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  ي در منطقه خاورميانه و جهانميپتروشچشم انداز صنايع 
  
2، كمال اديبي1مهدي ميرمظاهري  

m.mirmazaheri@gmail.com 
adibi@petrochem-ir.net 

 
 
 

  چكيده
در ايران اين صنعت داراي بيشترين سهم در . روشيميايي سومين صنعت بزرگ دنيا محسوب مي شودپتصنعت 

در اين مقاله ابتدا نگاهي گذرا به . كه خود سهم و جايگاه اين صنعت را بازگو مي كندصادرات غيرنفتي را دارا بوده 
ي، فرآورده ها و واحدهاي توليدي، وضعيت رقبا، چشم انداز عرضه و تقاضاي مواد ميپتروشمعرفي و جايگاه صنعت 

نه و جهان بيان شده و در ي انداخته و سپس دورنما و جهت گيري هاي اين صنعت در ايران، منطقه خاورمياميپتروش
  .انتها پيشنهاداتي ارائه خواهد شد

  
  ي هااستراتژي، چشم انداز، اهداف، ميپتروشصنايع : كلمات كليدي

  
 
  مقدمه- 1

ي به صنايعي اطالق مي شود كه در آنها هيدروكربنهاي موجود در نفت خام و يا موجود در گاز طبيعي و يا ميپتروشصنايع 
اين فرآورده و محصوالت كه طي يك سري عمليات . به انواع محصوالت پتروشيميايي تبديل شود... سنگ و منابع ديگر مثل ذغال 

ي را ميتوان ميپتروش علت رشد سريع صنايع ] 1[.معروفند يميپتروشپيچيده شيميايي بوجود مي آيند اصطالحا بنام محصوالت 
  :بدين صورت خالصه نمود

 .يه كه شامل نفت خام، مايعات گازي و گاز طبيعي مي باشدارزان و سهل الوصول بودن مواد اول 
  يميپتروشايجاد پيشرفتهاي عمده در صنايع نفت خام كه در نتيجه آن توليد مواد جانبي كه به عنوان مواد اوليه صنايع  

 .مصرف دارند، افزايش يافت
 .دهكاربرد فزاينده الياف مصنوعي، پالستيكها، رزين ها و پوشش هاي محافظت كنن 
-ي كه منجر به كشف مواد جديد و ابداع فرايندهاي متعدد براي تهيه اين فرآوردهميپتروشانجام پژوهش هاي وسيع در صنايع  

پيشرفتهايي مثل تقطيرهاي جزيي، كراكينگ حرارتي، كراكينگ كاتاليزوري، تبديل كاتاليزوري، هيدروژناسيون، . ها شد
 سيون دهيدروژناسيون، ايزومريزاسيون و آلكيال

                                                 
     صنايع ي ارشد مهندسي کارشناس‐١
رانيمي ايقتصادي شرکت بازرگاني پتروش ايهاامور برنامه ريزي و توسعه همکاريس  رئي‐ ي پليمر از امپيريال کالج لندنم دکتراي شي‐٢  
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در جهان، به ترتيب ميتوان از كشورهاي آمريكا، ژاپن و كشورهاي اروپاي  يميپتروشاز بزرگترين توليدكنندگان محصوالت 
 و DOW آلمان و رهبري فني متعلق به BASFبزرگترين توليد كننده و شركت در صنعت . غربي مخصوصا آلمان را نام برد

Dopuntنشان داده شده است) 1( در جدول 2007ي در سال  شركت برتر شيمياي10 ]3[. مي باشد.  
  
  

 ]4[ 2007 شركت برتر شيميايي در سال 10) 1(جدول 

  
 شركت 500رتبه در  كشور نام شركت رتبه

 برتر دنيا
 درآمد

)ميليون دالر (   
 سود

)ميليون دالر (   
1 BASF 4034 66006 81 آلمان 
2 Dow Chemical 3724 49124 123 آمريكا 
3 Bayer 2111 39899 158 آلمان 
4 Dupont 3148 28982 225 آمريكا 
6 SABIC 5411 23019 301 عربستان 
5 Mitsubishi Chemical Holdings 857 22424 317 ژاپن 
7 Lyondell Chemical 186 22228 320 آمريكا 
8 Hanwha 286 19085 374 كره جنوبي 
9 Akzo Nobel 1446 17235 424 هلند 
10 Linde Group 2306 15606 485 آلمان 

  
   چشم انداز عرضه و تقاضاي مواد پتروشيميايي- 2

با عنايت به سهم اصلي ترين عرضه كنندگان و بزرگترين بازارهاي متقاضي در جهان، مشاهده گرديد كه صادركنندگان را 
كه كشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز طبيعي كه بگونه اي . ميتوان به سه گروه و واردكنندگان را نيز به سه گروه اصلي تقسيم نمود

عمدتا جزو سازمان اوپك مي باشند، صادر كنندگان اصلي محصوالت اوليه همچون پروپان مايع شده، بوتان مايع شده و متانول مي 
م مذكور داراي نيز در صادرات مواد فرآوري شده حاصل از اقال) آسياي جنوب شرقي ( كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده . باشند

ضمنا كشورهاي تازه صنعتي شده عمدتا با سرمايه گذاري در صنعت . تخصص بوده و يا درصدد كسب تخصص هاي الزم مي باشند
به عبارت ديگر، كشورهاي صنعتي به مرور از جرگه توليدكنندگان . پتروشيمي در صدد جايگزيني به جاي كشورهاي صنعتي اند

زيست محيطي، از جمله داليل عمده اي است كه در راستاي كاهش توليد و نتيجتا كاهش صادرات مشكالت . عمده خارج مي شوند
بنابراين اين كشورها ترجيح مي دهند تكنولوژي توليد برخي محصوالت پتروشيمي را به . كشورهاي صنعتي قابل طرح مي باشد

ي شده در آسياي جنوب شرقي و برخي كشورهاي اروپاي مرور به خارج از كشور انتقال دهندكه در اين ميان كشورهاي تازه صنعت
  .شرقي در ابتداي مسير انتقال قرار دارند

  .اما كشورهاي وارد كننده از سه گروه اصلي كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده و ساير كشورها تشكيل مي شوند
-رهاي متقاضي اين محصوالت محسوب ميجانب تقاضا در اغلب كاالها، برخي كشورهاي صنعتي جهان جزء بزرگترين بازا در
در بسياري از محصوالت مورد . پس از آنها كشورهاي تازه صنعتي شده و به ويژه كره جنوبي در مراتب بعدي قرار مي گيرند. گردند

ساير كشورهاي جهان نيز بخش اندكي از .  درصد از كل تقاضا را صورت مي دهند75 كشور نخست قريب به 10بررسي، حداكثر 
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ايران هم در جانب صادرات و هم در جانب واردات سهمي بسيار ناچيز دارد كه در بخش صادرات برخي . تقاضا را انجام مي دهند
( در طرف مقابل . كاالها همچون كائوچوي استيرن و بوتادين، اتيلن گليكول و پلي استيرن، به مرور در حال توسعه بازار مي باشد

توان از متانول، قير و وليد داخل برخي اقالم و جايگزيني آنها بجاي واردات مي باشد كه از جمله مي، در حال جايگزيني ت)واردات 
بنابراين به لحاظ حجم صادرات، گروه كشورهاي نفت خيز، گروه كشورهاي تازه صنعتي شده و گروه . كائوچوي بوتادين نام برد

در واردات، اين . ت جهاني محصوالت متعارف پتروشيمي دارا مي باشندكشورهاي صنعتي، به ترتيب اولويت اول تا سوم را در تجار
به عبارت ديگر، گروه كشورهاي صنعتي باالترين حجم واردات را دارا مي باشند و پس از آن، گروه . اولويت ها عكس مي شود

 كمترين حجم تقاضا را صورت مي كشورهاي تازه صنعتي شده قرار دارد و نهايت، گروه كشورهاي نفت خيز و ساير كشورها، مجموعا
  .دهند

واقعيت امر اين است كه ايران همچون اكثر كشورهاي در حال توسعه نفت خيز، در دام تقسيم كار جهاني افتاده است، 
. بطوريكه چون منابع نفتي فراوان در اختيار دارد پس بايد محصوالتي را توليد و صادر نمايد كه خوراك آنها همين مواد مي باشد

يعني محصوالتي نظير پروپان، بوتان، بنزن، تولوئن و متانول كه مشخص نيست در چارچوب يك نظام بازار و در جريان صادرات 
به فرض كه همچنان داراي مزيت باشيم، در آن صورت با دو مشكل مواجه خواهيم شد، يكي رقابت سخت با . داراي مزيت باشند

 كه در حال حاضر توليدات با كيفيت خود را با مشاركت شركتهاي چند مليتي به انجام صادركنندگاني از ساير كشورهاي نفت خيز
مي رسانند و دوم آنكه اقالم موجود صادراتي در صورت موفقيت در تجارت منطقه اي و جهاني، در مقايسه با اقالمي كه با تكنولوژي 

صرفه چنداني براي كشور نخواهد داشت و ) هاي مهندسي نظير پليمرهاي مهندسي و يا پالستيك ( پيچيده تر توليد مي گردند 
اين كشورهاي وارد كننده خواهند بود كه با استفاده از محصوالت صادراتي موجود مي توانند محصوالت گران تري را توليد نموده و 

  .مجددا به خود ما بفروشند
تا يك دهه ديگر به حدود يك ميليارد تن  ميليون تن، 700 حدود 2000كل توليد جهاني محصوالت پتروشيمي، در سال 

تا آن زمان، كل قاره اروپا و آسيا تقريبا مصرف كننده و منطقه خاورميانه صادركننده اصلي اين قبيل . افزايش خواهد يافت
 گذشته  سال10 در ]5[ .در اين صورت ايران مي بايستي عمدتا با كشورهاي خاورميانه به رقابت بپردازند. محصوالت خواهند بود

 ]6[.رشد كرده است% 23به % 13نزول و آسيا از % 27به % 31سهم اروپا از توليد جهاني محصوالت شيميايي از 
     

 
  ]6[سهم مناطق مختلف جهان از توليد جهاني محصوالت شيميايي) 1(شكل 

 
ه در صنايع پتروشيمي كشورهاي در حال توسعه و ايجاد مازاد عرضه هاي پاي برداري از واحدهاي متعدد توليد فرآورده با بهره

اين ظرفيت مازاد، حاصل . خورد چنين محصوالتي در جهان، احتمال بروز بحران براي صنعت پتروشيمي در آينده به چشم مي
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 ارائه شده كارشناسان گروه طبق آمار. گذاريهاي وسيع توليدكنندگان در محصوالت پايه به خصوص اتيلن در جهان مي باشد سرمايه
SRI بسياري از طرحهاي پتروشيمي خاورميانه بر پاية اتان بنا شده است، لذا توجه اين صنايع، به توليد اتيلن و مشتقات آن از ،

ي را باشند كه جهت ساخت پليمرهاي مختلف، بازارهاي بزرگ هاي پايه مي اتيلن و پروپيلن مهمترين الفين. جمله پلي اتيلن مي باشد
. بررسي تقاضاي اتيلن و فرآورده هاي آن حاكي از كاهش آهنگ رشد تقاضا براي اين محصوالت مي باشد. اند به خود اختصاص داده

در سال خواهد بود كه كمتر از رقم  % 8/4 رشد تقاضاي اتيلن 2006 تا 2001مطالعات انجام شده نشان ميدهد در خالل سالهاي 
ريزي  هاي در دست ساخت و برنامه شود كه اگر كليه مجتمع ديده مي. بوده است % 5/5 حدود 2000تا  1994مشابه خود براي دورة 
اين امر كاهش ارزش افزوده اتيلن و . مواجه خواهند شد % 20برداري برسند بازارهاي جهاني با ظرفيت مازاد  شده به مرحلة بهره

 4/4 رشدي معادل 2020اتيلن تا سال  شود تقاضاي جهاني پلي  بيني ميپيش. كليه مشتقات اتيلن در آينده را در پي خواهد داشت
 به حدود 1980 ميليون تن در سال 4/16از سوي ديگر مطابق نمودار زير تقاضاي جهاني براي پروپيلن از . در سال خواهد داشت%  
 به 2000ين ميزان تقاضا در سال ا.  درصد روبرو بوده است2/6 رسيده است كه با رشدي معادل 1990 ميليون تن در سال 30

 82 درصد به ميزان حدود 7/5 با رشدي حدود 2010 تا 2001شود بين سالهاي   ميليون تن رسيده و پيش بيني مي52حدود 
  ) )1(نمودار . ( ميليون تن در سال برسد

   
  تقاضاي جهاني براي پروپيلن) 1(نمودار 

يل افزايش تقاضا براي مشتقات آن، به ويژه پلي پروپيلن مي باشد به نحوي افزايش رشد تقاضاي پروپيلن در سطح جهان به دل
اغلب كارشناسان .  درصد رشد مواجه خواهد بود3/7 ميزان تقاضا براي پلي پروپيلن با 2010 تا 2001كه در همان بازه سالهاي 

 درصد 25 عليرغم چنين رشدي، امروزه بيش از .معتقدند كه تقاضا و نياز بازار به پروپيلن نسبت به توليد آن رشد سريعتري دارد
گيرند، محصوالت بر پايه  برداري قرار مي  مورد بهره2006 تا 2003طرحهاي جديد كراكينگ در پتروشيمي جهان كه در سالهاي 

 پروپيلن نظير در نتيجه، افزايش تقاضا براي مشتقات كليدي. گازطبيعي اتان توليد كرده و مقدار كمي پروپيلن توليد خواهند نمود
در حال حاضر صنعت توليد . پلي پروپيلن ها و محدوديت توليد، پتانسيل افزايش بيشتر قيمت پروپيلن را به دنبال خواهد داشت

اما با توجه به دسترسي به منابع . باشد پروپيلن در خاورميانه به دليل به كارگيري تكنولوژيهاي با بازدهي پايين، كوچك مي
اين . باشد و ويژگيهاي جغرافيايي مناسب، داراي پتانسيل بااليي جهت گسترش توليد اين ماده پتروشيميايي ميگازطبيعي ارزان 

 تن به ازاي 6/0 تا 5/0زيرا پروپيلن توليدي از شكست نفتا حدود . كمبود توليد تا حد زيادي به استفاده از خوراك اتان بستگي دارد
توجه .  تن به ازاي هر تن اتيلن است05/0لن حاصله از فرآيند شكست اتان كمتر از باشد، در حاليكه پروپي هر تن اتيلن مي

توليدكنندگان مواد پتروشيميايي در خاورميانه به نياز بازار و آگاهي نسبت به نيازهاي روبه رشدي نظير پروپيلن الزمة پيوستن به 
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اشد، امري كه عمده كشورهاي خاورميانه كمتر به آن ب بزرگترين صادركنندگان در عرصه جهاني در حوزه صنعت پتروشيمي مي
عدم روي آوردن به توليد پروپيلن و واردكردن آن توسط كشورهايي چون قطر و امارات متحده عربي و توليد نسبي آن . پرداخته اند

يزي و سرمايه گذاري در چنانچه روند برنامه ر. در ايران در حد تأمين بخشي از نيازهاي داخلي از پيامدهاي اين غفلت مي باشد
زمينه توليد پروپيلن و مشتقات آن با همين سرعت فعلي ادامه يابد عالوه بر از دست رفتن بازار كشورهاي همجوار، بازارهاي جهاني 

 اين امر به معني ناكارآمدي در كسب و تسلط. مناسبي چون چين با سه ميليون و سيصد هزار تن واردات را نيز از دست خواهيم داد
ترين محصوالت پايه صنعت پتروشيمي است كه مسئولين ما رويكرد اصلي آن را گسترش توليدات در  بر بازار جهاني يكي از عمده

 گريد بطري بيشترين رشد را خواهد PET ، 2010در زمينه ساير پليمرها، بررسيها نشان ميدهد تا سال . اند اين زمينه خوانده
  .از رشد تقاضا خواهد بود%  15يابد در حاليكه افزايش ظرفيت، تنها پاسخگوي  افزايش مي% 20تقاضا براي پليمرها تا . داشت

  
   دورنما و جهت گيري صنعت پتروشيمي ايران- 3

 به 2013ي در پنج مرحله تدارك ديده شده است و قرار است تا سال ميپتروش طرحهاي بلند پروازانه ايران براي توسعه بخش 
ي با دو برابر افزايش به رقم ميپتروش پايان يافتن اين طرحها قرار است مجموع توليد ساليانه فرآورده هاي همچنين با. پايان برسد

از  % 93/1از توليدات خاورميانه و % 25، 1394از توليد ناخالص داخلي در سال% 5/4همچنين كسب .  ميليون تن افزايش يابد30
  . توليدات جهاني از طرحهاي شركت مي باشد

  )پايان برنامه پنجم توسعه  ( 1394تا سال  يميپتروشنداز صنعت چشم ا
 ميليارد دالر خواهد بود كه از آن ميزان، ارزش محصوالت قابل فروش در 26 حدود 1394ارزش توليدات پتروشيمي در سال  

 . ميليارد دالر خواهد رسيد 20بازار به بيش از
و ) ظرفيت كل جهان% 18معادل ( به ارزش حدود يك ميليارد دالر 1394 ميليون تن متانول در سال 7/5دستيابي به توليد  

 از تجارت جهاني% 20برابر  كسب سهمي
 1394 ميليون تن اتيلن در سال 12دستيابي به توليد  
 1394 ميليون تن پليمر در سال 10دستيابي به توليد  
 1394 ميليون تن اوره در سال 8/5دستيابي به توليد  
 1394در سال ) BTX( ميليون تن آروماتيك 4دستيابي به توليد  
 %50افزايش سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در كل مالكيت در صنعت پتروشيمي به حد 
 بدست آوردن باالترين سهم در توليد متانول در جهان 
   دستيابي به باالترين سهم در خاور ميانه در توليد اتيلن و اوره  

  ايع پتروشيمي ايراناستراتژي شركت ملي صن
بطوريكه عالوه بر توليد چشمگير . در صنعت پتروشيمي ايران، رويكرد اصلي به طرف توليد مواد پايه و محصوالت مياني است

اتيلن و پلي اتيلن در حال حاضر، ظرفيت هاي بااليي نيز جهت توليد اتيلن و پلي اتيلن در واحدها و مجتمع هاي در حال احداث 
آمار توليد اتيلن و پلي اتيلن نشان مي دهد سهم كشور ايران در توليد مواد پتروشيمي پايه در .  بيني شده استپتروشيمي پيش
موادي كه عليرغم ايجاد آلودگي شديد محيط زيست و مصرف انرژي زياد، به نظر ميرسد ارزش افزوده . باشد حال افزايش مي

. در زمينه توليد پليمرها، نيز بيشتر بر توليد پليمرهاي عادي تكيه شده است تا پليمرهاي مهندسي.  نسازندچنداني را نصيب كشور
و واگذاري ) توليد انبوه ( هاي پايه  گذاري در صنايع توليد پليمر در مجموع استراتژي حاكم بر صنعت پتروشيمي، مبتني بر سرمايه
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تري دارند گذاري پايين ، زيرا پليمرهاي مهندسي با ارزش افزوده باال نياز به سرمايهتوليد پليمرهاي مهندسي به بخش خصوصي است
هاي باالتر داراي توجيه گذاري باالتر و ظرفيتهاي كم نيز توجيه اقتصادي دارند ولي پليمرهاي پايه در حجم سرمايهو در ظرفيت

  .اقتصادي هستند
   ديگر كشورهااستراتژي

ي توليد در مناطق آمريكاي شمالي و اروپاي غربي نسبت به ساير مناطق جهان اين دو منطقه عمده به دليل هزينه هاي باال
ي در حال حاضر دو ميپتروشدر زمينه توليد محصوالت . فعاليت خود را در توليد محصوالت پتروشيميايي ويژه متمركز كرده اند

  :ي در جهان وجود دارداستراتژ
موثر خواهد بود و هدف از آن دستيابي به هزينه پايين در توليد و در نتيجه بهبود بازدهي، نيروي ي اول كه در كوتاه مدت استراتژ

ي بيشتر در جهت توليد محصوالت پايه استراتژاين . كار ارزان، تهيه مواد اوليه ارزان و استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته است
هد بود، سياست متنوع سازي محصوالت از طريق توليد انواع جديد ي دوم كه در دراز مدت موثر خوااستراتژ. ي استميپتروش

. محصوالت از جمله گريدهاي ويژه، مواد با كارايي باال، پالستيك هاي هوشمند، الياف مصنوعي و توسعه استفاده از آن ها مي باشد
  . ير چنداني نداردي اين است كه نوسانات شديد و مداوم قيمت نفت خام در آن تاثاستراتژاز ويژگي هاي اين 

  
  
  
   دورنما و جهت گيري صنعت پتروشيمي منطقه خاورميانه-4

با . تواند به عنوان منبع انرژي جهان توصيف شود خاورميانه با تسلط بر بازارهاي نفت جهان و با داشتن ذخاير عظيم گازي، مي
 درصد از نفت مورد نياز 67از نفت وارداتي اروپا و  درصد 26 درصد از كل نفت وارداتي آمريكا، 25مدنظر قراردادن اين نكته كه 

همچنين ذخاير پارس جنوبي خليج فارس كه . گردد شود، ميزان اهميت اين ذخاير معلوم مي آسيا از طريق خاورميانه تأمين مي
كشورهاي . گردد  ميباشد، بزرگترين ميدان گازي جهان بوده و امتياز ديگري براي خاورميانه محسوب ميان ايران و قطر مشترك مي

خاورميانه از دو مزيت نسبي خوراك ارزان و فراوان پايه و نيز پايين بودن هزينه هاي جانبي نسبت به ساير توليدكنندگان برخوردار 
ي ميپتروشتوليد كنندگان اين منطقه در آينده در صورت همكاريهاي مشترك از منافع زيادي در زمينه تجارت مواد . مي باشند
هاي  برروي سرمايه گذاري2000ي خود را براي سالهاي بعد از استراتژر خواهند بود و بسياري از شركت هاي اروپايي برخوردا

  . مشترك با منطقه خاورميانه پي ريزي نموده و بدين ترتيب سهمي از صادرات را به خود اختصاص خواهند داد
حركتي را كه در . اند ركي در اين زمينه انجام داده انگلستان مطالعات مشتCHEM SYSTEM قطر با شركت GOICشركت 

در هر . بندي كرد توان به چهار فاز تقسيم سالهاي اخير در منطقه خاور ميانه در مورد افزايش ظرفيت توليد اتيلن آغاز شده، مي
تروشيمي در خاورميانه شود كه نشانگر رشد سريع صنعت پ مرحله نسبت به مراحل قبل، تغييرات اساسي در ظرفيت توليد ديده مي

 ميليون 6(، ايران ) ميليون تن 10بيش از  (، بيشترين ظرفيت توليد متعلق به كشورهاي عربستان سعودي 2010در سال. باشد مي
ت برداري از اين منابع و تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدها، فروش و بازاريابي براي محصوال با افزايش بهره. و قطر خواهد بود) تن 

اي  برداري از منابع استخراج شده، بوسيله واحدهاي توليدي در حال احداث، نكته توليدي در حجم هاي زياد، و حتي پتانسيل بهره
اي در تعادل قيمت ها و تجارت جهاني محصوالت  افزايش صادرات محصوالت اين واحدها، تغييرات عمده. باشد قابل توجه مي

تر محصوالت خاورميانه نسبت به ساير مناطق و پيش بيني در  ا اين وجود، قيمت تمام شده پايينب. پتروشيمي به وجود خواهد آورد
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الفين ها بوسيله خاورميانه، توليدات اين منطقه را از نظر اقتصادي تا حدودي   درصد از تجارت دريايي پلي80اختيار گرفتن حدود 
ن و استقرار در  مكانهاي استراتژيك در مجاورت  آبهاي آزاد چون مناطق اين امر ناشي از وجود خوراك ارزا. نمايد توجيه پذير مي

در هر صورت، . باشد الجبيل عربستان، منطقه ويژه اقتصادي بندر امام و بندر عسلويه در ايران و شهر رأس االفان در قطر مي
ي از نيازها و در اختيارگرفتن بازارهاي آسيا كشورهاي منطقه ملزم به اصالح و توسعه سازوكارهاي بازاريابي و فروش به منظور آگاه

اي، عواملي نيز در خارج از منطقه وجود دارد كه در سودآوري كلي اين صنعت  عالوه بر اين عوامل منطقه. باشند و اروپاي غربي مي
  :گذارد برخي از اين عوامل عبارتند از تأثير مي

ها  هاي شركتهاي بزرگ پتروشيمي جهان، وضعيت بازار جهاني و ظرفيت امهمسائل مربوط به تكنولوژي و انتقال آن، تصميمات و برن
  .و نيازهاي آن، عوامل ساختاري صنعت پتروشيمي جهان و مسائل مربوط به نفت خام و قيمت آن

 صنعت پتروشيمي عربستان
اين شركت . گيردي انجام م3ي در عربستان سعودي توسط شركت صنايع پايه سعودي يا سابيكميپتروشعمده فعاليت هاي 

 به يكي از بزرگترين شركت هاي پتروشيمي در DSMي شركت هلندي ميپتروش تاسيس شده، با خريد بخش 1976كه در سال 
اما اخيراً . برداري است صنعت پتروشيمي در عربستان، بر توان تكنولوژي خارجي بنا شده و در سطح بهره. دنيا تبديل شده است

در واقع، اين كشور .  توان فني نيز در برنامه هاي توسعه اين صنعت جايگاه خاصي پيدا كرده استتوسعه تكنولوژي و افزايش
اي را شكل  تكنولوژي و تجربة صنعتي شركتهاي خارجي را با منابع هيدروكربوري خود گره زده و موفق شده است صنعت گسترده

هميت نقش تكنولوژي در پاسخ به نيازهاي بازار و ماندن در امروزه شركت سابيك يكي از شركت هاي پتروشيمي عربستان، ا. دهد
  :عرصه رقابت را دريافته و برنامه هاي زير را براي توسعه تكنولوژي خود در پيش گرفته است

  ي تكنولوژي داخلي و ايجاد مراكز تحقيقاتي در كشورهاي توسعه يافته  توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه 
   شركتهاي خارجيهمكاري تحقيقاتي مشترك با 
   خريد شركتهاي پتروشيميايي پيشرفته   
  تشويق فعاليتهاي تحقيقاتي داخلي در جهت توسعه صنعت پتروشيمي 

  
   دورنما و جهت گيري صنعت پتروشيمي جهان- 5

ت و امروزه كشورهاي مختلف جهان، براساس موقعيت و امكانات خود، از جمله دستيابي به دانش فني، مواد اوليه و منابع نف
در اين حوزه از . كنند هاي خاصي از پتروشيمي از جمله توليد مواد پايه و يا پايين دستي سرمايه گذاري مي گاز ارزان، در زمينه

صنعت نيز، همانند حوزه هاي ديگر صنعت، كشورهاي پيشرفته به دليل توانمندي هاي مديريتي و تكنولوژيك، توليد مواد پايين 
ال را براي خود انتخاب نموده و توليد مواد پايه با ارزش افزوده كمتر را به كشورهاي در حال توسعه واگذار دستي با ارزش افزوده با

اند و در بعضي از  شود اين است كه محصوالت غيرپليمري به پايان رشد خود رسيده آنچه اكنون در دنيا مشاهده مي. اند نموده
شوند داراي جايگاه  ط پليمرهاي مهندسي و يا موادي كه تبديل به پليمر ميدر اين شراي. محصوالت، رشد منفي آغاز شده است

 گريزي است، علت انتقال اين تكنولوژي به كشورهايي مانند PVCسياست ديگر كشورهاي صنعتي، سياست . اي مي باشند ويژه
روپا و آمريكا دورنماي حاكي از قيمت امروزه در ا. ايران نيز، حجيم و عظيم بودن، ارزش افزوده اندك و مسائل زيست محيطي است

ي را به صورتي تغيير دهند كه سرمايه استراتژباالي نفت خام و در نتيجه قيمت باالي خوراك، صنايع پليمري را مجبور كرده تا 

                                                 
٣ - Saudi Basic Industries Corporation ( Sabic ) 
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ي باعث استراتژ اين. گذاري هاي گسترده آينده در نزديكي خوراك هاي ارزان در مناطقي مانند خاورميانه، ونزوئال و كانادا واقع شود
به سمت نواحي با خوراك ارزان ) اروپا و آمريكا ( جابجايي تدريجي نقاط تمركز توليد پليمرهاي پرمصرف از بازارهاي اصلي امروزي 

همانطور كه . ميزان متوسط رشد فروش محصوالت شيميايي آمده است) 2(در شكل . مي شود) مانند چين ( و بازارهاي نوظهور 
بوده كه % 10بوده كه بازارهاي بالقوه اي مانند چين، تركيه و هند داراي رشد باالي % 5/5 ميزان رشد جهاني مشاهده مي شود

 Francais du رئيس موسسه .ي ايران باشدميپتروشمجاورت و نزديكي به كشور ايران مي تواند فرصت بسيار مناسبي براي صنعت 

petroleدرصدي براي اتيلن و پروپيلن در طول دهه آينده وجود دارد و در 5 و 4,5ش با توجه به آن كه امكان افزاي:  مي گويد 
 درصدي پيش بيني مي شود، بايد گفت كه اين صنعت، همچنان بسيار جذاب باقي 5-7حاليكه براي مشتقات بسيار مهم افزايش 

   ]16[.خواهد ماند

  
 ]23[2006 الي 1996 متوسط نرخ رشد فروش ساالنه محصوالت شيميايي بين سالهاي) 2(شكل 

   نتيجه گيري و پيشنهادات-6
در . تژي هاي خود را تنظيم كرده انداستراي با بررسي زنجيره ارزش خود، ميپتروشكشورها و واحدهاي توليدي فرآورده هاي 

 مزيت هاي كشورهاي غربي عمدتا براي حفظ. ي خوراك و انرژي نقش بسيار حساسي را بازي مي كنندميپتروشزنجيره توليد مواد 
خوشبختانه . گذاريهاي مشترك با كشورهاي خاورميانه و پيمان هاي استراتژيك روي آورده اندرقابتي خود به ادغام ها و سرمايه

براي . ي ايران بعد از انقالب رشد بسيار خوبي داشته بطوريكه از جمله صنايع پيشرو در منطقه خاورميانه مي باشدميپتروشصنايع 
 موارد " تالش، آفرينش و بالندگي "رشد اين صنعت و حفظ بازار توليدات محصوالت و در چارچوب شعار و آرمان ادامه توسعه و 

  .ذيل پيشنهاد مي گردد
و فرآورده هاي توليدي ... ي استفاده هرچه بيشتر از خوراك گاز طبيعي و مشتقات آن مانند گاز سنتز، اتان، اتيلن و استراتژ 

 ... و GTL ،MTPجاي نفتا، اتيلن از گاز طبيعي به 
 فعال نمودن مراكز تحقيقاتي پژوهشي كاربردي و تخصيص بودجه مناسب و كافي به اين مراكز 
ي ايران و سعي در معرفي جايگاه و تبليغ آن در سطح ميپتروشبراي كل محصوالت توليدي  4حفظ و توسعه نام و نشان تجاري 

 ..كيفيت، بازاريابي و بازارسازي، نفوذ در بازارها، خدمات پس از فروش و استانداردهاي بين المللي با افزايش توليدات،
به جاي رقابت با آنها در جهت ) به خصوص عربستان ( ي در منطقه ميپتروشهمكاري با شركت هاي توليدكننده محصوالت  

 هاوباره كاريي و عدم اجراي طرحهاي مشابه و دميپتروشحفظ منافع مشترك در توليد و عرضه محصوالت متنوع 

                                                 
٤ - Brand 
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كننده ي در ايران و سپس در كشورهاي توليدميپتروشسعي در تشكيل يك سازمان و يا اتحاديه توليد كنندگان محصوالت  
 يميپتروشبه عنوان اوپك  ) 5تشكيل اتحاديه توليد كنندگان محصوالت پتروشيمي خاورميانه( منطقه 

 ...ها و ر با ارزش و موثر كاربردي مانند كاتاليست ها، افزودنيسعي در توليد برخي فرآورده ها و مواد شيميايي بسيا 
توانمند سازي بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي رشد و توسعه به خصوص در صنايع پايين دست به عنوان موتور محرك  

 يميپتروشصنايع 

  فهرست منابع و ماخذ
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