خـود را 
نداشـته و بـر اسـاس نمـودار زیـر، در محصولی ماننـد پلی اتیلن سـبک و مونواتیلن گالیکول حـدود 50-40 
درصـد از نیـاز خـود را تأمیـن کـرده و در تأمیـن مابقـی به واردات وابسـته اسـت. در این نمـودار، پیش بینی 
میـزان تقاضـای مشـتقات اصلی اتیلن و میزان وابسـتگی به واردات آنها در سـال 2024 نیز آمده که نشـان 
می دهـد در محصوالتـی ماننـد گریدهـای مختلـف پلی اتیلن همچنـان برنامه هـای واردات پابرجـا بوده که 
ایـن موضـوع مورد توجـه تولیدکنندگان اصلـی این مواد در مناطقـی همچون خاورمیانه و آمریکای شـمالی 

قرار خواهد داشت. 
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نمودار 15- میزان تقاضای مشتقات اصلی اتیلن و سهم واردات در تأمین آن در سال 2018 و پیش بینی 2024
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عربستان سعودی؛ سابیک و پیشتازی در الفین خاورمیانه
منطقـه خاورمیانـه با اتـکای دسترسـی فـراوان بـه اتـان بـه عنـوان یکـی از ارزان تریـن خوراک هـای مورد 
اسـتفاده در تولیـد اتیلـن، درحال حاضـر بیش از 20 درصد تولید و تقاضای اتیلن دنیا را شـامل می شـود. در این 
منطقـه بیشـترین ظرفیـت تولیـد مربـوط به اتیلن بوده و سـه گریـد اصلی پلی اتیلـن نیـز در 10 محصول اول 
ایـن منطقـه بـه لحاظ ظرفیـت تولید قرار دارنـد. از 28.2 میلیون ظرفیت تولید اتیلن، توانایی تولید سـه کشـور 
عربسـتان سـعودی، ایـران و امـارات به ترتیب 12.8، 7.3 و 3.7 میلیون تن در سـال اسـت کـه در چهار منطقه 
الجبیـل، عسـلویه، ماهشـهر و رووایس قرار دارنـد. در نمودار زیر موقعیت واحدهای اتیلن و سـهم کشـورهای 

مختلف از مجموع ظرفیت تولید خاورمیانه مشاهده می شود. 

نمودار 16- سهم کشورهای مختلف از ظرفیت تولید اتیلن خاورمیانه تا سال 2019
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عربسـتان سـعودی در رتبـه دوم از حیـث ذخایر نفت خام دنیـا و در رتبه پنجم ذخایر گاز دنیا قـرار دارد. این 
کشـور بـا تولیـد 10.3 میلیون بشـکه نفت خـام در روز، بعـد از آمریکا در رتبـه دوم تولید نفت خام دنیا در سـال 
2018 قـرار دارد. همچـون دیگر کشـورهای خاورمیانه در دو دهه گذشـته، عربسـتان تمرکز ویژه ای بر توسـعه 
صنعـت پتروشـیمی و افزایـش درآمدهـا از انرژی هـای فسـیلی داشـته، به طوری کـه در سـال 2018 با مجموع 
تولیـد بیـش از 30 میلیـون تن، بیـش از 50 درصد از سـهم تولیدات هفت محصول پایه منطقـه خاورمیانه را به 
خـود اختصـاص داده اسـت و همان طورکه از نمودار زیر پیداسـت در فاصلـه 10 سـال )2015-2005(، ظرفیت 

تولید محصوالت پتروشیمی این کشور بیش از 115 درصد رشد داشته است. 

نمودار 17- روند تولید محصوالت پتروشیمی عربستان به تفکیک محصوالت اصلی
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پیـش از سـال 1980 هیـچ واحـد پتروشـیمی در عربسـتان وجـود نداشـت و پـس از ایـن تاریـخ بـا 
سـرمایه گذاری های دولتـی بـر روی بهره برداری از گازهای همراه تولید نفت، صنعت پتروشـیمی در عربسـتان 
شـکل گرفـت. به طورکلـی عواملی که منجر به توسـعه سـریع صنعت پتروشـیمی در عربسـتان طی دهه های 

اخیر شده عبارتند از: 
دسترسی به خوراک ارزان و کافی  -

قیمت های باالی نفت  -
افزایش سریع تقاضا در منطقه آسیا  -

سودآوری باالی شرکت های تولیدکننده )خصوصا در بازه زمانی قیمت باالی نفت(.1  -

1- Investment, Jadwa. “Petrochemicals and the Vision 2030.” Jadwa Investments (2017).
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مجتمع هـای پتروشـیمی اصلی عربسـتان در چهـار منطقـه Rabigh ،Yanbu ،Al Jubail و Jazan قرار 
دارنـد و بازیگـران داخلـی ایـن کشـور کـه برخی از آنهـا در همـکاری با شـرکت های چندملیتی یـا آمریکایی 

شکل گرفته اند، در چهار دسته زیر قرار دارند: 
)SABIC( مجتمع های پتروشیمی متعلق به شرکت سابیک  -

)Saudi ARAMCO( مجتمع های پتروشیمی متعلق به شرکت آرامکو  -
Chevron Phillips Chemical مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت  -

سایر مجتمع های پتروشیمی مستقل )مشترک با شرکت های چندملیتی دنیا(.  -
در سـال 2015، صنعـت پتروشـیمی در ایـن کشـور بـه تنهایـی 30 میلیـارد دالر بـه کشـورهای مختلف 
صـادرات داشـته کـه سـهمی حـدود 60 درصـد از صادرات غیرنفتی عربسـتان را شـامل شـده اسـت و از این 
جهـت بخشـی حیاتـی در اقتصـاد غیرنفتـی عربسـتان بـه حسـاب می آیـد. بـا توجه به سـند تحـول 2020 و 
همچنیـن چشـم انداز 2030 در ایـن کشـور، ایـن صنعـت یکـی از بخش های مهـم در پیش بـرد اهدافی نظیر 
افزایـش تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده  باالتر، افزایش اشـتغال و کاهش حداکثری وابسـتگی کشـور به 

خام فروشی نفت است.1 
مطابق نمودار زیر، عمده خوراک مورد استفاده در مجتمع های پتروشیمی عربستان اتان بوده و در نتیجه 
اتیلن، متانول و پروپیلن بیشترین سهم را در تولیدات این کشور دارند. بر اساس گزارش منابع رسمی، در سال 
2020 تولید اتیلن در این کشور به 19.5 میلیون تن و پروپیلن به 7 میلیون تن خواهد رسید. همچنین تا سال 
2019، ظرفیت تولید محصوالتی نظیر پلی اتیلن )PE( به 10.23 و پلی پروپیلن )PP( به 5.65 میلیون تن می رسد.

 نمودار 18- سهم تولیدات مختلف پتروشیمی عربستان )راست( و خوراک های مختلف
در تولید محصوالت پتروشیمی )چپ(
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1- VCM study,2018
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بررسی شرکت پتروشیمی سابیک
تولیـد بـاالی نفـت خام عربسـتان و وابسـتگی دولت بـه درآمدهای سرشـار نفتـی، چالش هایـی را به منظور 
تأمیـن امنیـت بلندمـدت عرضـه نفت خام برای این کشـور ایجاد کرده اسـت. بـه منظور حل ایـن چالش ها، 
دولـت ایـن کشـور سیاسـت های متنوعـی را در پیش گرفتـه که یکـی از اصلی ترین این سیاسـت ها، توسـعه 
زنجیـره ارزش و سـرمایه گذاری در بخـش پتروشـیمی اسـت. همچنیـن دولـت عربسـتان بـه دالیلـی چون 
اثرگـذاری بیشـتر در بازارهـای جهانـی تصمیم گرفته تـا بخش قابل توجهـی از واحدهای پتروشـیمی خود را 
تحـت عنـوان یـک شـرکت ثبـت کند. این مسـئله موجب شـده اسـت تا امروزه شـرکت سـابیک بـه عنوان 
بـازوی پتروشـیمی دولـت عربسـتان، یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های حـوزه پتروشـیمی به حسـاب آید. از 
سـوی دیگـر در ایـران به دلیل سـهم بـاالی بخش پتروشـیمی از اقتصاد کشـور و به منظور سیاسـت گذاری 
کاراتـر در ایـن حـوزه، نیـاز اسـت تا رقبـای منطقـه ای و جهانی مورد بررسـی دقیق قـرار گیرند. نظـر به این 

امر تالش شده تا مهم ترین اعداد و ارقام شرکت سابیک مرور شود. 
شـرکت صنایع پایه عربسـتان1 یا سـابیک در سـال 1976 و با فرمان پادشـاهی تأسـیس شـد؛ تا ابتدای 
امسـال 70 درصد سـهام سـابیک در اختیار صندوق سـرمایه گذاری عمومی عربسـتان2 و 30 درصد دیگر در 
بـورس عربسـتان3 عرضـه شـده بـود. اما در اوایل سـال 2019 میـالدی، آرامکـو در ادامـه تالش هایی که به 
منظـور افزایـش ارزش سـهام خود داشـت، اقـدام به خرید سـهام سـابیک از صندوق سـرمایه گذاری عمومی 
عربسـتان کرد. طبق این معامله، 70 درصد سـهام سـابیک در ازای 69.1 میلیارد دالر، توسـط شـرکت آرامکو 
خریـداری شـد. البتـه بـر طبـق توافقاتی که چند ماه بعد منتشـر شـد، ایـن خرید سـلف بوده اسـت و آرامکو 
تنهـا 36 درصـد از مبلـغ خریـد را در سـال 2019 پرداخـت کـرده و مابقـی را طی قسـط های متعدد تا سـال 
2024 پرداخـت خواهـد کرد4. شـرکت سـابیک عالوه بر تولیـد، بازاریابـی و توزیع محصوالت پتروشـیمی در 
بخش هـای دیگـری ماننـد پالسـتیک، مـواد مغذی و محصـوالت فلزی نیـز فعالیت دارد. رشـد سـابیک در 
دهـه گذشـته، محـور توسـعه مناطـق صنعتـی جبیل در حاشـیه خلیج فـارس و ینبـع در کنار دریای سـرخ   2

نیز بوده اسـت.
مجمـوع وظایـف شـرکت مـادر سـابیک شـامل برنامه ریـزی، سـرمایه گذاری، نظـارت کالن و برخـی از 
مهم تریـن فرآیندهـای اصلی کسـب وکار نظیـر بازاریابی و فـروش، تحقیق و توسـعه، تأمین مالـی و مدیریت 

1- Saudi basic industry company
2- Public Investment Fund of Saudi Arabia
3- Tadawul
4- https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1325820 
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اطالعـات اسـت. در سـال های اخیـر شـرکت سـابیک عالوه بر ایجـاد و توسـعه واحدهای خود در کشـورهای 
مختلـف، تـالش کـرده اسـت تـا مشـتریان خود را نیـز متنوع سـازد. موفقیـت در این مسـئله ناشـی از قدرت 
بـاالی شـرکت در زمینه هـای مالـی و بازاریابی اسـت. در نمودار زیر مشـتریان سـابیک طی 3 سـال گذشـته 

می شود. مشـاهده 

نمودار 19- پراکندگی جغرافیایی درآمدهای سابیک طی 3 سال گذشته
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شـرکت های زیرمجموعه شـرکت سـابیک به طورکلی به دو دسـته شـرکت تقسـیم می شـوند: دسـته اول 
مجموعـه شـرکت هایی کـه در عربسـتان بـه ثبـت رسـیده  و بالغ بر 26 شـرکت اسـت و دسـته دوم شـرکت 
اسـالکس1 لوکزامبـورگ، که فعالیت های شـرکت های خارجی زیرمجموعه سـابیک، همگـی زیرمجموعه این 

شرکت قرار دارد؛ تعداد این شرکت های زیرمجموعه بیش از 90 شرکت برآورد می شود. 
شـرکت سـابیک در سـال گذشـته حدود 85 میلیارد دالر دارایی داشـته که بررسـی روند این شـرکت طی 
5 سـال اخیر نشـان می دهد این شـرکت سـرمایه گذاری چندانی را در تأسیسـات و واحدهای زیرمجموعه خود 

به انجام نرسانده است. 

1- SABIC Luxemburg S.a.r.l. (SLUX)
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 نمودار 20- دارایی های شرکت سابیک طی 5 سال اخیر
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همچنین برخی از مهم ترین اعداد و ارقام صورت مالی این شرکت در سال های اخیر به شرح زیر است: 

جدول 3- مهم ترین ارقام مالی شرکت سابیک )ارقام به میلیارد دالر است(

20172018

4045فروش کل

26.529.7هزینه های عملیاتی

2.812.91هزینه های اداری و عمومی

2.752.77هزینه های فروش و توزیع

7.89.5سود عملیاتی

4.95.7سود خالی )پس از کسر مالیات و سایر پرداختی ها(

SABIC fs, 2018 :منبع

اگرچه شـرکت سـابیک به عنوان یک هلدینگ پتروشـیمی شـناخته می شـود، اما این شـرکت فعالیت ها 
و شـرکت های متنـوع دیگـری را در زیرمجموعـه خـود دارد. آمـار درآمدها و تولیدات شـرکت بـه تفکیک هر 

فعالیت به شرح زیر است: 
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جدول 4- تفکیک فعالیت های شرکت سابیک  
 درآمد

)میلیارد دالر(
 سود عملیاتی
)میلیارد دالر(

 دارایی ها
)میلیارد دالر(

 میزان تولید
)میلیون تن(

 میزان فروش
)میلیون تن(

40.1975.961.837.5بخش پتروشیمی

2.10.63.78.46.7مواد مغذی کشاورزی

2.880.085.65.14.9فلزات

45.19.785.275.349.1مجموع

SABIC fs, 2018 :منبع

توزیع دارایی کل شرکت در نمودار زیر ترسیم شده است:

نمودار 21- توزیع دارایی های سابیک عربستان

ت. %7
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SABIC fs, 2018 :منبع

همچنیـن در نمـودار زیـر توزیـع درآمدهـای شـرکت در سـال 2018 نشـان داده شـده اسـت؛ واحدهـای 
پتروشـیمی بیشـترین تأثیر را در سـبد درآمدهای این شـرکت داشـته و بعد از آن سـرمایه گذاری ها در فلزات و 

مواد کشاورزی حدود 11 درصد از درآمدها را تشکیل می دهند. 
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 نمودار 22- توزیع درآمدهای سابیک عربستان در سال 2018

ت. %6
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%5 مواد مغذی کشاورزی. 

دارایی های شرکت در انتهای سال 2018
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SABIC fs, 2018 :منبع 

همچنین به منظور درک بهتر از جایگاه جهانی شـرکت سـابیک، تولیدات این شـرکت در نمودارهای زیر 
با برخی از اصلی ترین شرکت های پتروشیمی دنیا مورد مقایسه قرار گرفته است. 

نمودار 23- مقایسه سابیک با دیگر تولیدکنندگان اتیلن دنیا )ارقام به هزار تن است(
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 نمودار 24- مقایسه سابیک با دیگر تولیدکنندگان پلی کربنات دنیا )ارقام به هزار تن است(

نمودار 25- مقایسه سابیک با دیگر تولیدکنندگان پلی اتیلن سبک دنیا )ارقام به هزارتن است(
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نمودار 26- مقایسه سابیک با دیگر تولیدکنندگان پلی پروپیلن دنیا )ارقام به هزارتن است(
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در سـال های اخیـر عربسـتان بـا اسـتفاده از مشـوق هایی همچـون خـوراک ارزان قیمـت، مشـوق های 
مالیاتی، تشـویق شـرکت های بزرگ به سـرمایه گذاری و... توسـعه قابل توجهی را در صنعت پتروشـیمی خود 
شـاهد بـوده اسـت. در ایـن میان شـرکت سـابیک توانسـته اسـت بـا تکیه بـر مزیت هایـی همچـون خوراک 
ارزان، بـه رشـد قابل توجهـی رسـیده و بـه یکـی از مؤثرتریـن بازیگـران عرصه پتروشـیمی دنیا تبدیل شـود. 
از آنجایی کـه کشـور مـا نیـز دارای ظرفیت های باالیی در توسـعه بخش پتروشـیمی اسـت، تجربیات شـرکت 
سـابیک در رشدوتوسـعه و ایجـاد برنـد معتبـر می تواند درس های فراوانی را به همراه داشـته باشـد و از سـوی 
دیگـر سـابیک همـواره یکـی از رقبـای منطقـه ای بـرای شـرکت های پتروشـیمی ایران محسـوب می شـود. 
ایـن دو عامـل باعث شـده تا تحوالت شـرکت سـابیک بـرای بازیگران پتروشـیمی ایـران از اهمیت مضاعفی 

برخوردار باشد. 

آمریکا؛ انقالب شیل و ظهور برق آسا در بازار
شـرایط خـوراک در زنجیـره اتیلن حـرف اول را می زند. در مناطقـی که منابع گاز دارند، با توجه به همبسـتگی 
روبـه  کاهـش گاز و نفـت، توسـعه واحدهـای مبتنی بر اتان در آینـده ارتباط کمی با وضعیـت آتی نفت خواهند 
داشـت، امـا ایـن موضـوع دربـاره واحدهای مبتنـی بر نفتا صـدق نمی کند و تحـوالت میان مدت بـازار نفت بر 
اقتصادی بـودن واحدهـای مبتنی بر نفتا مسـتقیما تأثیرگذار بوده و از این حیث کشـورهایی که سـرمایه گذاری 

بـر واحدهـای اتیلـن و الفین مبتنی بر اتان داشـته اند، اطمینان خاطر بیشـتری را تجربـه خواهند کرد.
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مـوج افزایـش ظرفیـت واحدهـای اتـان محـور، از سـال های 13-2012 آغـاز شـد کـه از آن بـه عنـوان 
رنسـانس آمریـکای شـمالی یـاد می کردنـد. دقیقا در زمانـی که واحدهـای مبتنی بر نفتـای اروپا یا شـات دان 
 )ACC1( شـده و یا به تدریج با هم ادغام می شـدند؛ آمار رسـمی اعالم شـده از سـوی انجمن شـیمی آمریکا
نشـان می دهـد از سـال 2010 تـا سـپتامبر 2018 تعداد 333 پروژه )شـامل ایجـاد واحدهای جدیـد یا افزایش 
ظرفیـت واحدهـای قبلـی( بـه ارزش 202 میلیـارد دالر به ثبت رسـیده که تا سـال 2018، 53 سـرمایه گذاری 
اعـالم شـده بـه صـورت 100 درصـد انجـام شـده و 41 درصـد در فـاز برنامه ریـزی قـرار دارد؛ 68 درصد این 
حجـم سـرمایه  گذاری نیـز بـه صـورت سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی بـوده و برآوردهـا نشـان می دهد این 
حجـم سـرمایه گذاری باعـث ایجاد 500 هزار شـغل جدید شـده اسـت. عمـده واحدهای ایجاد شـده مبتنی بر 

خوراک های گازی هستند که در نمودار زیر مشاهده می شوند.2 

نمودار 27- سرمایه گذاری تجمعی اعالمی طی 8 سال اخیر آمریکا
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در حالی کـه سـرمایه گذاری دنیـا در افزایش ظرفیت واحدهای پتروشـیمی روندی نسـبتا منطقـی را دنبال 
می کنـد و طـی 5 سـال اخیـر رشـدی زیر 10 درصـد را تجربه کـرده، این موضـوع درباره آمریکا صـادق نبوده 
و ایـن کشـور طـی این مدت، رشـد سـرمایه گذاری 200 درصـدی را تجربه کرده کـه در نمودار زیـر به خوبی 

قابل مشاهده است. 

1- The American Chemistry Council (ACC)
2- https://b2n.ir/679778 
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نمودار 28- روند افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری آمریکا در صنعت پتروشیمی
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نکتـه مهـم در ارتبـاط با این موضوع، توزیـع جغرافیایی واحدهای جدید اسـت، چرا کـه در صورتی که این 
واحدهـا در مناطـق دور از دریـا و مبـادی صادراتـی ایجـاد شـوند، بیشـتر با هدف مصـرف داخلی و نـه با نگاه 
بـه بازارهـای صادراتـی بـه تولیـد می پردازند، با این همـه مطابق داده های رسـمی eia که در نمـودار زیر آمده 
اسـت بیـش از 60 درصـد واحدهـای پتروشـیمی جدید آمریـکا در بـازه زمانـی 2016 تـا 2020، در ایالت های 

جنوبـی چـون لوئیزیانـا و تگزاس به مـدار تولید اضافه خواهند شـد.

نمودار 29- افزایش ظرفیت های برنامه ریزی شده آمریکا بر حسب ایالت های مختلف
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همچنیـن از حیـث محصـوالت ایـن واحدها نیـز همان طورکه بیان شـد، با اتکا بـه قیمت اقتصـادی اتان، 
عمـده افزایش تولید این کشـور طی سـال های آتـی در حوزه محصـوالت اتیلن، پلی اتیلن)هـا(، اتیلن گالیکول 
و اتیلـن اکسـاید خواهـد بود. همچنان که در نمودار زیر مشـاهده می شـود، بعد از سـرمایه گذاری که این کشـور 
بـر واحدهـای مبتنـی بـر گاز طبیعی همچـون اوره،  آمونیاک و متانـول طی بـازه زمانی 2008 تـا 2017 انجام 
داد، مـوج بعـدی افزایـش ظرفیـت تولیـد آمریـکا در حـوزه زنجیـره الفین هـا خواهد بـود، یعنی دقیقا دو دسـته 

محصوالتی که طی دو دهه اخیر بازار آنها در اختیار کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بوده است. 

نمودار 30- افزایش ظرفیت تولید آمریکا در دو بازه زمانی 2017-2008 و 2018-2030
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زنجیره اتیلن در پتروشیمی ایران
در سـبد تولیـدات صنعـت پتروشـیمی ایران، اتیلن و مشـتقات آن از جایـگاه ویژه ای برخوردارنـد. از حدود 67 
میلیـون تـن ظرفیت اسـمی تولید محصوالت پتروشـیمی، کمی بیـش از 10 درصد صرفا بـه اتیلن اختصاص 
دارد و بـا احتسـاب تولیـدات مشـتقات اتیلن همچـون گریدهای مختلـف پلی اتیلن )که غالبـا در یک مجتمع 
تولیـد می شـوند(، سـهم زنجیـره اتیلن در صنعـت پتروشـیمی پررنگ تر خواهد بـود. توسـعه فازهای مختلف 
پـارس جنوبـی و دسترسـی به خوراک ارزان اتان در کنار نزدیکی مجتمع های تأسـیس شـده بـه این منطقه، 
موجب رشـد ظرفیت تولید اتیلن کشـور طی 15 سـال گذشـته شـده اسـت. تا انتهای سـال 97، در مجموع 
9 مجتمـع پتروشـیمی بـه ظرفیـت 7340 تـن در ایـران فعـال بودنـد و مطابـق برنامه پنجم توسـعه صنعت 
پتروشـیمی در صـورت تحقـق 100 درصـدی طرح هـای مصـوب، ظرفیت تولید اتیلـن ایران به حـدود 12.9 
میلیـون تن در سـال خواهد رسـید و در جایگاه سـوم در بین محصوالت اصلی پتروشـیمی ایـران خواهد بود. 
عمده تریـن دلیـل بـرای توسـعه واحدهـای اتیلن، دسترسـی به خـوراک ارزان اتـان در منطقه پـارس جنوبی 
طـی یـک دهـه اخیـر بوده اسـت. نمودار زیر سـهم پتروشـیمی های مختلف از ظرفیـت تولید اتیلن کشـور را 

نشان می دهد. 

نمودار 31- سهم پتروشیمی های مختلف از ظرفیت تولید اتیلن کشور در سال 97
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بـا توجـه بـه متوسـط کارکرد حـدود 82 درصـدی مجموع تولیـد واحدهـای اتیلن در سـال 97 حدود 
6 میلیـون تـن بـوده کـه عمـده مصـارف آن در مجتمع هـای داخلـی و بـه منظـور اسـتفاده در واحدهای 
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پایین دسـتی، بـوده اسـت. بنابرایـن برخـالف وضعیـت متانـول، توسـعه اتیلـن عمدتـا بـا نـگاه بـه ایجاد 
ارزش افـزوده بیشـتر از زنجیـره محصـوالت پایین دسـتی اسـت. پتروشـیمی های تولیدکننـده اتیلـن در 
ایـران بـه ترتیـب عبارتنـد از: پتروشـیمی های کاویـان، جـم، مـارون، آریاساسـول، امیرکبیـر، مرواریـد، 
فـرآورش بندرامـام، شـازند و پتروشـیمی تبریـز. در جـدول زیر لیسـت پتروشـیمی های تولیدکننـده اتیلن 
بـه همـراه درصـد مالکیت صندوق بازنشسـتگی در این بخش از زنجیره ارزش پتروشـیمی کشـور نشـان 

داده شده است. 

جدول5 - آمار تفصیلی پتروشیمی های الفینی و درصد سهام صندوق بازنشستگی در سال 97
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منبع: سایت کدال

برنامه هـای افزایـش ظرفیـت اتیلـن به گونـه ای تنظیم شـده اسـت که تا حـدود 5 سـال آینده بـه 12 میلیون 
تن ظرفیت تولید سالیانه خواهد رسید. 
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بازارهای صادراتی و تغییرات آن
از 14.2 میلیون تن اتیلن تولید شـده سـال 2018 در منطقه خاورمیانه بیش از 30 درصد توسـط 9 پتروشـیمی  
الفینـی ایـران تولیـد شـده و ایـن نسـبت چندین سـال به همین شـکل بـوده اسـت. همان طورکه بیان شـد، 
عمـده اتیلـن تولیـدی در داخـل مصرف شـده و در مجموع طی 10 سـال اخیـر 914 هزار تن اتیلـن عمدتا به 
عنـوان سـوخت از گمرک هـای کشـور صـادر شـده اسـت و اکثریـت )95 درصد( این میـزان صـادرات مربوط 
بـه سـال های 88 و 89 و در مقطعـی کـه هنـوز مجتمع ها تکمیـل نشـده و واحدهای پلیمری بـه بهره برداری 
کامـل نرسـیده بودند، اسـت. بنابراین بـرای درک بهتر میـزان ارزش افـزوده صادراتی حاصـل از ادامه زنجیره 
اتـان و اتیلـن، بهتر اسـت آمار صادرات مجموع مشـتقات زنجیـره ارزش اتیلن در نظر گرفته شـود. دلیل دیگر 
بـرای ایـن کار، تولیـد عمـده مشـتقات اتیلن در کنـار تولید اتیلـن در یک مجتمع واحـد اسـت، بنابراین تغییر 
درآمدهـای صادراتـی و وضعیـت صـادرات مجموع محصوالت برای یک شـرکت یا مجموعه ای از شـرکت ها 
اهمیـت خواهـد یافـت. ازاین رو، در نمودار زیر روند صادرات مشـتقات اتیلن شـامل پلی اتیلن سـنگین، سـبک، 
سـبک خطی، پلی اتیلن ترفتـاالت )PET(، اتیلـن، مونواتیلن گالیکـول، دی اتیلن گالیکـول و پلی وینیل کلراید 
)PVC( و سـایر مشـتقات )عمدتا آلفاالفین ها( طی 10 سـال اخیر تصویر شـده اسـت. همان طورکه مشـخص 
اسـت، طـی 5 سـال اخیـر عمـده صادرات ایـران مربوط بـه پلی اتیلـن سـنگین، سـبک، مونواتیلن گالیکول و 
PVC بـوده و سـایر محصـوالت همچـون PET یا پلی اتیلن سـبک خطی علی رغـم ارزش باالیی کـه دارند، 

سهم زیادی در سبد صادراتی ایران نداشته اند. 

نمودار 32- حجم صادراتی مشتقات اتیلن در 10 سال اخیر به تفکیک هر محصول
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131فصل سوم: مشتقات اتیلن؛ پایان عصر پیشتازی اتان خاورمیانه؟!

طـی 10 سـال مجمـوع درآمدهـای حاصـل از صـادرات 30 میلیـون تن مشـتقات اتیلن با میانگین رشـد 
درصـدی برابـر 35.4 میلیـارد دالر بـوده و فـراز و فرودهـا در درآمدهـای حاصـل شـده، عمدتـا مربـوط بـه   9
تغییـرات قیمـت اتیلـن و مشـتقات آن در بازارهای جهانی و توسـعه واحدهای جدید و افزایـش میزان صادرات 
آنهـا بـوده اسـت. از طرفـی آمـار تغییـر حجـم صادراتی در برابـر تغییـر درآمدهای حاصـل از صـادرات در این 
مـدت نشـان می دهـد درآمدهـای صادراتـی اتیلـن، روند نسـبتا مناسـبی را طـی کـرده و تنها در سـال 94 به 
علـت کاهـش قیمـت کامودیتی ها در دنیـا علی رغـم افزایش حجـم صادراتـی، درآمدهای صادرات مشـتقات 

اتیلن نسبت به سال قبل خود کاهش داشته است. 

نمودار 33- روند تغییر حجم و درآمدهای صادراتی مشتقات اتیلن طی 10 سال اخیر
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مجمـوع درآمدهـای صادراتـی مشـتقات اتیلـن در ازای حجم صادراتی ایـن محصول در مقایسـه با دیگر 
محصول باالدسـتی پتروشـیمی های ایرانی یعنی متانول، نشـان از ارزش باالتر مشـتقات اتیلن در بازار جهانی 
صنعـت پتروشـیمی دارد. بـا وجـود صادرات بیـش از 37 میلیون تن متانول طی 10 سـال گذشـته، در مجموع 
11.1 میلیـارد دالر درآمـد ارزی وارد کشـور شـده، درحالی کـه پیـش از این بیان شـد درآمد حاصـل از صادرات 
30.5 میلیـون تـن اتیلـن برابـر 35.5 میلیـارد دالر بوده اسـت؛ یعنی بیـش از 3 برابـر ارزش صـادرات متانول. 
همچنیـن در بیـن محصـوالت صادر شـده، PVC باالترین ارزش به ازای هر تن را داشـته اسـت و پس از آن 

گریدهای مختلف پلی اتیلن قرار دارند. 
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نمودار 34- مقایسه ارزش صادراتی مشتقات اتیلن و متانول طی 10 سال اخیر

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0

تن
ر / 

دال

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

با توجه به سهم باالی گریدهای مختلف پلی اتیلن در میزان صادرات مشتقات اتیلن )72 درصد حجم 
صادراتی و 76 درصد درآمدهای به دست آمده در 10 سال اخیر(، بررسی مقاصد صادراتی این محصول 
استراتژیک حاوی نکات مهمی است. مطابق نمودار زیر در سال 97 از مجموع 3.04 میلیون تن پلی اتیلن 
صادرشده از گمرک ایران، 82 درصد آن به چین، 12 درصد به کشورهای همسایه و 3 درصد به مقصد اروپا 

صادر شده است. 
 

نمودار 35- سهم مقاصد مختلف از صادرات پلی اتیلن ایران در سال 97
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سـهم باالی چین در سـبد صادراتی ایران به ویژه پس از سـال 92 پررنگ شـده اسـت. تا پیش از سـال 
92 بـه طـور متوسـط 45 درصـد پلی اتیلـن تولیـدی ایـران بـه مقصـد چیـن ارسـال می شـد، درحالی که پس 
از ایـن تاریـخ ایـن میـزان بـه 75 درصد فـروش صادراتی پلی اتیلن کشـور رسـیده اسـت. همچنیـن در میان 
همسـایگان، ترکیـه و عـراق بـه ترتیب با 43 و 26 درصد بیشـترین سـهم را در سـبد صادراتی ایـران دارند. از 
سـویی صـادرات ایـران به اروپا شـامل کشـورهای مختلفی از جملـه بلژیک، بریتانیـا، آلمان، فرانسـه و... بوده 
کـه در ایـن میـان بلژیک بیشـترین سـهم را در این سـبد صادراتی دارد. نکته مهـم دیگر در ارتبـاط با مقاصد 
صادراتـی، سـهم کـم بـازار هنـد در مقاصد ایران اسـت که دلیل عمـده آن نیاز نسـبتا کم وارداتی این کشـور 
در گریدهـای مختلـف پلی اتیلـن اسـت. درحالی کـه واحدهـای مصرف کننده پلی اتیلـن چینی، حـدود نیمی از 
نیـاز مصـرف خـود را از طریـق واردات تأمین می کنند، این نسـبت برای تولیدکنندگان هنـدی به گونه ای دیگر 

اسـت و تنهـا حـدود 15 درصـد از نیاز مصـرف خـود را از طریق واردات تأمیـن می کنند.1

ICIS,2019 1- داده های



داالن باریک تحریم 134

داللت های تحریمی فروش مشتقات اتیلن
اعمـال تحریم هـای آمریکا علیه ایران یکـی از عوامل ایجاد نااطمینانی در بازار جهانی محصوالت پتروشـیمی 
طـی سـال های اخیـر معرفـی شـده اسـت. این عـدم اطمینـان خصوصـا در محصوالتی کـه ایران بـه عنوان 
بازیگـر عمـده در آن محسـوب می شـود، پررنگ تـر اسـت. محدودیت هـای حـوزه حمل ونقل محموله هـا و یا 
بازگشـت وجـوه صادراتـی بـرای شـرکت ها، طبعا باعث تحت الشـعاع قـراردادن اسـتراتژی های شـرکت ها در 
توسـعه بازارهـای صادراتـی می شـود؛ همچنان کـه بـا اوج گیـری تحریم هـا در دور قبـل، بازارهـای صادراتـی 
ایـران بـه دو کشـور چیـن و هند محدود شـد و بعـد از توافق برجـام نیز بازآرایـی بازارهای صادراتـی به خوبی 
شـکل نگرفـت. درحال حاضر اصلی ترین شـرکای تجاری ایـران در محصول متانول، چین و یکـی از بازیگران 
نوظهـور کـه بـه عرصـه رقابت بـا تولیدکننـدگان خاورمیانـه از جمله ایـران ورود جدی داشـته اسـت، ایاالت 
متحـده اسـت. ازایـن رو، بررسـی سـهم ایـران از بازار این کشـورها و رقبـای ایـران در ارزیابی میـزان پایداری 
حضـور ایـران در ایـن مقاصـد، مفید خواهد بـود. در ادامـه در خصوص بازار اتیلـن چیـن و ورود آمریکا به این 

بـازار توضیحات بیشـتری ارائه خواهد شـد.

بازار اتیلن چین؛ بازیگردانی ایران، تهدید ایاالت متحده
میـزان افزایـش ظرفیـت پلی اتیلـن چیـن در سـال 2019، 1.95میلیـون تـن خواهد بـود که به معنـی افزایش 
تولیـد بـه میـزان 1.4 میلیون تن اسـت. بیـش از 60 درصد این واحدها، تولید الفین از ذغال سـنگ هسـتند که 
همچنان در چین دنبال می شـوند. رشـد واردات این کشـور نیز در سـال 2019 به نسـبت سـال 2018، حدود 
10 درصـد کمتـر پیش بینی  می شـود. تجـارت پلی اتیلن چین و آمریـکا متأثر از جدال تعرفه ای بین دو کشـور 
طی 2 سـال نوسـاناتی داشـته اسـت. مطابق نمودار زیر که مقایسـه واردات پلی اتیلن چین در سـال های 2017 
و 2018 اسـت، سـهم عربسـتان، هنـد و بعـد از آن ایـران در بـازار پلی اتیلـن چین طـی این دو سـال افزایش 

یافتـه و سـهم آمریـکا از این بـازار تقریبا ثابت باقی مانده اسـت.
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نمودار 36- وارادات پلی اتیلن چین در سال های 2017 و 2018
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جنگ تجاری چین و آمریکا
در سـال 2018، صـادرات محصـوالت شـیمیایی آمریکا افزایـش 4.4 درصـدی را تجربه کرده )بـه میزان 1.5 
میلیـون TEU1( و سـهم چیـن در ایـن سـبد صادراتی 14.2 درصد اسـت. امـا این افزایش سـهم چین مطابق 
رونـد سـال های قبـل و پیش بینی هـا نبـوده و علـت اساسـی آن نـه کمبـود ظرفیـت و تولیـد ایـاالت متحده 
کـه تحـت تأثیـر جنـگ تعرفـه ای دو کشـور بوده اسـت؛ جدالی کـه از سـال 2018 به طـور جـدی و با هدف 
قـراردادن جمعـا 250 میلیـارد دالر محصوالت چینی شـکل رسـمی به خود گرفـت. در نمودار زیـر روند تغییر 
مجمـوع صـادرات آمریـکا بـه چیـن قبل و بعـد از آغاز جنـگ تعرفه ای نشـان داده شـده اسـت. همان طورکه 
مشـخص اسـت، علی رغـم افزایـش نسـبی صـادرات کلـی آمریـکا در دو سـال اخیر، صـادرات این کشـور به 

چیـن بـه طور متوسـط 20 درصـد کاهش یافته اسـت.

1- Twenty-Foot Equivalent Unit
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نمودار 37- روند تغییر مجموع صادرات آمریکا به چین در 5 سال اخیر
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داده هـای واردات/صـادرات مؤسسـه IHS نشـان می دهد صـادرات محصوالت شـیمیایی آمریکا به چین 
در سـال 2018 بـه نسـبت سـال 2017، کاهـش 2 درصدی داشـته و در عوض آن، افزایـش تولید محصوالت 
پتروشـیمی آمریکا روانه بازار اروپا، آسـیای شـرقی و قاره آمریکا شـده اسـت. به عنوان مثال، در سـال 2018 
صـادرات بـه بلژیـک 20.7 درصـد، برزیـل 8.3 درصد و کـره جنوبی 1.5 درصـد افزایش یافته اسـت.1 یکی از 
عمده تریـن محصـوالت شـیمیایی کـه در مرکـز این جنگ تجـاری قرار گرفتـه، گریدهای مختلـف پلی اتیلن 

با کاربردهای بسیار فراوان در صنایع شیمیایی و پالستیک است. 
ابتـدا در سـال 2018 اولیـن دور افزایـش تعرفه هـا بـر واردات پلی اتیلـن سـبک )LDPE( از سـوی چیـن 
اعمـال شـد کـه حـدود 7 درصد مجمـوع تولید پلی اتیلن آمریکا را شـامل می شـد. امـا چند ماه بعد در آگوسـت 
2018، اعمـال تعرفه هـا بـر واردات پلی اتیلـن سـبک خطـی و پلی اتیلن سـنگین از سـوی چین اعالم شـد که 
حـدود 90 درصـد مجموع ظرفیت تولید پلی اتیلن آمریکا را شـامل شـده و طبیعتا موجـب نگرانی تولید کنندگان 
آمریکایـی شـد. داده هـای کمیسـیون تجـارت بین الملـل آمریـکا نشـان می دهد، صـادرات گریدهـای مختلف 
پلی اتیلـن آمریـکا در سـال 2018 به نسـبت سـال پیش 24 درصـد افزایش داشـته و کاهش صـادرات به چین 
بـا افزایـش صـادرات این محصـول به بازارهای اروپایی و آسـیایی جبران شـده اسـت. داده هـای گمرک چین، 
نشـان از کاهـش زیـاد واردات پلی اتیلـن از آمریـکا2 )و البتـه ایران( در فصـل چهـارم 2018 دارد و این در حالی 
1- https://b2n.ir/606844 

2- به میزان 57 درصد.
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اسـت کـه مجمـوع واردات ایـن کشـور در این بازه حـدود 0.5 درصد افزایش داشـته اسـت. نکته مهـم در این 
بـاره، افزایـش صـادرات از مبـادی عربسـتان، امـارات، تایـوان و سـنگاپور به چین اسـت؛ نکته ای که نشـان از 
تغییـر مبـدا صـادرات محصوالت تولیدی آمریکا از خود این کشـور به کشـورهای همسـو با منافـع آمریکا دارد. 
بنابرایـن بایـد گفـت، واردات تولیـدات پلی اتیلن آمریـکا به چین به میزانـی که در آمارهای رسـمی گمرک های 
دو کشـور ثبـت می شـود، کاهش نیافته اسـت؛ بلکـه تولیدکننده های آمریکایـی از گزینه شـرکای خاورمیانه ای 
 DowDupont یا آسـیایی خود برای ادامه صادرات به چین اسـتفاده می کنند. برای مثال شـرکت پتروشـیمی
بـه عنـوان یکی از بزرگ ترین شـرکت های پتروشـیمی آمریکایی، محصـوالت خود را با مبدا واحدهای مسـتقر 
در کانـادا یـا مجتمع صداره عربسـتان سـعودی به چین صـادر کرده و یـا شـرکت ExxonMobil از واحدهای 

مستقر در سنگاپور یا عربستان سعودی اقدام به صادرات به چین می کند. 

نمودار 38- واردات پلی اتیلن به چین در دو فصل از سال 2018

%
عربستان

اروپا
ایران

سنگاپور
کره
هند

تایلند
قطر

تایوان
آمریکا
سایر

0               5               10             15              20              25             30

04-18
03-18

جمع کل صادرات 04-18
3.81 میلیون تن
جمع کل صادرات 03-18
3.79 میلیون تن

Platts,2019 :منبع

ظهور ایاالت متحده در نقش صادرکننده
طـی سـال های 2018 و 2019 )بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تـا اکتبـر( حجـم صـادرات محصـوالت اصلـی 
پتروشـیمی آمریـکا از حـدود 16.5 میلیـون تـن بـه بیـش از 20 میلیـون تـن رسـیده و در این سـبد صادراتی 
بیشـترین سـهم را پلی اتیلـن سـبک خطـی، پلی اتیلـن سـنگین، PVC، متانـول و اسـتایرن در اختیـار دارند.1 
طـی سـال های اخیـر بـا افزایـش تولیـد اتـان آمریـکا همچنـان کـه از نمـودار زیر مشـخص اسـت، این 
کشـور بـه سـمت متنوع کردن گزینه هـای صادراتی خود در حوزه محصـوالت تولیدی از زنجیـره اتان و اتیلن 
1- ICIS, 2019
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حرکـت کـرده اسـت. مثـال عینـی، تالش های این کشـور بـرای افزایش صـادرات اتـان )با خط لولـه یا حتی 
سـرمایه گذاری بـر خریـد کشـتی های حامـل اتـان1( و سـرمایه گذاری های مشـترک در کشـورهای مقصد از 

جمله هند، چین و کشورهای اروپایی است.  

نمودار 39-روند تولید، مصرف و صادرات اتان ایاالت متحده از 2014 تا 2020
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 حـدود 5 سـال پیـش یعنی در سـال 2013، صادرات اتان آمریـکا تقریبا صفر بود. اما در 10 ماه اول سـال 
2018، صـادرات اتـان آمریـکا بـه 260 هزار بشـکه در روز و در همین بازه در سـال 2019 به 330 هزار بشـکه 
در روز رسـید کـه چیـزی حـدود یک ششـم صـادرات مایعـات گازی هیدروکربنـی )HGL2( و 20 درصد تولید 
اتـان این کشـور را تشـکیل داده اسـت. افزایـش صادرات اتـان آمریکا به معنی چشم پوشـی از نیـاز واحدهای 
داخلـی نیسـت، همچنان کـه پیش تر نیز بیان شـد، رونـد افزایش ظرفیـت واحدهای گازی پتروشـیمی آمریکا 
در 5 سـال اخیـر بی سـابقه بـوده و طبـق نمودار بـاال تنها حـدود 20 درصد از تولید این کشـور صادر می شـود 

که البته حجم قابل توجهی است. 

1- Ethane carrier
2- Hydrocarbon Gas Liquids (HGL): https://www.eia.gov/energyexplained/hydrocarbon-gas-liquids/ 
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نمودار 40- روند صادرات اتان ایاالت متحده به تفکیک مقاصد صادراتی
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تـا پیـش از سـال 2015 تنهـا کشـور نروژ اتـان تولیدی خـود را در بـازار بین المللـی به فروش می رسـاند، 
امـا از ایـن سـال بـه بعـد آمریـکا در صـدر صادرکننـدگان اتان دنیـا قـرار گرفته اسـت. در سـال های 2014 و 
2015 اتـان صادراتـی ایـن کشـور در مقصد کانادا به فروش رفته اما در سـال 2018 بیش از 10 کشـور شـامل 
کانـادا، هنـد، انگلیـس و نـروژ مقاصد صادراتـی اتان تولیـدی آمریـکا بوده اند. افزایـش صادرات اتـان آمریکا، 
متعاقـب افزایـش جهـش تولیـد این کشـور طی سـال 2010 )روزانـه 1 میلیون بشـکه( تـا 2018 )روزانه 1.8 
میلیـون بشـکه( و فاصلـه مصـرف این کشـور )از 0.9 میلیون بشـکه در روز سـال 2010 تا 1.5 میلیون بشـکه 
در روز سـال 2018( از تولیـد بـوده اسـت. اولیـن محمولـه اتان ایـاالت متحده بـه مقصد کانـادا از طریق خط 
لولـه صـادر شـده و اوایـل سـال 2018، دو خط لوله دیگـر به عالوه دو ترمینـال برای حمل دریایـی اتان مایع1 
به زیرسـاخت اول اضافه شـد و در سـال 2019 ظرفیت صادرات این کشـور را به بیش از 450 هزار بشـکه در 
روز رسـاند. اضافـه شـدن خطـوط لوله هایـی بین کانـادا و آمریکا بـه همراه مسـیرهای دریایی به شـمال اروپا 
در سـال 2019 باعـث افزایـش ظرفیـت صادراتی آمریکا شـده اسـت. در نقشـه زیر خطوط لوله و مسـیرهای 
دریایـی موجـود و در شـرف ایجـاد بیـن آمریـکا و کشـورهای مقصد صادراتی اتان مشـخص شـده 2و نشـان 
می دهـد سـرمایه گذاری ها به سـمت مقاصد دوردسـت همچـون چین و هنـد در حال انجام اسـت. در حالی که 
برنامه هـای افزایـش ظرفیـت چیـن حاکی از دوبرابر شـدن تقاضـای اتیلن این کشـور طی بـازه زمانی 2015 

1- گاز اتان در دمای 104- درجه سلسیوس به مایع تبدیل می شود.
2- https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38232 
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تـا 2024 اسـت، بـا توجه بـه قیمت پایین تر اتـان تولیدی آمریـکا سـرمایه گذاران گزینه واردات اتـان آمریکا و 
جایگزینی آن با نفتای تولیدی در چین را با صرفه اقتصادی می بینند. 

نمودار 41- نقشه مسیرهای صادراتی اتان آمریکا

EIA,2019 :منبع

سـرمایه گذاری دیگـر آمریـکا بر صـادرات اتـان متمرکز بـر اقتصادی کردن حمـل دریایـی محموله های 
اتـان در حجـم وسـیع و بـه مناطـق دوردسـت و بـا هـدف دسـتیابی بـه بـازار روبه رشـد چیـن و هند اسـت. 
شـواهد جـدی در 5 سـال اخیـر نیـز ایـن گـزاره را تقویت می کنـد. در مـارس 2018، طـی توافقـی دوجانبه 
 Satellite Petrochemical USA )Satellite( 2 و Energy Transfer Partners (ETP)1  بین شـرکت
سـرمایه گذاری مشـترکی روی پـروژه orbit انجـام شـد کـه خروجی آن سـاخت ترمینال صادراتـی میعانات 
گازی بـه منظـور تأمیـن اتـان موردنیـاز واحد کراکینگ اتان شـرکت satellite اسـتان شـرقی جیانگسـو در 
چیـن اسـت. ظرفیـت ذخیره  ترمینـال 800 هزار بشـکه اتان و تجهیـزات موردنیاز برای مایع سـازی 175هزار 
بشـکه اتـان در روز نیـز در ایـن پـروژه پیش بینـی شـده اسـت. اتـان مایع شـده آماده ارسـال از طریق نسـل 
جدیـدی از کشـتی های گازی بـا امـکان حمـل اتـان مایـع در محموله های بزرگ اسـت، کشـتی هایی که تا 
پیـش از ایـن سـرمایه گذاری جدیـد ایاالت متحـده، در هیچ ناوگان کشـتی رانی دنیـا وجود نداشـتند. مطابق 
برنامه  ریزی هـای انجـام شـده، ایـن پروژه در فصـل چهارم سـال 2020 به بهره بـرداری خواهد رسـید و قرار 
1- شـرکت آمریکایـی فعـال در حـوزه خطـوط انتقـال گاز، ترمینال هـای صادراتـی LNG و تجهیـزات ذخیره سـازی وانتقـال نفت خـام، گاز 

طبیعی و فرآورده های نفتی با سود خالص 4 میلیارد دالری در سال 2018. 
2- شرکت تابعه شرکت چینی Zhejiang Satellite Petrochemical که بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت اکریلیک در چین و با سود خالص 

.) https://b2n.ir/515804 :لینک دسترسی ،market watch 2 میلیارد دالری در سال 2018 می باشد)منبع: سایت
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اسـت اتان موردنیاز واحد اتیلن شـرکت Satellite واقع در اسـتان جیانگسـو را تأمین کند. فاز اول این واحد 
بـا ظرفیـت تولیـد 1.25 میلیـون تـن اتیلن در سـپتامبر 2019 آغاز بـه کار کرده و بـا بهره بـرداری از فاز دوم، 
ظرفیـت ایـن واحـد بـه 2.5 میلیون تن خواهد رسـید که قرار اسـت اتان موردنیـاز آن تمامـا از ایاالت متحده 
تأمیـن شـود و ارزش ایـن سـرمایه گذاری 4.2 میلیـارد دالر اسـت.1 شـرکت satellite همچنیـن سـفارش 
سـاخت 6 کشـتی VLEC2 بـا تنـاژ مجموعـا 500 هـزار مترمکعب اتـان )حـدود 3.5 میلیون بشـکه اتان( را 
داده کـه اولیـن تانکـر در فصـل سـوم 2020 تحویـل داده خواهد شـد.3 پیش از شـرکت satellite، شـرکت 
سـنگاپوری SP chemical در آگوسـت 2019 واحـد اتیلـن بـا ظرفیت تولیـد 650 هزار تن اتیلن در سـال را 
در اسـتان جیانگسـو بـه بهره برداری رسـاند که طـی قراردادی بلندمدت قرار اسـت بخشـی از اتـان موردنیاز 
آن )سـالیانه 450 هـزار تـن( از ایـاالت متحده تأمین شـود و اولین محموله 50 هزار تنی اتـان ایاالت متحده 

را در هفته اول بهره برداری از شرکت INEOS دریافت کرد.4 
همان طورکـه بیـان شـد سـرمایه گذاری آمریـکا بر تجارت مسـتقیم با چیـن و هند )بـه عنـوان دورترین اما 
راهبردی تریـن مقاصـد صادراتـی( در حوزه محصوالت و مشـتقات حاصل از اتان، مسـتلزم تـالش برای کاهش 
هزینه هـای حمـل اسـت. ازایـن رو، طی 5 سـال گذشـته سـرمایه گذاری بـر روی زیرسـاخت های ذخیره سـازی، 
ترمینال هـای صادراتـی و کشـتی های حمل اتـان از طرف شـرکت های آمریکایی با همکاری شـرکای هندی و 
چینی به صورت جدی انجام شـده اسـت. اولین کشـتی اتان بر در کالس VLEC در سـال 2016 توسـط شرکت 
سـازنده ژاپنـی MOL 5 و بـه سـفارش شـرکت صنایـع ریالینـس )Reliance6( بـه عنوان بزرگ ترین شـرکت 
هنـدی فعـال در صنایـع شـیمیایی و پتروشـیمی این کشـور، به منظـور حمل اتان تولیـدی آمریکا تـا واحدهای 
زیرمجموعه ریالینس در هند، تحویل این شـرکت داده شـد. ظرفیت حمل این کشـتی 87 هزارمترمکعب اتان 
معادل 580 هزار بشـکه اتان اسـت و در سـال 2019 مجموعا 6 فروند از این کشـتی در اختیار شـرکت ریالینس 
قـرار دارد.7 شـرکت Satellite نیـز در سـال 2019 سـفارش 6 فروند کشـتی 97 هزارمترمکعبـی به منظور حمل 
اتـان از ترمینـال Orbit بـه چیـن ثبـت کرده که 5 فرونـد آن در سـال 2020 و یک فروند نیز در نیمه اول سـال 
2021 تحویـل ایـن شـرکت داده می شـود.8 در فوریه 2019 نیـز اولین محموله اتان در تانکـر VLEC متعلق به 

1- https://reut.rs/2MIS4Ek 
2- Very Large Ethane Carrier
3- https://b2n.ir/302643 

4- همان
5- TOKYO-Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

6- شرکت چندملیتی Reliance Industries Limited (RIL) با مرکزیت هند، با سود خالص 5.7 میلیارد دالری در سال 2019.
7- https://b2n.ir/116372 
8- https://b2n.ir/542546 
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شـرکت INEOS1 بـا حجـم 85 هـزار متـر مکعب از بنـادر جنوب تگزاس به سـمت چین بارگیری شـد. با توجه 
بـه تقاضـای روبه افزایـش واحدهـای اتیلن چین پیش بینی می شـود در آینـده نزدیک ظرفیت نـاوگان حمل اتان 
آمریـکا بـه چیـن تا 30 فرونـد VLEC نیز امکان افزایش داشـته باشـد، درحالی کـه درحال حاضـر در مجموع 8 
فروند VLEC با مجموع ظرفیت حمل 4.5 میلیون بشـکه اتان در این خط دریایی مشـغول به فعالیت هسـتند 

که البته در انتهای سال 2020 به دوبرابر افزایش پیدا خواهد کرد. 
امـا سـوال مهمـی کـه مطـرح اسـت؛ چـرا آمریکا بـا داشـتن منابـع ارزان اتـان و در اختیـار داشـتن توان 
تکنولوژیکـی تبدیـل اتـان بـه اتیلـن و مشـتقات آن، به صـادرات اتـان مایع )با وجـود هزینه حمل بـاال و نیاز 

به تجهیزات مایع سازی( خصوصا به کشورهای هند و چین روی آورده است؟ 
این سوأل از چند منظر فنی، اقتصادی و راهبردی قابل بررسی است. با توجه به نمودار زیر قیمت اتان کمی 
باالتر از قیمت گاز طبیعی هنری هاب و حدود یک سوم قیمت نفتای تولیدی در چین است، بنابراین در صورت 
اقتصادی شدن هزینه حمل اتان به چین )متأثر از عواملی مانند قراردادهای تأمین بلندمدت اتان و یا ساخت 
کشتی حامل اتان و ایجاد مسیر دریایی مطمئن(، اختالف قیمت اتان و نفتا در چین محرک قابل توجهی برای 
سرمایه گذاری خواهد بود. از سوی دیگر روند تغیرات قیمت این دو خوراک نیز نشان از وابستگی بسیار زیاد قیمت 
نفتا با قیمت نفت برنت دارد، به طوری که کوچک ترین تغییرات در بازارهای نفت مؤثر بر خوراک واحدهای اتیلن 
خواهد بود. درحالی که از بعد از سال 2010 به تدریج وابستگی قیمت اتان ایاالت متحده به قیمت نفت بسیار کم2 
و تقریبا روندی ثابت و پایدار به خود گرفته است. این نکته در باالرفتن امنیت سرمایه گذاری عامل مهمی است.

نمودار 42- روند تغییرات قیمت نفت، اتان، پروپان و نفتای مناطق مختلف و پیش بینی تا سال 2024
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IHS,2018 :منبع

1- شرکت چندملیتی با مرکزیت انگلستان، با سود ناخالص 4.3 میلیارد دالر در سال 2019.
2- ایـن نکتـه بـه صـورت کلـی حاکـم بر فضـای قیمت گـذاری گاز طبیعی و اتان و سـایر NGL هـا بوده اسـت. به طوری که از سـال 2010، 
بـا تقویـت هاب هـای گازی در سـطح منطقه ای و توسـعه تجارت گاز مایـع LNG در جهان، قیمت گـذاری گاز طبیعی مسـتقل از قیمت نفت 

و با لحاظ پارامترهای مختص گاز انجام شده است. 
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نکتـه دیگـر آن کـه از مجموع تولیـد اتان ایاالت متحده طی چند سـال اخیر حدود 20 درصـد آن از طریق 
خـط لولـه یـا کشـتی صـادر شـده و بیـش از 80 درصـد آن به مصـرف واحدهـای داخلی به خصـوص بخش 
پتروشـیمی می رسـد، بنابرایـن اقـدام بـه صـادرات اتـان به نوعـی می توانـد از جنـس راهبردهایی بـه منظور 
تنـوع بخشـیدن بـه سـبد ارزش افـزوده حاصـل از اتان یـا به طورکلـی NGLها تلقی شـود. همچنیـن مطابق 
نمـودار زیـر درسـت اسـت کـه هزینه تولیـد3 )مجمـوع هزینـه خـوراک + هزینه های متغیـر و ثابـت- درآمد 
فـروش محصـوالت جانبـی( واحدهـای اتیلن مبتنی بر اتـان در آمریکا حـدود نصف این هزینه بـا اتان آمریکا 
در چیـن اسـت، امـا هزینـه حمـل محصـوالت نهایی )اتیلـن مایع یـا پلی اتیلـن  جامـد( در حالـت دوم )ایجاد 
واحـد اتیلـن در چیـن( بـه بـازار مصـرف )چین( بسـیار کاهـش یافته یا بـه صفر می رسـد. ضمنـا نصف بودن 
هزینه هـای سـرمایه ای4 واحدهـای اتیلـن مبتنـی بـر اتـان در چین نسـبت بـه همیـن واحدها مبتنی بـر نفتا، 
می توانـد باالبـودن هزینـه خـوراک یـا دیگـر هزینه هـای عملیاتی واحدهـای چینی مبتنـی بر اتـان آمریکا را 

پوشش دهد. 

نمودار 43- مقایسه هزینه تولید واحدهای اتیلن در چین، آمریکا و اروپا
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امـا همان طورکـه توضیـح داده شـد، عمـده تولیـد اتـان در ایـاالت متحـده به مصـرف واحدهـای کراکر 
اتیلـن بـه منظـور تولید ارزش افزوده بیشـتر، می رسـد. کاهـش هزینه های تولیـد که عمـده آن هزینه خوراک 
مصرفـی اسـت، موجـب شـده تـا هزینـه احـداث واحدهـای اتیلن طـی سـال های اخیـر در آمریکا به شـدت 
کاهـش یافتـه و سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه جـذاب شـود. ازایـن رو، رشـد واحدهـای کراکر اتـان طی چند 

3- Cash cost
4- CapEx
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سـال اخیـر در آمریـکا رونـدی صعـودی داشـته، به طوری کـه تولیـد اتیلـن ایـن کشـور از 26 میلیـون تن در 
سـال 2015 بـه 30 میلیـون تن در سـال 2018 رسـیده اسـت. همچنین 5 واحـد جدید در سـال 2019 به مدار 
تولیـد اضافـه شـدند و ایـن روند صعـودی حداقل تـا 2022 ادامه داشـته و برای اولیـن بار مطابق نمـودار زیر، 
موجـب پیشـی گرفتن ظرفیـت تولید اتیلن آمریکا از مصرف این کشـور خواهد شـد. البته مطابـق گزارش های 
پیشـرفت پروژه هـای اتـان و اتیلن، رشـد ظرفیت تولید اتیلن با رشـد تولید اتـان آمریکا همخوان نبـوده و این 
چالـش در سـال 2020 نیـز ادامـه خواهد داشـت. بنابراین احتمال تأمین خـوراک واحدهای کراکر بـا پروپان و 

بوتان و در نتیجه تولید پروپیلن بیشتر در این واحدها، دور از انتظار نخواهد بود.  

نمودار 44- تولید و مصرف اتیلن در آمریکا و پیشی گرفتن تولید از مصرف در سال 2019
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145فصل سوم: مشتقات اتیلن؛ پایان عصر پیشتازی اتان خاورمیانه؟!

جمع بندی
در این فصل، اتیلن و مشتقات آن با بیشترین نرخ رشد ظرفیت تولید طی 10 سال اخیر در جهان، به صورت 
تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. باالترین نرخ بهره برداری در میان سایر واحدهای پتروشیمی در جهان و 
پیش بینی حفظ رشد تولید طی سال های آتی، اتیلن را به یکی از مهم ترین محصوالت پایه صنعت پتروشیمی در 
جهان تبدیل کرده است. پرداختن به تعادل فعلی در تجارت اتیلن دنیا، بازیگران اصلی و مرور روندهای چندسال 
اخیر و پیش بینی های آینده از آنجایی اهمیت دارد که بعد از متانول، مشتقات اتیلن با حدود 40 درصد باالترین 

سهم را در ارزش صادرات پتروشیمی های صندوق بازنشستگی دارند. بر اساس این بررسی: 
بـا توجـه به همبسـتگی روبه کاهش گاز و نفت، توسـعه واحدهای مبتنـی بر اتان، در آینـده ارتباط ضعیفی   -
بـا تحـوالت آینـده نفـت خواهد داشـت، موضوعی کـه دربـاره واحدهای مبتنی بـر نفتا صـدق نمی کند و 
تحـوالت میان مـدت بـازار نفت بـر اقتصادی بـودن واحدهای مبتنـی بر نفتا مسـتقیما تأثیرگذار بـوده و از 
ایـن حیث کشـورهایی که سـرمایه گذاری بـر واحدهای اتیلـن و الفین مبتنـی بر اتان داشـته اند )همچون 

ایران(، اطمینان خاطر بیشتری را تجربه خواهند کرد. 
صنعـت پتروشـیمی جهـان طـی دوره زمانـی 2005 تا 2025 سـه مـوج سـرمایه گذاری در تولیـد اتیلن را   -
تجربـه کـرده و خواهـد کـرد کـه نقش آفرینـان آن بـه ترتیـب زمانی منطقـه خاورمیانـه، چیـن و ایاالت 

متحده بوده و خواهند بود. 
بـا توجـه بـه برنامه هـای افزایـش ظرفیت اتیلـن در چیـن و از طرفی رشـد تقاضـای فزاینده این کشـور،   -
پیش بینـی میـزان تقاضای مشـتقات اصلی اتیلن و میزان وابسـتگی به واردات آنها در سـال 2024 نشـان 
می دهـد در گریدهـای مختلـف پلی اتیلن و اتیلن گالیکول، وابسـتگی تقاضا بـه واردات در حدود 45 درصد 
حفـظ خواهـد شـد. موضوعـی کـه در مورد هنـد صدق نکـرده و تا 2024 بیـش از 90 درصـد نیاز مصرف 

این کشور با واحدهای داخلی تأمین خواهد شد. 
عربسـتان بـه دالیلـی همچـون خـوراک ارزان  قیمـت، مشـوق های مالیاتی، تشـویق شـرکت های بزرگ   -
بـه سـرمایه گذاری و... توسـعه قابل توجهـی را در صنعت پتروشـیمی خود شـاهد بوده اسـت. در این میان 
شـرکت سـابیک توانسـته با تکیه بر مزیت هایی همچون خوراک ارزان، رشـد قابل توجهی را شـاهد باشـد 

و به یکی از مؤثرترین بازیگران عرصه پتروشیمی دنیا تبدیل شود. 
مـوج افزایـش ظرفیـت واحدهـای اتـان محـور، از سـال های 13-2012 آغـاز شـد کـه از آن بـه عنـوان   -
رنسـانس آمریـکای شـمالی یـاد می کردنـد. دقیقـا در زمانـی کـه واحدهـای مبتنـی بـر نفتـای اروپـا یـا 
شـات دان شـده و یـا بـه تدریـج با هـم ادغام می شـدند؛ این کشـور سـال های اخیر رشـد سـرمایه گذاری 
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200 درصدی را تجربه کرده است. 
بعـد از سـرمایه گذاری کـه این کشـور طی بازه زمانـی 2008 تـا 2017 بر واحدهای مبتنی بـر گاز طبیعی   -
همچـون اوره، آمونیـاک و متانـول داشـت، مـوج بعـدی افزایـش ظرفیـت تولید آمریـکا در حـوزه زنجیره 
الفین هـا خواهـد بـود؛ یعنـی دقیقـا دو دسـته محصوالتـی کـه طـی دو دهـه اخیـر بـازار آنهـا در اختیـار 

کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بوده است.  
طـی سـال های 19-2018 )بـازه زمانـی ماه هـای ژانویـه تـا اکتبـر( حجـم صـادرات محصـوالت اصلـی   -
پتروشـیمی آمریـکا از حـدود 16.5 میلیـون تن به بیش از 20 میلیون تن رسـیده و بیـش از 50 درصد این 
سـبد صادراتی را پلی اتیلن سـبک خطی، پلی اتیلن سـنگین، PVC، متانول و اسـتایرن تشـکیل می دهند؛ 

مشابه سهم این محصوالت در سبد صادراتی پتروشیمی ایران.  
داده هـای واردات/صـادرات مؤسسـه IHS نشـان می دهد صـادرات محصوالت شـیمیایی آمریکا به چین   -
در سـال 2018 بـه نسـبت 2017، کاهـش 2 درصـدی داشـته و در عـوض آن، افزایـش تولید محصوالت 
پتروشـیمی آمریـکا روانـه بـازار اروپا، آسـیای شـرقی و قاره آمریکا شـده اسـت. بـه عنوان مثال، در سـال 
2018 صـادرات بـه بلژیـک 20.7 درصـد، برزیـل 8.3 درصـد و کـره جنوبـی 1.5 درصد افزایش یافته اسـت.

بـا افزایـش تولیـد اتـان آمریـکا طـی سـال های اخیـر، ایـن کشـور بـه سـمت متنـوع کـردن گزینه های   -
صادراتـی خـود در حـوزه محصـوالت تولیـدی از زنجیـره اتـان و اتیلـن حرکت کرده اسـت. مثـال عینی، 
تالش هـای ایـن کشـور بـرای افزایـش صـادرات اتـان )بـا خـط لوله یـا حتـی سـرمایه گذاری بـر خرید 
کشـتی های حامـل اتـان1( و سـرمایه گذاری های مشـترک در کشـورهای مقصـد از جملـه هنـد، چیـن و 

کشورهای اروپایی است. 
واردات تولیـدات پلی اتیلـن آمریـکا به چین بـه میزانی که در آمارهای رسـمی گمرک های دو کشـور ثبت   -
می شـود، کاهـش نیافته اسـت؛ بلکه تولیدکننده هـای آمریکایی از گزینه شـرکای خاورمیانه ای یا آسـیایی 

خود برای ادامه صادرات به چین استفاده می کنند. 
مجمـوع درآمدهـای صادراتـی مشـتقات اتیلـن در ازای حجم صادراتی ایـن محصول در مقایسـه با دیگر   -
محصـول باالدسـتی پتروشـیمی های ایرانـی یعنی متانول، نشـان از ارزش باالتر مشـتقات اتیلـن در بازار 
جهانـی صنعـت پتروشـیمی دارد. بـا وجود صادرات بیـش از 37 میلیون تن متانول طی 10 سـال گذشـته 
در مجمـوع 11.1 میلیـارد دالر درآمـد ارزی وارد کشـور شـده، درحالی کـه درآمد حاصل از صـادرات 30.5 

میلیون تن اتیلن برابر 35.5 میلیارد دالر بوده است؛ یعنی بیش از 3 برابر ارزش صادرات متانول. 

1- Ethane carrier



فصـل چهارم

ثار تحریم پتروشیمی رزیابی آ ا
ثار منفی ی اجرایی کاهش آ و راهکارها





چکیده
در سـال 97، حـدود 75 درصـد حجـم درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های اصلـی مربـوط بـه صادرات   -

متانول و گریدهای مختلف  پلی اتیلن بوده است.  
بررسـی مقاصـد صادراتـی ایـن محصـوالت طـی دوره 10 سـاله نشـان می دهـد تنـوع صـادرات ایـران   -
در سـال های اخیـر بـه دالیـل مختلفـی از جملـه تحریـم و البتـه فقـدان اسـتراتژی کالن در بازاریابـی 
محصـوالت بـه شـدت کاهش یافته کـه این موضـوع در کوتاه مـدت و بلندمدت ریسـک های مخصوص 

خود را به همراه خواهد داشت. 
در  سـهم  ایـن  درحالی کـه  داشـته،  را  سـهم  بیشـترین  الفینـی  پتروشـیمی های  در  خـوراک  هزینـه    -
متانول فروش هـای خـارک و فـن آوران کمتـر بوده اسـت. همچنین دو پتروشـیمی خارک و فـن آوران که 
محصـوالت صادراتـی مایـع دارنـد، حدود 12 درصـد هزینه هایشـان را هزینه حمل ونقل تشـکیل داده که 
بـا توجـه بـه صادراتی بودن بیـش از 90 درصد تولیـدات این دو شـرکت این هزینه مربـوط به حمل ونقل 

دریایی است. 
20 درصـد هزینه هـای تولیـد متانـول تولیدکننده هـای ایرانـی مربـوط به هزینه هـای حمل ونقـل )عمدتا   -
دریایـی( بـوده، یعنـی معـادل 15 درصـد مجموع درآمدهـای صـادرات متانول صرف حمـل این محصول 

شده است. 
بـا حفـظ رونـد فعلـی در تولیـد و صـادرات آروماتیک هـای مایـع و اتیلن گالیکول هـا و بـه مـدار آمـدن   -
واحدهـای جدیـد متانـول در 5 سـال آینده، این محصـوالت در سـال 1403 با افزایـش دوبرابری به بیش 

از 11 میلیون تن در سال خواهند رسید. 
بـا حفـظ شـرایط تحریم، اقـدام به خریـد تانکرهای شـیمیایی و صـادرات محصول با کشـتی های داخلی   -
و بـا فـرض فـروش تمـام کشـتی های در اختیـار طی 5 سـال آینـده، چیـزی در حـدود 0.5 میلیـارد دالر 
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صرفه جویـی ارزی بـرای پتروشـیمی های این حـوزه از جمله شـرکت های در اختیار صندوق بازنشسـتگی 
حاصل خواهد شد. 

ایـاالت متحـده در شـبکه تحریم هایـی که علیه ایـران اعمال کرده اسـت، توجه ویژه ای بـه تحریم ایران   -
در دسترسـی بـه شـبکه های پولـی و بانکـی داشـته باشـد زیـرا اوال بـا پیشـرفت های رخ داده در زمینـه 
فنـاوری اطالعـات، امـکان رهگیـری و شناسـایی مبـادالت مالـی آسـان تر از تبـادالت کاال شـده و ثانیا 
راه حل هـای جایگزیـن کمتـری در ایـن زمینـه وجـود دارد. بـه منظـور دورزدن ایـن تحریم ها می تـوان از 

چند روش استفاده کرد: 
استفاده از ظرفیت بالک چین در حذف نهادهای مالی واسطه ای  -

کاهش تراکنش های مالی  -
ایجاد الیه های بانکی متعدد  -
ایجاد شرکت های تراستی.  -



مقدمه
مجموعـه محدودیت هـای خارجـی کـه طـی چند سـال اخیر عرصـه را بـر فعاالن صنعـت پتروشـیمی ایران 
تنـگ کرده، از جمله تحریم های مسـتقیم یا غیرمسـتقیم ایـن بخش، خود را در افزایش هزینه های شـرکت ها 
نشـان می دهـد. سـهم باالی صـادرات در فروش پتروشـیمی های اصلی صندوق بازنشسـتگی، ایجاب می کند 

عوامل منجر به افزایش هزینه های این شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. 
صنعـت پتروشـیمی ایـران طـی 8 سـال اخیر آهنـگ افزایش ظرفیـت خـود را هرچند به کنـدی اما پیش 
بـرده و در ایـن مـدت درآمدهـای صادراتـی به لطـف افزایش قیمـت نفت و کامودیتی های وابسـته بـه آن در 
مقاطعـی، کاهـش حجـم صـادرات را تا حـدی جبران کـرده اسـت. ازاین رو مسـئله امروز صنعت پتروشـیمی، 
کاهـش تولیـد یا صـادرات نیسـت؛ بلکه یـک گام جلوتر، بازارهـای فروش محصـوالت ایرانی، رقبـای ایران، 
تحـوالت اخیـر در ایـن بازارهـا و نحوه مواجهه مؤثـر تولیدکننده های ایرانی، مسـئله روی میز سیاسـت گذاران 

و تصمیم گیران صنعت پتروشیمی و ذی نفعان این حوزه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری است.  
بنابراین در فصل حاضر با بررسـی مقاصد صادراتی پتروشـیمی های ایرانی، سـاختار هزینه ها در شرکت های 
اصلـی، چالش هـای اصلی حـوزه حمل ونقل و مبـادالت بانکی که مهم تریـن حوزه های اثرگـذاری تحریم های 
ایـن صنعـت هسـتند، تحلیل هایی در خصوص سـناریوهای رویارویی با این چالش ها پیشـنهاد شـده اسـت که 

در ادامه به صورت تفصیلی و در چهار بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 





تغییر مقاصد صادراتی محصوالت اصلی
در سـه فصـل قبـل، بـا ارائـه تصویـری کالن از وضعیـت صنعـت پتروشـیمی در جهـان، ایـران و همچنیـن 
گزارشـی تحلیلی از پتروشـیمی های پورتفوی صندوق بازنشسـتگی کشـوری، تحوالت بین المللی چند سـال 
اخیـر کـه منجـر به تغییر تعـادل جهانی در محصـوالت اصلی پورتفوی صندوق بازنشسـتگی شـامل متانول و 
الفین هـا شـده اسـت، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. آنچه که در این بررسـی ها مشـهود شـد، حفظ نسـبی روند 
تولیـد و صـادرات پتروشـیمی های ایرانی طی 10 سـال اخیـر و در عین حال، کاهش تنـوع در مقاصد صادراتی 

به دلیل محدودیت های ایجاد شده در زمان تحریم است. 
صنعـت پتروشـیمی ایـران طی 8 سـال اخیـر آهنگ افزایـش ظرفیت خـود را هر چند به کنـدی اما پیش 
بـرده و در ایـن مـدت درآمدهـای صادراتـی به لطـف افزایش قیمـت نفت و کامودیتی های وابسـته بـه آن در 
مقاطعـی، کاهـش حجـم صـادرات را تـا حـدی جبران کرده اسـت. ازایـن رو مسـئله امروز صنعت پتروشـیمی 
کاهـش تولیـد یـا صادرات نبـوده، بلکه یـک گام جلوتـر، بازارهای فـروش محصـوالت ایرانی، رقبـای ایران، 
تحـوالت اخیـر در ایـن بازارهـا و نحوه مواجهه مؤثـر تولیدکننده های ایرانی، مسـئله روی میز سیاسـت گذاران 

و تصمیم گیران صنعت پتروشیمی و ذی نفعان این حوزه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری است. 
متانـول و مشـتقات اتیلـن )همان طورکـه در فصل هـای پیـش اشـاره شـد(، از مهم تریـن و اثرگذارتریـن 
محصـوالت در سـبد صادراتی پتروشـیمی ایران هسـتند. صـادرات متانول و مشـتقات اتیلن نیمـی از صادرات 
ایـران در سـال 97 را تشـکیل داده انـد؛ نسـبتی کـه تقریبـا در سـال های قبـل از آن نیـز ثابت بوده اسـت. اما 
این سـهم در سـبد صادراتی پتروشـیمی های اصلی صندوق بازنشسـتگی بسـیار بیشـتر اسـت، به طوری که در 
سـال 97، حـدود 75 درصـد حجـم درآمدهـای صادراتی پتروشـیمی های اصلی مربـوط به صـادرات متانول و 
گریدهـای مختلـف  پلی اتیلن بوده اسـت.1 بنابراین شـناخت مقاصـد صادراتی و تغییر سـهم مقاصد مختلف در 

1-  داده های صورت مالی رسمی شرکت ها، منبع: کدال
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این سبد مفید خواهد بود.  
بـر اسـاس نمـودار زیـر، طی 10 سـال اخیر تغییر نسـبتا مهمی در سـبد صادراتـی دو محصـول متانول و 
پلی اتیلـن رخ داده، بـه ایـن صورت که عمده مقاصد محدود به کشـور چین و سـپس هندوسـتان شـده اسـت. 
درحالی کـه در سـال 88، چیـن مقصـد 30 درصـد محصـوالت ایرانـی بـوده و این نسـبت در سـال 97 به 65 
درصـد رسـیده اسـت؛ بـه ایـن معنا که تنـوع صـادرات ایـران در سـال های اخیر بـه دالیل مختلفـی از جمله 
تحریـم و البتـه فقـدان اسـتراتژی کالن در بازاریابـی محصـوالت بـه شـدت کاهـش یافته و ایـن موضوع در 

کوتاه مدت و بلندمدت ریسک های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت.  

نمودار 1- روند 10 ساله تغییر مقاصد صادراتی دو محصول اصلی پتروشیمی های صندوق بازنشستگی کشوری
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منبع:  محاسبات تحقیق
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مروری بر تحریم های دور پیشین
دومیـن منبـع درآمدهـای خارجـی پـس از نفـت وگاز و سـرمایه گذاری های عظیـم انجـام شـده در بخـش 
پتروشـیمی، باعـث شـده تا ایـاالت متحده در راسـتای جنـگ اقتصادی، همـواره پس از بخش نفت، گوشـه 
چشـمی بـه ایـن صنعت داشـته باشـد. همان طورکـه پیش تر نیز بیان شـد، تحریـم صنعت پتروشـیمی ایران 
بـه طـور خاص بیش از 10 سـال سـابقه نـدارد، اما با توجه به سـهم 40 درصـدی حجم صـادرات از مجموع 
تولیـد پتروشـیمی های ایرانـی، زنجیـره تحریم هـا در حوزه هـای بانکـی، سـرمایه گذاری و دانش فنـی که در 
مقیاسـی فراتـر از ایـن صنعـت دهه هاسـت اعمـال شـده، بر ایـن صنعت نیـز تأثیرگذار بـوده اسـت. در ادامه 
مـروری بـر تحریم هـای ویژه صنعت پتروشـیمی از سـه مبدا شـورای امنیت سـازمان ملل، ایـاالت متحده و 

اتحادیه اروپا، خواهد شد. 

تحریم شورای امنیت سازمان ملل
در 9 ژوئـن 2010، مطابـق قطعنامـه 1929 صـادر شـده توسـط شـورای امنیـت، تجهیـزات و مـواد موردنیاز 
صنعـت پتروشـیمی بـه دلیـل مشـابهت کاربـردی در فعالیت هـای هسـته ای بـه صـورت غیرمسـتقیم مورد 

تحریم واقع شد. 

تحریم های آمریکا
دستور اجرایی 13590 رئیس جمهور آمریکا

در نوامبـر سـال 2011، دسـتور اجرایـی 13590 را کـه در واقـع معـادل گسـترش دامنه قانـون داماتو )مصوب 
سـال 1996( از صنعـت نفـت وگاز بـه پتروشـیمی بود صادر کـرد. در این دسـتور، ارائه کاال، خدمـات و فناوری 
بـه ایـران، یـا حمایـت از ایـران  کـه باعث گسـترش تولیـد صنایع پتروشـیمی شـود، در صورتی کـه ارزش آن 
معاملـه بیـش از 250 هـزار دالر باشـد یا ارزش مجموع معامالت سـاالنه بیش از یک میلیون دالر باشـد مورد 

تحریم قرار گرفت. 

دستور اجرایی 13622 رئیس جمهور آمریکا
در سـال 2012، بـه موجـب دسـتور اجرایی 13622، هر نهاد مالی و هر فردی کـه در مبادالت مالی و معامالت 

مربوط به خرید محصوالت پتروشیمی ایران مشارکت داشته است، مورد تحریم قرار گرفت. 
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قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه کنگره آمریکا
نماینـدگان کنگـره آمریـکا »قانـون کاهـش تهدیـد ایـران و حقوق بشـر سـوریه« را در سـال 2012، با هدف 
ایجـاد مانـع بـر سـر راه آنچـه دورزدن تحریم هـا توسـط ایـران خوانده شـد، صـادر کـرد و به موجـب آن، هر 
فـردی کـه در ارائـه کاال، خدمـات، فناوری یا حمایت در زمینه توسـعه و خرید محصوالت پتروشـیمی از ایران 

دست داشت و همچنین هرگونه تراکنش مالی در این چرخه مورد تحریم قرار گرفت. 

دستور اجرایی 13645 رئیس جمهور آمریکا
در ژوئـن سـال 2013، دسـتور اجرایـی 13622 اصـالح و دامنه اجرایی آن گسـترش یافت. مطابق این دسـتور 
هـر نهـاد مالـی و فـردی کـه در مبادالت مالـی و معامـالت مربوط بـه خریدوفـروش، حمل ونقـل و بازاریابی 

محصوالت پتروشیمی ایران مشارکت داشت، هدف تحریم قرار گرفت. 

تحریم های اروپا
مقررات اتحادیه اروپا به شماره 267/2012

اتحادیه اروپا در تاریخ 23 مارس 2012، موارد زیر را در ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران مورد تحریم قرار داد: 
فروش تجهیزات و فناوری به ایران  -

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران  -
واردات و خرید محصوالت پتروشیمی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا  -

حمل ونقل محصوالت پتروشیمی ایران  -
ارائه خدمات مالی مانند بیمه حمل و نقل و بیمه اتکایی.  -

مقررات اتحادیه اروپا به شماره 1263/2012
در 21 دسـامبر 2012، ضمـن اصـالح قانـون 267/2012، فراهم کردن کشـتی برای هر فرد و شـرکت ایرانی 
جهـت حمـل و ذخیر ه سـازی محصوالت پتروشـیمی ممنـوع و موارد دیگـری از تجهیزات و فنـاوری مرتبط با 

این صنعت به لیست تحریم ها اضافه شد. 

وضعیت صنعت پتروشیمی پیش از توافق ژنو
بـه دلیـل تنـوع محصـوالت و دشـواری ردیابـی، تکثـر خریـداران و میـزان بـاالی تقاضـا بـرای محصوالت 
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پتروشـیمی، تغییـر بـازار و گسـترۀ مشـتریان محصـوالت پتروشـیمی توسـط ایـران منجـر به عـدم موفقیت 
تحریم هـا در بحـث تحریـم صـادرات محصـوالت بـود. میـزان صـادرات بـر اسـاس منابـع مختلف بـه طور 
متوسـط در سـال 91 حـدود 15 میلیـون تـن بـه ارزش 11 میلیارد دالر و در سـال 92 حـدود 13.5 میلیون تن 

به ارزش 10.2 میلیارد دالر بوده است. 
در بحـث مالـی و بانکـی بـه دلیـل مـورد هدف قـرار گرفتن کلیه مبـادالت در بخـش تأمین نیـاز ارزی و 
همچنیـن انتقـال درآمدهـای ارزی بـه نظـر می رسـید که مشـکالت مالـی شـدیدی متوجه این صنعت شـود 
ولـی بـر اسـاس منابـع در دسـترس و اظهـارات مسـئولین مختلف، در کل مشـکل جـدی در حوزه انتقـال ارز 

وجود نداشته است. 
در بخـش تحریـم کشـتیرانی و بیمـه  حمل ونقل نیز بـا تدابیر صنعـت بیمه و تبدیل تهدیـد به فرصت، 
بیمه هـای مخصـوص حمل ونقـل و بیمـه کشـتی ها و نفتکش هـای ایرانـی درآمدهـای ارزی باالیـی را 
نصیـب خـود کردنـد، به عالوه خرید کشـتی توسـط بخش خصوصی نیز مسـئله مربـوط به کشـتیرانی را تا 

حد زیادی حل کرد. 
تحریم دانش فنی و تجهیزات و کاتالیسـت ها، علی رغم ایجاد مشـکالت موقتی )محدودیت در دسترسـی 
بـه دانـش و فناوری هـای بین المللـی( منجر به توسـعه این فناوری هـا و خودکفایی در برخـی حوزه های دانش 

در داخل شد. 
تحریم هـای مالـی و بانکـی رونـد توسـعه پتروشـیمی ها را کند کـرده اما به دلیـل تغییر منابـع تأمین  مالی 

به منابع داخلی و سایر منابع خارجی این روند متوقف نشده است و ادامه دارد. 

امتیاز تعلیق تحریم پتروشیمی در توافق ژنو
در باب سـابقه تعلیق تحریم صنعت پتروشـیمی می توان به پیشـنهاد تعلیق تحریم صنعت پتروشـیمی و طال 
در ازای تعلیـق غنی سـازی 20 درصـد در سـال 2013 و مذاکـرات آلماتـی1 اشـاره کـرد کـه مورد قبـول ایران 

واقع نشد. 
در آذر 92 بـا انعقعـاد توافقنامـه برجام، تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپـا در خصوص صادرات محصوالت 
پتروشـیمی و خدمـات مرتبـط با آن تعلیق شـد. خدمات مرتبط بـه معنی هرگونه خدمـات موضوع تحریم های 
اجرایـی آمریـکا یـا اتحادیـه اروپـا از قبیـل بیمـه، حمل ونقـل یـا مالی اسـت، تا جایی کـه هر یـک از خدمات 
مذکـور مربـوط بـه ایـران بـوده و بـرای تسـهیل نقل وانتقاالت مالـی مورد نظـر الزم باشـد. ایـن تعلیق ها به 

1-  Almaty, Kazakhstan
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حوزه دانش فنی و تجهیزات و تأمین مالی ورودی نداشته است. 
اتحادیـه اروپـا نیـز در دی سـال 92 به منظور اجرای توافق ژنـو، در بازه زمانی 6 ماهـه، ممنوعیت واردات، 

خرید یا حمل و نقل محصوالت پتروشیمی و ارائه خدمات مرتبط را به حالت تعلیق درآورد. 

محورهای اصلی تحریم صنعت پتروشیمی
بررسـی شـواهد بـازار و وضعیت تجـارت محصوالت پتروشـیمی در سـال های اخیر و همچنیـن نتایج تحلیل 
مضمـون مصاحبه های انجام شـده بـا فعاالن بازار پتروشـیمی در حوزه های مختلف این صنعت نشـان می دهد 
از پنـج محـور تحریم صنعت پتروشـیمی، درحال حاضر دو محور در میان مدت )5 سـاله( بیشـترین تأثیرپذیری 
را داشـته و خواهـد داشـت. مشـکالت ایجاد شـده در حمل ونقل محصـوالت صادراتی و نیـز نقل وانتقال وجوه 

حاصل از صادرات، اصلی ترین حوزه های تأثیرپذیر از تحریم ها در دو سال اخیر بوده اند. 
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بررسی بهای تمام شده پتروشیمی های اصلی
مجموعـه محدودیت هـای خارجـی کـه طـی چند سـال اخیر عرصـه را بـر فعاالن صنعـت پتروشـیمی ایران 
تنـگ کـرده، از جملـه تحریم هـای مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ایـن بخـش، خـود را در افزایـش هزینه هـای 
شـرکت ها نشـان می دهنـد. سـهم باالی صـادرات در فـروش پتروشـیمی های اصلـی صندوق بازنشسـتگی، 

ایجاب می کند هر آنچه منجر به افزایش هزینه های این شرکت ها شود مورد بررسی قرار گیرد. 
داده هـای در دسـترس ایـن تحقیـق، صورت هـای مالـی حسابرسی شـده پتروشـیمی های اصلـی شـامل 
جـم، فـن آوران، خـارک و شـازند اسـت. بـا بررسـی صورت های مالـی سـال 97 و 96 پتروشـیمی های اصلی، 
بـر اسـاس نمـودار زیـر، هزینـه  خـوراک در پتروشـیمی های الفینی بیشـترین سـهم را داشـته، درحالی که این 
سـهم در متانول فروش هـای خـارک و فـن آوران کمتر بوده اسـت. همچنین دو پتروشـیمی خـارک و فن آوران 
کـه محصـوالت صادراتـی مایـع دارند، حـدود 12 درصـد هزینه هایشـان را هزینه حمل ونقل تشـکیل داده که 
بـا توجـه بـه صادراتـی بودن بیـش از 90 درصـد تولیـدات این دو شـرکت1 این هزینـه مربوط بـه حمل ونقل 
دریایـی اسـت. بنابرایـن بررسـی چالش ها و مسـائل حمل ونقـل دریایی محصـوالت مایع پتروشـیمی یکی از 

موارد تمرکز برای ارائه پیشنهادات سیاستی ناظر به مواجهه اصولی با تحریم است. 

نمودار 2- ساختار هزینه های عملیاتی در پتروشیمی های اصلی )میانگین سال های 96 و97(

جم                              فن آوران                            خارک                             شازند
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سایر                     هزینه حمل                      هزینه خوراک

منبع: محاسبات تحقیق با داده های کدال

1-  پتروشیمی خارک، 100 درصد محصوالت خود را صادر می کند.
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محور اول؛ بخش حمل ونقل دریایی محصوالت مایع
گـزارش کنفرانـس تجارت وتوسـعه سـازمان ملـل )UNCTAD( در سـال 2019 حاکـی از تجـارت بیـش از 
درصـد از محصـوالت در جهـان از طریـق دریاسـت. حجـم تجارت دریایی جهـان در سـال 2017 با حدود   80
درصـد افزایـش بـه 10.7 میلیارد تن و در سـال 2018 با رشـد 2.7 درصدی به 11 میلیارد تن رسـیده اسـت.   4
ایـن سـازمان، افزایـش 2.6 درصـدی حجـم تجـارت دریایـی جهـان بـرای سـال 2019 و میانگین رشـد 3.5 

درصدی برای بازه زمانی 2019 تا 2024 را در گزارش خود پیش بینی می کند.1 
بر اسـاس گزارش سـال 2019، پنج کشـور اول دارای بیشـترین تناژ ناوگان کشـتیرانی، بیش از 50 درصد 
ظرفیـت جهـان را در اختیـار داشـتند که این کشـورها عبارتنـد از: یونان، ژاپـن، چین، سـنگاپور و هنگ کنگ. 
بیشـترین ثبـت پرچـم نیـز در کشـورهای پانامـا، جزایر مارشـال و لیبریا انجام شـده اسـت. در زمینه سـاخت 
کشـتی نیز سـه کشـور چین، کره جنوبی و ژاپن بیش از 90 درصد کشـتی های جهان را می سـازند. همچنین 
اسـقاط بیـش از 80 درصـد کشـتی های جهـان در بنـگالدش، هند و پاکسـتان صـورت می گیرد. ایـران با در 
اختیـار داشـتن 236 شـناور و ظرفیـت 17.9 میلیون تنـی، 0.91 درصد از تجارت جهـان را در اختیار دارد و پس 

از کشورهای هلند، امارات و عربستان در جایگاه 24 ایستاده است.2 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در سـال 2019 حمـل نفـت خـام، فرآورده هـای نفتـی، گاز )LNG و LPG( و 
محصـوالت شـیمیایی )مایـع(، در مجمـوع 34 درصـد کل تجارت دریایی جهـان را به خود اختصـاص داده اند. 
تانکرهـای شـیمیایی بـا دو میلیـون تـن افزایـش ظرفیـت در سـال 2019 بـه 46.3 میلیون تـن ظرفیت قابل 

حمل رسیده اند. این میزان معادل 28 درصد ظرفیت کل تانکرها در جهان است. 
تانکرهـای شـیمیایی عمدتـا بیـن 1000 تـا 30000 هزار تن ظرفیـت قابل حمل داشـته و همچنین بیش 
از نیمـی از تانکرهـا زیـر 10 هـزار تـن ظرفیـت قابل حمل دارنـد. این کشـتی ها عموما با ظرفیـت حمل چند 
محمولـه جـدا از هـم هسـتند که امـکان ترکیـب محموله ها بـا یکدیگر وجـود نـدارد، در نتیجـه می توانند به 

طور همزمان مواد مختلفی را جابه جا کنند. 

1-  UNCTAD REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2019
2-  همان
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نمودار 3- مجموع ظرفیت ناوگان کشتی شیمیایی مایع به تفکیک سایز

20-29.999 dwt
5.47
%18

1-9.999 dwt
7.62
%26

10-19.999 dwt
16.38
%56

Bancher costa, 2018 :منبع

حمـل محصـوالت صادراتـی پتروشـیمی بسـته بـه نـوع محصـول بـا کشـتی های مخصوصـی حمـل 
می شـود. محصـوالت جامـد ماننـد پلیمرها بـا کشـتی های کانتینربر، محصـوالت گازی همچـون آمونیاک با 
 )BTX( کشـتی های حمـل گاز و محصوالت مایع شـیمیایی همچون متانـول، اتیلن گالیکـول و آروماتیک ها
بـا کشـتی های حمـل مایـع )chemical tanker( جابه جـا می شـوند. تانکرهای شـیمیایی قابلیـت حمل مواد 
شـیمیایی طبیعـی، غیرطبیعـی و روغن هـای گیاهـی و حیوانـی را دارد. در سـال 2017 تجـارت دریایـی ایـن 
محصـوالت روی هم رفتـه 224 میلیـون تـن بـوده کـه در سـال 2018 بـه 228 میلیـون تـن رسـیده اسـت. 
مـواد شـیمیایی طبیعی شـامل متانـول، MTBE، اسـتایرن، زایلیـن، بنزن و تولوئن هسـتند کـه روی هم رفته 
درصـد تجـارت کل محصوالت شـیمیایی مایـع را در جهان به خـود اختصاص می دهند. نمودار زیر نشـان   50
می دهـد علی رغـم کاهـش ظرفیـت تانکرهـای شـیمیایی در سـال 2015، طـی 6 سـال اخیر رشـد خوبی در 

ظرفیت این تانکرها روی داده است. 
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نمودار 4- رشد ظرفیت ناوگان کشتیرانی جهان به تفکیک نوع ناوگان )میلیون تن در سال(
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 UNCTAD-Clarkson Research, 2019 :منبع

اهمیت حمل ونقل در صادرات شیمیایی های مایع
صادرات محصوالت مایع جایگاه مهمی در سـبد صادراتی پتروشـیمی ایران دارد. بر اسـاس گزارش شـرکت ملی 
صنایـع پتروشـیمی در سـال 96، حدود 48 درصد صادرات پتروشـیمی ایـران را محصوالت مایع تشـکیل داده اند؛ 
بـه ایـن معنـا کـه چیـزی حـدود 10.8 میلیـون تـن از طریق کشـتی های مایعی کـه عمدتا بـه صـورت چارتر با 
مالکیت خارجی انجام شـده اسـت.1 عمـده این صادرات را متانـول، اتیلن گالیکول و آروماتیک هـای مایع )زایلین، 
بنـزن و تولوئـن( تشـکیل داده انـد. طی 5 سـال اخیر به طور متوسـط سـالیانه 5 میلیون تـن از محصوالتی که نام 
بـرده شـد، از طریـق تانکرهای شـیمیایی حمل شـده اند. متانـول، اکثریت قریب به اتفـاق این میـزان صادراتی را 

تشکیل داده و تمام برنامه ریزی های آینده نشان از حفظ این ترکیب تا حداقل 5 سال آتی دارد. 
طـی 5 سـال اخیـر حـدود 64 درصـد درآمد حاصـل از فـروش متانول شـرکت های ایرانی صـرف هزینه های 
تولید این شـرکت ها و 36 درصد سـود ناخالص نصیب آنها شـده اسـت. بررسـی سـاختار هزینه های متانول ایران 
نشـان می   دهـد نیمـی از ایـن هزینه های تولیـدی صرف خرید خـوراک گاز طبیعی شـده اسـت. موضوعی که به 
صـورت مسـتقیم اثـری نداشـته و تنها کاهش سـرمایه گذاری در تولید پـارس جنوبی و در نتیجـه کاهش خوراک 
قابـل تحویـل به این شـرکت ها در بلندمـدت می تواند بر این شـرکت ها در این حوزه اثرگذار باشـد. امـا 20 درصد 
هزینه هـای تولیـد متانـول مربـوط بـه هزینه هـای حمل ونقل )عمدتـا دریایی( بـوده کـه البته عـدد قابل توجهی 

است، یعنی معادل 15 تا 20 درصد درآمدها ی صادرات متانول صرف حمل این محصول شده است. 
1-  شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گزارش سال 96
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نمودار 5- سهم هزینه حمل و نقل از درآمدهای صادراتی متانول طی 5 سال اخیر
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 حمل
و بارگیری

%3
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منبع: محاسبات تحقیق بنا به اظهارات فعاالن صنعت و صورت مالی شرکت ها

بررسـی برنامه هـای افزایـش ظرفیـت تولید متانول مطابـق برنامه ریزی شـرکت ها و شـرکت ملی صنایع 
پتروشـیمی در بدبینانه ترین سـناریو نشـان می دهد بـا بهره بـرداری از پروژه های درحال اتمام کـه درحال حاضر 
بیـش از 60 درصـد پیشـرفت داشـته اند، ظرفیـت تولید متانـول از 5.5 میلیون تن فعلی تا سـال 1403 به بیش 

از 12 میلیون تن خواهد رسید. 

 نمودار 6- برنامه افزایش ظرفیت تولید متانول به همراه ظرفیت های فعلی
طی 5 سال آتی به تفکیک شرکت ها
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منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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  صـادرات شـیمیایی های مایـع طـی 5 سـال اخیـر در سـطح 5.5 میلیـون تـن در سـال بـوده اسـت. 
بـا حفـظ رونـد فعلـی در تولیـد و صـادرات آروماتیک هـای مایـع و اتیلن گالیکول هـا و بـه مـدار آمـدن 
واحدهـای جدیـد متانـول در 5 سـال آینـده )مطابـق بـا نمـودار بـاال( صـادرات ایـن محصوالت در سـال 
1403 بـا افزایـش دوبرابـری بـه بیش از 11 میلیون تن در سـال خواهد رسـید. این موضـوع در نمودار زیر 

مشخص شده است. 

نمودار 7- روند صادرات شیمیایی های مایع طی 5 سال آینده با حفظ روند 5 سال اخیر این محصوالت
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منبع: محاسبات تحقیق

از سـوی دیگـر، بررسـی مقاصـد صادراتـی ایـن محصوالت نشـان می  دهـد عـدم تنوعی کـه در مقاصد 
صادراتـی کل محصـوالت پتروشـیمی در بخش های پیشـین اشـاره شـد، در ایـن محصوالت شـدیدتر بوده و 
مطابـق نمـودار زیـر 72 درصـد صـادرات بـه مقصد چیـن، 21 درصد به کشـور هنـد و تنها 7 درصد به سـایر 

مقاصد شامل کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی، ارسال شده است. 
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نمودار 8- مقاصد صادراتی محصوالت شیمیایی مایع ایران طی 5 سال اخیر

هند. %21

چین. %72

سایر مقاصد. %7

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

تحلیل دو سناریو برای صادرات محصوالت مایع
اظهـار فعـاالن صنعـت پتروشـیمی به خصـوص در حوزه صـادرات شـیمیایی های مایع نشـان می دهد طی 
یـک سـال اخیـر بـا تشـدید تحریم هـای آمریـکا علیـه ایـران و ایجـاد محدودیت هـا در حـوزه حمل ونقل، 
هزینـه حمـل هـر تـن محصـول مایع بـه چین بـه طـور متوسـط 50 دالر و به مقصـد هند حـدود 30 دالر 
شـده اسـت. ازایـن رو، بـا توجـه به اعـداد و ارقام بـاال و نیز در نظـر گرفتن هزینه هـای فعلی به عنـوان مبنا 
در دو سـناریو می تـوان تخمینـی از هزینه هـای حمـل محصـوالت مایع در افق 5 سـال آتی داشـت. نتیجه 
محاسـبات کـه در جـدول زیـر آمـده، نشـان می دهـد در سـناریوی حفـظ تحریم ها تا 5 سـال آتـی و ثابت 
مانـدن هزینـه حمـل فعلـی در ایـن مـدت، مجمـوع هزینه هـای حمل ونقـل بـه قیمت هـای فعلـی برابر 2 

میلیارد دالر خواهد بود. 
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جدول 1- هزینه حمل با کشتی در سناریوی تحریم

هزینه حمل با کشتی در سناریوی ادامه تحریم ها

 13991400140114021403

11.237.714      11.165.726      11.097.167      9.769.622      8.445.186      مجموع صادرات

8.091.154      8.039.323      7.989.960      7.034.128      6.080.534      به چین

2.397.379      2.382.022      2.367.396      2.084.186      1.801.640      به هند

749.181      744.382      739.811      651.308      563.012      به سایر

50      50      50      50      50      نرخ به چین

30      30      30      30      30      نرخ به هند

15      15      15      15      15      نرخ به سایر

487.716.782-     484.592.517-     481.617.027-     424.001.578-     366.521.070-     مجموع هزینه صادرات

NPV)2.027.027.978$(

منبع: محاسبات تحقیق

در سـناریویی دیگـر در صـورت اقدام بـه حمل این محصوالت با تانکرهای شـیمیایی به میـزان موردنیاز، 
مجمـوع هزینه هـای موردنیـاز برای حمل این میـزان محصول 1.5 میلیـارد دالر خواهد بود کـه در جدول زیر 

هزینه های عملیاتی و سرمایه ای این سرمایه گذاری آمده است. 

جدول 2-  نتایج ارزیابی اقتصادی در سناریوی سرمایه گذاری بر کشتی حمل مایع

هزینه حمل در سناریوی خرید کشتی

 13991400140114021403

CapEx)1.076.050.244()168.754.046()169.150.218(--

OpEx     -83.725.553     -99.149.923         -116.717.335        -138.033.863        -125.393.689   

Revenue----      444.371.109   

Net     -1.159.775.797     -267.903.969     -285.867.553     -138.033.863      318.977.420

NPV)1.531.028.060$(

منبع: محاسبات تحقیق
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محاسـبات بـا درنظـر گرفتـن فروضـی واقع بینانـه و مطابق مطالعات بـازار انجام شـده از تانکر شـیمیایی 
است که به طور خالصه در جدول زیر آمده است. 

جدول 3- فرضیات مورد استفاده برای ارزیابی اقتصادی سناریوی سرمایه گذاری بر کشتی حمل مایع

فرضیات سناریوی دوم

ship type chemical tanker IMO II

new or second hand second hand -

purchase price       14.500.000 $

off hire days per year 10 day

OpEx(excluding DD)       3.178 day/$

Annual increase in OPEX %3 annualy

Dry-docking cost       174.000 $

Dry-docking time       10 day

Ship residual value       4.500.000 $

SS scrap price       500 ton/$

Year of dry docking 2 year

Year of ship sale 5 year

capacity       12.000 ton

need for ships in 1399  74 tanker

need for ships in 1400  86 tanker

need for ships in 1401  98 tanker

need for ships in 1402  98 tanker

need for ships in 1403  99 tanker

منبع: یافته های تحقیق
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در نتیجـه بـا حفظ شـرایط تحریـم، اقدام به خرید تانکرهای شـیمیایی و صادرات محصول با کشـتی های 
داخلـی و بـا فـرض فـروش تمـام کشـتی های در اختیـار طـی 5 سـال آتـی، چیـزی حـدود 0.5 میلیـارد دالر 
صرفه جویـی ارزی بـرای پتروشـیمی های ایـن حـوزه از جملـه شـرکت های در اختیـار صنـدوق بازنشسـتگی 

حاصل خواهد شد. 

نمودار 9- مقایسه دو سناریوی حمل با کشتی تا سال 1403

$1.000
$800
$600
$400
$200

$0
)$200(
)$200(
)$200(
)$200(

)$1.000(
)$1.200(

ون
میلی

   NPV                  1399                  1400                  1401                 1402                  1403

منبع: محاسبات تحقیق

محور دوم؛ تبادالت مالی با کشورهای مقصد
هـر مبادلـه و تجـارت در دنیای امروز دارای دو بعد اسـت، بعد اول را تبادل کاال و بعد دوم را مبادله پول شـکل 
می دهـد. بـا افزایش شـدید در حجم تجـارت کاال در دنیـا، میزان مبـادالت مالی نیز برای افزایش در سـرعت 
انتقـال، ایجـاد امنیـت بیشـتر و کاهش ریسـک های مرتبط بـا جابه جایی پـول اهمیت دو چندانی یافته اسـت. 
ازایـن رو بانک هـا بـه  جـای مبادله نقـدی پول، بـه سیسـتم ها و سـامانه هایی روی آوردند کـه در عین کاهش 
نیـاز بـه جایه جایـی پـول، به طرفین معاملـه اطمینـان الزم را بدهد. این تحوالت موجب شـد تـا بانک ها طی 
دهه هـای اخیـر ابزارهـا و سیسـتم های نوینـی را طراحی و اجرا کنند؛ LC1، سیسـتم های تسـویه آنالین مانند 

سوئیفت و... از این دست ابزارها هستند. 
ایـاالت متحـده در شـبکه تحریم هایـی که علیـه ایران اعمـال کـرده، توجه ویـژه ای به تحریم ایـران در 
دسترسـی بـه شـبکه های پولـی و بانکـی داشـته باشـد، زیـرا اوال بـا پیشـرفت های رخ داده در زمینـه فناوری 
1-  Letter of Credit
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اطالعـات، امـکان رهگیـری و شناسـایی مبـادالت مالـی آسـان تر از تبـادالت کاال شـده و ثانیـا راه حل هـای 
جایگزیـن کمتـری در ایـن زمینـه وجـود دارد. در ادامه مروری اجمالـی بر تاریخچه تحریم هـای بانکی و مالی 

انجام شده و سپس راه حل های موجود در زمینه دورزدن این تحریم ها بررسی خواهد شد. 

مروری بر تاریخچه تحریم های مالی و بانکی
اولیـن تحریم هـای مالـی ایـاالت متحـده علیـه ایـران، تنهـا یک سـال پـس از انقالب اسـالمی و بـه دنیال 
تسـخیر سـفارت آمریـکا در تهـران اتفـاق افتـاد. بنـا بـه ایـن تحریم، ایـران از دسترسـی بـه دارایی خـود در 
خـاک آمریـکا بـا بـرآوردی معـادل 12 میلیـارد دالر، محـروم شـد. ایـن رونـد کـه شـامل توقیـف دارایی ها و 
امـوال شـرکت ها یـا افـراد تحـت تحریـم بـود، تـا سـال 2006 ادامـه یافـت. در ایـن سـال آمریکا بـا تحریم 
بانک هـای صـادرات و سـپه برای از سیسـتم مالی آمریـکا، تحریم های پولـی و مالی را وارد فـاز جدیدی کرد. 
ایـن تحریم هـا تـا سـال 2010 و در چندیـن مرحلـه در آمریـکا و اتحادیـه اروپا گسـترش یافت. در این سـال 
بـرای اولیـن بـار تحریم هـای ثانویـه در بخـش مالی توسـط ایـاالت متحـده اجرایی شـد. به موجـب »قانون 
جامـع تحریـم ایـران، پاسـخگویی، منع سـرمایه گذاری1« هـر بانک یا مؤسسـه اعتبـاری غیرایرانی بـا انجام 
یـا تسـهیل تبـادالت مالـی برای افـراد، مؤسسـات و بانک هـای ایرانی مشـمول لیسـت تحریم، از دسترسـی 
بـه سیسـتم مالـی آمریـکا و اسـتفاده از دالر در تبـادالت مالـی خـود محـروم می شـد. از این زمـان و به دلیل 
مشـکالت ایجاد شـده، بانـک مرکزی ایران شـخصا اقدام به مجمـوع تالش هایی برای انجام مبـادالت مالی 
از طـرف بانک هـا کـرد. اقدامـات و تالش هـای آمریـکا به منظـور افزایش فشـارها بر ایـران، در قانـون دفاع 
ملـی آمریـکا2 شـدت بیشـتری به خود گرفـت. طبق این قانـون، تمامی بانک هـای خارجی از انجـام معامالت 
مالـی مربـوط بـه خریـد نفت خـام ایـران و از طریـق بانک مرکزی منع شـدند. همچنیـن آمریـکا تهدید کرد 
بانک هـا و مؤسسـات مالـی کـه در نقل وانتقـال پـول حاصـل از خریـد نفـت خـام ایـران نقـش دارنـد، تحت 

تحریم قرار گرفته و از نظام مالی ایاالت متحده اخراج خواهند شد. 

1-  CISADA: comprehensive Iran sanction, accountability, and divestment act of 2010
2-  NDAA 2012: national defense authorization act for fiscal regime 2012
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جدول 4- تحریم های بانکی و مالی ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی

مفاد تحریمتاریخعنوان

بلوکه شدن 12 میلیارد دالر از دارایی های ایران.نوامبر 1979دستور اجرایی 12170

اطالعیه های دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت 

خزانه داری آمریکا
تحریم تدریجی بانک های ایرانی در استفاده از سیستم مالی آمریکا، نوامبر 2008

تعمیم این ممنوعیت به همه بانک های ایرانی.

قانون جامع تحریم 
ایران، پاسخگویی، منع 

)CISADA( سرمایه گذاری
ژوالی 2010

محرومیت استفاده از سیستم مالی آمریکا برای مؤسسات مالی که 
تبادالت مالی با افراد و مؤسسات ایرانی موجود در لیست تحریم را 

تسهیل کنند و مسدود شدن تحریم های بانکی شان.

قانون اختیار دفاع ملی 2012 
)NDAA(2011 دسامبر

ممنوعیت انجام معامالت مالی مربوط به خرید نفت ایران با بانک 
مرکزی ایران، بلوکه کردن همه دارایی های افراد و مؤسسات مالی و 
نهادهای ایرانی در مؤسسات مالی آمریکا، تحریم و اخراج از سیستم 

مالی آمریکا برای مؤسسات مالی غیرایرانی که از این قانون تخطی کنند.

توقیف هرگونه دارایی های ایران، تحریم همه نهادهای مالی ایرانی که تا فوریه 2012دستور اجرایی 13599
پیش از این تحریم نبوده اند.

قانون کاهش تهدید ایران و 
)TRA( آگوست 2012حقوق بشر سوریه

مجازات برای تخطی شبکه پیام رسان های مالی از تحریم ایران، 
ممنوعیت ارسال درآمدهای نفتی ایران و محبوس شدن درآمدهای ایران 

در کشور خریدار نفت.

ژوئن 2013دستور اجرایی 13645
تحریم واحد پولی ایران، تحریم و هشدار به بلوکه کردن اموال بانک ها و 
مؤسساتی که با ریال معامله می کنند و مسدود کردن حساب های بانکی 

این مؤسسات در آمریکا.

بـا مذاکـرات برجـام و توافقات دسـت یافته به منظور رفع تحریم ها علیه ایران، مقرر شـد تـا بخش عمده ای 
از تحریم های بانکی و مالی نیز لغو یا تعلیق شوند. مهم ترین تغییرات ناشی از برجام عبارت است از: 

معاملـه اشـخاص غیرآمریکایـی بـا بانـک مرکـزی ایـران مشـمول تحریـم نخواهـد بـود. البتـه کماکان   -
اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی آمریکایـی )بـه جـز در مـواردی که مجـوز مـوردی بـرای آن صادر شـود( 

نمی توانستند با بانک مرکزی ایران ارتباط داشته باشند. 
ارائه خدمات پیام رسانی مالی )سوئیفت( به مؤسسات ایرانی بعد از روز اجرا آزاد شد.  -

بانک های انصار، صادرات و مهر کماکان در فهرست تحریم ها باقی ماندند.  -
تراکنش های دالری توسط بانک های غیرآمریکایی برای ایران -از طریق نظام مالی آمریکا- ممنوع باقی ماند.  -
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تحریم دالری برای اشخاصی که در لیست تحریم ها قرار نداشتند، متوقف شد.  -
کمـاکان هـر فـرد یا مؤسسـه ای که معامـالت مالی مهمـی را از طرف اشـخاصی که در لیسـت تحریمی   -
تحـت عنـوان SDN باقـی مانده انـد تسـهیل کننـد، مشـمول نقـض تحریم هـا شـده و تنبیهـات و 

مجازات هایی علیه اشان در نظر گرفته می شد. 

بـا خـروج ایـاالت متحده از برجـام، می توان گفت تمـام تحریم های سـابق علیه ایران و اشـخاص مرتبط 
بـا ایـران، اجرایـی شـد. در اطالعیـه ای که ایاالت متحده بر همین اسـاس منتشـر کـرد، اعمـال تحریم ها در 

دو مرحله 90 و 180 روزه اجرایی می شد. 
تحریم هایـی کـه بعـد از فرصـت 90 روزه آمریـکا به اشـخاص حقیقی و حقوقـی مرتبط با ایـران اجرایی 

شد، عبارتند از: 
تحریم های مربوط به تهیه و خرید دالر آمریکایی توسط دولت ایران  -

تحریم های مرتبط با تجارت ایران در زمینه طال و سایر فلزات گرانبها  -
تحریم هـای مرتبـط بـا خریـد، ذخیـره یـا انتقال مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم گرافیـت، مـواد خام یـا فلزات   -

نیمه تمـام شـامل آلومینیـوم و آهـن، زغـال و نرم افـزار بـرای یکپارچه سـازی پروسـه های صنعتـی
تحریم هـای مرتبـط بـا انتقـال عمده خریـد یا فـروش ریال ایرانـی، نگهـداری کمک های مالـی عمده یا   -

حساب های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایرانی است 
تحریم های مرتبط با خرید، اشتراک یا مبادله تسهیالت بدهی های دولتی ایران.  -

سایر تحریم ها در بازه 180 روزه اجرایی شد که اصلی ترین آنها در بخش های پولی و مالی عبارتند از:
تحریم های مرتبط با معامالت اقتصادی مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و مؤسسات مشخص   -

 )NDAA)2012  مالی ایرانی تحت ماده 1245 الیحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی
تحریم های مرتبط با خدمات تهیه پیام های مالی خاص برای بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایرانی   -
.)CISADA) 2010 لیست شده در ماده 104 تحریم جامع ایران و اقدام محروم سازی مصوب شده در سال

اهمیت تحریم های بانکی
امـروزه افـراد و فعـاالن حوزه هـای مختلـف تجـارت و صنعت، به نقـش پراهمیـت بانک ها گواهـی می دهند 
و همگـی اذعـان دارنـد کـه هـر اخاللـی در ایـن زمینـه می توانـد صدمات سـنگینی را بـرای تجـارت در پی 
داشـته باشـد. بـا مـروری بـر تاریخچـه تحریم هـا نیـز این مسـئله به خوبی قابل مشـاهده اسـت کـه فعاالن 



داالن باریک تحریم 172

ایرانـی حوزه هـای مختلـف در دور قبلـی تحریم هـا، بـرای تحریم هـای بیمـه، حمل ونقـل، مبادلـه کاال و... 
توانسـته بودنـد راه حل هـای خالقانـه بسـیاری را طراحی و اجـرا کنند، اما بیشـترین صدمه تحریم هـا از ناحیه 
تحریم هـای بانکـی علیـه ایـران بـود. بـرای بررسـی دقیق تـر ایـن بخـش، ابتـدا باید بـه نقش هـای متفاوت 

بانک ها اشاره کرد. 
جابه جایی پول میان خریدار و فروشنده  -

ایـن وظیفـه بـه عنـوان قدیمی تریـن و درعین حـال سـاده ترین کارکـرد بانـک شـناخته می شـود. پس از 
مبادلـه کاال یـا خدمـت، خریـدار مبلـغ مـورد نظـر را از بانـک مـورد اعتمـاد خـود بـه بانک معرفی شـده 
توسـط فروشـنده انتقـال می دهد. این مسـئله موجب می شـود تـا اوال خریدار و فروشـنده از ریسـک های 
جابه جایـی نقـدی پـول ایمن شـوند و ثانیا به دلیل سـرعت انتقال پـول در نظام مالی کنونی دنیـا، خریدار 
و فروشـنده نقدینگـی باالتری داشـته و بتوانند با حجـم معینی از پول، تعداد تراکنش و مبادالت بیشـتری 
را بـه انجـام برسـانند. در یـک حالت عادی، کارمـزد بانک ها به منظـور انجام این وظیفه تنهـا در حد چند 
دهـم و یـا چنـد صـدم درصد بـوده و عمال هزینه بسـیار ناچیزی به حسـاب می آیـد. ازاین رو، این مسـئله 

باعث شده تا عمال تمامی تبادالت پولی از طریق سیستم های بانکی انجام شود. 
کاهش ریسک های پولی و مالی  -

در زمان هـای گذشـته، انجـام معامالت عمدتا بر مبنای اعتماد و شـناخت طرفین معاملـه از یکدیگر بوده، به 
نحـوی کـه فروشـنده با اطمینانـی که از خریدار داشـت اقدام به فـروش کاال کرده و در زمان مشخص شـده 
نیـز طلـب خـود را از وی وصـول می کـرد. با گسـترش تبـادالت در مقیاس دنیـا، بانک ها و مؤسسـات مالی 
تـالش کردنـد تـا بـا طراحـی ابزارهای نویـن، خالء ناشـی از نبود شـناخت و اعتمـاد بین طرفیـن مبادله را 
پوشـش دهنـد. بانک هـا با اسـتفاده از ایـن ابزارها، با اخـذ تعهداتی از یک طرف قـرارداد، عمـال وارد معامله 
شـده و خـود را بـه عنوان یـک طرف معامله قرار می دهند. بدیهی اسـت کـه در دنیای امـروز اعتبار بانک ها 
بسـیار باالتـر از اعتبـار انبـوه خریـداران اسـت. ایـن مسـئله موجب شـده اکنـون بانک هـا نه تنهـا در حکم 

ابزاری برای سهولت بخشیدن به معامله، بلکه از طرفین یک معامله محسوب شوند. 

تجربیات گذشته
در دور قبلـی تحریم هـا، روش هـا و راهبردهـای مختلفی به منظـور دورزدن تحریم های بانکـی طراحی و اجرا 
شـد تا کشـور را در آن شـرایط سـخت از بن بسـت خارج کند. باید توجه داشـت که هر کدام از این راه حل ها، 
ریسـک ها و هزینه هـای مخصـوص به خـود را داشـته و نمی توان به صورت مطلق، روشـی را بـر روش دیگر 
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برتـری داد. در نتیجـه هـدف از مرور این راهبردها، روشن سـازی مسـیر طی شـده به منظـور طراحی ایده های 
جدیدتـر و بـا ریسـک پذیری کمتـر اسـت. همچنین به دلیـل محرمانگی این روش هـا، از بیـان جزئیات پرهیز 

شده و تنها کلیت روش ها مرور شده است. 
مبادله کاال به کاال:  -

اولیـن راه حـل بـه منظـور دورزدن تحریم هـای بانکی، حـذف کامل پول از مبادله اسـت. اگرچه ممکن اسـت 
این ایده آسـان به نظر برسـد اما با توجه به سـاختار کنونی تجارت در دنیا عمال شـدنی نیسـت. در ایران نیز 
در ابتـدا برخـی از صادرکننـدگان تالش کردند تا ایـن روش را پی بگیرند، به این صورت کـه در ازای صادرات 
کاالی خـود، کاالی دیگـری را بـرای واردات بـه کشـور انتخـاب کرده و بـه خریدار خود اعـالم می کردند که 
مبلـغ را مسـتقیما به حسـاب فروشـنده کاالی ثالث واریـز کند. این فرآیند اگرچـه در نگاه اول ایـده ای کارا به 
حسـاب آمـد امـا به دلیل مسـائلی همچون عـدم تخصـص در صـادرات و واردات همزمان، امتناع خریـدار از 

واریز وجه به اشخاص غیر از صادرکنندگان و... به جز در مواردی معدود اجرایی نشد. 
شرکت های تراستی:  -

نحـوه عملکـرد ایـن شـرکت ها بـه این صورت بـود که ابتدا شـرکتی در کشـور مقصد به ثبت می رسـید، 
در گام بعـد ایـن شـرکت بـا واسـطه شـدن میان شـرکت طرف ایرانـی و طـرف خارجی، عمال بـه عنوان 
فروشـنده رسـمی در معاملـه قـرار می گرفـت و خریـدار وجوه را به حسـاب این شـرکت واریـز می کرد. در 
ایـن مرحله شـرکت با یافتـن واردکنندگانی که قصد واردات کاالیی خاص را داشـتند، دوبـاره خود را میان 
فروشـنده و واردکننـده ایرانـی قـرار مـی داد و بـا خریـد از طـرف خارجی، هزینه را از حسـاب خـود به وی 
پرداخـت کـرده و واردکننـده نیـز هزینـه کاال را به صادرکننده داخلـی پرداخت می کرد. مهم ترین ریسـک 
ایـن روش ایـن بـود که واردکننـده یا صادرکننـده ایرانی عمال نمی توانسـت هیچ ادعـای مالکیتی بر کاال 
یا پول خود داشـته باشـد و از این لحاظ در برخی موارد امکان سـوء اسـتفاده شـرکت های تراسـتی از کاال 

یا وجوه در اختیار، فراهم می شد. 
بانک های خطرپذیر:  -

در دور قبلـی تحریم هـا، برخـی بانک هـای خـاص بودنـد کـه علی رغم تحریم هـا به همکاری بـا طرفین 
ایرانـی ادامـه دادنـد. البتـه ایـن بانک هـا در ازای این همـکاری خـود کارمزد بسـیار باالیی را درخواسـت 
می کردنـد، بـه همیـن دلیل نیـز برخی از صادرکننـدگان به جای اسـتفاده از این روش، به سـایر روش های 

جایگزین روی آورده بودند. مشهورترین بانک در این روش، بانک کونلون چین1 است. 

1-  Bank of Kunlun Co., Ltd.
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استفاده از فلزات گران بها:  -
یکـی از روش هـای دیگری که مورد اسـتفاده وسـیع ایـران در دور قبلـی تحریم ها قرارگرفت، اسـتفاده از 
طـال و نقـره در معامـالت بـود. ایـن روش به ایـن صورت بود کـه خریـداران کاالی ایرانی، وجـوه خود را 
بـه چنـد بانـک غیرتحریمی خـاص انتقال می دادنـد؛ بانک ها نیـز با این وجـود اقدام به خریـد عمده طال 
و نقـره در بازارهـا کـرده و سـپس از طریـق مجـاری خاصی، این فلـزات را بـه صادرکننـده ایرانی منتقل 

می کردند. البته این روش بیشتر به وسیله دولت پیگیری و اجرا می شد. 

این ها مجموعه برخی از اصلی ترین اقدامات ایران و شرکت های داخلی به منظور دورزدن بخش های پولی و 
بانکی تحریم ها بوده است. در ادامه نیز تالش می شود تا یک راه حل جایگزین به این منظور ارائه شود. البته الزم 
است بدانیم که این اقدامات و به  طور کلی تمامی شیوه های مقابله با تحریم، به دلیل پویایی و تالش ایاالت متحده 
به منظور افزایش فشارها بر ایران، راه حل هایی مقطعی بوده و هیچ روش قطعی برای دورزدن تحریم ها وجود ندارد.

اتاق پایاپای بانکی
یـک توضیـح اجمالـی از سـاختار مبـادالت بانکـی به این صورت اسـت که خریدار و فروشـنده هـر یک بانک 
معتمـد خـود را دارنـد. نحـوه انتخاب بـه این صورت اسـت که معموال یک یا چند حسـاب تجاری شـرکت در 
ایـن بانـک قـرار دارد و بانـک نیـز با اخذ درصـدی کارمـزد در معامالت، نقش بانـک معتمد را پذیرا می شـود. 
هنـگام انجـام معاملـه و بنـا بـه شـرایط قـرارداد، پول قـرارداد بایـد در همـان زمان یـا در برخی مـوارد قبل از 
تبـادل کاال یـا بعـد از آن، مبادلـه شـود. مبادله به این صورت اسـت که بانـک معتمد خریدار، نامـه ای مبنی بر 
تضمیـن پرداخـت توسـط خریـدار صادر کـرده و در زمان مقرر شـده در قـرارداد، اقـدام به انتقال پـول به نهاد 
مالـی واسـطه بیـن خـود و بانک معتمد فروشـنده می کنـد. این نهـاد مالی نیز بنا بـه درخواسـت بانک معتمد 

فروشنده، انتقال پول را انجام داده و بانک، حساب فروشنده را به همان میزان افزایش می دهد. 
ایـن نهـاد مالی واسـطه می توانـد یک بانک یا نهـاد مالی معتبر، سیسـتم آنالین و یا حتـی بانک مرکزی 
کشـور خـاص باشـد. مهم تریـن خصوصیت ایـن نهاد مالـی، اعتمادی اسـت که بانک ها بـه این نهـاد دارند و 

مطمئن هستند ریسک انتقال پول توسط این نهاد مالی در حداقل میزان خود قرار دارد. 
این نهاد مالی واسطه به دالیل مختلفی ایجاد می شود که در زیر به چند مورد اشاره شده است:

اعتمادپذیری:  -
بـه دلیـل تعـدد بانک هـا در دنیای امروز و ریسـک همـکاری با بانک های غیرشـاخص، با ایجـاد این نهاد 
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مالی واسطه اساسا ریسک مربوط به اعتماد حذف شده است. 
تعدد تراکنش ها:  -

سیسـتم مالـِی توضیـح داده شـده، تنها مربـوط به یک معامله خاص اسـت. حال در دنیای امـروز که تعداد 
معامـالت، عـدد بسـیار باالیـی اسـت، انتقـال وجوه بـرای هر معاملـه امری هزینه بر محسـوب می شـود. 
ایـن نهادهـای مالـی واسـطه، معمـوال در انتهـای بـازه زمانی مشـخص، اقدام به تسـویه میـان دو بانک 
می کننـد. مثـال اگـر بانک »الـف«، بایـد 100 واحد به بانـک »ب« پرداخـت و همزمان 130 واحـد نیز از 

آن دریافت کند، نهاد مالی واسطه تنها به جابه جایی 30 واحد پول می پردازد. 
تعدد بانک ها:  -

درحال حاضـر کـه تعـداد بانک های بسـیاری در نظام مالی دنیا وجـود دارد، این نهادها با ایجـاد موازنه های 
متعـدد، از میـزان جابه جایـی نقدینگـی می کاهنـد. برای مثـال اگر بانک »الـف« باید 100 واحـد به بانک 
»ب« و بانـک »ب« 100 واحـد بـه بانـک »ج« بپـردازد، ایـن نهـاد مالـی با دریافـت 100 واحـد از بانک 

»الف« و پرداخت آن به بانک »ج«، میزان تراکنش ها را کاهش می دهد. 

نمودار 10- جریان مالی و کاالیی در مبادالت

نهاد مالی واسط
بین 2 بانک

بانک معتمد
فروشنده

بانک معتمد
خریدار

فروشنده خریدار

جریان کاال

جریان پولی
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ایـاالت متحـده بـا نشـانه گیری بانک هـا در وهلـه اول و نهادهـای مالـی واسـطه در مرحلـه بعـد، باعث 
ایجـاد مشـکالتی در ایـن زمینـه برای کشـور شـد. بـه منظـور دورزدن این تحریم هـا می تـوان از چند روش 

استفاده کرد: 
استفاده از ظرفیت بالک چین در حذف نهادهای مالی واسطه ای:  -

در یـک تعریـف سـاده از بـالک چیـن می تـوان گفت یـک نوع از سیسـتم ثبـت اطالعات و گـزارش که 
تفـاوت آن بـا سـایر سیسـتم های کنونـی در ایـن اسـت کـه اطالعـات اوال میـان تمامی اعضا شـبکه به 
اشـتراک گذاشـته می شـود و ثانیا امکان حذف و دسـت کاری آن توسـط افراد شـبکه بدون اطالع دیگران 
غیرممکـن اسـت. ایـن ویژگـی تقریبـا همان کاری اسـت کـه نهاد مالـی واسـطه بـرای اطمینان دهی به 
طرفیـن انجـام می دهـد. حـال بـا اسـتفاده از ظرفیت های بـالک چیـن در ایجاد اعتمـاد میـان بانک ها و 
حتـی بـا حـذف بانک هـا بـه عنـوان واسـطه و ایجـاد اعتمـاد بیـن طرفین حقیقـی، می تـوان نهـاد مالی 

واسطه را حذف کرد. 
کاهش تراکنش های مالی:  -

هـر چقـدر تعـداد تراکنش هـا و میـزان آن کاهـش یابـد، امـکان رهگیـری و شناسـایی آن نیـز بـا میزان 
بیشـتری پاییـن خواهـد آمـد. بـه ایـن منظـور بانک هـا بایـد بـا ایجـاد یـک سیسـتم آنالین میـان خود، 

تسـویه ها را در بازه هایـی انجـام دهنـد کـه تراکنش هـا بـه حداقـل میـزان خـود برسـد.
ایجاد الیه های بانکی متعدد:  -

در مثالـی کـه گفتـه شـد، تنهـا یـک سـطح از بانک ها وجـود داشـتند. بـرای پیچیده ترکـردن معامالت و 
کاهـش امـکان رهگیـری، می تـوان از دو یـا چنـد الیه بانک اسـتفاده کرد. اگرچـه ایـن روش هزینه ها را 

افزایش می دهد اما می تواند راه حلی کارا محسوب شود. 
ایجاد شرکت های تراستی:  -

ایـن شـرکت ها کـه در دور قبلـی هم سـهم قابل توجهـی از دورزدن تحریم هـا را برعهده داشـتند، در این 
دور نیـز می تواننـد کارایـی قابـل  مالحظـه ای از خـود نشـان بدهنـد. بـرای مثـال به شـکل زیـر )میزان 

صادرات و واردات میان ایران و هند( توجه کنید. 
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2.042

2.650

در سـال 97 میـزان صـادرات ایـران بـه هنـد برابـر 2 میلیـارد دالر از مبـادی گمرک هـای شـهید رجایی، 
منطقـه پتروشـیمی بنـدر امـام خمینـی، منطقه ویژه پـارس و... بوده اسـت. همان طورکـه در نمـودار زیر آمده، 
عمده تریـن محصـوالت صادراتـی در ایـن سـال، عبـارت اسـت از اوره، متانـول، آمونیـاک، قیـر و تولوئن که 

حدود دوسوم صادرات را شامل می شوند. 

نمودار 11- صادرات ایران به هند در سال 97

242.0

319.6

152.8
95.1

66.5

62.5
44.5

اوره حتی به صورت محلول آب
متانول
آمونیاک بدون آب
قیر نفت
تولوئن

منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی
منطقه ویژه بوشهر 1
منطقه ویژه معادن و فلزات
منطقه ویژه شهید رجایی
منطقه ویژه اقتصادی پارس
سایر
بندر امام خمینی

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

586.8

522.9487.4
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در مقابـل ارزش واردات ایـران از هنـد در همیـن سـال برابر 2.6 میلیارد دالر بوده که عمدتا شـامل واردات 
برنـج و چـای اسـت. در صورتی کـه بتوان سیسـتمی ایجاد کرد کـه بدون نیاز بـه جابه جایی مالی، پول ناشـی 
از صـادرات ایـران در هنـد بـه واردکننـدگان داده شـود، بخـش عمـده ای از نیازهـای ارزی کشـور مدیریت و 

کاهش می یابد. 

نمودار 12- میزان واردات ایران از هند در سال 97

1562.2435.3

261.4

1220

71
9

برنج سفید79
الکترودهای زغالی برای کوره ها

چای سیاه )تخمیر شده(
کنجاله

منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی
منطقه ویژه بوشهر 1
منطقه آزاد تجاری چابهار
چابهار
منطقه ویژه شهید رجایی
فرودگاه امام خمینی)ره(
سایر

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک
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جمع بندی
صنعـت پتروشـیمی ایـران طـی 8 سـال اخیـر آهنـگ افزایـش ظرفیـت خـود را هر چند بـه کنـدی اما پیش 
بـرده و در ایـن مـدت درآمدهـای صادراتـی به لطـف افزایش قیمـت نفت و کامودیتی های وابسـته بـه آن در 
مقاطعـی، کاهـش حجـم صـادرات را تا حـدی جبران کـرده اسـت. ازاین رو مسـئله امروز صنعت پتروشـیمی، 
کاهـش تولیـد یا صـادرات نیسـت؛ بلکه یـک گام جلوتر، بازارهـای فروش محصـوالت ایرانی، رقبـای ایران، 
تحـوالت اخیـر در ایـن بازارهـا و نحوه مواجهه مؤثـر تولیدکننده های ایرانی، مسـئله روی میز سیاسـت گذاران 
و تصمیم گیـران صنعـت پتروشـیمی و ذی نفعـان ایـن حوزه از جمله صندوق بازنشسـتگی کشـوری اسـت. با 
بررسـی مقاصـد صادراتی پتروشـیمی های ایرانی، سـاختار هزینه ها در شـرکت های اصلـی، چالش های اصلی 
حـوزه حمل ونقـل و مبـادالت بانکـی کـه مهم تریـن حوزه هـای اثرگـذاری تحریم هـای این صنعت هسـتند، 
تحلیل هایـی در خصـوص سـناریوهای رویارویـی بـا ایـن چالش هـا پیشـنهاد شـد. در زیـر اهـم جمع بندی ها 

لیست شده است: 
در سـال 97، حـدود 75 درصـد حجـم درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های اصلـی مربـوط بـه صادرات   -

متانول و گریدهای مختلف  پلی اتیلن بوده است. 
بررسـی مقاصـد صادراتـی ایـن محصـوالت طـی دوره 10 سـاله نشـان می دهـد تنـوع صـادرات ایـران   -
در سـال های اخیـر بـه دالیـل مختلفـی از جملـه تحریـم و البتـه فقـدان اسـتراتژی کالن در بازاریابـی 
محصـوالت بـه شـدت کاهش یافته کـه این موضـوع در کوتاه مـدت و بلندمدت ریسـک های مخصوص 

خود را به همراه خواهد داشت. 
در  سـهم  ایـن  درحالی کـه  داشـته،  را  سـهم  بیشـترین  الفینـی  پتروشـیمی های  در  خـوراک  هزینـه    -
متانول فروش هـای خـارک و فـن آوران کمتـر بوده اسـت. همچنین دو پتروشـیمی خارک و فـن آوران که 
محصـوالت صادراتـی مایـع دارنـد، حدود 12 درصـد هزینه هایشـان را هزینه حمل ونقل تشـکیل داده که 
بـا توجـه بـه صادراتی بودن بیـش از 90 درصد تولیـدات این دو شـرکت این هزینه مربـوط به حمل ونقل 

دریایی است. 
در سـال 96، حـدود 48 درصد صادرات پتروشـیمی ایـران را محصوالت مایع تشـکیل داده اند؛ به این معنا   -
کـه چیـزی حـدود 10.8 میلیـون تـن از طریق کشـتی های مایعی که عمدتا بـه صورت چارتـر با مالکیت 
خارجـی انجام شـده اسـت. عمـده این صـادرات را متانول، اتیلن گالیکـول و آروماتیک های مایـع )زایلین، 
بنـزن و تولوئـن( تشـکیل داده اند. طی 5 سـال اخیر به طور متوسـط سـالیانه 5 میلیون تـن از محصوالتی 

که نام برده شد، از طریق تانکرهای شیمیایی حمل شده اند.  
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20 درصـد هزینه هـای تولیـد متانـول تولیدکننده هـای ایرانـی مربـوط به هزینه هـای حمل ونقـل )عمدتا   -
دریایـی( بـوده، یعنـی معـادل 15 درصـد مجموع درآمدهـای صـادرات متانول صرف حمـل این محصول 

شده است. 
بـا حفـظ رونـد فعلـی در تولیـد و صـادرات آروماتیک هـای مایـع و اتیلن گالیکول هـا و بـه مـدار آمـدن   -
واحدهـای جدیـد متانـول در 5 سـال آینده، این محصـوالت در سـال 1403 با افزایـش دوبرابری به بیش 

از 11 میلیون تن در سال خواهند رسید. 
بـا حفـظ شـرایط تحریم، اقـدام به خریـد تانکرهای شـیمیایی و صـادرات محصول با کشـتی های داخلی   -
و بـا فـرض فـروش تمـام کشـتی های در اختیـار طی 5 سـال آینـده، چیـزی در حـدود 0.5 میلیـارد دالر 
صرفه جویـی ارزی بـرای پتروشـیمی های این حـوزه از جمله شـرکت های در اختیار صندوق بازنشسـتگی 

حاصل خواهد شد. 
ایـاالت متحـده در شـبکه تحریم هایـی که علیه ایـران اعمال کرده اسـت، توجه ویژه ای بـه تحریم ایران   -
در دسترسـی بـه شـبکه های پولـی و بانکـی داشـته باشـد زیـرا اوال بـا پیشـرفت های رخ داده در زمینـه 
فنـاوری اطالعـات، امـکان رهگیـری و شناسـایی مبـادالت مالـی آسـان تر از تبـادالت کاال شـده و ثانیا 
راه حل هـای جایگزیـن کمتـری در ایـن زمینـه وجـود دارد. بـه منظـور دورزدن ایـن تحریم ها می تـوان از 

چند روش استفاده کرد: 
استفاده از ظرفیت بالک چین در حذف نهادهای مالی واسطه ای  -

کاهش تراکنش های مالی  -
ایجاد الیه های بانکی متعدد  -
ایجاد شرکت های تراستی.  -



فصـل پنجم

ی جمع  بنـد





مقدمه
در فصل هـای گذشـته، بـا بررسـی پورتفـوی سـرمایه گذاری صندوق بازنشسـتگی کشـوری در شـرکت های 
پتروشـیمی، شـاخص های عمـده صنایـع پتروشـیمی در دنیـا و جایـگاه ایـران در تقسـیم کار جهانـی صنعت 
پتروشـیمی مـرور شـد. همچنیـن بـا توجـه بـه تأثیر زیـاد دو محصـول متانـول و زنجیـره اتیلـن در پورتفوی 
صنـدوق بازنشسـتگی، روندهـای کالن حاکـم بر این محصـوالت، بازیگـران جهانی و داخلـی و پیش بینی ها 

از آینده بازار این محصوالت به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. 
مـرور روندهـای کالن صنعت پتروشـیمی در دنیا طی سـال های اخیـر ابهاماتی جدی در خصـوص پایدار 
مانـدن مزیت هـای فعلی پتروشـیمی های ایرانی در بـازه زمانی میان مدت ایجاد کرده اسـت. توسـعه انفجاری 
صنعـت پتروشـیمی آمریـکا بـا اتکا بـه منابـع ارزان گاز طبیعـی و اتان، حرکـت فزاینده چین به سـمت تأمین 
داخلـی مـواد اولیـه پتروشـیمی و همچنیـن حفـظ آهنگ رشـد تولید پتروشـیمی عربسـتان )به عنـوان رقیب 
منطقـه ای ایـران(، نشـانه های اصلـی تغییـر تعـادل فعلـی در صنعت پتروشـیمی دنیا هسـتند. تغییـری که به 

معنای پایان روزهای خوش پتروشیمی های خاورمیانه با اتکا به خوراک سرشار و ارزان گازی است. 
ازایـن رو، بـه منظـور جلوگیـری از تکـرار تـراژدی محدودشـدن سـهم ایـران از کیـک تجـارت نفت خام 
دنیـا، الزم اسـت تـا راهبردهـای کوتاه مـدت و میان مدت ایـن صنعت از سـوی بازیگـران آن از جمله صندوق 
بازنشسـتگی کشـوری مبتنـی بر رصد رفتـار بازیگران و در عین حـال مواجهه اصولی و هدفمنـد با محورهای 
تأثیرپذیـر از تحریـم  ایـن صنعـت، ترسـیم شـود تـا بدیـن ترتیـب ضربه پذیـری ایـن صنعـت از تحریم های 
احتمالـی پیـش رو تـا حـد امکان کاهـش یابد. در مواجهه بـا تحریم ها، بایـد بپذیریم که هر تحریـم به صورت 
قطعـه ای از یـک پـازل بزرگتـر عمـل کـرده و در نتیجـه مواجهـه اصولی بـه منظور کاهـش آثار منفـی آن با 
اقدامـات جزیـره ای و تـک بعـدی امکان پذیـر نخواهـد بود. برقـراری محدودیت هـای نظارتی بر شـرکت ها و 
ایجـاد هزینه هـای بـاال بـرای ریسـک پذیری مدیـران، انگیـزه آنها بـرای ابتـکار عمـل را گرفته و بـا ماهیت 
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اقدامات چابک و هدفمند به منظور مواجهه با تحریم های اعمالی، سازگار نیست. 
در ایـن فصـل، بـا مـرور تحریم هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم مرتبط بـا صنعت پتروشـیمی ایـران، تأثیر 
ایـن تحریم هـا بـر مؤلفه هـای با اهمیت صنعت پتروشـیمی شـامل تأمیـن مالی، تأمیـن خـوراک، دانش فنی 
و کاتالیسـت، صـادرات محصـوالت، حمل ونقـل و تراکنش هـای بانکی بـا تمرکز بر پتروشـیمی های صندوق 
بازنشسـتگی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأثیـر نهایـی افزایـش هزینه های ناشـی از تحریـم بر سـود بالقوه 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری، در سـه سـناریو محاسـبه شـده اسـت. همچنین در انتهای فصل، راهکارهای 

ممکن و قابل اجرا برای کاهش آثار منفی محدودیت های تحریمی بحث و بررسی شده است. 



بخش اول: ماهیت تحریم های صنعت پتروشیمی
تحریـم صنعـت پتروشـیمی ایـران بـه طـور خـاص بیـش از 10 سـال سـابقه نـدارد، امـا تحریـم زنجیـره 
فعالیت هـای صنعـت نفت وگاز -که تأثیر مسـتقیم بر توسـعه صنعـت پتروشـیمی دارد- در بخش های مختلف 
و در مقیاس هـای متفـاوت حـدود 4 دهـه  قدمـت دارد. در جـدول زیر به صـورت تفصیلـی تحریم های مرتبط 

بـا صنعـت پتروشـیمی ایران شـامل تحریم های مسـتقیم و غیرمسـتقیم گردآوری شـده اسـت.
 

جدول 1- تحریم های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صنعت پتروشیمی

توضیحاتنهاد برقرارکنندهزمان برقراریشماره تحریم

تحریم های مستقیم بخش پتروشیمی

ایاالت متحده )کاخ سفید(نوامبر 2011دستوراجرایی 13590

مطابق این تحریم هرگونه معامله با ایران که موجب گسترش 
خش انرژی شود در صورتی که ارزش معامله بیش از 250 هزار 
دالر باشد یا 1 میلیون دالر  در سال باشد، مشمول تحریم های 

آمریکا خواهد شد.

اتحادیه اروپامارس 2012مقررات شماره 2012/267
ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری، فروش تجهیزات، واردات

و خرید محصوالت پتروشیمی و همچنین حمل ونقل محصوالت
و ارائه خدمات مالی از جمله انواع بیمه ها

ممنوعیت مبادله مالی و معامالت مرتبط با محصوالت پتروشیمیایاالت متحده )کاخ سفید(جوالی 2012دستور اجرایی 13622

ITRSHA ایاالت متحده )کنگره(نوامبر 2011قانون
هرگونه کمک به توسعه صنعت پتروشیمی موجب تحریم فرد
یا نهادهای درگیر خواهد شد. همچنین هرگونه تراکنشی که
به نوعی با بخش پتروشیمی مرتبط باشد، تحریم خواهد شد.

مقررات شماره
افزایش موارد تحریمی مرتبط با تجهیزات و فناوری هایاتحادیه اروپادسامبر 2012/12632012

بخش پتروشیمی
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توضیحاتنهاد برقرارکنندهزمان برقراریشماره تحریم

تحریم افراد و نهادهای درگیر در حمل ونقل و بازاریابیایاالت متحده )کاخ سفید(ژوئن 2013دستور اجرایی 13645
محصوالت پتروشیمی ایران

تحریم های مالی و بانکی

مقررات شماره
نظارت بر تراکنش های مالی با مؤسسات مالی ایرانیاتحادیه اروپاآوریل 2007/4232007

و شعب خارجی آنها

تأکید بر هوشیاری در تعامل با بانک ها و مؤسسات ایرانیشورای امنیتمارس 2008قطعنامه 1803
به خصوص بانک های صادرات و ملی

OFAK ممنوعیت بانک های ایرانی در استفاده از سیستم مالی آمریکاایاالت متحده )کاخ سفید(نوامبر 2008اطالعیه

تحریم خدمات مالی و بانکی مرتبط با برنامه هسته ای، جلوگیریشورای امنیتژوئن 2010قطعنامه 1929
از ایجاد شعب جدید بانک های ایران در کشورهای عضو

)CISADA( جوالی 2010قانون)ایاالت متحده )کنگره
محرومیت استفاده از سیستم مالی آمریکا برای مؤسسات مالی
که تبادالت مالی با افراد و مؤسسات ایرانی موجود در لیست

تحریم را تسهیل کنند.

اتحادیه اروپااکتبر 2010مقررات 2010/961
ممنوعیت مراوده مالی با افراد و مؤسسات موجود
در لیست تحریم اتحادیه اروپا، محدودیت استفاده

از یورو برای طرف های ایرانی

NDAA تحریم ثانویه هرگونه معامله با بانک مرکزی ایران یا سایرایاالت متحده )کنگره(دسامبر 2011قانون
نهادهای مالی ایرانی

ایاالت متحده )کاخ سفید(فوریه 2012دستور اجرایی 13599
توقیف هرگونه دارایی های ایران )دولت، بانک مرکزی

و سایر نهادهای مالی(، تحریم همه نهادهای مالی ایرانی ای
که پیش از این تحریم نبوده اند.

)TRA( آگوست 2012قانون)مجازات برای تخطی شبکه پیام رسان های مالی از ممنوعیتایاالت متحده )کنگره
تعامل با نهادهای ایران

تحریم واحد پولی ایران و هشدار به بلوکه کردن اموال بانک هاایاالت متحده )کاخ سفید(ژوئن 2013دستور اجرایی 13645
و مؤسساتی که با ریال معامله کنند.

سایر تحریم ها

تحریم شرکت ملی کشتیرانی و شرکت های زیرمجموعهایاالت متحده )کاخ سفید(سپتامبر 2008دستور اجرایی 13382

مقررات شماره  
تحریم شرکت ملی کشتیرانیاتحادیه اروپانوامبر 2008/11102008
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توضیحاتنهاد برقرارکنندهزمان برقراریشماره تحریم

ممنوعیت کشورها از همکاری با شرکت ملی کشتیرانیشورای امنیتژوئن 2010قطعنامه 1929
و سه زیرمجموعه آن

مقررات شماره
افزایش شرکت های تحریمی مرتبط با کشتیرانی ایراناتحادیه اروپاجوالی 6682010/ 2010  

مقررات شماره
اتحادیه اروپامارس 2012/2672012

تحریم حمل ونقل محصوالت پتروشیمی و ارائه هرگونه
خدمات مالی از جمله بیمه حمل ونقل و بیمه اتکایی

توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا

مقررات شماره
ممنوعیت فراهم آوردن کشتی برای هر فرد و شرکت ایرانیاتحادیه اروپادسامبر 2012/12632012

جهت حمل ونقل و ذخیره سازی محصوالت پتروشیمی

IFCA تحریم بنادر ایران و هر کشتی که در این بنادر پهلو بگیردایاالت متحده )کنگره(ژانویه 2013قانون
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بخش دوم: تأثیر تحریم بر مؤلفه های صنعت پتروشیمی
ردیابـی آثـار تحریم های اعمال شـده بر صنعت پتروشـیمی، نشـان می دهد بـه طور کلی 7 مؤلفه کسـب وکار 
ایـن صنعـت کـه از تحریم ها اثرپذیر هسـتند عبارتند از: تأمین مالـی، تأمین خوراک، تأمین کاتالیسـت، تأمین 
دانـش فنـی، صـادرات محصـول، حمل ونقل و تراکنش هـای بانکی. بر اسـاس تحلیل محتـوای مصاحبه های 
انجام شـده بـا فعـاالن صنعـت و همچنیـن بررسـی صورت هـای مالـی شـرکت های پتروشـیمی وابسـته بـه 
صنـدوق بازنشسـتگی، بـازه زمانـی اثرگـذاری تحریم های اعمال شـده بر هر یـک از این مؤلفه هـا و در نهایت 

تأثیری که تحریم بر سود صندوق بازنشستگی خواهد گذاشت، بر حسب جدول زیر خواهد بود. 

جدول 2- بازه زمانی تأثیر تحریم مؤلفه های صنعت پتروشیمی بر سود صندوق بازنشستگی

بازه زمانی تأثیرگذاری بر صندوق مؤلفه اثرپذیر

میان مدت تأمین مالی پروژه های توسعه ای

میان مدت تأمین خوراک

میان   مدت تأمین دانش فنی

کوتاه مدت تأمین کاتالیست

کوتاه مدت صادرات محصوالت

کوتاه مدت حمل ونقل

کوتاه مدت تراکنش های بانکی

منبع: جمع بندی مصاحبه ها و تحلیل های محقق

تأمین مالی پروژه های توسعه ای صندوق بازنشستگی
افزایـش ریسـک و عـدم قطعیـت، اصلی تریـن عامل کاهـش انگیـزه سـرمایه گذاری در پروژه های توسـعه ای 
هسـتند. در شـرایط تحریـم کـه عمده بنگاه هـا دچار اختالالتـی در پیشـبرد برنامه های کوتاه  مـدت خود مانند 
فـروش محصـول یـا نقل وانتقال وجوه حاصـل از صادرات می شـوند، پیگیـری برنامه هـای بلندمدت همچون 
بـه اتمام رسـاندن پروژه هـا، در اولویت هـای پاییـن قـرار گرفتـه و از ایـن رو، گسـتره تأثیـر تحریـم در صنعت 
پتروشـیمی، از تأخیرهـای چندهفتـه ای و چندماهـه در دریافت وجـه صادراتی و اختالل در عملیـات روزمره تا 

تأخیرهای چندساله در ساخت مجتمع های جدید، است. 
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ماهیـت سـرمایه بر بـودن1 پروژه هـای نفـت ، گاز و پتروشـیمی سـبب شـده، تـا زمانی کـه مبالـغ عمده ای 
صـرف پروژه هـا نشـود، پیشـرفت در ایـن حوزه به سـختی صورت گیـرد. بنابراین فـارغ از چالش هـای دانش 
فنـی محصـوالت پتروشـیمی، بزرگ تریـن چالـش توسـعه در این حـوزه تأمین مالی اسـت. اغلـب پروژه های 
پتروشـیمی وقتـی بـه پیشـرفت 80 درصـدی می رسـند، رونـد سـاخت آنها کنـد شـده و چندین سـال پس از 
زمـان مقـرر شـده در نمـودار گانـت اولیه پـروژه به مـدار تولید می رسـند. ازایـن رو عمده مجتمع هـای موجود، 
حتـی در زمانی کـه در مالکیـت دولـت قرار داشـتند، از ترکیبـی از روش هـای تأمین مالی همچـون اختصاص 
بودجـه عمومـی، انتشـار اوراق، برداشـت از صنـدوق ذخیـره ارزی یـا تأمیـن مالـی از طریق فاینانـس خارجی 
بـا عاملیـت شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی اسـتفاده کرده انـد. امـا در شـرایط جدیـد بـه دالیلـی همچون 
عـدم امـکان اختصـاص بودجـه دولتی، مشـکالت مالـی صندوق های بازنشسـتگی سـهامدار در پتروشـیمی، 
بسته شـدن عمـده مسـیرهای فاینانـس خارجـی و در عین حال رشـد نقدینگی در کشـور و رشـد نسـبی بازار 

سرمایه، پروژه های جدید ناگزیر از استفاده ترکیبی متنوع از روش های تأمین مالی هستند. 
در نمـودار زیـر، گزینه هـای تأمیـن مالـی بـه طور کلـی نشـان داده شـده اسـت. به جـز صنـدوق، تجربه  

استفاده از بقیه گزینه های تأمین مالی در طرح های قبلی و فعلی پتروشیمی وجود دارد.  

نمودار 1- گزینه های تأمین مالی طرح های پتروشیمی

منابع خارجی

منابع داخلی

فاینانس

صندوق توسعه

رهنی

اوراق

صندوق

بانک های داخلی

مشارکت

آورده نقدی سهامداران

اجاره

بازار سرمایه

منفعت

زمین و ساختمان

پروژه

می
شی

رو
ی پت

مال
ن 

امی
ی ت

ها
نه 

زی
گ

منبع: یافته های تحقیق

1-  capital intensive
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تأمین مالی از منابع خارجی
در حـوزه فاینانـس بهتریـن تجربه هـا مربـوط بـه دوره اول توسـعه صنعت پتروشـیمی و در بـازه زمانی 1380 
تـا 1385 بـوده اسـت. طـی ایـن 6 سـال معـادل 20 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری )حـدود نیمـی از مجمـوع 
سـرمایه گذاری انجـام شـده تاکنـون در صنعـت پتروشـیمی(، در توسـعه صنعـت پتروشـیمی انجـام شـده که 
معـادل 78 درصـد آن )حـدود 15 میلیـارد دالر( از طریـق فاینانـس خارجـی بـوده اسـت. بر اسـاس ایـن آمار 
حـدود یک سـوم کل سـرمایه گذاری انجـام شـده در صنعـت پتروشـیمی ایـران، از طریـق منابع خارجـی بوده 
کـه رقـم قابل توجهـی اسـت. نکتـه مهـم آن که بـه دلیل افزایـش قیمت نفـت خـام و محصـوالت مرتبط از 
جملـه محصـوالت پتروشـیمی در بازه زمانی مذکور و سـال های بعـد از آن، طرح ها در مـدت زمان کوتاهی به 
سـوددهی رسـیدند. اما در دهه گذشـته این شـرایط تغییر کرده و سـهم تسـهیالت فاینانس خارجی در تأمین 
مالـی پروژه هـای صنعـت پتروشـیمی کشـور کاهش یافته اسـت. در جدول زیـر خالصه وضعیـت تأمین مالی 

پروژه های پتروشیمی تا سال 97 مشاهده می شود. 

جدول 3- وضعیت تأمین مالی پروژه های پتروشیمی تا سال 97

مبلغ )میلیون دالر(تعداد پروژهشرح

طرح های در دست اجرا

54530تأمین مالی از خط اعتباری چین

124تأمین مالی از فاینانس کشورهای اروپایی

115224تأمین مالی از صندوق توسعه ملی

465240سایر منابع )شامل بانک های داخلی(

31189آورده نقدی سهامدارانطرح های جدید

منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

طرح هایـی کـه از خـط اعتبـاری چیـن تأمین مالی می شـوند عبارتنـد از: پتروشـیمی های مسجدسـلیمان، 
بوشـهر، سـبالن، لـردگان و کیمیـای پـارس خاورمیانـه که تقریبـا همه آنهـا موفق به گشـایش اعتبـار و آغاز 
تأمیـن مالـی شـده اند. همچنیـن تنهـا طرحـی کـه موفق بـه تأمیـن مالـی از طریق تسـهیالت اروپایی شـده، 
طـرح PVC همـدان اسـت و شـرکت IGS ایتالیـا در مقطعـی 10 درصد مالکیت ایـن پتروشـیمی را در اختیار 
داشـت.1 مطابـق ایـن جـدول درحال حاضر تنهـا محل تأمین مالـی خارجی، خـط اعتباری چین اسـت که البته 

1-  www.shana.ir/news/76314/ 
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اوایـل دهـه 90 برقرار شـده و بعد از آن مسـیر جدیدی ایجاد نشـده اسـت. لذا به منظور تأمیـن مالی پروژه های 
توسعه ای درحال حاضر مسیر فاینانس خارجی حداقل در کوتاه مدت، قابل دستیابی نخواهد بود. 

تأمین مالی از صندوق توسعه ملی
بـا توجـه به صادرات محـور بودن عمـده پروژه های صنعت پتروشـیمی، یکی از اولویت های تخصیص سـرمایه 
صنـدوق توسـعه ملی، صنایـع نفت وگاز و پتروشـیمی بوده اند. مطابق آمـار عملکرد صندوق توسـعه ملی که در 

جدول شـماره 4 قابل مشـاهده اسـت، از ابتدای تأسـیس صندوق در سـال 1390 تا پایان خرداد 98:
حـدود 37 درصـد از مجمـوع مبلـغ طرح هـای اعـالم وصول شـده، مربوط بـه بخش باالدسـتی نفت وگاز   -

با مبلغی به ارزش 14.2 میلیارد دالر است. 
پروژه هـای مربـوط به پتروشـیمی به ارزش 4.6 میلیارد دالر و پاالیشـگاهی بـه ارزش 4.5 میلیارد دالر در   -

رده های بعدی قرار دارند. 

بـر ایـن اسـاس، ارزش طرح هـای پتروشـیمی »اعـالم وصـول شـده«، معادل مبلـغ 4.6 میلیـارد دالر 
مربـوط بـه 16 طـرح اسـت. از این میزان، بـرای 3.94 میلیـارد دالر مربوط به 14 طرح »مسـدودی« صادر 
شـده اسـت. طرح هـای دارای مسـدودی مجموعا به میـزان معـادل 1.57 میلیارد دالر موفق به »گشـایش 
اعتبـار« شـده اند کـه بابـت آنهـا مبلغـی معـادل 418 میلیـون دالر »پرداخت« شـده اسـت. مقایسـه ارقام 
تسـهیالت پرداخت شـده بـه طرح هـای پتروشـیمی بـا دیگـر طرح ها نشـان می دهـد بخش پتروشـیمی با 
نمـره 10 درصـدی، ضعیف تریـن کارنامـه را در دریافـت تسـهیالت اعـالم وصـول شـده از ابتـدا تاکنـون 
داشـته اسـت. عمـده طرح هـای اعالم وصول شـده در این بخـش مربوط بـه پروژه های واقـع در خط اتیلن 
غـرب و مرکـز بوده انـد کـه در اواخـر دهـه 80 و اوایـل دهـه 90 و عمدتا با فشـارهای سیاسـی نمایندگان 
مجلـس و البتـه مـازاد منابـع صندوق توسـعه ملی به دلیـل افزایش درآمدهـای نفتی، آغاز بـه کار کرده اند 
و البتـه عمـده آنهـا تاکنـون بـه دالیـل مختلف فنـی و عمدتـا اقتصـادی )از جمله عـدم تأمین خـوراک و 
دوربـودن از دریـا( پیشـرفت کمی داشـته اند.1 اما در شـرایطی که امکان اسـتفاده از منابـع فاینانس خارجی 
وجـود نـدارد، اسـتفاده از منابـع و تسـهیالت ایـن صندوق به عنـوان مکمل دیگـر روش هـای تأمین مالی 
پروژه هـا می توانـد بـه عنـوان یک گزینـه برای اتمـام پروژه های توسـعه ای صنـدوق بازنشسـتگی در نظر 

گرفته شود. 

1-  http://dolat.ir/detail/217332
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جدول 4– مجموع طرح های اعالم وصول شده و مسدودشده به تفکیک بخش اقتصادی تا پایان خرداد 98
سهم: درصد    مبلغ: میلیون دالر

بخش اقتصادی
پرداخت شدهگشایش اعتبار شدهمسدود شدهاعالم وصول شده

تعدادمبلغتعدادمبلغتعدادسهممبلغتعدادسهممبلغ

381112.087119.03011%36.91114.222%14.222نفت و گاز )باالدستی(

12.6464.328452.56739%12.3474.712%4.731نیروگاه

10.5141.576114186%12.1163.943%4.666پتروشیمی )باالدستی(

1273.97162.9696%11.774.501%4.501پاالیشگاه

8.61582.5961501.804146%8.71623.224%3.364صنعت و معدن

8.3312.618301.38128%8.1313.118%3.118فوالدی

4.91388888607%4.8131.835%1.835حمل و نقل

3.2218962059219%3.8231.182%1.447سایر

1323463230232%0.932358%358سیمان، کاشی، سنگ و...

0.83282281%0.83298%298نفت و گاز )پایین دستی(

10033629.33331519.951295%10034537.392%38.528جمع

منبع: گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی

تأمین مالی از بانک های داخلی
اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی بـه منظور اتمام طرح هـای نیمه تمام پتروشـیمی، یکـی از گزینه ها به خصوص 
در دوره رونـق سیسـتم بانکـی کشـور بوده اسـت. البته مشـارکت این بانک ها در مقایسـه با گزینـه فاینانس 
یـا صنـدوق توسـعه، شـرایط سـخت گیرانه تری همچـون اخـذ ضمانـت معـادل 20 درصـد دارایـی پـروژه از 
مجـری یـا مالـک پـروژه دارد؛ موضوعـی که سـبب شـده تـا هلدینگ هـای سـرمایه گذاری پتروشـیمی که 
عمدتـا وابسـته بـه صندوق های بازنشسـتگی هسـتند، تمایل کمتری به اسـتفاده از تسـهیالت ایـن بانک ها 
جـز در مـوارد اضطـرار داشـته باشـند. برای مثـال، درحال حاضر سـهامدار قبلی پـروژه اوره-آمونیاک مسـجد 
سـلیمان )بنیـاد تعـاون ناجـا( دو هتـل پـارس مشـهد و تبریـز را به عنـوان وثیقه ایفـای تعهدات معـادل 10 
درصـد دارایـی، برای گشـایش اعتبـار نزد بانک صنعـت و معدن قرار داده اسـت. همچنین تجربیات گذشـته 
نشـان داده سیسـتم بانکـی در مواقـع کمبـود ارز، از پرداخت وام خود به صورت ارز مشـخص شـده خودداری 
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می کند و ازاین رو دریافت کنندگان تسهیالت با مشکالتی مواجه می شوند. 

تأمین مالی از آورده نقدی سهامداران
در شـرایطی کـه امـکان تأمیـن منابع از مسـیرهای قبـل امکان پذیر نباشـد، یکـی از گزینه های سـاده تأمین 
مالـی بـه شـرط کفایـت منابـع، اسـتفاده از منابـع نقـدی سـهامداران پروژه هاسـت. امـا بـه دلیـل سـرمایه بر 
بـودن پروژه هـای پتروشـیمی و نیـاز بـه منابـع در مقیاس بـاال عمدتـا این سـهامداران حقوقـی و هلدینگ ها 
هسـتند کـه امـکان تأمیـن ارقامـی در مقیـاس 100 میلیارد تومـان را دارنـد. در شـرایطی که سـرمایه گذاری 
سـهامداران در پورتفویـی متنـوع و سـودآور بـوده و نیازهـای مالی از جنـس تأمین هزینه های نیروی انسـانی 
از محـل سـود دریافتـی از پورتفـو بـر عهده سـهامداران نباشـد، امـکان اسـتفاده از این گزینه سـهل تر خواهد 
بـود؛ امـا در شـرایط فعلـی به دلیل عـدم کفایت منابع هلدینگ های وابسـته بـه صندوق های بازنشسـتگی به 
منظـور ایفـای تعهـدات آنها بـه بازنشسـتگان در تأمین مسـتمری، عمده سـود قابل تخصیص پتروشـیمی ها 
بـه سـهامداران اختصـاص پیـدا کرده و بعضا منابـع نقدی کمـی در اختیار آنها قـرار می گیرد که بالتبـع از نیاز 
پروژه هـای توسـعه ای کمتـر خواهـد بـود. در جدول زیـر با بررسـی صورت هـای مالی پتروشـیمی های اصلی 
پورتفوی صندوق بازنشسـتگی طی 5 سـال اخیر، میزان منابع نقدی دردسـترس این شـرکت ها در هر سـال، 

جهت استفاده در پروژه های توسعه ای مشخص شده است. 
دو کانـال توزیـع سـود بیـن سـهامداران و نیـز هزینه هـای مالـی )اخـذ تسـهیالت از نظـام بانکـی(، 
اصلی تریـن مسـیرهای خـروج نقدینگی از دسـت پتروشیمی هاسـت. بر اسـاس این جدول، به طور متوسـط 
95 درصـد سـود خالـص شـرکت های پتروشـیمی از دو کانـال مذکـور خـارج شـده و بیـش از 90 درصد آن 
بیـن سـهامداران توزیـع و مابقـی صـرف بازپرداخـت اصـل و سـود اسـتقراض های شـرکت ها شـده اسـت. 
در خصـوص سرنوشـت سـود توزیـع شـده بیـن سـهامداران نیـز پیش تـر توضیـح داده شـد و لـذا نمی توان 
به منظـور تکمیـل پروژه هـای توسـعه ای صنـدوق بازنشسـتگی انتظـار بازگشـت آن را داشـت. امـا طی یک 
سـال اخیـر، بـا افزایـش نـرخ تسـعیر ارز و ثبـات نسـبی درآمدهـای صادراتی پتروشـیمی های اصلـی، منابع 
نقـدی در اختیـار آنهـا اندکـی بهبـود یافتـه و همین موضـوع موجب تـالش آنها بـه منظور بهبـود وضعیت 
سـود انباشـته خـود طـی این مدت شـده، تا به طـور میانگین موفق به افزایش سـود انباشـته بـه میزان 100 

درصد نسبت به سال قبل در سال 97 شوند. 
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جدول 5- میزان سود خالص، هزینه های مالی و سود سهام پرداختی پتروشیمی های اصلی صندوق بازنشستگی 
طی 5 سال اخیر )میلیارد تومان(

جم فن آوران خارک شازند شاخص ها سال

3036 1535 2548.8 1279.6 سود خالص

97

31 23.7 0 0 هزینه های مالی
1709 475 760 483.8 سود سهام پرداختی
%57 %32 %30 %38 مجموع نسبت سود سهام و هزینه های مالی
3574 1663 2973.4 1447 سود انباشته
2383 520.7 973.9 505.9 سود خالص

96

1.07 32.3 0 0 هزینه های مالی
1634 261.2 360 302.4 سود سهام پرداختی
%69 %56 %37 %60 مجموع نسبت سود سهام و هزینه های مالی
2406 602.7 1184.6 654.7 سود انباشته
1816 251 368.5 350.5 سود خالص

95

1.05 47.2 3.4 0 هزینه های مالی
1531 199.5 420 486 سود سهام پرداختی
%84 %98 %115 %139 مجموع نسبت سود سهام و هزینه های مالی
1749 371.5 571 474.8 سود انباشته
1448 244.5 429.1 541.4 سود خالص

94

27.9 34.3 0 35.4 هزینه های مالی
1440 427.5 700 360 سود سهام پرداختی
%101 %189 %163 %73 مجموع نسبت سود سهام و هزینه های مالی
1501 320 583.9 590.4 سود انباشته
1515 431.7 712.7 332.6 سود خالص

93

105.2 25.9 0 1.7 هزینه های مالی
1488 712.5 780 600.4 سود سهام پرداختی
%105 %171 %109 %181 مجموع نسبت سود سهام و هزینه های مالی
1615 492.8 800.7 453 سود انباشته

منبع: داده  های صورت های مالی
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ارقـام جـدول بـاال کـه در نمـودار زیر نیز قابل مشـاهده اسـت نشـان می دهد در سـال های 93 تـا 96 که 
رکـود بـر فضـای اقتصادی کشـور حاکـم بـوده، نقدینگی پتروشـیمی ها بـه دلیل تعهـد به حفظ میزان سـود 
پرداختـی بـه سـهامداران )عمدتـا حقوقـی(، به شـدت کم بوده اسـت، تا جایی که شـرکت ها ناچار به برداشـت 
از سـود انباشـته و توزیـع میـان سـهامداران شـده اند؛ ایـن موضـوع بـه تدریج طـی دو سـال اخیر بهبـود پیدا 

کرده اسـت.

نمودار 2- تأثیر سود سهام و هزینه های مالی بر سود نقدی در اختیار بنگاه ها برای توسعه

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از صورت های مالی

تأمین مالی از بازار سرمایه
اوراق مشارکت

سـودآوری مناسـب پروژه های پتروشـیمی پـس از بهره برداری، عدم امـکان تأمین مالی از مسـیرهای خارجی 
یـا هزینـه بـاالی تسـهیالت بانکـی و درعین حال افزایش روبه رشـد نقدینگی موجود در جامعه سـبب شـده تا 
ابزارهـای موجود در بازار سـرمایه همچون انتشـار اوراق یـا ایجاد صندوق های سـرمایه گذاری، در کانون توجه 
تأمیـن مالـی طرح هـای پتروشـیمی خصوصـا در دوره تحریم قـرار گیرند. به عنـوان مثال، در سـال 94 حجم 
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معامـالت در بـورس ایـران 36 هـزار میلیـارد تومـان بود که اکنـون به 150 هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. 
البتـه حجـم ایـن بـازار همچنـان در حـال افزایش اسـت و در مقابـل حجـم 1700 میلیارد تومانی تسـهیالت 

بانکی مسیر زیادی برای رشد و توسعه دارد. 
از سـویی دیگـر حضـور بیـش از 90 درصـد پتروشـیمی های ایرانـی در بـازار سـرمایه طی دو دهـه اخیر، 
سـبب شـناخت مختصات و مقتضیات این حوزه برای فعاالن صنعت پتروشـیمی شـده اسـت. به همین علت 
نیـز طـی سـال های اخیـر ایـن شـرکت ها در برهه های مختلـف اقدام بـه اسـتفاده از ابزارهـای بازار سـرمایه 
همچـون انـواع انتشـار اوراق کرده  انـد. عمـده تأمیـن مالـی از طریـق بازار سـرمایه بـا اسـتفاده از ابـزار اوراق 

مشارکت بوده است. 
دالیـل متعـددی باعـث شـده تـا انتشـار اوراق مشـارکت از سـوی طرح هـای پتروشـیمی و به طور کلی 
طرح هـای غیردولتـی بخـش انـرژی، بـه کنـدی صورت گیـرد کـه عبارتنـد از: بهره بـرداری زیـاد دولت از 
ظرفیـت تأمیـن مالـی بـا انتشـار اوراق، غیرمتناسـب بـودن سـاختار بازار سـرمایه بـرای پروژه هـای بزرگ، 
از سـوی  ایـن صنعـت و درخواسـت ضمانت نامه هـای سـنگین  طوالنی بـودن دوره سـاخت پروژه هـای 
سـازمان بورس.1 این موضوع سـبب شـده تا از مجموع 54 هزار میلیارد تومان اوراق منتشـر شـده در سـال 
98، تنهـا 6 هـزار میلیاردتومـان در حـوزه انرژی منتشـر شـود کـه فقط 11 درصـد از کل منابع جذب شـده 

به شمار می رود.2 

صندوق سرمایه گذاری پروژه
راهـکار صنـدوق سـرمایه گذاری پـروژه3 در صنعـت پتروشـیمی از ابزارهایـی اسـت کـه تاکنون تجربـه ای از 
ایجـاد آن وجـود نـدارد. البتـه طی سـال های اخیر به خصـوص در زمان تحریـم دور قبل، ایده اسـتفاده از این 
ابـزار وجـود داشـت اما بـه دالیلی همچـون بزرگ مقیاس بـودن پروژه های پتروشـیمی و طوالنی شـدن دوره 
سـاخت بـا توجه بـه محدودیت های ناشـی از تحریم، تاکنون اسـتفاده نشـده اسـت. 4 صندوق سـرمایه گذاری 
پـروژه، البتـه نوعی سـرمایه گذاری با ریسـک کم و بازده مناسـب بـوده و در صورت رفع موانع قانونی اسـتفاده 
از آن بـرای طرح هـای پتروشـیمی بـا توجـه بـه سـودآوری مناسـب ایـن طرح هـا پـس از بهره بـرداری، یکی 
از گزینه هـای ممکـن و بـا احتمـال اثربخشـی باالسـت. با اسـتفاده از ایـن روش، هر یـک از افـراد دارای کد 

1-  https://b2n.ir/708346
2-  https://b2n.ir/735486
3-  Exchange Traded Project Fund (ETPF)
4-  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3583459 
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معامالتـی، بـه انـدازه آورده خود، از سـود واقعی مشـارکت در اتمام و به بهره برداری رسـاندن طرح پتروشـیمی 
اسـتفاده می کننـد. در ایـن روش، سـهام پـروژه صرفـا در بـورس قابـل معاملـه اسـت و هم زمان با پیشـرفت 
پـروژه، قیمـت ایـن سـهام افزایـش پیدا می کنـد. در جـدول زیر ایـن روش تأمین مالـی بـا روش تأمین مالی 

ساختار یافته به صورت خالصه مقایسه شده است. 

جدول 6- مقایسه دو روش تأمین مالی

تأمین مالی پروژه ایتأمین مالی ساختاریافته

تأمین مالی خارج از ترازنامهتأمین مالی ترازنامه ای

عدم تأثیر ریسک بانی پروژه بر روی تأمین مالی پروژهتأثیر ریسک بانی پروژه بر روی تأمین مالی پروژه

عدم قابلیت رجوع به دارایی بانی پروژهقابل رجوع به دارایی بانی پروژه

مبتنی بر جریانات نقدی پروژه و رتبه بازدهی پروژهمبتنی بر سابقه شرکت و رتبه اعتباری شرکت بانی

مالکیت و مشارکت سرمایه گذار در پروژهعموما همراه با پرداخت نرخ بهره

مناسب برای طرح های بلندمدتمناسب برای طرح های کوتاه مدت و میان  مدت

خارج شدن مالکیت و راهبری پروژه از دست بانی پروژهمالکیت پروژه در دست بانی پروژه

منبع: بورس انرژی ایران

از مزایـای ایجـاد صنـدوق پـروژه می تـوان بـه عـدم نیاز بـه وثایق رهنـی، امـکان تأمین مالـی بدون 
در نظـر گرفتـن محدودیت هـای ترازنامـه ای صاحبان پـروژه، امکان بهره منـدی از مزایـای مالیاتی قانونی 
صندوق هـای سـرمایه گذاری و نیـز معافیـت مالیاتـی بـرای نقل وانتقـال واحدهـای صنـدوق پروژه، اشـاره 
کـرد.1 شـروط اساسـی موفقیـت صندوق هـای پـروژه کـه تاکنـون اجـرای آن را در بخـش پتروشـیمی بـا 
ابهاماتـی دچـار کـرده عبارتنـد از: قراردادهـای پیش خریـد )off take(، اطمینـان از تأمین ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه، اطمینـان از تأمین خوراک و روشـن بودن نحوه قیمت گذاری آن و پوشـش ریسـک نوسـانات 
ارزی، قیمـت مـواد اولیـه و قیمـت محصـوالت تولیـدی. همچنیـن در صورت ناموفـق بـودن تأمین مالی 

1-   بر اسـاس تبصره یک بخشـنامه شـماره 200/73516 مورخ 88/11/19 سـازمان امور مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق سـرمایه گذاری 
در چارچـوب ایـن قانـون و تمامـی درآمدهـای حاصـل از سـرمایه گذاری در اوراق بهـادار موضوع بنـد )24( مـاده )1( قانون بـازار اوراق بهادار 
جمهـوری اسـالمی ایـران مصـوب 1384 و درآمدهای حاصـل از نقل وانتقال این اوراق یـا درآمدهای حاصل از صدور و ابطـال آنها از پرداخت 
مالیـات بـر درآمـد و مالیـات بـر ارزش افـزوده موضوع قانـون مالیات بـر ارزش افزوده مصـوب 87/2/3 معاف می باشـد و از بابـت نقل وانتقال 

و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 
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عمومـی پـروژه، ریسـک انتشـار مجـدد1 ایجاد شـده و ناشـر برای سـایر پروژه ها امـکان تأمین مالـی را از 
دسـت خواهـد داد.2 ازایـن رو، اسـتفاده از ایـن ابـزار در صنایع نفـت ، گاز و پتروشـیمی باید بـا مالحظات و 

احتیاط هایی همراه باشد. 

بررسی یک تجربه ایجاد صندوق پروژه
یـک تجربـه از ایجـاد ایـن صنـدوق در بخش انـرژی، صنـدوق پروژه آرمـان پرنـد مپنا مربوط بـه احداث 
3 واحـد 159 مگاواتـی بخـار در کنـار واحدهـای گازی نیـروگاه پرنـد مپنـا و تبدیـل نیـروگاه بـه سـیکل 
ترکیبـی بـا هزینـه احداث 407 میلیون یورو در سـال 96 اسـت. ارزش کل پـروژه 2.8 هـزار میلیارد تومان 
و حجـم کل تأمیـن مالـی از طریـق صنـدوق پـروژه 350 میلیـارد تومان بود که مقرر شـد در سـه مرحله، 
بـه ترتیـب بـه میـزان 100 میلیـارد تومـان، 150 میلیـارد تومـان و 100 میلیـارد تومـان انجام شـود. البته 
تنهـا مرحلـه اول پذیره نویسـی صـورت گرفت و به دلیل عـدم تأمین مبلـغ موردنیاز از بـازار، مراحل بعدی 
انجـام نشـد. همان طورکـه اشـاره شـد، یکـی از اصلی ترین ریسـک ها در تأمین مالـی به این شـیوه، مدت 
سـاخت پروژه هـای حـوزه انـرژی و تأخیراتی اسـت کـه در زمان بـه بهره برداری رسـیدن آنها وجـود دارد. 
در جـدول زیـر، مطابـق صـورت مالی منتهی بـه آذر 98 این پـروژه، تاریخ قراردادی سـنکرون واحد سـوم 
بخـار و اتمـام آن در زمـان پذیره نویسـی 96/3/1 اسـت، درحالی کـه آخریـن پیش بینی حکایـت از به مدار 
آمـدن آن تـا 15 اسـفند  98 )32 مـاه تاخیـر( دارد کـه البتـه ایـن پیش بینـی نیـز بـه طـور قطع بـه وقوع 

نخواهد پیوست. 

جدول  7- جدول زمانی سنکرون واحدهای پروژه پرند مپنا به عنوان تجربه اول صندوق پروژه حوزه انرژی

تاریخ پیش بینی %تاریخ قراردادیتاریخ قراردادیشرح

2995/09/0196/08/22 ماه پس از شروع قراردادسنکرون واحد 1 بخار

3295/12/0197/05/15 ماه پس از شروع قراردادسنکرون واحد 2 بخار

2996/03/0198/12/15 ماه پس از شروع قراردادسنکرون واحد 3 بخار

منبع: گزارش مالی سال 98

1-  Reissue Risk
یژرنا سروب  -2
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شرایط تأمین مالی پروژه های توسعه ای صندوق بازنشستگی
اسـتفاده از هـر یـک از ابزارهـای تأمین مالـی پیش گفته شـده در طرح های توسـعه ای صندوق بازنشسـتگی 
همچـون پروژه اوره-آمونیاک پتروشـیمی مسجدسـلیمان و یا ABS/Rubber پتروشـیمی جـم، دارای مزایا و 
معایبـی اسـت. هم زمانـی مراحـل پایانـی این طرح هـا با تحریم هـای بانکی و پتروشـیمی و از طرفی کسـری 
منابـع مالی صندوق بازنشسـتگی، سـبب شـده تـا مراحل پایانی ایـن پروژه ها بـا کندی خاصی روبه رو شـوند. 

در جدول زیر آخرین وضعیت پروژه های توسعه ای صندوق بازنشستگی مشاهده می شود. 

جدول 8- آخرین وضعیت پروژه های توسعه ای صندوق بازنشستگی تا پایان شهریور 98

ABS, Rubber جماوره و آمونیاک مسجد سلیمانطرح های عمده در دست اجراردیف

نام شرکت1
توسعه پلیمر پاد جمپتروشیمی مسجد سلیمان)شرکت اصلی یا فرعی و وابسته(

بخش EPC : 4.112 میلیارد یوآنهزینه های برآوردی طرح2
بخش Non-EPC : 805 میلیارد یوآن

ارزی: 227 میلیون یورو
ریالی: 2.890 میلیارد ریال

درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح3
77.72%94.64%در تاریخ 97/12/29

درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح4
69.02%97.81%در تاریخ 98/06/31

درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح5
80%100%در تاریخ 98/12/29

ارزی: 68 میلیون یورو1.029 میلیون یوآنهزینه های برآوردی تکمیل طرح6
ریالی: 1.302 میلیارد ریال

شهریور 99اسفند 98تاریخ بهره برداری طرح7
منبع: گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

طرح ABS/Rubber پتروشیمی جم
ایـن طـرح بـا ظرفیـت تولیـد 200 هزارتـن در سـال ABS و 60 هزار تـن در سـال Rubber بـا تاریخ واقعی 
شـروع پـروژه در 93/12/6 مطابـق اولیـن صـورت مالـی شـرکت پلیمـر پادجـم )بـه عنـوان مجـری طـرح(، 
پیش بینـی می شـد در مـدت زمـان 40 مـاه و 25 روز یعنـی در تاریـخ 97/4/31 و بـا اعتبـاری معـادل1700 
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میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری برسـد. امـا تأخیرهـای به وجـود آمـده در زمـان سـاخت کـه عمدتا ناشـی از 
عـدم تأمیـن مالـی به موقع بوده، سـبب شـده تـا مطابق آخرین صـورت مالی این شـرکت در سـال 97، زمان 
پیش بینـی بهره بـرداری از پـروژه بـا 26 مـاه تأخیـر بـه 99/6/31 موکول شـود و اعتبـار موردنیاز طـرح نیز به 

3500 میلیارد تومان افزایش یابد. 
مطابـق آمـار صـورت مالـی پیشـرفت طـرح تـا پایان سـال 97 معـادل 72 درصـد بـوده اسـت. در نمودار 
زیـر برنامـه تأمیـن اعتبـار و عملکـرد آن طـی سـال های 95 تـا 97 مشـاهده می شـود؛ برنامـه اولیـه تأمیـن 
مالـی ایـن طـرح عمدتا مبتنی بر تسـهیالت بانکی داخلـی )80 درصد( و آورده نقدی سـهامداران بوده اسـت. 
همان طورکـه پیداسـت بـا گذشـت زمـان، برنامـه تأمیـن مالـی بـه تدریـج واقع بینانه تر شـده و سـهم مخارج 
انجـام شـده توسـط سـهامدار اصلی پـروژه یعنی پتروشـیمی جـم افزایش یافته اسـت؛ به این معنی که سـایر 
روش هـای تأمیـن مالـی با مشـکل مواجـه شـده و در نهایت سـهامدار اصلی طرح بـه پیش برد پـروژه کمک 

کرده است. 

نمودار 3- برنامه و عملکرد تأمین اعتبارات طرح ABS/Rubber پتروشیمی جم

منبع: صورت مالی شرکت پلیمر پادجم

همان طورکه توضیح داده شـد، پتروشـیمی جم در سـال های 94 و 95 با کسـری منابع برای پرداخت سـود 
تعهدشـده بـه سـهامداران مواجـه بـوده، تا جایی که در سـال 94 بخشـی از سـود انباشـته این شـرکت )معادل 
20 میلیارد تومان( صرف پرداخت سـود سـهامداران شـده اسـت. از طرفی سـهامدار این شـرکت یعنی صندوق 
بازنشسـتگی نیز در جای خود دچار مشـکالت عدیده مالی اسـت، بنابراین طبیعی اسـت که در چنین شـرایطی 
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امکان تأمین مالی یک پروژه توسعه ای همچون طرح شرکت پلیمر پادجم وجود نداشته باشد. 

طرح اوره-آمونیاک پتروشیمی مسجدسلیمان
طـرح اوره-آمونیـاک پتروشـیمی مسجدسـلیمان نیـز بـا سـهامداری 55 درصـدی شـرکت سـرمایه گذاری 
صندوق بازنشسـتگی، یکی دیگر از طرح های اصلی توسـعه ای صندوق بازنشسـتگی اسـت. شـروع رسـمی 
پـروژه از اردیبهشـت 94 و تـا تاریخ 98/6/31 معادل 81.97 درصد از پروژه پیشـرفت داشـته اسـت.1 ظرفیت 
تولیـد واحـد اوره ایـن پتروشـیمی 1.07 میلیـون تـن در سـال و ظرفیت تولید قابـل فروش آمونیـاک آن 57 
هـزار تـن در سـال اسـت؛ بـا بـه مـدار آمـدن ایـن مجتمـع، مسجدسـلیمان در رتبـه سـوم تولیـد اوره ایران 
بعـد از پتروشـیمی های پردیـس و شـیراز قـرار خواهـد گرفـت. بـا توجه بـه کاربرد عمـده محصـول اوره در 
کودکشـاورزی، بخـش عمـده تولیـد اوره ایـران )80 درصد( صادر شـده و مشـتری اصلـی اوره در منطقه نیز 

کشور هند محسوب می شود. 
شـروع جـدی مذاکـرات ایـن پـروژه در ایـام تحریـم دور قبـل و بـا سـهامداری عمـده بنیـاد تعـاون ناجا 
بـوده اسـت. بـا گشـایش خـط اعتبـاری چیـن، یکـی از اصلی تریـن پروژه هـای اسـتفاده کننده از ایـن خـط 
اعتباری، پتروشـیمی مسجدسـلیمان با اعتباری معادل 4.19 میلیارد یوآن )معادل 600 میلیون دالر( اسـت که 
درصـد آن از طریـق ایـن خـط اعتبـاری و 15 درصد تأمیـن مالی داخلـی انجام خواهد گرفـت. هزینه های   85
انجام شـده تـا پایـان سـال 97 مطابـق صورت هـای مالـی حسابرسی شـده معـادل 4.9 هـزار میلیـارد تومـان 
بـوده و بـدون احتسـاب هزینه هـای انجـام شـده از ابتـدای سـال 98، بـه منظـور تکمیـل طرح تأمیـن مالی 
میلیـارد تومـان الزم اسـت. اصلی تریـن هزینه انجام نشـده و موردنیـاز برای تکمیل طـرح، احداث  حـدود 500 
تأسیسـات خـط لولـه انتقال آب از دریا به سـایت مجتمع اسـت که بنابـر اظهارات مطلعین پـروژه هزینه ای در 

ابعاد 300-200 میلیارد تومان خواهد داشت. 
تأمین کننـده الیسـنس طـرح اوره تویـو ژاپـن و طـرح آمونیاک کازاله سـوئیس هسـتند که ایـن بخش از 
پـروژه بـا پیشـرفت 100 درصـدی تکمیـل شـده و نگرانی های مربـوط به تحریـم در اخذ کامل آنهـا برطرف 
شـده اسـت. بـا ایـن حـال، مشـکل تأمیـن کاتالیسـت این طـرح همچنـان وجـود دارد که بـا توجه بـه موانع 
تحریمـی و عـدم دسترسـی بـه تأمین کننده هـای خارجـی از ظرفیـت تولیدکننـدگان داخلی همچون شـرکت 

سرو استفاده خواهد شد. 
زمـان بازپرداخـت 85 درصـد حـق بیمـه بـه مبلـغ 153 میلیـون یـوآن در پایان سررسـید اعتبار اسـنادی 

1-  گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری-98/6/31
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98/8/25 و زمـان و تعـداد اقسـاط بازپرداخـت تسـهیالت دریافتـی )اعتبـارات اسـتفاده شـده( طبـق آخریـن 
تغییرات، در 8 قسـط مسـاوی با فاصله 6 ماهه که شـروع اولین قسـط در تاریخ 99/2/26 و آخرین قسـط در 
تاریـخ 1402/8/26 خواهـد بـود. بابـت تضمیـن بازپرداخـت اعتبارات بانـک صنعت و معدن کـه بانک ضامن 
طـرح بـوده، عالوه بـر زمیـن کارخانه و طـرح احداث کارخانـه، هتل های پارس مشـهد و تبریز متعلـق به بنیاد 
تعـاون ناجـا در وثیقـه بانـک مذکور قرار گرفته اسـت. ازایـن رو یکی از دغدغه هـای موجود سـهامداران عمده 
ایـن طـرح یعنی صندوق بازنشسـتگی کشـوری، پرداخت این قسـط در شـرایطی اسـت که انتظـار می رفت تا 

پروژه به بهره برداری و درآمدزایی برسد و تاکنون این اتفاق رخ نداده است. 

جمع بندی شرایط تأمین مالی در زمان تحریم
همان طورکـه بیـان شـد، اسـتفاده از روش هـای مختلـف تأمین مالـی طرح های پتروشـیمی با توجه بـه موانع 
داخلـی و ریسـک های بین المللـی درحال حاضـر یکـی از اصلی تریـن دغدغه هـای سـرمایه گذاران طرح هـای 
موجـود نیمه تمـام و یـا در مرحلـه مطالعـات کشـور اسـت. ازاین رو عمـده پروژه هایی کـه از ترکیبـی متنوع از 
روش هـای تأمیـن مالـی اسـتفاده کرده اند در این شـرایط تا حـدی توانسـته اند روند پیشـرفت پروژه ها را حفظ 
کنند. یکی از دالیل پیشـرفت بهتر پروژه مسـجد سـلیمان در مقایسـه با پروژه ABS/Rubber مسـیر تأمین 
مالـی متفـاوت آن و اسـتفاده از خـط اعتباری چین اسـت. در جـدول زیر مزایـا و معایب اسـتفاده از روش های 
مختلـف تأمیـن مالـی بیـان شـده در بخش هـای پیش به منظـور اسـتفاده برای تکمیـل طرح هـای موجود و 

همچنین سرمایه گذاری های آتی به طور خالصه آمده است. 
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جدول 9- مقایسه روش های تأمین مالی پروژه های توسعه ای در شرایط تحریم

روش
معایبمزایاتأمین مالی

اولویت استفاده 
برای تکمیل 
طرح های 
توسعه ای 

خطوط اعتباری 
)چین و...(

کشور  دو  توافق  مطابق  پرداخت  نوع   -
)یوآن، دالر یا یورو(

- امکان تأمین مالی در مقیاس بزرگ به 
نسبت تأمین مالی داخلی

- اخذ بهره  حین  ساخت )IDC( بعضی تأمین کننده ها از پروژه 
)مانند چین(

- نبود خط اعتباری جدید از 5 سال گذشته تاکنون
- پرداخت به ارز خارجی و مشکالت تغییر نرخ ارز

کم

صندوق توسعه 
ملی

در  پتروشیمی  بخش  باالی  اولویت    -
تخصیص منابع صندوق

- کمبود منابع صندوق با توجه به تحریم فروش نفت و عدم 
بازپرداخت وام های تخصیص یافته

- وابستگی نوع پرداخت به ارز موجود بانک مرکزی
- کارنامه ضعیف بخش پتروشیمی در دریافت تسهیالت صندوق
- قوانین سخت گیرانه و عدم ریسک پذیری صندوق و نیاز به 

بانک واسط

متوسط

بانک های
داخلی

- دسترسی نسبی آسان به منابع در مدت 
زمان کوتاه 

LC اخذ وثیقه های سنگین )20 درصد دارایی( برای گشایش -
- کمبود منابع مالی در دسترس بانک ها برای تأمین مالی در 

مقیاس پتروشیمی
کم

آورده نقدی 
سهامداران

- امکان تأمین منابع از محل مطالبات و یا 
سود انباشته سهامداران عمده

- افزایش منابع نقدی در اختیار پتروشیمی ها 
و فروش  ارز  تسعیر  نرخ  افزایش  دلیل  به 

صادراتی آنها
- مشارکت سهامداران در ریسک پروژه
- نظارت سهامداران بر حسن انجام کار

به  توجه  با  عمده  سهامداران  تمایل  یا  مالی  توانایی  عدم   -
چالش های مالی

- الزام بانک مرکزی به واریز بخش اعظم درآمدهای ارزی 
زیادشرکت ها به سامانه نیما

انتشار اوراق 
)مشارکت و...(

- استقبال باالی فعاالن بازار سرمایه
- امکان جذب نقدینگی در زمان نسبتا کوتاه
- تجربه های موفق انتشار اوراق اجاره و 

بدهی سایر پتروشیمی ها

- اخذ تضمین های سنگین از سوی سازمان بورس
- محدودیت نسبی در حجم انتشار

- سهم باالی انتشار اوراق بخش دولتی و تخصیص ظرفیت 
محدود به بخش خصوصی

ساخت  دوره  با  اوراق  بازپرداخت  دوره  بودن  غیرمتناسب   -
طرح ها در شرایط تحریم

زیاد

صندوق
پروژه

- افزایش نظارت پذیری پروژه ها از طریق 
سهامداران

- معافیت  مالیاتی نقل وانتقال واحدهای صندوق
- عدم نیاز به وثایق رهنی

درنظرگرفتن  بدون  مالی  تأمین  امکان   -
محدودیت های ترازنامه ای صاحبان پروژه
- مشارکت سهامداران در ریسک پروژه

با  تناسب  عدم  و  جمع آوری  قابل  مالی  حجم  محدودیت   -
مقیاس تأمین مالی پروژه های پتروشیمی

- تجربه نسبتا ناموفق در حوزه انرژی
- عدم درک صحیح کارگزاری ها و بورس از نیازهای بخش انرژی

- عدم اطمینان درخصوص تأمین خوراک و قیمت آن
و  اولیه  مواد  قیمت  ارزی،  نوسانات  ریسک  پوشش  عدم   -

محصوالت تولیدی
- ایجاد ریسک انتشار مجدد برای ناشر در صورت عدم موفقیت 

در جذب سرمایه

متوسط

منبع: یافته های تحقیق
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تأمین نهاده های تولید و خوراک پتروشیمی
صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا اتـکا بـه مزیت هـای طبیعـی خـود در حـوزه خـوراک و همچنین دسترسـی به 
بازارهـای مصـرف، عمدتـا در بخش باالدسـتی فعـال بـوده و بخش محـدودی از محصوالت در پایین دسـت 
زنجیـره ارزش توسـط پتروشـیمی های ایرانـی تولیـد می شـود. ایـن موضـوع از منظـر نهاده های تولید سـبب 
شـده تـا عمده خـوراک پتروشـیمی های ایرانی گاز طبیعی یـا میعانات گازی میادیـن نفت وگاز باشـد. ازاین رو، 
ریسـک تأمیـن خـوراک از تأمین کننده هـای خارجی به طور کلـی کمتر متوجـه تولیدکنندگان ایرانی اسـت. اما 
در خصـوص محصـوالت پاییـن دسـتی که همه یا بخشـی از خـوراک آنها از طریـق واردات تأمین می شـود، 
افزایـش هزینـه واردات متأثـر از شـرایط تحریـم، منجـر بـه افزایـش ریسـک و همچنیـن بهـای تمام شـده 
محصـول تولیـد شـده آنهـا خواهد شـد. در جـدول زیـر محصوالت اصلـی پتروشـیمی های اصلـی و دو طرح  

توسعه ای صندوق بازنشستگی، مواد اولیه هر یک و محل تأمین خوراک آنها مشاهده می شود. 

جدول 10- نهاده های تولید محصوالت اصلی پتروشیمی های اصلی صندوق بازنشستگی

شرکت/کشور تأمین کنندهمحل تأمین خوراکخوراکمحصوالت نهاییپتروشیمی/طرح توسعه ای

جم
پلی اتیلن سنگین و سبک

پتروشیمی جمداخلیاتیلن

پتروشیمی جمداخلیبوتن-1

پتروشیمی جمداخلیبرش چهارکربنهبوتادین

خارک

پتروشیمی خارکداخلیمتان  و اتانمتانول

پتروشیمی خارکداخلیگاز شیرینبوتان

پتروشیمی خارکداخلیگاز ترشگوگرد

فن آوران

متانول
شرکت ملی گازداخلیمتان

پتروشیمی مارونداخلیدی اکسیدکربن

اسید استیک
پتروشیمی فن آورانداخلیمتانول

پتروشیمی فن آورانداخلیمونواکسیدکربن

مسجد سلیمان
اوره

پتروشیمی مسجدسلیمانداخلیآمونیاک

پتروشیمی مسجدسلیمانداخلیدی اکسیدکربن

شرکت ملی گازداخلیگاز طبیعیآمونیاک
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شرکت/کشور تأمین کنندهمحل تأمین خوراکخوراکمحصوالت نهاییپتروشیمی/طرح توسعه ای

ABS/Rubber آکریلونیتریل  بوتادین
 استایرن

پتروشیمی پارسداخلیاستایرن

پتروشیمی جمداخلیبوتادین

تایوان-اماراتخارجیآکریلونیتریل

منبع: یافته های تحقیق

همان طورکـه مالحظه شـد، به جز محصول ABS شـرکت پلیمر پادجم، اکثر قریـب به اتفاق محصوالت 
اصلـی تولیـدی و صادراتـی پتروشـیمی های اصلی از منابـع داخلی تأمین می شـود، بنابراین ریسـک واردات و 
تحریـم بـه صورت مسـتقیم بر آنهـا تأثیرگذار نخواهد بـود. البته در یک تصویـر بزرگتـر و در صورتی که تأثیر 
تحریم ها بر روند توسـعه میادین نفت وگاز را وارد سیسـتم مورد بررسـی کنیم، ریسـک تحریم در این مقیاس 

متوجه پتروشیمی های ایرانی خواهد بود. 

ABS/Rubber بررسی محصول آکریلونیتریل به عنوان ماده اولیه طرح
در فرآینـد تولیـد محصـول ABS یکـی از فرآورده هـای پلی پروپیلن بـه نـام آکریلونیتریل مورد اسـتفاده قرار 
 ABS می گیـرد که متأسـفانه محـل تأمین داخلی نداشـته و دو پتروشـیمی ایرانی دیگر تولیدکننـده محصول
یعنـی پتروشـیمی قائدبصیـر و تبریـز نیـز این محصـول را به صـورت وارداتی و عمدتا از کشـور تایـوان، چین 
یـا ترکیـه تأمیـن می کننـد. تولید سـاالنه این ماده کـه در تولیـد ABS و الیـاف اکریلیک )مـاده اولیه صنعت 
نسـاجی( اسـتفاده می شـود1، 6.2 میلیون تن بوده و مطابق پیش بینی ها تا سـال 2028 به طور متوسـط رشـد 
3.7 درصـدی را تجربـه خواهـد کـرد.2 پـروژه پتروشـیمی ارگ با تمرکز بر تولیـد آکریلونیتریل بـه میزان 106 
هـزار تـن در سـال، بیش از 15 سـال اسـت کـه کلید خـورده اما تاکنـون کمتر از 50 درصد پیشـرفت داشـته 
تـا بدیـن ترتیب یکـی از مهم ترین مـواد اولیه تولید نسـاجی و همچنین لـوازم خانگی، خودروسـازی و صنایع 

بهداشتی از خارج کشور تأمین شود. 
طـی 5 سـال اخیـر به طور متوسـط 20 هزار تـن آکریلونیتریل به ارزش متوسـط سـالیانه 35 میلیون دالر 
وارد گمرک هـای کشـور شـده، یعنـی به طور میانگیـن هر تـن آکریلونیتریل ارزشـی معـادل 1770 دالر دارد 
کـه رقـم بسـیار باالیـی اسـت. در نمودار زیـر روند تغییـر حجم و مبـادی وارداتـی محصـول آکریلونیتریل به 

کشور مشاهده می شود. 
1-  بیش از 70 درصد آکریلونیتریل تولیدی در جهان در تولید این دو ماده مصرف می شود.

2-  VCM Study, 2019
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نمودار 4- روند 5 ساله تغییر حجم و مبادی وارداتی آکریلونیتریل به کشور

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

عمده واردات این محصول از کشـور تایوان و امارات انجام شـده و سـهم دیگر کشـورها همچون ترکیه 
و چیـن، کمتـر از 10 درصـد اسـت. الزم به ذکر اسـت کـه 95 درصد از واحدهـای تولیدکننـده  اکریلونیتریل 
تحت لیسـانس شـرکت INEOS انگلیـس فعالیت می کنند. معتبرتریـن تولیدکننده های جهانـی این ماده به 

شرح زیر است: 
- AnQore (DSM Acrylonitrile)
- INEOS

- Lukoil

- Mitsubishi Chemical Corporation

مشـکل اصلی تولید اکریلونیتریل در گام نخسـت کمبود خوراک و در گام بعدی، نبود دانش فنی تولید آن 
اسـت. همان طورکه اشـاره شـد؛ اکریلونیتریـل در زنجیره تبدیل پروپیلن قـرار دارد و پروپیلن بـه پلی  پروپیلن، 
پروپیلـن اکسـاید، اکریلو نیتریل، اکریلیک اسـید و... تبدیل می شـود. میـزان تولید واقعی پروپیلـن ایران حدود 
850 تـا 900 هـزار تـن در سـال برآورد شـده کـه از واحدهای پتروشـیمی امیرکبیـر، بسـپاران بندرامام، تبریز، 
جـم، شـازند و مـارون و همچنیـن دو مجتمـع پاالیش نفت امـام خمینی )ره( شـازند و آبادان تامین می شـود. 
مسـلما ایـن میـزان پاسـخ گوی زنجیره متنـوع پایین دسـت پروپیلن )پلـی پروپیلـن، آکریلونیتریـل، آکریلیک 

اسید، پروپیلن اکساید و...( نیست. 



207فصلپنجم:جمعبندی

جمع بندی تأمین خوراک در زمان تحریم
بنابرایـن بـه صورت کلی موضـوع تأمین خـوراک در زمان تحریم برای پتروشـیمی های صندوق بازنشسـتگی 
دغدغـه کلیـدی نیسـت. امـا طـرح توسـعه ای پتروشـیمی جم، بـرای تولیـد ABS نیـاز به محصـول کلیدی 
آکریلونیتریـل دارد کـه همان طورکـه گفتـه شـد، شـرط الزم بـرای توسـعه واحدهـای آن، بهره بـرداری از 
طرح هـای در دسـت احـداث پروپیلـن و تولید بیشـتر این ماده در کشـور اسـت. چرا کـه در صـورت ادامه روند 
تحریم هـا بـا توجـه بـه انحصاری بـودن بـازار تولیـد و دانـش فنی این محصـول چه بسـا یکـی از محورهای 
جزئـی تحریـم واردات محصوالت پتروشـیمی خوراک های کلیدی همچون آکریلونیتریل باشـد کـه در واقع با 

ایـن کار بخشـی از صنایـع پتروشـیمی و صنایع نسـاجی ایـران تحت تأثیـر قرار خواهنـد گرفت.
 

دانش فنی طرح های جدید و واحدهای موجود
همان طورکـه در فصل اول اشـاره شـد، تقسـیم کار بین المللی در صنعت پتروشـیمی متأثـر از پراکندگی منابع 
تولیـد ایـن صنعـت در نقـاط مختلـف دنیـا بوده اسـت و هـر منطقه بـا توجه بـه مزیت هـای رقابتی خـود، به 
ایفـای نقـش در زنجیـره ارزش می پـردازد. بـر ایـن اسـاس منطقـه خاورمیانـه به دلیـل مزیت خـوراک ارزان 
عمدتـا در صنایـع باالدسـتی فعـال و محصـوالت پایـه پتروشـیمی را به کشـورهای چین، هند و شـرق آسـیا 
صـادر می کنـد. اروپـا در ایـن پازل نقـش صادرکننده خدمات فنی ومهندسـی و همچنین سـرمایه گذار توسـعه 

طرح های باالدستی در کشورهای دیگر از جمله خاورمیانه یا چین دارد. 
راهبـرد اصلی کشـور به منظور اسـتفاده از فناوری های خاص در صنایع پتروشـیمی، خریـد تکنولوژی بوده، 
به طوری کـه  اکثریـت قریـب بـه اتفـاق پتروشـیمی های موجود در کشـور با دانش فنـی کامال خارجـی ایجاد و 
بـه بهره بـرداری رسـیده اند. مطابـق گزارش هـای شـرکت ملی صنایـع پتروشـیمی، طرح هـا و پروژه های فعلی 
نیـز همیـن وضعیـت را داشـته و بـر اسـاس جـدول زیر عمـده کشـورهای تأمین کننـده دانش فنـی طرح های 
فعلی پتروشـیمی کشـور، اروپایی هسـتند و عـدم همراهی آنها در تحریـم دور قبل و همچنین ایـن دوره باعث 
ایجاد تأخیر در به  بهره برداری رسـاندن طرح ها در زمان مقرر شـده اسـت. از جمله طرح اوره -آمونیاک مسـجد 
سـلیمان کـه در ابتـدا قـرار بود با مشـارکت هالدورتاپسـو دانمارک انجام شـود امـا به دلیل اعمـال تحریم های 
دور قبـل، ایـن همـکاری متوقـف شـد. بعد از امضای برجام نیز این شـرکت شـناختۀ شـده حـوزه دانش  فنی و 
کاتالیسـت، اعـالم آمادگی بـرای ورود مجدد به بازار طرح های جدید پتروشـیمی ایران همچـون متانول مرجان 

یا پتروشیمی هنگام کرد که بار دیگر به دلیل لغو تلویحی این قرارداد از بازار ایران خارج شد. 
بنابـر اظهـارات مدیـران شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی، بالفاصله بعـد از برجـام 15 شـرکت خارجی با 
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شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی مذاکره داشـتند کـه تفاهم نامـه همـکاری و مطالعاتـی با 13 شـرکت امضا 
شـد، امـا شـرایط تحریـم یک جانبـه آمریـکا باعث شـد 10 تـا 12 مـورد از ایـن توافق نامه ها منجر بـه تعلیق 
همـکاری شـود.1 در جـدول زیـر وضعیـت دانـش  فنی طرح هـای فعلی پتروشـیمی کشـور و طرح هـای فعال 

صندوق بازنشستگی و کشور تأمین کننده آنها آمده است.  

جدول 11- وضعیت دانش فنی طرح های فعلی پتروشیمی کشور و صندوق بازنشستگی

کشور تأمین کننده دانش فنیطرح/پروژه

ایتالیاابن سینای همدان، هنگام، پارک استایرن

دانمارکهنگام، مرجان، سبالن، کیمیاپارس، دنا، آپادانا، الوان، سیراف

سوئیسبوشهر، ابن سینای همدان، لردگان، سیراف، کاوه

آلمانآرین، کیان، خمین

فنالندپارک استایرن

چینپارس فنل

ژاپنمیاندوآب

انگلستانایالم

هلندلردگان، کرمانشاه، ابن سینای همدان

تویو ژاپناوره مسجد سلیمان

کازاله سوئیسآمونیاک مسجد سلیمان

ورسالیس اِنی ایتالیاABS/Rubber جم

منبع: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

جمع بندی شرایط دانش  فنی در زمان تحریم
همـکاری پتروشـیمی های مسجدسـلیمان و جـم بـا شـرکت های صاحب دانـش فنـی در دو پروژه توسـعه ای 
ایـن شـرکت ها بـا وجـود شـرایط تحریمـی از مسـیرهای واسـطه ای و شـرکت های کاغـذی انجـام شـده که 
ایـن موضـوع تـا حـدی هزینه هـای طرح را بـاال برده اسـت. همچنیـن از آنجا کـه معموال شـرکت های معتبر 

1-  http://www.naftiha.ir/5067



209فصلپنجم:جمعبندی

ارائه دهنـده دانـش فنـی، ارائه خدمات کامل به مشـتریان را منوط به تهیه تجهیزات و کاتالیسـت های فرآیندی 
از شـرکت های همـکار خـود می کننـد، این موضوع در شـرایط تحریم و عدم دسترسـی آسـان به شـرکت های 
خارجـی، ریسـک عـدم بهره منـدی از خدمات شـرکت های معتبر دانش فنی را بـاال برده و صاحبـان طرح ها به 

ناچار از شرکت های کمتر معتبر چینی یا هندی برای تأمین دانش فنی استفاده می کنند. 
همچنیـن بـا گذشـت زمان و اسـتهالک تجهیزات کلیـدی واحدها و نیاز بـه تعمیـرات دوره ای، اثرگذاری 
تحریـم در ایـن موضـوع در میان مـدت خـود را نشـان خواهـد داد. عـدم همـکاری فناورانـه شـرکت های 
تأمین کننـده دانـش فنـی، موجب مشـکالتی در تعمیـرات واحدها و ایجـاد هزینه های اضافی برای شـرکت ها 
در تأمیـن خدمـات فنـی و مهندسـی شـده و ایـن موضـوع در آینـده میان مـدت تأثیـرات منفـی بـر عملکرد 

شرکت ها خواهد داشت. 
بـا وجـود اقدامـات مثبتـي که در زمینـه بومي سـازي دانش فنـي، تولید و بازیافت کاتالیسـت ها در کشـور 
انجـام شـده اسـت، امـا هنـوز فاصلـه زیادي بـا وضـع مطلـوب وجـود دارد.1 از تجربیاتي کـه در حـوزه انتقال 
دانـش فنـي در صنعـت پتروشـیمي کشـور وجـود دارد مي تـوان بـه دانـش فنـي تبدیـل متانـول بـه پروپیلن 
)MTP( کـه بـا همـکاري شـرکت لرگـي آلمـان انجام شـد، اشـاره کـرد که بـه دلیل عـدم توجیـه اقتصادي 
اجرایـي نشـد. در خصـوص سـاخت تجهیـزات موردنیـاز صنعـت نیز پیشـرفت های خوبـی طی دو دهـه اخیر 
حاصـل شـده، به گونه ای کـه بیـش از 80 درصـد قطعات موردنیاز در داخل قابل سـاخت اسـت. امـا در مواردی 

خاص مانند توربوکمپرسورها و تجهیزات ابزار دقیق و کنترل همچنان نیاز به واردات وجود دارد.2  

تأمین مواد شیمیایی و کاتالیست
در بخـش کاتالیسـت امـا وضعیـت تـا حـدی پیچیده تـر اسـت. کاتالیسـت های فرآینـدی در پاالیشـگاه ها و 
پتروشـیمی ها نقشـی کلیـدی دارنـد کـه در صـورت عـدم تأمین بـه موقع و بـه اندازه آنهـا، ایـن مجتمع ها از 
مـدار تولیـد خارج می شـوند. اگرچه ارزش کاتالیسـت موردنیاز صنایع پتروشـیمی سـهمی انـدک از هزینه های 
تمام شـده محصـوالت تولیـدی این شـرکت ها را تشـکیل می دهد، اما عدم دسترسـی مسـتمر و بـا کیفیت به 

آن در شرایط تحریم به عنوان یک گلوگاه فنی، از ضرورت های توجه به این موضوع است. 
تجربـه دور قبـل تحریـم نیـز نشـان داد کـه جایگزینی این مـاده حیاتی به سـهولت امکان پذیر نیسـت و 
در نتیجه واردات آن گلوگاهی آسـیب پذیر برای فشـار به درآمد شـرکت های پتروشـیمی اسـت. در این رابطه 

1-   بـرای مثـال بنابـر اظهـار مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی، درحال حاضر توسـعه دانش فنـی 7 محصول پتروشـیمی از جمله 
پلی اتیلن سـنگین توسـط شـرکت پژوهش و فناوری پتروشـیمی )وابسـته به شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی( با موفقیت کسـب شـده اسـت.

2-  مرکز پژوهش ها، اثرات برجام بر بخش صنعت و معدن-1394
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می تـوان بـه خـودداری شـرکت های تولیدکننـده اروپایـی، ژاپنـی و آمریکایی از فـروش کاتالیسـت واحدهای 
بوتـن، پلی اتیلـن و اتیلن اکسـاید بـه ایـران طـی سـال های 90 تـا 92 اشـاره کـرد. در دوره تحریـم، صنایـع 
پتروشـیمی کاتالیسـت های موردنیـاز خـود را از کشـورهای نظیـر چین یا روسـیه تأمیـن می کردنـد، اما تأخیر 
در تأمیـن و همچنیـن عـدم تطابـق کاتالیسـت ها بـا شـرایط فرآینـدی واحدهـا موجـب کاهش میـزان تولید 
محصـوالت پتروشـیمی شـد.1 واحـد MTBE پتروشـیمی بندرامـام نمونـه ای از کاهش میزان تولیـد به دلیل 
 UOP عـدم تطابـق کاتالیسـت بـا شـرایط فرآیندی اسـت. لیسـانس اصلـی تولیـد واحد، مربـوط به شـرکت
کاناداسـت امـا بـه دلیـل تحریـم و عـدم همکاری شـرکت مذکور بـا ایـن پتروشـیمی، کاتالیسـت موردنیاز از 
شـرکت Axen فرانسـه دریافـت شـد و بـه دلیـل طراحی راکتورها بر اسـاس کاتالیسـت UOP، میـزان تولید 

ایـن واحـد در بهتریـن شـرایط از 80 درصـد ظرفیت طراحـی باالتر نبوده اسـت.2
ارزش بازار کاتالیسـت های مصرفی در صنعت پتروشـیمی ایران 330 میلیون دالر در سـال برآورد می شود. 
بـا توجـه بـه ماهیـت پیچیده تر بـازار کاتالیسـت های پتروشـیمی در قیـاس با کاتالیسـت های پاالیشـگاهی و 
حجـم پاییـن تقاضـای داخلی بـرای هر یـک از ایـن کاتالیسـت ها، تولیدکنندگان کمتـری در بخـش تولید و 
عرضـه کاتالیسـت های پلیمـری و شـیمیایی در کشـور فعال هسـتند و بخـش قابل توجهی از کاتالیسـت های 
مصرفی در این بخش از طریق واردات تأمین می شـود.3 کاتالیسـت های پتروشـیمی در یک دسـته بندی به دو 
بخـش کاتالیسـت های پلیمری )جهت تولیـد پلی اتیلن، پلی پروپیلـن، پلی اتیلن ترفتاالت و...( و کاتالیسـت های 
غیرپلیمـری )عمدتـا شـیمیایی جهت تولیـد اوره، آمونیاک، متانول و...( تقسـیم می شـوند. وضعیـت تأمین این 

کاتالیسـت ها در شـرکت های پتروشـیمی به شـرح جدول زیر اسـت.

1-  مرکز پژوهش ها، نگاهی به صنعت کاتالیست در کشور، 1396
2-  دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1388

3-   همان
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جدول 12- محل تأمین کاتالیست های پتروشیمی

پلیمری

تأمین کننده داخلیوارداتتولید داخلیکاتالیست فرآیند

-Pپلی اتیلن ها

-Pپلی پروپیلن

آریاشیمی رساPپلی اتیلن ترفتاالت

-Pپلی کربنات

ABSP-

اکسیرنوین فرآیند، نانو پارس، شیمی پژوهانPPپلی وینیل کلراید

غیرپلیمری )شیمیایی(

-Pاتیلن

Pآمونیاک
نفت وگاز سرو، گسترش فناوری خوارزمی، رنگینه، 

کاتالیست پارس Pاوره

Pمتانول

BTXP-

-Pاتیلن گالیکول

منبع: گزارش بازار ستاد توسعه نانو، معاونت علمی ریاست جمهوری-1397

جمع بندی شرایط تأمین کاتالیست در زمان تحریم
همان طورکـه در فصل هـای قبـل اشـاره شـد، اصلی ترین محصـوالت مؤثر بـر پورتفوی صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری بـه ترتیـب اهمیت، متانول، پلی اتیلن سـنگین و سـبک بـوده و از طرفی محصـوالت اوره، آمونیاک و 
همچنیـن ABS بـا نـگاه بـه آینده برای این صنـدوق اهمیـت راهبـردی دارد. ازاین رو با توجه بـه محل تأمین 
کاتالیسـت های موردنیـاز ایـن محصـوالت بایسـتی عنـوان کـرد کـه درحال حاضر تأمیـن کاتالیسـت  موردنیاز 
واحدهـای پلیمـری از اهمیـت بیشـتری نسـبت به دیگـر محصوالت اصلـی برخوردار اسـت؛ چرا کـه در دیگر 
محصـوالت اصلـی همچـون متانـول و اوره مشـکِل تأمیـن کاتالیسـت تـا حـدی برطرف شـده و بـرای مثال 
شـرکت پتروشـیمی مسجدسـلیمان قصـد تأمین کاتالیسـت از شـرکت داخلی سـرو را دارد. همچنیـن با خروج 
کشـورهای اروپایـی از لیسـت واردات کاتالیسـت پتروشـیمی، برخی شـرکت های چینی یا هنـدی تأمین کننده 
کاتالیسـت موردنیـاز شـرکت ها شـده  اند. البتـه تجربـه نشـان داده به لحـاظ کیفی تفـاوت زیادی بیـن عملکرد 
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شـرکت های چینی و شـرکت های اروپایی و ژاپنی در این زمینه وجود دارد و در صورت عدم تطابق کاتالیسـت 
با شرایط فرآیندی واحدها، کاهش میزان تولید از ظرفیت اسمی قابل پیش بینی خواهد بود. 

صادرات محصوالت و فرآورده های پتروشیمی 
در فصل های گذشـته آمار صادراتی پتروشـیمی هایی که در سـبد سـرمایه گذاری صندوق بازنشسـتگی هستند 
بـه تفکیـک و طـی 10 سـال گذشـته مـورد بررسـی قـرار گرفـت. مشـخص شـد که صنـدوق بازنشسـتگی 
بـه میـزان سـهامداری در پتروشـیمی های زیرمجموعـه طـی سـال های اخیـر از حـدود 30 درصـد مجمـوع 
صـادرات پتروشـیمی ایـران منتفـع شـده اسـت. در نیمـی از ایـن پتروشـیمی ها سـهم درآمدهـای صادراتـی 
از کل درآمدهـا بیـش از 50 درصـد بـوده اسـت1 و لـذا تغییـر پارامترهـای حاکـم بـر تجـارت جهانـی به طور 
مسـتقیم بر سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی از این سـرمایه گذاری، اثرگذار خواهد بود. همچنین با بررسـی 
جزئی تـر پورتفـوی سـرمایه گذاری صنـدوق، مشـخص شـد که 4 پتروشـیمی جم، فـن آوران، خارک و شـازند 
اصلی تریـن پتروشـیمی های ایـن پورتفـو هسـتند، بـه طوری کـه در مجموع 85 درصد سـود عایـدی صندوق 
بازنشسـتگی را در سـال های اخیـر تشـکیل  داده انـد. در ادامـه بـه صـورت خالصـه یافته هـای بررسـی سـبد 

صادراتی پتروشیمی های اصلی بررسی می شود: 
47 درصـد کل تولیـدات و 44 درصـد از درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های پورتفـوی صنـدوق، از این   -

پتروشیمی حاصل می شود.   4
پتروشـیمی های خارک و فن آوران در رتبه اول و دوم از نظر حاشـیه سـود خالص در بین پتروشـیمی های   -
اصلـی قـرار دارنـد. نـوع محصول تولیدی آنهـا )متانول( و سـهم باالی صـادرات از مجمـوع درآمدها )90 

درصد(، این دو شرکت را از نظر سوددهی در شرایط برتر قرار داده است. 
در سـال 97، حـدود 75 درصـد حجـم و درآمدهـای صادراتـی پتروشـیمی های اصلی مربوط بـه صادرات   -

متانول و گریدهای مختلف  پلی اتیلن بوده است. 
بـه دلیـل اهمیـت محصول متانول بـرای صنـدوق بازنشسـتگی، در سـال 97 از مجمـوع 10 هزارمیلیارد   -

تومان درآمد صادراتی پتروشیمی های اصلی، 35 درصد تنها مربوط به این محصول بوده است. 

تغییر مقاصد صادراتی دو محصول اصلی بر اثر تحریم
متانول و مشـتقات اتیلن، از مهم ترین و اثرگذارترین محصوالت در سـبد صادراتی پتروشـیمی ایران هسـتند. 

1-  پتروشیمی های خارک، فن آوران، اصفهان، خراسان و نوری از جمله این 5 پتروشیمی هستند.
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بـا وجـود صـادرات بیـش از 50 نوع محصول پتروشـیمی در یـک دهه اخیـر، دو محصول متانـول و پلی اتیلن 
سـهم زیـادی در سـبد صادرات پتروشـیمی ایـران دارند. صـادرات دو محصول متانول و مشـتقات اتیلن، نیمی 
از صـادرات ایـران را در سـال 97 تشـکیل داده ، نسـبتی کـه تقریبا در سـال های قبـل از آن در بـازه 40 تا 50 
درصـد پایـدار بـوده اسـت. در سـبد صادراتـی پتروشـیمی های اصلـی صندوق بازنشسـتگی نیـز همان طورکه 
اشـاره شـد، با سـهمی بیشـتر و در بازه 65 تـا 75 درصد قـرار دارد. بنابراین شـناخت مقاصـد صادراتی و تغییر 
سـهم مقاصـد مختلـف در این سـبد مفید خواهـد بود. در نمـودار زیر تغییر مقاصـد صادراتی ایـن دو محصول 

طی 10 سال اخیر مشاهده می شود. 

نمودار 5- تغییر مقاصد صادراتی دو محصول اصلی پتروشیمی های ایران و صندوق بازنشستگی

منبع: محاسبات تحقیق

طـی 10 سـال اخیر تغییر نسـبتا مهمی در سـبد صادراتی دو محصـول متانول و پلی اتیلـن رخ داده، به این 
صـورت که عمده مقاصد به کشـور چین و سـپس هندوسـتان محدود شـده اسـت. درحالی که چیـن و هند در 
سـال 88، مقصـد 43 درصـد صـادرات محصوالت ایرانی بوده، این نسـبت در سـال 97 با افزایـش دو برابر به 
85 درصـد رسـیده اسـت؛ بـه این معنا کـه تنوع صادرات ایـران در سـال های اخیر به دالیـل مختلفی از جمله 
تحریـم و البتـه فقـدان اسـتراتژی کالن در بازاریابـی محصوالت به شـدت کاهـش یافته که ایـن موضوع در 

کوتاه مدت و بلندمدت ریسک های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت. 
تغییـر مهـم دیگـر کاهش سـهم اروپا در مقاصد صادراتی پتروشـیمی های ایرانی اسـت. تا پیـش از اعمال 
تحریم هـای دور قبـل، ایـران بـه طور متوسـط سـاالنه 2 تـا 2.5 میلیارد دالر محصـوالت پتروشـیمی خود را 

 تن
ون

میلی



داالن باریک تحریم 214

بـه اتحادیـه اروپـا صـادر می کرد که بـا افزایش تحریم هـا، کشـورهای آسـیایی، آفریقایی و آمریـکای جنوبی 
جایگزیـن اروپـا شـدند. بعـد از برجـام نیـز فرصـت بازاریابـی توسـط پتروشـیمی های ایرانی به خوبـی مغتنم 

شمرده نشد و در نتیجه سهم بازار قبلی ایران در اروپا هرگز بازگشتی نداشت. 

تغییر جایگاه ایران در بازارهای صادراتی هم زمان با تحریم
نکتـه مهـم امـا در زمینـه مقاصـد صادراتـی، ورود محصـوالت پتروشـیمی آمریکا بـه بـازار اروپـا هم زمان با 
اوج گرفتـن تحریم هـا علیـه ایـران طی 5 سـال اخیر بوده اسـت. همان طورکـه از نمودار زیر پیداسـت، نیمی از 
صـادرات محصـوالت اصلی پتروشـیمی آمریکا مربوط بـه محصوالت پلی اتیلن و متانول بـوده و مقاصد عمده 
ایـن محصـوالت نیـز بـه ترتیب آمریـکای شـمالی، اروپا، چین و هند هسـتند. به جـز آمریکای شـمالی، باقی 
مقاصـد صادراتـی محصـوالت آمریکایـی با پتروشـیمی های ایرانی مشـترک بـوده و ورود جـدی آمریکا طی 
ایـن سـال ها منجـر بـه کاهـش قیمت ها در بـازار )خصوصا بـازار محصـوالت باالدسـتی که مزیت ایـران نیز 

است( و گرفتن جایگاه ایران در کشورهای مقصد همچون هند، چین و کشورهای اروپایی شده است. 

نمودار 6- سبد صادراتی محصوالت اصلی پتروشیمی آمریکا طی 2 سال اخیر
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PP PP PVC Styrene VCM

LDPE LLDPE Methanol MTBE PX

Acetone Benzene BD EG HDPE

سهم صادرات ژانویه تا اکتبر 2018

سهم صادرات ژانویه تا اکتبر 2019

ICIS,2019 :منبع

از طرفـی بـروز جنـگ تجاری چین و آمریکا طی 3 سـال اخیر وقفه ای در روند افزایشـی صـادرات آمریکا 
بـه چیـن ایجـاد کرده کـه به صورت کلی بـرای پتروشـیمی های ایرانـی مثبت ارزیابی می شـود. امـا این توقف 
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صـادرات بـه چیـن منجر به افزایش حضور آمریکا در بازار اروپا و آسـیای جنوب شـرقی شـده اسـت. داده های 
واردات/صـادرات موسسـه IHS نشـان می دهـد صادرات محصوالت شـیمیایی آمریکا به چین در سـال 2018 
بـه نسـبت سـال 2017، 2 درصـد کاهش داشـته و در عـوض آن افزایش تولید محصوالت پتروشـیمی آمریکا 
روانـه بـازار اروپا، آسـیای شـرقی و قاره آمریکا شـده اسـت؛ به عنوان مثال در سـال 2018 صـادرات به بلژیک 

20.7 درصد، برزیل 8.3 درصد و کره جنوبی 1.5 درصد افزایش یافته است. 
جایـگاه ایـران در بـازار چیـن و هنـد نیـز طـی چند سـال اخیر تغییراتی داشـته اسـت. بررسـی رونـد تغییر 
مقاصـد صادراتـی متانـول ایران طی سـال های اخیر نشـان می دهـد، محدودیت هایی که برای بازگشـت وجوه 
صادرکننـدگان و همچنیـن حمل ونقـل محموله ها ایجاد شـده، سـبب اتخاذ راهبـردی محافظه کارانه از سـوی 
فروشـندگان متانـول و محدودکـردن مقاصـد به کشـورهای کم ریسـک چین و هند شـده اسـت. بررسـی بازار 
متانـول هنـد نشـان می دهد طی سـال های اخیر سـهم ایـران در واردات این کشـور کاهش یافتـه و در مقابل، 
شـرکت سـابیک عربسـتان جای متانول سـازان ایرانی را در بازار این کشـور تصاحب کرده  اسـت. سرمایه گذاری 
خاصـی در متانـول هنـد صـورت نگرفتـه و این کشـور در سـال های آتـی همچنان بـه واردات متانول وابسـته 

خواهد بود. بنابراین تمرکز بر این بازار باید در دستور کار صادرکنندگان ایرانی قرار داشته باشد. 

نمودار 7- واردات متانول هند و سهم کشورهای مختلف از بازار این کشور

 sugrA:منبع

چیـن امـا بـا بـازار بزرگـی کـه ظـرف چنـد سـال اخیـر در متانـول دنیـا ایجـاد کـرده، بازیگـردان اصلـی 
قیمت گـذاری ایـن محصـول در دنیـا شـده و از این رو بازار متانـول در حال تبدیـل شـدن از seller market به 
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buyer market بـه رهبـری چین اسـت. این کشـور تنها در سـال 2019 حجمی معـادل 6.7 میلیون تن، یعنی 

برابـر ظرفیـت اسـمی متانـول ایران به ظرفیت تولیـد متانول خود اضافه کرده اسـت؛ البته تقاضـای واردات این 
کشـور همچنـان در میان مدت حفظ خواهد شـد. رقبای اصلی ایـران در بازار واردات، نیوزلند، عمان و عربسـتان 
هسـتند. عامـل مؤثـر بعدی در تعادل فعلی بـازار متانول دنیا، ظهـور ایاالت متحده در نقـش صادرکننده متانول 
اسـت. پیش بینی هـا حاکـی از این اسـت منطقه آمریـکای شـمالی از واردکننده خالـص متانول در سـال 2016 

به صادرکننده خالص در سال 2021 تبدیل خواهد شد. 
صـادرات پلی اتیلـن ایـران بـه چیـن طـی دو سـال اخیر رونـد صعودی خـود را حفظ کـرده اسـت؛ از آنجا 
کـه حجـم باالیـی از تقاضای داخلـی چین همچنان از واردات تأمین شـده و این نسـبت تا سـال های آتی نیز 
حفـظ خواهـد شـد، بـازار اصلـی بالقوه پلی اتیلـن ایران چیـن خواهد بـود. بنابراین تهدیـد اصلی ایـران در این 
بازار بعد از عربسـتان، آمریکا و هند هسـتند که سـهم بازارشـان طی دو سـال اخیر در بازار چین افزایش یافته 
اسـت. نکتـه مهـم دیگـر در ارتبـاط بـا مقاصد صادراتی، سـهم کم بـازار هند در مقاصـد ایران اسـت که دلیل 
عمـده آن نیـاز نسـبتا کـم وارداتـی ایـن کشـور در گریدهـای مختلـف پلی اتیلن اسـت. درحالی کـه واحدهای 
مصرف کننـده پلی اتیلـن چینـی حـدود نیمـی از نیـاز مصـرف خـود را از طریـق واردات تأمیـن می کننـد، این 
نسـبت بـرای تولیدکننـدگان هنـدی بـه گونه ای دیگر بـوده و تنها حـدود 15 درصـد از نیاز مصرف خـود را از 

طریق واردات تامین می کنند.1 
اصلی تریـن تفـاوت تحریـم نفت خام با محصوالت پتروشـیمی امکان تنوع بخشـی به مشـتریان و مقاصد 
صادراتـی اسـت. ازایـن رو بـرای یافتن جایگزین های صادراتی در صنعت پتروشـیمی، بررسـی وضعیـت واردات 
محصوالت پتروشـیمی کشـورهای همسـایه می تواند مفید باشـد. کشـورهای همسـایه همچون افغانسـتان و 
عراق و در درجه بعد پاکسـتان، بیشـتر واردکننده محصوالت نهایی صنعت پتروشـیمی از جمله پالسـتیک ها و 
مواد شـوینده بودند و سـهم این کشـورها از صادرات محصوالت پایه پتروشـیمی ایران کمتر اسـت. در جدول 
زیر سـهم ایران در واردات پتروشـیمی کشـورهای همسایه نشـان داده شده اسـت؛ اطالعات مربوط به صادرات 
پلی اتیلـن، متانـول، اتیلن گلیکول و اوره بررسـی شـده که بیـش از 60 درصد صادرات پتروشـیمی ایران و بیش 

از 70 درصد صادراتی پتروشیمی های اصلی وابسته به صندوق بازنشستگی را تشکیل می دهند. 

ICIS,2019 1-  داده های
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جدول 13- سهم ایران در واردات محصوالت پایه پتروشیمی کشورهای همسایه
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%74 ارمنستان - ارمنستان %46 ارمنستان %72 ارمنستان
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- امارات %6.1 امارات %12 امارات %0.018 امارات

%27 گرجستان

%2.8 قرقیزستان

منبع: سایت گمرک کشورهای مقصد و گزارش مرکز پژوهش ها

آمـار ایـن جدول نشـان می دهـد به جز آذربایجـان و ارمنسـتان )که حجم بـازار زیادی هم ندارند(، سـهم 
زیادی از واردات کشـورهای همسـایه توسـط کشـورهایی جز ایران تأمین می شـود. این موضوع در خصوص 
ترکیـه کـه حجم بازار محصوالت پتروشـیمی در آن بسـیار بزرگتر از سـایر کشـورهای همسـایه ایران اسـت، 
پررنگ تـر بـوده کـه دلیـل اصلـی آن هزینـه جابه جایـی محصول بـرای پتروشـیمی های داخلـی جهت حمل 
محصـول بـه گمـرک ترکیه اسـت.1 اطالعـات دریافتـی از مصاحبه هـا حاکی از تأثیـر منفی فـروش اعتباری 

رقبایی همچون عربستان بر صادرات ایران به کشورهای همسایه است. 
یکـي دیگـر از اثـرات تحریـم صـادرات محصـوالت پتروشـیمي کشـور کـه توسـط فعـاالن ایـن حـوزه 
مطـرح مي شـود، کاهـش درآمدهـاي صادراتـي محصـوالت پتروشـیمي طـي سـال هاي اخیـر بـه خصوص 
مقطـع تحریم هـای دور قبـل و تحریم هـای جدیـد بوده اسـت. کاهـش قیمت هـا، محدودیت بـازار و افزایش 
هزینه هـاي مبادالتـي ازجملـه دالیل اصلـي این کاهش درآمـد به شـمار می آیند. تولیدکننـدگان محصوالت 
پتروشـیمي به دلیـل محـدود بـودن بازارهـاي هدف و البتـه آگاهي خریـداران از ایـن محدودیت هـا، در برخي 
مواقـع مجبـور بـه فروش محصـوالت خود پایین تـر از قیمت هاي منطقه اي بودنـد و البته رقابت ناسـالم میان 

1-  همان
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تولیدکنندگان داخلي محصوالت پتروشیمي نیز به این مسئله دامن مي زد.1 

جمع بندی شرایط صادرات محصوالت پتروشیمی در زمان تحریم
در مجمـوع، روندهـای فعلـی و آتـی بـازار گویای فشـار بـر صادرکننـدگان خاورمیانـه ای محصـوالت متانول 
و پلی اتیلـن بـه واسـطه افزایـش ظرفیـت تولیـد مقاصـد صادراتی ایـن منطقه یعنـی چین و هنـد و همچنین 
ورود برق آسـای آمریـکا بـه بـازار ایـن دو محصـول در آسیاسـت. از طرفـی اعمـال تحریم هـا علیـه صنعـت 
پتروشـیمی و شـبکه بانکی کشـور، سـبب شـده تا ارتباط پتروشـیمی های ایرانی با خریداران در این شـرایط 
بـه صـورت غیرمسـتقیم و بـا حضـور واسـطه ها و شـرکت های تراسـتی انجام گیرد کـه در مجمـوع منجر به 
افزایـش بهـای تمـام شـده محصـوالت صادراتـی این شـرکت ها و بـه صورت مسـتقیم کاهش سـود عایدی 
صندوق بازنشسـتگی، شـده اسـت. برای مثال مطابق صورت مالی شـرکت پتروشـیمی شـازند، کارمزد فروش 
محصـوالت صادراتـی ایـن شـرکت از 37.607 میلیون ریال در سـال 96 بـه 162.925 میلیون ریال در سـال 
97 )حـدود 5 برابـر افزایـش( رسـیده، درحالی کـه ارزش دالری محصـوالت صادراتـی ایـن شـرکت طی این 

دوسال افزایش خاصی نداشته است.2 
ادامـه رونـد بیـان شـده، به طوریقیـن بـه نفـع تولیدکننـدگان ایرانـی نخواهـد بـود و اتخـاذ راهبردهـای 
محافظه کارانـه کـه در شـرایط عـدم قطعیـت ناشـی از تحریم امـری طبیعی اسـت، در میان مـدت و با فرض 
ادامـه یـا حتـی رفـع تحریم ها، منجر به چالش هـای بزرگتر از جنس خطر حـذف ایران از برخـی بازارها خواهد 
شـد. در جـدول زیـر به صورت خالصـه چالش های اصلی پیش روی پتروشـیمی های صندوق بازنشسـتگی در 

صادرات دو محصول اصلی یعنی متانول و پلی اتیلن بررسی شده است. 

1-  گزارش مرکز پژوهش ها، سال 94
2-  صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 97- شرکت پتروشیمی شازند.
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جدول 14- اصلی ترین چالش های صادرات محصوالت اصلی پتروشیمی های صندوق بازنشستگی

صادرات 
محصوالت 

اصلی

پتروشیمی های 
مربوطه

چالش
کوتاه مدت

چالش
میان مدت

نتیجه
ادامه چالش های کنونی

فن آورانمتانول
خارک

- جایگزینی 10% بازار ایران 
در هند توسط عربستان

- سهم پایین ایران )30%( در 
بازار متانول ترکیه

- فروش اعتباری عربستان در 
شرایط تحریم ایران

- تخفیف  فروش تا 5% برای 
حفظ بازار

- افزایش کارمزد فروش 
شرکت ها به واسطه تعامل با 

شرکت های تراستی

- کاهش شدید تنوع مقاصد صادراتی
- خروج از بازار اروپا

- افزایش ظرفیت متانول چین و 
کاهش وابستگی به واردات

- روند کاهشی نرخ حمل آمریکا به 
چین و هند

- خروج از بازار جنوب شرق آسیا
- فشار بر قیمت متانول با ورود 
ظرفیت های جدید ایران و چین

- افزایش دوبرابری ظرفیت صادراتی 
متانول ایران طی 5 سال آتی

- وابستگی شدید بازار 
متانول ایران به خریداران 

)چین(
- کاهش نسبی قیمت 

متانول در بازارهای جهانی
- کاهش حاشیه سود 

شرکت ها
- افزایش مطالبات 

مشکوک الوصول شرکت ها 
به واسطه تعویق مطالبات از 

تراستی ها

جمپلی اتیلن
شازند

- افت شدید قیمت پلی اتیلن 
در بازار

- سهم پایین ایران )10%( در 
بازار ترکیه

- فروش اعتباری عربستان در 
شرایط تحریم ایران

- افزایش کارمزد فروش 
شرکت ها به واسطه تعامل با 

شرکت های تراستی

- کاهش 50 درصدی تنوع مقاصد 
صادراتی

- تأمین عمده تقاضای اروپا توسط 
آمریکا و عربستان

- ورود آمریکا به بازار اتیلن و 
پلی اتیلن هند

- افزایش شدت رقابت 
پلی اتیلن ایران و آمریکا در 
بازارهای چین، ترکیه و هند

- کاهش حاشیه سود 
شرکت ها

- افزایش مطالبات 
مشکوک الوصول شرکت ها 
به واسطه تعویق مطالبات از 

تراستی ها
منبع: یافته های تحقیق

حمل ونقل فرآورده های پتروشیمی
بیـش از 95 درصـد صـادرات محصـوالت پتروشـیمی ایران از طریق دریا و با کشـتی انجام می شـود. کشـتی 
حامـل محصـوالت شـیمیایی، بسـته به نـوع محصـول از حیث جامد، مایـع یـا گازی بودن، متفاوت هسـتند. 
محصـوالت جامـد ماننـد پلیمرها )پلی اتیلن یـا پلی پروپیلن( عمدتا با کشـتی های کانتینـری، محصوالت مایع 
ماننـد متانـول و آروماتیک هـا توسـط تانکرهای شـیمیایی مخصوص و محصـوالت گازی همچـون آمونیاک 
توسـط کشـتی های حمـل گاز، حمل می شـوند. صادرات محصوالت پتروشـیمی ایران عمدتا بـه صورت جامد 
و مایـع بـوده و محصـوالت گازی سـهم کمـی در سـبد صادراتی دارنـد. همچنین وضعیت صنعت کشـتیرانی 
کشـور نیز نشـان می دهد ظرفیت نسـبتا مناسـبی در بخـش حمل ونقل محصـوالت جامد و گازی وجـود دارد 
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و پاشنه آشیل حمل ونقل صادرات پتروشیمی ایران، محصوالت شیمیایی مایع هستند.  
بررسـی صورت هـای مالی پتروشـیمی های اصلی نیـز مؤید هزینه بـاالی حمل محصوالت شـیمیایی در 
قیـاس بـا محصـوالت پلیمری اسـت؛ هزینـه ای که در دو سـال اخیـر با اوج گیـری تحریم هـای حمل ونقل و 
بیمـه افزایـش داشـته و به عنـوان مثال برای محصول متانول بـه مقصد چین، حدود 20 تـا 40 درصد افزایش 

هزینه برای شرکت ها ایجاد کرده است. 
بـر اسـاس نمـودار زیر هزینـه حمل ونقل، حـدود 15 درصـد از مجموع هزینه هـای دو پتروشـیمی خارک 
و فـن آوران کـه محصـوالت صادراتـی مایـع دارنـد را تشـکیل داده که با توجه بـه صادراتی بودن بیـش از 95 
درصـد تولیـدات این دو شـرکت1 ایـن هزینه مربوط بـه حمل ونقل دریایی اسـت. بنابراین بررسـی چالش ها و 
مسـائل حمل ونقـل دریایـی محصوالت مایع پتروشـیمی می تواند یکی از مـوارد تمرکز برای ارائه پیشـنهادات 

سیاستی ناظر به مواجهه اصولی با تحریم  باشد. 

نمودار 8- ساختار هزینه های عملیاتی در پتروشیمی های اصلی )میانگین دو سال 96 و97(

منبع: محاسبات تحقیق با داده های کدال

بـر اسـاس گـزارش شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی در سـال 96، حـدود 48 درصـد صادرات پتروشـیمی 
ایـران را محصـوالت مایـع تشـکیل داده، یعنـی چیزی حـدود 10.8 میلیون تـن از طریق کشـتی های مایعی 
کـه عمدتـا بـه صورت چارتـر با مالکیت خارجی انجام شـده اسـت.2 عمـده این صـادرات متشـکل از متانول، 

1-  پتروشیمی خارک، 100 درصد محصوالت خود را صادر می کند.
2-  شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گزارش سال 96
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اتیلن گالیکـول و آروماتیک هـای مایـع )زایلیـن، بنـزن و تولوئـن( هسـتند. طی 5 سـال اخیر به طور متوسـط 
سـالیانه 5 میلیـون تـن از محصوالتی کـه نام برده شـد، از طریق تانکرهای شـیمیایی حمل شـده اند. متانول، 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق این میـزان صادراتـی را تشـکیل داده و تمـام برنامه ریزی های آینده نشـان از حفظ 

این ترکیب تا حداقل 5 سال آتی دارد. 

جمع بندی شرایط حمل ونقل محصوالت در زمان تحریم
طـی 5 سـال اخیـر حـدود 64 درصـد درآمد حاصـل از فروش متانـول شـرکت های ایرانی، صـرف هزینه های 
تولیـد ایـن شـرکت ها و 36 درصـد سـود ناخالـص نصیـب آنهـا شـده اسـت. بررسـی سـاختار هزینه هـای 
متانولی هـای ایرانـی نشـان می   دهـد، 20 درصـد هزینه هـای تولیـد متانول مربـوط به هزینه هـای حمل ونقل 
)عمدتـا دریایـی( بـوده کـه البته عـدد قابل توجهی اسـت، یعنی معـادل 15 تا 20 درصـد درآمدهـای صادرات 

متانول صرف حمل این محصول شده است. 

نمودار 9- سهم هزینه حمل ونقل از درآمدهای صادراتی متانول طی 5 سال اخیر

حمل و نقل
حمل و بارگیری

برق، آب و...
سایر مواد اولیه

سود ناخالص                 هزینه تولیدخوراک

%36

%64

%21

%51

%20

%5
%3

میانگین 5 سال اخیر

منبع: محاسبات تحقیق بنا به اظهارات فعاالن صنعت و صورت مالی شرکت ها

از سـوی دیگـر بررسـی مقاصـد صادراتـی ایـن محصوالت نشـان می  دهـد، عـدم تنوعی کـه در مقاصد 
صادراتـی کل محصـوالت پتروشـیمی در بخش های پیشـین اشـاره شـد، در ایـن محصوالت شـدیدتر بوده و 
مطابـق بررسـی مقاصـد صادراتی محصوالت شـیمیایی مایـع، 72 درصد صـادرات به مقصد چیـن، 21 درصد 
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به هند و تنها 7 درصد به سـایر مقاصد شـامل کشـورهای همسـایه، اروپایی و آسـیایی، ارسـال شـده اسـت. 
در جـدول زیـر چالش هـای اصلی پیش روی پتروشـیمی ها بـرای حمل ونقل محصـوالت صادراتی در شـرایط 

تحریم مالحظه می شود. 

جدول 15- چالش های فعلی و آینده حمل ونقل فرآورده های پتروشیمی وابسته به صندوق بازنشستگی

نوع
حمل ونقل

پتروشیمی های 
نتیجه ادامهچالش میان مدتچالش کوتاه مدتمربوطه

چالش های کنونی

مایع
جامد

وگازی

- فن آوران )مایع(
- خارک )مایع وگاز(

- جم
- شازند

- افزایش نرخ حمل تا دوبرابر
به مقاصد چین و هند

- ثبت مبدأ حمل از کشور ثالث
)عمان و امارات(

- عدم امکان پیگیری حقوقی مشکالت 
کشتی های داخلی در بنادر مقصد 

)تصادف و...(
- عدم همکاری خطوط کشتیرانی 

اروپایی با ایران

- سهم دوبرابری حمل ونقل 
مایع در مقایسه با جامد 

برای پتروشیمی ها
- افزایش دوبرابری ظرفیت 
صادراتی مایع پتروشیمی تا 

5 سال آتی
- محدود شدن مقاصد

به چین و هند
)بیش از 90 درصد(

- افزایش دوبرابری 
هزینه حمل و افزایش 
سهم هزینه های حمل 
تا 25 درصد مجموع 

بهای تمام شده
- از دست رفتن 

فرصت سرمایه گذاری 
در ایجاد ظرفیت 

کشتیرانی مایع

منبع: یافته های تحقیق

تراکنش های بانکی و مبادله وجوه حاصل از صادرات
تحریـم بخـش مالـی یکـی از مهم تریـن تحریم ها علیه ایران در دهه گذشـته اسـت. اهمیت ایـن تحریم ها از 
آن جهـت اسـت کـه تمامـی تراکنش های مالی ایران را با دیگر کشـورها مـورد هدف قـرار داده و باعث ایجاد 
اختـالل در نظـام تجارت خارجی کشـور می شـود. در دوره قبل تحریم ها نیز صنعت پتروشـیمی از تحریم های 
حـوزه پولـی و بانکـی مصون نماند و شـرکت های پتروشـیمی تحت تأثیـر تحریم های مالی نمی توانسـتند ارز 

صادراتی خود را به راحتی وارد کشور کنند. 
پـس از اجـرای برجـام نیز مشـکالت مرتبط با ارائـه خدمات بانکی و انتقـال پول به طورکامل رفع نشـد و 
نقل وانتقـال پـول حاصل از صاردات محصوالت پتروشـیمی همچنان از طریق کانال هـای غیرمتعارف صورت 
می گرفـت. درحال حاضـر نقل وانتقـال وجـوه حاصل از صـادرات حتی به کشـور چین که بزرگ ترین مشـتری 
محصـوالت صادراتـی ایران اسـت با محدودیت های بسـیاری از سـوی بانک های چینی و گمرک این کشـور 
مواجـه بـوده و بعضـا به صورت غیرمسـتقیم انجام می گیـرد.1 این موضـوع موجب افزایـش هزینه های بانکی 

1-  اظهارنظر فعاالن صنعت پتروشیمی در مصاحبه با مجریان پروژه
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فـروش محصـول شـرکت های پتروشـیمی شـده کـه در نهایـت تأثیر خـود را با ایجـاد هزینه هـای اضافی در 
فـروش شـرکت ها، خواهد گذاشـت. برای مثال مطابق صورت مالی شـرکت پتروشـیمی خـارک، هزینه بانکی 
فـروش محصـوالت این شـرکت که 100 درصـد آن صادراتی بـوده، از 48 میلیون ریال در سـال 96 به 5228 

میلیون ریال در سال 97 رسیده است.1 
بـه منظـور درک بهتـر از اثـرات تحریـم در بخـش تراکنش های مالـی و درآمدهـای حاصل از صـادرات، 
نگاهـی کلـی بـه مقاصـد صادراتـی اصلـی پتروشـیمی ایـران در دو سـال 88 و 97، همچنـان کـه در بخش 
صـادرات محصـول اشـاره شـد، می توانـد حـاوی اطالعـات مفیـدی باشـد. همان طورکـه از تغییـرات مقاصد 
صادراتی به وضوح پیداسـت، طی سـال های اخیر، سـهم مشـتریان غیرآسـیایی ایران به شـدت کاهش یافته 
و از سـوی دیگـر چیـن و هنـد تبدیل بـه اصلی ترین مشـتریان محصوالت پتروشـیمی های ایران شـده اند. به 
نحـوی کـه در سـال 97، بیـش از 70 درصد محصوالت پتروشـیمی تنها به این دو کشـور صادر شـده اسـت. 

این تغییر را می توان در دو عامل کلی جستجو کرد: 
تغییرات بنیادین بازارهای پتروشیمی:  -

طـی سـال های گذشـته بازارهـای آسـیایی به خصـوص چین و هند شـاهد رشـد تقاضای چشـم گیری 
بـرای محصـوالت پتروشـیمی بودند. این مسـئله موجب شـده تا قیمت هـای این منطقـه از قیمت های 
سـایر مناطـق، علی الخصـوص اروپـا باالتـر باشـد و ازاین رو شـرکت های داخلی تمایل داشـته باشـند تا 

حد ممکن محصوالت خود را به این مناطق صادر کنند. 
اثرات ناشی از تحریم ها:  -

تحریم هـای بخـش پتروشـیمی را می تـوان مکمل تغییـرات بنیادیـن بازارهای پتروشـیمی دانسـت. در 
تحلیـل اثـر تحریـم بایـد اشـاره کـرد کـه در دور قبلـی تحریم هـا، عالوه بـر ایـاالت متحده و شـورای 
امنیـت، اتحادیـه اروپـا نیـز تحریم هایـی را علیـه ایـران وضـع کرد. این مسـئله موجب می شـد تـا اوال 
شـاهد کاهـش تقاضـای محصـوالت پتروشـیمی ایـران در اروپـا باشـیم و ثانیـا بـه دلیل شـفافیت ها و 
قوانین سـخت گیرانه تر در حوزه پول شـویی و معامالت غیررسـمی این کشـورها، ریسـک صادرات چند 

برابر شود و پتروشیمی های داخلی تمایلی به صادرات به اروپا نداشته باشند. 

در دور جدیـد تحریم هـا نیـز اگرچـه ایـاالت متحـده بـه تنهایی تحریم هایـی را علیـه ایران وضـع کرده، 
امـا بـا تکیـه بـر قـدرت تحریم های ثانویـه هزینه هایـی را بـرای بخش پتروشـیمی ایـران ایجاد کرده اسـت. 
سـنجش میـزان دقیق این هزینه هـا، نیازمند مروری بـر روش هـای مورداسـتفاده در دورزدن تحریم ها در دور 

1-   صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 97- شرکت پتروشیمی خارک
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قبـل اسـت. ایـن مـرور بـه مـا ایـن توانایـی را می دهد کـه کاهش یـا افزایـش فشـارها و در نتیجـه هزینه ها 
را اندازه گیـری کنیـم. بـا توجـه بـه ایـن مسـئله، در ادامـه بـه مهم تریـن روش هایـی که بـه منظـور دورزدن 

تحریم های بخش بانکی مورد استفاده قرار گرفته است، می پردازیم. 
بانک های ثالث خطرپذیر:  

مهم ترین روشـی که ایاالت متحده، نهادهای سـایر کشـورها را از انجام فعالیت با ایران باز می دارد، تحریم های 
ثانویـه اسـت. تحریم هـای ثانویـه بـه تحریم هایی اطالق می شـود کـه نه تنها نهـاد همـکار را تحریم می کند 
بلکـه موجـب تحریـم دیگـر همکاران نهـاد ثانویه نیـز می شـود. ازایـن رو یکـی از روش هایی کـه در دور قبلی 

تحریم ها مورد استفاده قرار می گرفت، استفاده از بانک های اختصاصی تبادل مالی با ایران بود. 
بـه عنـوان مثـال می تـوان بانـک کونلـون چیـن را نـام بـرد. ایـن بانک بـه منظـور پرداخت بهـای نفت 
ایـران، توسـط شـرکت ملی نفـت چین1 )اما به صورت کامال مسـتقل( تأسـیس شـد و در قبـال کارمزدی 
مشـخص، وجـوه حاصـل از صـادرات نفـت خـام ایـران را بـه حسـاب های معرفی شـده توسـط شـرکت 
ملـی نفـت واریـز می کـرد. در مـرور ایـن روش بایـد بـه ریسـک بسـیار پاییـن آن بـه دلیل سـاختارها و 
پشـتوانه های قدرتمنـد ایـن بانک اشـاره کرد که موجب می شـد عمال کـم ریسـک ترین روش جابه جایی 
پـول محسـوب شـود؛ امـا در کنار این ریسـک پایین، کارمـزد دریافتی باال )حدود 10 درصد( سـبب شـده 

بود جز در جابه جایی وجوه نفت خام مورد استفاده قرار نگیرد. 
استفاده از فلزات گران بها:  

یکـی دیگـر از روش هایـی کـه در دور قبـل به صـورت پررنـگ مورد اسـتفاده قـرار می گرفت، اسـتفاده از 
فلـزات گران بهـا در پرداخـت پـول به ایـران بود. در بررسـی این روش نـام ترکیه و هالک بانک برجسـته 
اسـت. بنـا بـه گزارش هـای موجود، به نظر می رسـد ایـن روش در اوایل تنهـا به منظور پرداخـت پول گاز 
صادراتـی ایـران اسـتفاده شـده اما با محدود شـدن روش های دیگـر تحریم و همچنین امنیـت این روش، 
میـزان اسـتفاده از آن نیـز به شـدت افزایـش یافت به نحوی که برآورد می شـود هند در سـال 2012 حدود 
55 درصـد از پـول نفـت خـام را از ایـن طریق به ایـران پرداخت کرده اسـت2. در بررسـی قابلیت های این 
روش در جابه جایـی ارقـام بـزرگ، تغییـرات میـزان صـادرات ترکیه طـی سـال های 2012 و 2013 جالب 

است )کاهش سال 2013 ناشی از تغییر در روش اجراست که در ادامه شرح داده می شود(. 

1- CNPC
2-  اندیشکده صدق، گزارش ناخوانده، صفحه 368
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جدول 16- تغییر صادرات طالی ترکیه به ایران

2013201220112010سال

160065005482صادرات طالی ترکیه به ایران )میلیون دالر(

منبع: بانک مرکزی

روش اجـرای ایـن فرآینـد بـه این شـیوه بود که طـرف ایرانی پس از صادرات، حسـاب هالـک بانک را به 
عنـوان حسـاب خـود معرفـی و خریـدار نیز وجـوه را بدون هیچ مشـکلی به این حسـاب واریز می کـرد. در این 
مرحلـه تجـار و واسـطه ها1 مابـه ازای وجـوه، طـال خریـداری می کردنـد. نحوه حمل طـال به ایران نیز شـامل 

دو روش مستقیم و غیرمستقیم بود: 
مسـتقیم: در ایـن روش کـه عمدتـا در سـال 2012 میالدی مورد اسـتفاده قرار گرفـت، طال از طریق   -

مبـادی خاصـی به ایـران حمل می شـد.
غیرمسـتقیم: بـا افزایـش تنش هـای داخلـی ترکیـه و ناامـن شـدن حمـل طال به ایـران، تجـار این   -
کشـور از سـال 2013 طـال را بـه دبـی صادر کرده و بـه طرف ایرانی تحویـل می دادند. بـازار دبی این 
قابلیـت را بـه طرفیـن ایرانـی مـی داد که به سـادگی با تبدیل طـال به ارز، وجـوه خـود را بپردازند یا با 

اسـتفاده از تعـدد کشـتی های موجـود، طال را بـه مقصد موردنظـر حمل کنند.
استفاده از شرکت های تراستی:  

برخـالف دو روش گذشـته کـه بیشـترین کاربـرد را بـرای حجم باالی پـول و خصوصا نفت خام داشـت، 
شـرکت های پتروشـیمی بـه دالیلـی همچـون عـدم حمایـت دولـت، تمایل بـه اسـتفاده از شـرکت های 
تراسـتی داشـتند. مکانیزم این روش بسـیار سـاده و به این صورت بود که شـرکت ها پس از فروش کاال، 
شـرکتی صـوری بـه عنوان فروشـنده کاال در کشـور ثالث معرفی می کردند؛ این شـرکت صوری حسـاب 
بانکـی خـود را بـرای دریافـت وجوه معرفی و خریـدار نیز وجوه را به این حسـاب واریز می کـرد. در مرحله 
بعـد ایـن شـرکت وجـوه را یـا بـا اسـتفاده از بانک هـای ایرانی تحریمـی یـا از طریق شـبکه صرافی های 
دبـی، بـه شـرکت واقعی تحویـل می داد. شـرکت صوری به دلیـل اینکه هیـچ دارایی و یـا مبادله دیگری 

نداشـت، در صـورت قرارگیـری در معـرض تحریم هـا، متوجه ضرر چندانی نمی شـد. 
اما اسـتفاده از این روش در کنار سـهولت نسـبت به سـایر روش ها، ریسـک ها و خطراتی را نیز به همراه 
داشـت؛ دزدی وجـوه، هـک شـدن حسـاب ها و عـدم انتقـال پول، بلوکه شـدن حسـاب های شـرکت صوری 

1-  که از مشهورترین این تجار می توان به رضا ضراب اشاره کرد.
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و عـدم همـکاری خریـدار از جملـه این ریسـک ها به حسـاب می آینـد. همچنیـن در صورتی کـه در هرکدام از 
بخش هـای انتقـال کاال تـا دریافـت وجوه مشـکلی ایجاد می شـد، شـرکت صادرکننـده نمی توانسـت ادعایی 

نسبت به مالکیت کاال داشته باشد که این مسئله در دور قبل مشکالتی را ایجاد کرده بود. 

درآمد و سود پتروشیمی های وابسته به صندوق
اعمـال محدودیت هـای تحریمـی به طورخـاص با هـدف کاهش درآمدهای ارزی کشـور و یا اختـالل در زمان 
برگشـت ایـن درآمدهـا، در دوره اخیـر شـدت گرفتـه اسـت. ازاین رو آن دسـته از شـرکت هایی کـه درآمدهای 
ارزی، سـهم بیشـتری در مجمـوع درآمدهـای آنهـا دارد، بیشـتر متأثـر شـده  اند. همان طورکـه بیان شـد بیش 
از دوسـوم درآمدهـای صنعـت پتروشـیمی ایـران از صـادرات تأمین شـده و این نسـبت برای پتروشـیمی های 
زیرمجموعـه صنـدوق بازنشسـتگی )بـا توجـه به سـهم بیـش از 50 درصدی صـادرات از مجمـوع درآمدهای 
آنهـا( بیشـتر اسـت. بنابرایـن بـه صورت کلی تشـدید شـرایط تحریمی خصوصا طی دو سـال اخیـر که منجر 
بـه افزایـش هزینه هـا خصوصـا در بخـش حمل ونقـل و تراکنش هـای بانکـی شـده، از دو طریـق بـر سـود 

پتروشیمی ها و در نتیجه سود عایدی صندوق بازنشستگی تأثیرگذار بوده است: 
کاهش حجم صادراتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات  -

افزایش بهای تمام شده درآمدهای صادراتی.  -

تغییر حجم صادرات محصوالت اصلی صندوق بازنشستگی در دور قبل تحریم
در ایجـاد اختـالل در سـود شـرکت ها عـالوه بر دو مورد بیان شـده در بـاال، چالش هایی ماننـد تغییر قیمت در 
بازار )خصوصا در بخش پلیمرها(، مشـکالت بازاریابی محصوالت، کنترل هزینه های داخلی و یا مشـکالت در 
تأمیـن خـوراک واحدها تأثیرگـذار بوده  اند. موضوع تأثیر قیمـت در بازارهای صادراتـی در خصوص محصوالت 
باالدسـتی ماننـد متانـول و تـا حـدی پلی اتیلن جدی تر بوده اسـت. بـه عنوان مثال، نوسـانات قیمتـی متانول 
درصـدی صادرات  طـی سـال های اخیر سـبب شـده تـا در مقطع تحریـم دور قبل، بـا وجود کاهش حـدود 20 
)سـال های 91 و 92(، درآمدهـای ارزی فروشـندگان ایرانـی حـدود 12 درصـد کاهـش یابد. البتـه عکس این 
موضـوع در سـال های بعـد روی داده و بـرای مثـال در سـال 95 بـه علت کاهش کم سـابقه قیمـت نفت و به 
تبـع آن قیمـت کامودیتی هایـی مثـل متانـول، بـا وجـود افزایش 15 درصـدی حجم متانـول صادراتـی ایران، 
درآمدهای صادراتی پتروشـیمی ها نسـبت به سـال 94 تغییری اندک در حدود 0.003 درصد داشـته اسـت. در 
نمـودار زیـر تغییـر 10 سـاله حجم و درآمدهـای صادراتی حاصـل از صادرات متانول ایران مشـاهده می شـود. 
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بنابرایـن می تـوان گفـت متغیر »قیمت متانول« که همبسـتگی شـدیدی با قیمت سـایر کامودیتی ها و قیمت 
نفت خام دارد، بیشـترین تأثیر را بر درآمدها و سـود شـرکت های متانولی ایران در طی سـال های اخیر داشـته 
و در مقاطـع دور قبـل تحریـم و دوره جدیـد آن، کاهـش حجـم صادراتـی به لطـف افزایش قیمـت متانول در 

بازار، تا حدی جبران شده و تأثیر شدید بر درآمد شرکت ها نداشته است. 

نمودار 10- تغییر حجم و درآمدهای صادراتی متانول ایران طی 10 سال اخیر
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تغییر حجم صادراتی                    تغییر درآمد صادراتی

منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

ایـن موضـوع بـرای محصـول پلی اتیلـن و دیگر مشـتقات اتیلن نیز صـادق اسـت؛ به طوری کـه در نمودار 
زیر مشـاهده می شـود در مقطع تحریم های دور قبل، پتروشـیمی های صادرکننده پلی اتیلن یعنی جم و شـازند 
بـه لطـف قیمت هـای باالی اتیلـن در بازار جهانی، تأثیـر زیادی از اعمال شـرایط تحریمی نپذیرفتنـد و حتی با 
وجـود کاهـش حجـم صادراتـی آنهـا در سـال 90 درآمدهای آنهـا حدود 10 درصد نسـبت به سـال 89 افزایش 
داشـته اسـت. امـا بـا ورود تولیدکننـدگان جدید بـه بازار پلیمرهـا خصوصـا ورود جدی آمریکا، قیمت مشـتقات 
اتیلن در بازارهای جهانی به نصف این میزان در سـال 2014 رسـیده و این موضوع سـبب شـده تا به تدریج از 

سال 95 با وجود افزایش حجم صادراتی، درآمدهای دالری این شرکت ها تغییر محسوسی پیدا نکند. 
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نمودار 11- روند تغییر حجم و درآمدهای صادراتی مشتقات اتیلن طی 10 سال اخیر
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منبع: محاسبات تحقیق با داده های گمرک

بنابرایـن کنتـرل درآمدهای پتروشـیمی ها بیشـتر متأثر از شـرایط بـازار جهانی و نـوع نقش آفرینی بخش 
بازاریابـی و بازرگانـی شـرکت های پتروشـیمی بـرای تأثیرگـذاری بر قیمت محصوالت اسـت. ایـاالت متحده 
نیـز بـا علـم به ایـن موضوع و همچنیـن تجربـه دور قبل تحریم نفـت خـام، اراده ای بر صفر کـردن صادرات 
پتروشـیمی ایـران حتـی در افـق میان مـدت نخواهـد داشـت؛ چـرا کـه هرگونـه ادعایـی دراین بـاره منجر به 
افزایـش قیمت هـا در بـازار و در نتیجـه خنثی سـازی اقدامـات تحریمـی خواهـد شـد. طـرف تحریم کننـده با 
تمرکـز بـر افزایـش هزینه های تمام شـده صادرات محصول، سـعی در به چالش کشـیدن شـرکت های ایرانی 
و تهدیـد درآمدهـای ارزی ایـن شـرکت ها دارد، ازایـن رو می تـوان گفت کنترل آثـار تحریـم از دو طریق برای 
پتروشـیمی های ایرانـی مؤثـر خواهـد بـود: اول مدیریـت میزان حجـم صادراتی، تنوع بخشـی به مشـتریان و 
ایجـاد مسـیرهای جدیـد صادراتی به منظـور افزایش درآمدهـا و دوم کنترل هزینه هـای دالری و در درجه بعد 

ریالی به منظور پایدارسازی سود. 
بررسـی صورت هـای مالـی 4 شـرکت اصلـی نشـان می دهـد درمقطـع اثرگـذاری تحریم هـای دور قبل 
یعنـی بـازه زمانـی سـال های 89 تا 91، میـزان فروش صادراتی اکثر شـرکت ها کاهش یافته اسـت. طی سـه 
سـال 89 تـا 91 به طورمیانگیـن حجـم صادراتـی پتروشـیمی جـم  25 درصد، پتروشـیمی فـن آوران 8 درصد، 
پتروشـیمی خـارک 1 درصـد کاهـش و تنهـا پتروشـیمی شـازند توانسـته طـی این مـدت 20 درصـد افزایش 
فـروش صادراتـی را تجربـه کنـد. طـی ایـن مدت جانشـینی درآمدهـای صادراتـی یا بـا جبـران آن از طریق 

افزایش فروش داخل بوده، یا نوسانات قیمت محصوالت به کمک پتروشیمی ها آمده است. 
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نمودار 12- تغییر حجم صادرات و فروش داخلی پتروشیمی های اصلی در دوره قبل تحریم ها

منبع: محاسبات تحقیق با داده های صورت مالی

جمع بندی بخش دوم؛ تحلیل سه سناریو در تأثیر تحریم بر صندوق بازنشستگی
بررسـی سـاختار هزینه های شـرکت های پتروشـیمی نشـان می دهد، بیـن 50 تا 75 درصد مجمـوع هزینه ها 
مربـوط بـه تأمیـن خوراک اسـت کـه درحال حاضـر بر اسـاس فرمولی همـراه با تعدیـالت نرخ ارز محاسـبه 
می شـود. ایـن نسـبت در پتروشـیمی های الفینـی بیـن 70 تـا 75 درصـد و در پتروشـیمی های متانولـی بین 
50 تـا 60 درصـد مجمـوع هزینه هاسـت. در نمـودار زیـر ترکیـب اجـزای اصلـی هزینه هـای شـرکت های 
اصلـی صندوق بازنشسـتگی بر اسـاس تحلیـل داده هـای صورت های مالی این شـرکت ها در دو سـال اخیر، 

مشاهده می شود. 
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نمودار 13- ترکیب هزینه ها در پتروشیمی های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: محاسبات تحقیق با داده های صورت مالی

بـر اسـاس ایـن ترکیـب، بخـش دالری هزینه هـای شـرکت ها عمدتـا شـامل هزینه هـای حمل ونقـل 
)صادراتـی(، کاتالیسـت و موادشـیمیایی و کارمزدهـای فروش محصوالت صادراتی اسـت. سـهم این هزینه ها 
در 4 پتروشـیمی موردنظـر، بـه طور میانگیـن برآورد 10 درصدی دارد. این نسـبت در پتروشـیمی های متانولی 
بـه دلیـل هزینه هـای بـاالی حمل ونقـل حـدود 15 درصد و در پتروشـیمی های الفینـی حدود 5 درصد اسـت. 
اعمـال محدودیت هـای تحریمـی منجـر بـه افزایش این هزینه ها برای شـرکت ها شـده و در نتیجه سـود این 

پتروشیمی ها را تحت تأثیر قرار می دهند. 
همان طورکـه بیـان شـد، حـوزه تمرکـز تأثیر تحریـم عمدتا در بخـش حمل ونقـل، تراکنش هـای مالی و 
همچنیـن تأمیـن کاتالیسـت و مـواد شـیمیایی حیاتی و موردنیـاز صنعت پتروشـیمی اسـت. اظهارنظر فعاالن 
صنعـت و همچنین بررسـی صورت های مالی شـرکت های پتروشـیمی نشـان می دهد، در بخش هـای مذکور 

محدودیت های تحریمی منجر به افزایش هزینه ها در بازه 5 تا 20 درصدی شده است. 
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جدول 17- حوزه های تمرکز تحریم و تأثیر میانگین آن بر ساختار مجموع هزینه های
4 پتروشیمی اصلی صندوق بازنشستگی

کاتالیست و کمیسیون فروشحمل ونقل مایعحوزه تمرکز
موادشیمیایی موردنیاز

30%100%20%میانگین افزایش هزینه ها متأثر از شرایط تحریمی

1%0.2%10%تأثیرگذاری بر ساختار مجموع هزینه ها

بـه منظـور درک بهتـر تأثیر شـرایط تحریمی بر جریـان مالی و سـود و زیان پتروشـیمی های زیرمجموعه 
صنـدوق، از روش سـناریو، تأثیـر تغییـر هر یـک از مؤلفه های مورد اشـاره در جـدول باال بر درآمـد، هزینه و در 
نتیجه سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی در سـال پایه 96 به تفکیک چهار شـرکت اصلی بررسـی شـده است. 
بـه دلیـل این کـه در سـال 97 به علـت اثرگـذاری افزایش نرخ تسـعیر ارز به موجـب اعمال مجـدد تحریم ها و 
همچنیـن تشـدید فشـارها و محدودیت هـای تحریمـی، جریان مالی شـرکت ها دچـار تغییراتی شـد، به منظور 

رفع اثر این تغییرات برون زا، یک سال قبل یعنی سال 96 به عنوان سال مبنا انتخاب شد. 
بـر این اسـاس، در سـه سـناریوی خوش بینانـه، پایه و بدبینانـه و با فـرض ثابت ماندن سـایر عوامل مؤثر 
بـر سـودوزیان، تأثیـر تحریم هـا بـر درآمد و سـود پتروشـیمی های وابسـته به صندوق بازنشسـتگی محاسـبه 

شده که در جداول زیر قابل مشاهده است. 

جدول 18- تغییر سود خالص شرکت پتروشیمی جم در سناریوهای مختلف تأثیر تحریم بر مبنای سال مالی 96

سناریو بدبینانهسناریو پایهسناریو خوش بینانهپتروشیمی جم

متغییرهای 
تحریمی

10% -5%-0%تغییر حجم صادراتی

0%0%0%تغییر هزینه حمل و نقل

50%30%10%تغییر هزینه کاتالیست

200%100%50%تغییر هزینه کمیسیون فروش

نتایج

4%-2%-0%تغییر خالص درآمدها

2%1%0%تغییر خالص هزینه ها

17% -9%-1%-تغییر سود خالص شرکت

منبع: محاسبات تحقیق
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پتروشـیمی جـم بـا توجه بـه صادرات عمـده محصوالت پلیمـری که به صـورت جامد هسـتند، از تحریم 
حـوزه حمل ونقـل بـه انـدازه پتروشـیمی های مایع متأثر نشـده، ازایـن رو در سـناریوهای مختلـف از تغییر این 
هزینه چشم پوشـی شـده اسـت. بـر این اسـاس، تأثیـر محدودیت هـای ناشـی از تحریـم در خوش بینانه ترین 
و بدبینانه تریـن سـناریو سـود خالـص شـرکت و درواقـع سـود عایدی صنـدوق بازنشسـتگی را بـه ترتیب 1 و 
17 درصـد کاهـش می دهد. سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی از این پتروشـیمی در سـال 96 برابـر با 1100 

میلیارد تومان بوده است. 

جدول 19- تغییر سود خالص شرکت پتروشیمی فن آوران در سناریوهای مختلف تأثیر تحریم
بر مبنای سال مالی 96

سناریو بدبینانهسناریو پایهسناریو خوش بینانهپتروشیمی فن آوران

متغییرهای 
تحریمی

10% -5%-0%تغییر حجم صادراتی

30%20%10%تغییر هزینه حمل و نقل

0%0%0%تغییر هزینه کاتالیست

200%100%50%تغییر هزینه کمیسیون فروش

نتایج

7%-3%-0%تغییر خالص درآمدها

7%4%2%تغییر خالص هزینه ها

27% -15% -3%-تغییر سود خالص شرکت
منبع: محاسبات تحقیق

پتروشـیمی فـن آوران بـا توجه به صادرات محصوالت مایع )متانول( و سـهم بـاالی این هزینه در مجموع 
هزینه هـا، تأثیـر بیشـتری از اعمـال محدودیت هـای تحریمـی خواهـد پذیرفـت، امـا در عـوض همان طورکه 
در بخـش کاتالیسـت بیـان شـد، تغییـر هزینـه کاتالیسـت با توجـه به امـکان تأمیـن محصـوالت اصلی این 
پتروشـیمی از داخـل معـادل صفـر در نظر گرفته شـده اسـت. چنانچه مشـاهده می شـود، بین 3 تـا 27 درصد 
کاهـش سـود بر اثـر محدودیت های تحریـم متوجه این شـرکت خواهد بود. این شـرکت در سـال 96، معادل 

97 میلیارد تومان سود برای صندوق بازنشستگی به همراه داشته است. 
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جدول 20- تغییر سود خالص شرکت پتروشیمی خارک در سناریوهای مختلف تأثیر تحریم بر مبنای سال مالی 96

سناریو بدبینانهسناریو پایهسناریو خوش بینانهپتروشیمی خارک

متغییرهای 
تحریمی

10% -5%-0%تغییر حجم صادراتی

30%20%10%تغییر هزینه حمل و نقل

0%0%0%تغییر هزینه کاتالیست

200%100%50%تغییر هزینه کمیسیون فروش

نتایج

9%-5%-0%تغییر خالص درآمدها

3%2%1%تغییر خالص هزینه ها

20% -10% -1%-تغییر سود خالص شرکت
منبع: محاسبات تحقیق

شـرایط پتروشـیمی خـارک مشـابه با پتروشـیمی فن آوران اسـت، با این تفـاوت که تمام محصـوالت این 
شـرکت صـادر می شـود. ازایـن رو بـا توجـه به سـناریوهای در نظـر گرفته شـده این شـرکت می توانـد بین 1 
تـا 20 درصـد از تحریم هـای پتروشـیمی متأثـر شـود. ایـن شـرکت در سـال 96، 166 میلیارد تومان سـود به 

صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است. 

جدول 21- تغییر سود خالص شرکت پتروشیمی شازند در سناریوهای مختلف تأثیر تحریم بر مبنای سال مالی 96

سناریو بدبینامهسناریو پایهسناریو خوش بینانهپتروشیمی شازند

متغییرهای 
تحریمی

10% -5%-0%تغییر حجم صادراتی

0%0%0%تغییر هزینه حمل و نقل

50%30%10%تغییر هزینه کاتالیست

200%100%50%تغییر هزینه کمیسیون فروش

نتایج

4%-2%-0%تغییر خالص درآمدها

1%1%0%تغییر خالص هزینه ها

31% -16% -1%-تغییر سود خالص شرکت
منبع: محاسبات تحقیق
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پتروشـیمی شـازند نیـز از جملـه پتروشـیمی های الفینی اسـت کـه عمده محصـوالت آن به صـورت جامد 
بوده و لذا تغییر هزینه حمل ونقل برای این شـرکت محسـوس نیسـت. ازاین رو هزینه کاتالیسـت از بخش های 
مهم هزینه ای این شـرکت بوده که تغییرات آن تحت سـناریوهای تحریمی در نظر گرفته شـده اسـت. بر این 
اسـاس سـود خالص این شـرکت در سـناریوهای مختلف بین 1 تا 30 درصد کاهش خواهد یافت. این شـرکت 

در سال 96، معادل 78 میلیارد تومان سود به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است. 
در نتیجه، سـود خالص عایدی صندوق بازنشسـتگی بابت سـهامداری در پتروشـیمی های اصلی، در سـه 
سـناریوی تحریمـی در نمـودار زیـر خالصه شـده اسـت. مطابـق این نمـودار در سـه سـناریوی در نظرگرفته 
شـده، سـود عایـدی صنـدوق بازنشسـتگی با اعمال شـرایط تحریمی بیـن 1.2 تـا 18 درصد تحـت تأثیر قرار 
گرفتـه و نسـبت بـه شـرایط بـدون تحریم کاهش دارد. بیشـترین سـود عایـدی از پتروشـیمی جم بـوده و بر 
همیـن اسـاس اسـتراتژی های فـروش و بازاریابـی این شـرکت به صورت مسـتقیم بـر جریان مالـی صندوق 
بازنشسـتگی تأثیرگـذار خواهـد بـود. همچنین پتروشـیمی های متانولی در مقایسـه با الفینی ها بـه صورت کلی 
بیشـتر تحـت تأثیـر تحریـم قرار خواهند گرفـت. با وجود این، پتروشـیمی های الفینـی به دلیل الـزام به تأمین 

عمده کاتالیست و مواد شیمیایی از خارج کشور، هزینه باالیی در این بخش متحمل می شوند. 

نمودار 14- وضعیت سود عایدی صندوق بازنشستگی از پتروشیمی های وابسته در سه سناریو بر مبنای سال 96

منبع: محاسبات تحقیق



235فصلپنجم:جمعبندی

بخش سوم؛ راه کارهای کاهش آسیب های تحریمی برای صندوق بازنشستگی
مجموعـه مسـائلی کـه در بخش هـای پیش بـه عنوان مؤلفه هـای اثرپذیر از شـرایط تحریم، بـه تفصیل مورد 
بررسـی قـرار گرفـت، در نهایـت خـود را در قالـب کاهـش درآمدهـا و یا افزایش هزینه های شـرکت ها نشـان 
می دهنـد. از سـویی بخـش پتروشـیمی با چالش هـای دیگری از جملـه افزایش نـرخ ارز، افزایـش هزینه های 
ریالـی شـرکت ها، تغییـرات قواعـد مالیاتـی، تغییرات نـرخ خوراک و مشـکالت تأمیـن آن نیز روبه رو هسـتند 
کـه منجـر بـه تغییراتی در جریان سـود و زیـان آنها می شـود. بنابراین حـوزه تمرکز این تحقیق بررسـی تأثیر 
مسـتقیم محدودیت هـای تحریمـی بر پتروشـیمی ها بـوده و از بررسـی جزئـی عوامل داخلی صرف نظر شـده 
اسـت. به طورکلـی 6 محـور و مؤلفـه تحریم پذیـر صنعت پتروشـیمی و شـرایط پتروشـیمی های زیرمجموعه 
صنـدوق بازنشسـتگی در ارتبـاط بـا ایـن محورها مورد بررسـی قـرار گرفت. بر این اسـاس، اعمـال تحریم ها 
درحال حاضـر سـبب شـده تـا حـدود 10 درصـد سـود بالقـوه شـرکت های پتروشـیمی و بالتبـع سـود عایدی 
صنـدوق بازنشسـتگی از سـرمایه گذاری در ایـن شـرکت ها، کاهـش یابـد. از 6 محور بیـان شـده، 4 محور در 
کوتاه مـدت بـر جریـان نقـدی شـرکت ها تأثیرگـذار بـوده و 2 محور تأمیـن مالـی و تأمین خـوراک واحدهای 
توسـعه ای در میان مـدت گریبان گیر پتروشـیمی های صندوق بازنشسـتگی خواهند بود. ازایـن رو در این بخش، 
راهکارهـای ممکـن و قابل اجـرا بـرای گریـز از تحریم هـای یادشـده و کاهش آثـار منفی آن بر جریـان مالی 

صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار می گیرد. 

راهکارهای ضدتحریمی در تأمین مالی
جمع بنـدی آثـار تحریـم در بخـش تأمیـن مالـی پتروشـیمی این شـد کـه ابزارهایی ماننـد اسـتفاده از خطوط 
اعتبـاری خارجـی، صنـدوق توسـعه ملـی و حتـی دریافـت تسـهیالت از بانک های داخلـی در شـرایط کنونی 
تحریـم، بـه دلیـل معایـب و مشـکالتی کـه دارند، قابل اسـتفاده بـرای تکمیـل طرح های توسـعه ای صندوق 
بازنشسـتگی از جملـه ABS و مسجدسـلیمان نیسـتند. همچنیـن بـه دلیـل وجـود ریسـک های طبیعـی در 
پیشـرفت پروژه های صنعت پتروشـیمی و ریسـک های اقتصادی متأثر از تحریم، اسـتفاده از پورتفوی متنوعی 
از روش هـای تأمیـن مالـی بـرای تکمیـل طرح هـا پیشـنهاد می شـود. ازایـن رو در شـرایط فعلـی سـه گزینه 
تأمین مالـی از طریـق آورده نقـدی سـهامداران، انتشـار اوراق و ایجاد صنـدوق پروژه خصوصـی، برای تکمیل 

دو طرح اصلی صندوق بازنشستگی پیشنهاد می شود. 
طـی دو سـال اخیـر بـه دلیـل افزایـش نـرخ تسـعیر ارز و درعین حـال صادراتی بـودن عمـده محصوالت 
تولیـدی پتروشـیمی های صنـدوق بازنشسـتگی، وضعیت نقدینگی در دسـترس شـرکت ها بهبود نسـبی یافته 
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و ایـن شـرکت ها عالوه بـر پرداخت سـود سـهامداران )از جملـه هلدینگ بازنشسـتگی کشـوری(، منابع نقدی 
در دسـترس دارنـد کـه منجـر بـه افزایـش سـود انباشـته آنها شـده اسـت. بـرای مثـال 4 پتروشـیمی اصلی 
صنـدوق، در سـال 97 روی هم رفتـه 8400 میلیـارد تومـان سـود خالص ایجاد کردند که با کسـر سـود سـهام 
مصـوب و تخصیـص یافتـه به سـهامداران )از جملـه 2220 میلیارد تومان سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی( 
و هزینه هـای مالـی، مبلغـی معـادل 4916 میلیـارد تومـان سـود نقـدی در اختیار آنها قـرار گرفته که به سـود 
انباشـته ایـن شـرکت ها اضافـه می شـود. همچنین رونـد افزایش این سـود نقدی در سـال 98 نیز حفظ شـده 
و مطابـق صورت هـای مالـی میـان دوره این شـرکت ها، مجموع سـود خالص ایجاد شـده برای این شـرکت ها 
برابـر 5728 میلیـارد تومـان بـوده کـه حدود 22 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال 97 )شـش ماهه منتهی 
بـه 31 شـهریور 97( افزایـش یافتـه اسـت، بنابراین رشـد سـود خالـص شـرکت ها در انتهای سـال 98 قطعی 
خواهد بود. از طرفی با حفظ نسـبت سـود سـهامی که شـرکت ها به سـهامداران خود در 5 سـال قبل داده اند 
و بـا فـرض 20 درصد رشـد سـود خالـص در سـال 98، مطابق نمـودار زیر پیش بینی می شـود، مبلغـی معادل 
6220 میلیارد تومان با کسـر سـود سـهام پرداختی، در اختیار شـرکت ها باشـد که با اختصاص درصدی از آن 

می  توان برای تکمیل طرح های توسعه ای استفاده کرد. 

نمودار 15- روند 5 ساله تغییر نقدینگی در دست پتروشیمی ها برای طرح های توسعه ای و پیش بینی سال 98

منبع: محاسبات تحقیق
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از طرفـی، مطابق جدول زیر طرح توسـعه ای ABS/Rubber پتروشـیمی جم، مطابـق آخرین برآوردهای 
صـورت مالـی، تاکنـون 1797 میلیـارد تومـان مخارج داشـته و در مقابـل معـادل 1710 میلیارد تومـان اعتبار 
بـرای تکمیـل طـرح تا شـهریور 99 نیـاز دارد. اختصـاص این اعتبـار از کانـال آورده های نقدی، هـم از طریق 
سـهامدار عمـده ایـن طـرح یعنـی پتروشـیمی جـم و هـم از طریـق اعطای بخشـی از سـهام پروژه بـه دیگر 

پتروشیمی ها در ازای اختصاص اعتبار آنها به منظور تکمیل طرح، قابل تحقق است. 

جدول 22- برنامه تأمین اعتبارات طرح ABS/Rubber پتروشیمی جم

مبلغمحل تأمین
9596979899درصد)میلیون ریال(

0%0%44%22%9%46%16.281.139مخارج انجام شده توسط سهامداران- واقعی

0%0%79%21%0%5%1.696.044مخارج انجام شده از محل تسهیالت- واقعی

0%100%0%0%0%14%5.000.000سایر منابع تأمین مالی )اوراق مشارکت(- مورد نیاز

0%100%0%0%0%6%2.042.196از محل تسهیالت بانکی- مورد نیاز

3%97%0%0%0%29%10.064.007تأمین برآورد نقدی سهامداران- مورد نیاز

1%48%24%11%4%100%35.083.386جمع

منبع: صورت مالی اسفند 97 شرکت پلیمر پادجم

همچنیـن بـا توجـه بـه این کـه اتمـام پـروژه اوره- آمونیاک مسـجد سـلیمان بـا اختصاص مبلغـی حدود 
میلیـارد تومـان بـه اتمام خواهد رسـید، گزینه های در اختیار این شـرکت و درواقع هلدینگ بازنشسـتگی،   500

انتشـار اوراق مشـارکت در بـازار سـرمایه و یـا ایجاد صندوق پـروژه برای اتمام آن اسـت.

راهکارهای ضدتحریمی در تأمین دانش فنی و کاتالیست
در حـوزه دانـش فنـی طرح های موجـود، هر چند راهبـرد غالب اکثر پتروشـیمی ها تاکنون خرید فنـاوری بوده 
اسـت امـا بـا توجـه به ظرفیت هـای ایجاد شـده به خصوص طی 5 سـال اخیـر و بعـد از تحریـم دور قبل، به 
ویـژه در حـوزه کاتالیسـت و طرح هـای عمـده کشـور ماننـد متانـول و الفین ها، می تـوان به منابـع داخلی اتکا 
کـرد. ایـن موضـوع در خصـوص طرح هـای پایین دسـتی ماننـد ABS/Rubber البته صـادق نبـوده و راهبرد 
اصلـی در ایـن طرح هـا همچنـان خریـد فنـاوری اسـت. بـا ایـن حال، بـا تعریـف دقیق تـر برنامه هایـی برای 
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انتقـال فنـاوری در ایـن طرح هـا و همکاری سـهامدار عمده این طرح )پتروشـیمی جم( با شـرکت های داخلی 
بـرای انتقـال فنـاوری، می تـوان تـا حـدودی نیـاز به خارج بـرای تأمیـن دانش فنی این دسـت طرح هـا را نیز 

کاهش داد.  
همچنیـن در خصـوص تأمین کاتالیسـت با توجه به حضور بیشـتر صندوق بازنشسـتگی در حـوزه متانول، 
الفیـن و اخیـرا اوره و آمونیـاک کـه از طرح هـای عمـده صنعـت پتروشـیمی بـوده و همچنیـن برنامه هـای 
آینـده صنعـت حاکـی از نیـاز روزافـزون بـه کاتالیسـت های فرآینـدی آنهاسـت، تعریـف یک بسـتر همکاری 
هلدینگ هـای بازنشسـتگی کشـوری بـا شـرکت های داخلـی توانمنـد در حـوزه کاتالیسـت بـرای تأمین این 
مـاده حیاتـی طرح های باالدسـتی، ضـرورت دارد. سـازوکار ارزیابـی این شـرکت ها می تواند از مسـیر معاونت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و معرفی شـرکت های توانمند بـرای همکاری با پتروشـیمی های صندوق 

بازنشستگی باشد. 

نمودار 16- طرح مفهومی ایجاد سازوکار تأمین داخلی کاتالیست طرح های اولویت دار صندوق بازنشستگی
با حمایت معاونت علمی

راهکارهای ضدتحریمی در صادرات فرآورده ها
بررسـی بازارهـای صادراتـی محصـوالت پتروشـیمی در چند سـال گذشـته، حاکـی از کاهش شـدید تنوع در 
مقاصـد صادراتـی هم زمـان بـا تشـدید تحریم هـای دور قبـل اسـت. به طوری کـه در سـال 97، مقصـد بیش 
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از 85 درصـد دو محصـول اصلـی پتروشـیمی های صنـدوق بازنشسـتگی یعنی متانـول و پلی اتیلن دو کشـور 
چیـن و هنـد هسـتند. از طرفی بـازار اروپا از سـال 92 تقریبا از دسـترس پتروشـیمی های ایرانی خارج شـده و 
جایگزیـن ایـران در این منطقه، عربسـتان و آمریکا شـده اند. بنابراین بـازار چین و در درجه بعـد هند، بازارهای 
بـه نسـبت مطمئـن فـروش محصـوالت پتروشـیمی در میان مدت خواهنـد بود. حفظ بـازار چیـن و هند قطعا 
اولویـت اول پتروشـیمی های ایرانـی در صادرات محصـوالت خواهد بود؛ این موضـوع در خصوص محصوالت 
و مشـتقات اتیلـن جدی تـر بـوده و بـا وجـود رقابـت روزافـزون بیـن محصـوالت ایرانـی، عربسـتانی و اخیرا 

آمریکایی در بازار چین، حفظ این بازار به صورت جدی بایستی در دستور کار شرکت ها قرار گیرد. 
همان طورکـه اشـاره شـد، یکـی از راهکارهـای کلـی مقابلـه با تحریـم فروش محصـول، ایجـاد تنوع در 
مقاصـد صادراتـی اسـت. اما مهم تـر از این موضوع، یافتـن جایگزین بـرای محصوالت صادراتی فعلی اسـت. 
ازایـن رو، در بخـش پیـش اشـاره ای بـه وضعیت صادرات ایران به کشـورهای همسـایه شـد. بزرگ تریـن بازار 
محصـوالت پتروشـیمی میـان همسـایه های ایـران کشـور ترکیه اسـت. بررسـی تأمین کننـدگان محصوالت 
اصلـی پتروشـیمی ترکیـه نشـان می دهـد، ایـران علی رغم همسـایگی بـا ترکیه و داشـتن مرز زمینی، سـهم 

کوچکی از بازار این کشور را در اختیار دارد. 

جدول 23- رقبای ایران در واردات محصوالت پتروشیمی ترکیه در سال 2016

سهم کشورها در واردات
اوره ترکیه

سهم کشورها در واردات 
اتیلن گالیکول ترکیه

سهم کشورها در واردات
متانول ترکیه

سهم کشورها در واردات
پلی اتیلن ترکیه

سهم کشور سهم کشور سهم کشور سهم کشور

% 33 مصر % 57 عربستان % 29 ایران % 21 عربستان

% 22 روسیه % 19 کویت مصر 26 % % 8.9 کره جنوبی

% 18 اوکراین % 10 آمریکا % 19 عربستان % 8.6 ایران

% 7.2 ایران % 5.7 ایران % 9.8 آذربایجان % 5.3 بلژیک

% 4.3 کرواسی % 3.1 بلژیک % 9.7 ترینیداد % 4.8 اسپانیا

% 3 چین % 1.8 روسیه % 4.6 روسیه % 4.2 آلمان

% 2.6 ترکمستان % 0.9 هلند لیبی %1.3 % 3.6 ازبکستان

منبع: مرکز پژوهش ها
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تمرکـز بـر بـازار ترکیه به عنـوان بزرگ ترین بازار پتروشـیمی همسـایه با حضـور رقبایی مثل عربسـتان، 
یکـی از راهکارهـای راهبـردی بـرای جلوگیـری از حـذف تدریجـی ایـران از این بـازار بوده که طبیعتـا باید با 
سیاسـت های حمایتـی دولـت از جمله حمایت هـای تعرفه ای و لجسـتیکی، همراه باشـد. درحال حاضر به دلیل 
شـرایط تحریمـی هزینـه حمل ونقـل دریایی تـا 30 درصد افزایـش یافته و با وجـود مرز زمینی بـا ترکیه، این 

کشور می تواند یکی از جایگزین های مقاصد دریایی باشد.   
همچنین تجربه دور قبل تحریم ها منجر به ایجاد و تقویت شـرکت های تراسـتی از سـوی پتروشـیمی ها 
و هلدینگ هـای باالسـری بـرای دورزدن تحریـم فـروش محصـول شـد. ایـن شـرکت ها اغلـب توسـط 
هلدینگ هـای داخلـی ایجـاد و بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای منطقـه ای در امـارات، عمـان یـا ترکیـه فعالیـت 
می کردنـد. امـا غیریکپارچـه عمل کردن آنها موجب رقابت های نادرسـت در فروش محصوالت مشـابه توسـط 
شـرکت های مختلـف داخلـی می شـد که بـا اصـل مقابله همه جانبـه با تحریـم در تضـاد بـود. درعین حال به 
دلیـل باالبـردن هزینـه شناسـایی و تحریم این شـرکت ها عـدم تجمیع آنهـا در یک شـرکت، اقدامی صحیح 
بـوده اسـت. از ایـن تجربـه در دور جدیـد تحریم هـا کم وبیـش اسـتفاده می شـود. ازایـن رو اسـتفاده مجـدد از 
ظرفیـت  تراسـتی ها بـا قیـد هماهنگی داخلـی و اقـدام یکپارچه امـا در قالب شـرکت های متنوع، یـک گزینه 

تجربه شده برای صادرات محصوالت به کشورهای مقصد است. 

راهکارهای ضدتحریمی در حمل ونقل محصوالت
اظهـار فعـاالن صنعـت پتروشـیمی علی الخصـوص در حـوزه صـادرات شـیمیایی های مایع نشـان می دهد طی 
یـک سـال اخیـر، با تشـدید تحریم های آمریـکا علیه ایـران و ایجـاد محدودیت هـا در حوزه حمل و نقـل، هزینه 
حمـل هـر تـن محصـول مایع به مقصـد چین به طـور متوسـط 50 دالر و به مقصد هنـد حدود 30 دالر اسـت. 
از ایـن رو، در فصـل گذشـته بـا توجـه به اعـداد و ارقـام باال و نیـز درنظرگرفتن هزینه هـای فعلی به عنـوان مبنا، 
تخمینی از هزینه های حمل محصوالت مایع در افق 5 سـال آتی در دو سـناریوی حمل با کشـتی های چارتری 
خارجـی و خریـد کشـتی و حمـل با ایـن تانکرها صـورت گرفت. بر اسـاس این محاسـبات که بـا درنظرگرفتن 
فروضـی واقع بینانـه و مطابـق مطالعات بازار از تانکرهای شـیمیایی انجام شـد، با حفظ شـرایط تحریـم، اقدام به 
خریـد تانکرهـای شـیمیایی و صـادرات محصول با کشـتی های داخلی )سـرمایه گذاری 1.2 میلیـارد دالری( و با 
فـرض فـروش تمام کشـتی های در اختیار طی 5 سـال آتی، چیـزی در حدود 0.5 میلیـارد دالر صرفه جویی ارزی 
بـرای پتروشـیمی های ایـن حـوزه ازجمله شـرکت های در اختیـار صندوق بازنشسـتگی حاصل خواهد شـد. این 

عدد معادل مجموع سود خالص دو پتروشیمی بزرگ متانولی ایران یعنی زاگرس و فن آوران است. 
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نمودار 17- مقایسه دو سناریوی حمل با کشتی تا سال 1403

منبع: محاسبات تحقیق

همچنین  و  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  آروماتیکی1،  و  متانولی  پتروشیمی های  سرمایه گذاری  این  ذی نفعان 
هلدینگ های سرمایه گذاری پتروشیمی هستند. تحقق این میزان سرمایه گذاری در حالت حدی و با فرض صادرات 
100 درصدی محصوالت با تانکرهای داخلی است، بنابراین با ایجاد کنسرسیومی از شرکت های ذی نفع در این 
کسب وکار، از یک سو ریسک ایجاد یک شرکت و امکان تحریم آن کاهش یافته و از سویی امکان تحقق درصدی 
از سرمایه گذاری موردنیاز ایجاد خواهد شد. با توجه به سهامدار بودن صندوق بازنشستگی در شرکت های فن آوران، 
خارک، جم و ملی نفتکش ایران، یکی از ذی نفعان اصلی این موضوع، صندوق و هلدینگ های مرتبط با آن است.

نمودار 18- ذی نفعان سرمایه گذاری بر کشتی های حمل محصوالت مایع پتروشیمی

1- شـامل پتروشـیمی فعلـی متانولـی ایـران )زاگـرس، فـن آوران، خـارک و شـیراز(، پتروشـیمی های متانولـی در شـرف بهره بـرداری )کاوه، 
مرجان، بوشهر( پتروشیمی های اصفهان، جم و شازند هستند. 
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راهکارهای ضدتحریمی در تبادالت مالی و بانکی
اصلی تریـن راهکارهـای آزمون شـده در حـوزه مبـادالت بانکی، سـه روش بانک هـای ثالث خطرپذیـر، فلزات 
گران بهـا و ایجـاد و تقویت شـرکت های تراسـتی هسـتند. ازاین رو اسـتفاده مجـدد از این راهکارهـا الزامات و 

اقتضائاتی دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد: 
ورود بانک های ثالث خطرپذیر:  -

میـزان خطـرات ناشـی از تحریـم بانـک درگیـر در ایـن روش بـه میزانی اسـت که تنهـا در صـورت انجام 
توافقـات سیاسـی در سـطوح باالی دو کشـور، می توان به اجرایی شـدن آن امیدوار بـود. همچنین تحوالت 
سیاسـی چیـن بـه خصـوص توافقات تجـاری میان ایـن کشـور و آمریکا به نحوی اسـت که بعیـد به نظر 
می رسـد چیـن بـار دیگر از این اسـتراتژی اسـتفاده کند. در کنار ایـن عوامل، باید به کارمزد بـاالی دریافتی 

بانک ها اشاره کرد که موجب می شود این روش برای ارقام کوچک منطقی به نظر نرسد. 
استفاده از فلزات گران بها:  -

اجـرای ایـن روش نیازمنـد دو زیر سـاخت اصلی اسـت. زیر سـاخت اول وجود بانکی معتمـد که حاضر به 
همـکاری در اجـرای ایـن روش باشـد و دوم ایجـاد زیرسـاخت های امنیتـی کـه حمـل محموله های طال 
را ایمـن کنـد. همچنیـن ریسـک تغییرات قیمت طـال در کوتاه مدت، ریسـک قابل مالحظه ای محسـوب 

می شود. این سه عامل در کنار یکدیگر اجرای این روش را نیز غیرمحتمل کرده است. 
استفاده از شرکت های تراستی:  -

ایـن روش اکنـون اصلی تریـن راه حل مواجهـه با تحریم بخش بانکی به شـمار می رود اما مـرور تجربیات 
دو ریسک جدی این روش را روشن می کند: 

ریسـک خـراب کاری، دزدی یـا هک شـدن: ایـن مسـئله را می تـوان هزینه اصلـی اسـتفاده از این   -
روش دانسـت، به نحوی کـه در دور قبلـی تحریم هـا، شـرکت های پتروشـیمی بـا ضررهـای چنـد ده 

میلیون دالری مواجه شده اند؛ در این دور نیز کماکان این ریسک ها باقی خواهند ماند. 
ریسـک افزایش فشـار کشـورهای میزبان: شـرکت های صوری به منظور توانایی باالتر در دورزدن   -
تحریم هـا همـواره در کشـورهای ثالـث به ثبت می رسـند. طی سـال های گذشـته و با شـدت گرفتن 
مقرراتـی ماننـد مقـررات ضدپولشـویی، فعالیـت این شـرکت ها نیز با سـختی هایی مواجه بوده اسـت؛ 
بـه عنـوان آخریـن نمونـه این فشـارها، می توان بـه فشـارهای امارات متحـده بر صرافی های کشـور 
خـود در همـکاری بـا شـرکت های صـوری اشـاره کـرد که مشـکالت بسـیاری را برای شـرکت های 
ایرانـی به وجـود آورد. ادامـه رونـد گذشـته و افزایـش فشـارها بـه نحوی خواهـد بود کـه فعالیت این 
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دست شرکت ها طی سال های آینده با محدودیت های جدی مواجه شود. 

بـا توجـه به این دو ریسـک، اتکای میان مـدت و بلندمدت به این روش می تواند شـرکت های پتروشـیمی 
را بـا چالش هـای جـدی مواجه کند. ازاین رو ایجاد سـازوکاری بـرای انجام تراکنش های مالـی، امری ضروری 

است که در ادامه به کلیات آن اشاره خواهد شد. 

روش پیشنهادی چهارم: استفاده از اتاق پایاپای
مرور روش های اجرا شـده و تجربیات کشـور نشـان می دهد هرگونه حمل و نقل مالی هزینه ها و ریسـک های 
خـاص خـود را بـه همـراه خواهـد داشـت. این مسـئله مـا را به حـذف یا بـه حداقل رسـاندن مبـادالت بانکی 
هدایـت می کنـد. ایجـاد یـک اتـاق پایاپـای می تواند این هـدف را بـرای ما محقق کنـد اما دلیل عـدم اجرای 

آن را در دور قبل باید چند مورد دانست:  
نیـاز بـه تضمین هـای دولـت: در اتـاق پایاپـای نیازمنـد وجـود نهـاد ثالثی هسـتیم کـه کارکرد اتـاق را   -
تضمیـن کنـد. بنـا بـه ریسـک ها، ایـن تضمیـن تنهـا از سـوی دولت هـا معتبـر خواهد بـود. این نیـاز به 

دخالت دولت، در کنار سرعت پایین واکنش ذاتی دولت ها، باعث عدم اجرای آن شد. 
نیـاز بـه سـرمایه گذاری در بسـتر مالی: طراحی این بسـترهای مالی اجـرای اتاق پایاپای نیز، خـود یکی از   -

این مشکالت اصلی است که اجرای آن توسط یک شرکت خصوصی را غیرمحتمل می کند. 

امـا بـا پیشـرفت های حاضـر بـه خصـوص فراگیرشـدن فناوری هـای مبتنـی بـر بالک چیـن، نیـاز بـه 
تضمین دهـی دولت هـا یـا سـرمایه گذاری های طوالنی مـدت را از بیـن بـرده اسـت. اجـرای آزمایشـی ایـن 
فنـاوری در ایجـاد پیام اتاق پایاپای و پیام رسـان های مخصوص، نشـان داده که در صورت تمایل شـرکت های 
پتروشـیمی می تـوان بخـش قابل توجهـی از درآمدهـای حاصل از صادرات پتروشـیمی را از این مسـیر انجام و 

هزینه های مالی را نیز تا 50 درصد کنونی کاهش داد. 
در بررسـی روش هـای جدیـد بـه منظـور دورزدن تحریم هـا، عالوه بـر توجـه بـه روش هـای سـابق، باید 
نگاهـی ویـژه بـه فناوری هـای جدیـد داشـت. یکـی از مهم تریـن ایـن فناوری هـا، بالک  چیـن و رمزارزهـای 
مبتنـی بـر آن اسـت. به طورکلـی بالک چیـن یـک سیسـتم ثبـت اطالعـات و گزارش توزیع شـده بـه صورت 
غیرمتمرکـز اسـت. بـا توجـه به ماهیـت و روش هـای اجرای تحریم هـا، اصلی تریـن ویژگـی بالک چین برای 
دورزدن تحریـم، غیرمتمرکـز بـودن این سیسـتم اسـت. در نحـوه اعمـال تحریم های ایاالت متحـده، توضیح 
داده شـد کـه مهم تریـن و مؤثرتریـن روش اعمـال تحریـم، شناسـایی و اعمـال آن بـر بازیگران ثالث اسـت 
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کـه عمـده ایـن بازیگـران را بانک هـا و مؤسسـات مالـی تشـکیل می دهنـد. نظـر به ایـن شـیوه عملکردی، 
درصورتی کـه بازیگـران ثالـث از مبادالت حذف شـوند، اعمال تحریم ها هزینه های بسـیار باالیـی را به همراه 

خواهد داشت که از کارایی آن خواهد کاست. 
در یـک دسـته بندی کلـی می تـوان روش هـای مبتنـی بـر بالک چیـن بـرای دورزدن تحریـم را به سـه 

دسته تقسیم کرد: 

نمودار 19- روش های دورزدن تحریم مبتنی بر بستر بالک چین

مبادله با استفاده از 
رمز ارزها

ایجاد اتاق پایاپای راهکارهای مقابله با 
تحریم بر بستر بالک چین

قراردادهای هوشمند

منبع: یافته های تحقیق

مبادله با رمزارزها:  -
یکـی از اصلی تریـن ویژگی هـای بالک چیـن، عـدم وابسـتگی بـه دولت هـا یـا مؤسسـات دارای هویـت 
حقوقـی اسـت. ایـن مسـئله باعـث می شـود تا نهـاد ثالثـی به منظـور اعمال فشـار وجود نداشـته باشـد؛ 
همچنیـن انتقـال و تبـادل رمزارزهـا بـر بسـترهایی رخ می دهـد کـه از حداقـل نظارت پذیـری دولت هـا 
برخـوردار اسـت. ایـن دو عامـل، رمزارزهـا را به یکی از بهترین شـیوه های دور زدن تحریـم تبدیل کند. در 

استفاده از این قیبل روش ها، باید به ریسک نوسانات قیمتی توجه داشت. 
ایجاد یک اتاق پایاپای بر بستر بالک چین:  -

همان طورکـه بیان شـد، در بسـتر بالک چیـن اطالعات میان تمامی اعضای شـبکه به اشـتراک گذاشـته 
می شـود و امکان حذف و دسـت کاری اطالعات توسـط افراد شـبکه بدون اطالع دیگران ممکن نیسـت. 
ایـن ویژگـی، همـان کاری اسـت کـه نهـاد واسـط مالـی بـرای اطمینان دهی به طرفیـن انجـام می دهد. 
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حـال بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بالک چیـن در ایجـاد اعتماد میـان بانک هـا و حتی با حـذف بانک ها به 
عنوان واسطه و ایجاد اعتماد بین طرفین حقیقی می توان نهاد واسط مالی را حذف کرد. 

قراردادهای هوشمند:  -
یـا قراردادهـای رمزنـگاری به برنامـه ای کامپیوتری گفته می شـود که تحت شـرایط و قوانین مشـخصی 
تعریـف شـده و در صـورت برقـراری ایـن شـرایط، به صـورت خـودکار اجرا خواهـد شـد. به طورمثال یک 

قرارداد به صورت زیر برنامه نویسی می شود: 
»اگر فرد الف، میزان یک میلیون ریال را پرداخت کرد، آن گاه تو اجازه ترخیص محموله از کشتی را بده«.

در ایـن صـورت اگـر خریـدار مبلغ مشـخص شـده را پرداخت کنـد، بدون نیاز بـه دخالت اشـخاص ثالث، 
به صـورت خـودکار، اجـازه ترخیـص محموله داده خواهد شـد. این مسـئله در کنار افزایش سـرعت و دقت 
عملیـات، به طـور قابل توجهـی امنیـت را افزایـش می دهـد و با حذف واسـطه ها موجب کاهـش در هزینه 

خواهد شد. 
مهم ترین محاسن قراردادهای هوشمند عبارت است از: 

استقالل: عقد قرارداد بدون نیاز به وجود اشخاص ثالث  -
اعتماد: تمام مراحل و نحوه اجرا از قبل تعیین شده است  -

صرفه جویی: با حذف افراد ثالث، هزینه ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد  -
دقت باال: از خطاهای انسانی در اجرای قرارداد خواهد کاست  -

-  پشـتیبان گیری: نسـخه های متعـدد پشـتیبان قـرارداد بـر روی شـبکه بالک چیـن مانـع از هرگونـه 
تغییر یا دست کاری در آن می شود. 

بـا توجـه بـه این ویژگی ها و نحوه عملکرد قراردادهای هوشـمند، اسـتفاده از ایـن روش یکی از مهم ترین 
کاربردهـا در دورزدن تحریم هـا خواهـد بـود. زیـرا در ایـن روش اوال نیـازی به اعتماد به شـخصیت های ثالث 

نیست و ثانیا به دلیل عدم متمرکز بودن، امکان رهگیری آن بسیار پایین است. 
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جمع بندی
هدف از این مطالعه، پاسخ به سه سؤال اصلی است:

ماهیـت تحریم هـای وضع شـده بر صنعت پتروشـیمی از حیـث زمان برقـراری، نهاد برقرارکننـده و مبنای   -
حقوقی چیست؟ 

تأثیـر ایـن تحریم هـا بـر مؤلفه های تأثیرپذیـر صنعت پتروشـیمی )با تأکید بر پتروشـیمی های وابسـته به   -
صندوق بازنشستگی و با توجه به نوع محصوالت تولیدی آنها( چیست؟ 

راهکارهای گریز از تحریم های یادشده و کاهش آثار منفی برای صندوق  بازنشستگی کدام است؟  -

نتایـج نشـان می دهـد، تحریـم صنعت پتروشـیمی ایران به طور خاص بیش از 10 سـال سـابقه نـدارد. اما 
زنجیـره فعالیت هـای صنعت نفت وگاز -که تأثیر مسـتقیم بر توسـعه صنعـت پتروشـیمی دارد- در بخش های 
مختلـف و در مقیاس هـای متفـاوت حـدود 4 دهـه  قدمـت دارد. به طورکلـی 6 تحریم به طور مسـتقیم و حدود 
20 اقدام تحریمی شـامل دسـتور اجرایی، قانون و قطعنامه از سـوی ایاالت متحده، شـورای امنیت و اتحادیه 
اروپـا، زنجیـره فعالیت هـای صنعت پتروشـیمی ایـران را مختل کرده اند. گسـتره ایـن تحریم هـا از تأخیرهای 
چندهفتـه ای و چندماهـه در دریافـت وجـه صادراتـی و اختـالل در عملیات روزمـره تا تأخیرهای چندسـاله در 

ساخت مجتمع های جدید، هستند. 
به طورکلـی، محورهـای تأمیـن کاتالیسـت، صـادرات محصـول، حمل ونقـل و تراکنش هـای بانکـی در 
کوتاه مـدت بـر فعالیـت شـرکت های پتروشـیمی اثـر منفـی داشـته اسـت و محورهـای تأمیـن مالـی، تأمین 
خـوراک و دانـش فنـی، در بـازه زمانـی میان مـدت آثـار منفـی خـود را بـروز می دهنـد. همچنیـن مجموعـه 
محورهـای تحریمـی در نهایـت از دو طریـق کاهـش حجـم صادراتی و در نتیجـه کاهش درآمـد و یا افزایش 
بهـای تمام شـده درآمدهـای صادراتـی، بر سـود پتروشـیمی ها و در نتیجه سـود عایدی صندوق بازنشسـتگی 
اثرگـذار خواهـد بـود. بیشـترین تأثیر تحریم هـا از طریق افزایـش هزینه  حمل ونقـل، تأمین کاتالیسـت و مواد 
شـیمیایی موردنیـاز و همچنیـن افزایـش هزینه هـای حق العمـل فروش شـرکت ها خواهـد بود کـه آیتم های 

دالری هزینه ها در جریان سودوزیان پتروشیمی ها هستند. 
بـا اعمـال دور جدیـد تحریم هـا، کاهش حجم صادراتی پتروشـیمی های وابسـته به صندوق بازنشسـتگی 
حداقـل تـا 10 درصـد قابـل پیش بینی خواهـد بود. با درنظرگرفتن سـه سـناریو در خصوص تغییـر هزینه های 
4 شـرکت اصلـی، سـود بالقـوه صندوق بازنشسـتگی کشـوری، بیـن 1.2 تا 18 درصـد کاهش خواهـد یافت. 
پاشـنه آشـیل پتروشـیمی های متانولی )فن آوران و خـارک(، هزینه های بـاالی حمل ونقل دریایـی )20 درصد 
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مجموع هزینه ها( و در پتروشیمی های الفینی و پلیمری )جم و شازند(، تأمین کاتالیست از خارج است. 
چالش هـای تحریمـی مؤثـر بـر فعالیـت پتروشـیمی های وابسـته بـه صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری با 
توجـه بـه نـوع محصوالت تولیـدی آنها و راهکارهـای مواجهه با ایـن چالش ها، در قالب جـدول زیر خالصه 

شده است. 
جمع بنـدی نهایـی اینکـه بررسـی مجموعـه  تحریم های اعمال شـده بـر صنعت پتروشـیمی و یـا در یک 
تصویـر بزرگتـر، کارزار فشـار حداکثـری آمریکا علیه ایران در بخش های حیاتی اقتصاد کشـور، نشـان از وجود 
پازلـی بـزرگ و هدفمنـد دارد کـه هدف غایی آن قطع وابسـتگی تجـارت جهانی به حضور ایران در آن اسـت. 
ایـن اسـتراتژی حداقـل در حـوزه تجـارت نفت خـام تاکنون نتیجـه داده و با حضـور رقبای منطقـه ای ایران و 
خـود آمریـکا در تجـارت  نفـت، حتی با وجود رفـع کامل تحریم ها در آینده، بازگشـت ایران بـه صادرات بیش 

از 2 میلیون بشکه در روز بسیار بعید خواهد بود. 
راهبـرد مذکـور در حـوزه صنعـت پتروشـیمی البتـه بـا احتیـاط بیشـتری دنبـال شـده و بـا توجه بـه نیاز 
فعلـی بـازار به صـادرات محصوالت باالدسـتی ایـران، در افـق کوتاه مدت امـکان تحریم حداکثـری صادرات 
محصـوالت پتروشـیمی بـرای طـرف مقابل میسـر نخواهد بـود. از این رو ابتـکار عمل درحال حاضـر در اختیار 
طـرف ایرانـی بـوده و ایـن مدیـران صنعـت پتروشـیمی کشـور هسـتند کـه می تواننـد بـا اتخـاذ راهبردهای 
هدفمنـد و هوشـمندانه، تحقـق هـدف آمریـکا یعنی حـذف ایـران از تجـارت جهانی محصوالت پتروشـیمی 
را حداقـل در میان مـدت ناممکـن سـازند. ایـن موضـوع نیازمند درک شـرایط ویـژه فعلی صنعت پتروشـیمی 
از سـوی مدیـران عالـی در سـطوح کالن حاکمیتـی و نظارتی و تسـهیل شـرایط داخلـی مربوط بـه صادرات 
محصـوالت اسـت. در شـرایط فعلـی تجربه هـای ارزشـمندی از مقابلـه بـا تحریـم در حوزه هـای بازرگانـی، 
حمل ونقـل و تراکنش هـای مالی توسـط مدیـران ایجاد شـده که البتـه محدودیت های بوروکراسـی  در بخش 

عمومی سبب شده از بخشی از این تجارب به صورت پایدار استفاده نشود. 
وجـود قوانیـن گمرکی دسـت وپاگیر، مقـررات نظارتی ویژه صندوق های بازنشسـتگی )به عنوان سـهامدار 
عمـده صنعـت پتروشـیمی( و الزام هـای متعدد بانـک مرکزی به خصـوص در تأمین ارز، از جملـه این مقررات 
داخلی هسـتند که باید در یک راهبرد همه جانبه و کالن از سـوی یک نهاد باالدسـتی همچون شـورای عالی 
امنیـت ملـی و یـا هیئت وزیـران موردتوجـه ویژه قرار گیرد و بسـته  سیاسـتی متناسـب با شـرایط ویژه صنعت 

پتروشیمی ایران برای آن تدوین شود.  
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تأمین مالی طرح های 
توسعه ای صندوق

- نیاز 500 میلیارد تومانی طرح اوره-آمونیاک مسجدسلیمان
ABS/Rubber نیاز 1700 میلیارد تومانی طرح -

- منابع مالی محدود صندوق توسعه ملی، هلدینگ های 
بازنشستگی و بانک های داخلی

- عدم امکان ایجاد خطوط اعتباری خارجی جدید

- منابع مالی مناسب در دسترس پتروشیمی ها
- امکان انتشار اوراق و ایجاد صندوق پروژه برای 

مبالغ تا 500 میلیارد تومان

استفاده از سه منبع زیر به ترتیب اولویت
برای دو طرح توسعه ای:

-  منابع نقدی پتروشیمی های زیرمجموعه
-  انتشار اوراق مشارکت

-  ایجاد صندوق پروژه خصوصی

- سازمان بورس- میان مدت

تأمین خوراک واحدها
ABS تأمین عمده خوراک واحدها از داخل- نیاز وارداتی آکریلونیتریل برای تولید -

- نیاز دو پتروشیمی قائدبصر و تبریز به واردات 
آکریلونیتریل

- همکاری سه پتروشیمی جم، قائدبصیر و تبریز در تأمین مالی 
طرح پتروشیمی ارگ

- پتروشیمی تبریز- بلندمدت
- پتروشیمی قائدبصیر

دانش فنی و کاتالیست

- تأمین عمده کاتالیست های پلیمری از طریق واردات
- تأمین دانش فنی و کاتالیست خارجی از طریق

شرکت های واسطه
- تداوم نیاز شرکت ها به خدمات فناورانه شرکت های خارجی 
تأمین کننده دانش فنی و مشکالت ایجاد شده به علت تحریم 

در ارتباط این شرکت ها

- تولید داخلی تجاری شده کاتالیست های متانول 
و الفین و اوره

- تأمین داخلی حدود 70 درصد قطعات
و تجهیزات 

- ایجاد پلتفرمی جهت تأمین داخلی کاتالیست های تجاری شده 
در داخل از طریق شرکت های توانمند داخلی

- معاونت علمی ریاست جمهوری- کوتاه مدت

صادرات محصوالت

- کاهش تدریجی سهم بازار ایران در هند
- سهم پایین ایران در بازار ترکیه )زیر 30 درصد(

- فروش اعتباری رقبا در بازارهای همسایه
- افزایش کارمزد فروش شرکت ها به واسطه تراستی ها

- کاهش قیمت پلیمرها در بازار
- خروج از بازار اروپا

- ورود برق آسای آمریکا به بازار پلی اتیلن و متانول

- حفظ تقاضای وارداتی چین
در محصوالت اصلی

- تجربه فعالیت تراستی ها در دور قبل
- ثبات قیمت متانول در مقایسه با پلی اتیلن

در میان مدت

- حفظ بازار چین به خصوص در محصوالت پلیمری
- توسعه صادرات به ترکیه به خصوص در پلیمرها و متانول
- اقدام یکپارچه داخلی در قالب شرکت های متنوع تراستی

- سایر هلدینگ های زیرمجموعه - کوتاه مدت
وزارت رفاه

حمل ونقل محصوالت 
صادراتی

- کمبود شدید ظرفیت حمل محصوالت مایع
- افزایش نرخ حمل محصوالت مایع تا دوبرابر

به مقاصد چین و هند
- افزایش دوبرابری ظرفیت صادراتی مایع پتروشیمی

تا 5 سال آتی
- ثبت مبدأ حمل از کشور ثالث

- عدم امکان پیگیری حقوقی مشکالت کشتی های چارتری

- مشکالت کم تر در حمل محصوالت
جامد و گاز

- ذی نفعان متعدد حمل محصوالت مایع
- حاشیه سود باالی محصوالت مایع پتروشیمی

- وجود توانمندی فنی در شرکت  ملی نفتکش و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی

- ایجاد کنسرسیومی برای سرمایه گذاری بر کشتی های
حمل مایع

- توسعه حمل ونقل زمینی به مقصد ترکیه

- ملی نفتکش ایران- میان مدت
- هلدینگ های ساتا، تاپیکو و نفت

تراکنش های بانکی

- افزایش ریسک به کشورهای دارای قواعد سخت گیرانه 
پولشویی و معامالت غیررسمی

- عدم همکاری بعضی از مشتریان با تراستی ها
- کارمزد باالی بانک های ثالث خطرپذیر

- افزایش سخت گیری کشورهای ثالث برای فعالیت 
شرکت های تراستی

- تجربه های قبلی در استفاده از تراستی ها و 
ایجاد تراستی های ایجادشده توسط هلدینگ ها

- تجربه مثبت برقراری اتاق پایاپای در تجارت 
نفت خام

- عدم نیاز به سرمایه گذاری و ریسک پایین
اتاق پایاپای

- تقویت تراستی های موجود
- برقراری مکانیزم اتاق پایاپای با کشورهای همسایه

و مقاصد اصلی

-- کوتاه مدت
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