


شاخص ریسک به بازده صنعت پتروشیمی و 
انتقال ریسک به صنایع تکمیلی

حمید شهبندی



:روش شناسی شاخص ریسک به بازده

ار، فرصت این شاخص، یک مقیاس کمی جهت رتبه بندی و مقایسه تطبیقی سهولت کسب و ک•
های ویژه و محدودیت های احتمالی سرمایه گذاران در طول زنجیره ارزش یک صنعت مشخص

.می باشد

.داستخراج می شو( کشور–صنعت )و بازده ( کشور–صنعت ) بعد ریسک 2این شاخص در •
است، امتیاز کلی شاخص 100در پایان با یک میانگین وزنی، که در بهترین حالت خود معادل •

. مذکور بدست می آید



:استمعیارهای مورد نظر جهت استخراج شاخص ریسک به بازده صنعت پتروشیمی به شرح زیر





تحلیل شرایط حاکم و پیش بینی صنعت پتروشیمی در ایران 

:تولید و عرضه محصوالت پتروشیمی 

زی عوامل زیر منجر به تاخیر درتکمیل پروژه های پتروشیمی در حال ساخت و لغو پروژه های در حال برنامه ری
:شده است

وش محدودیت ژئوپلتیک در راستای کاهش فر–کاهش قیمت نفت ) کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت -
و کاهش مخارج سرمایه ای دولت( و صادرات نفت 

و بحران رکودی در سطح کالن اقتصاد که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصاد19شیوع کوید -

از طریق واردات... کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش امکان تامین تکنولوژی، ماشین آالت و -

خشکسالی و کمبود آب-

کمبود خوراک-



:روند رشد اتیلن



:ظرفیت تولید پتروشیمی ایران



:مصرف و تقاضای محصوالت پتروشیمی ایران

:مصرف و تقاضای محصوالت پتروشیمی، متاثر از دو گروه عوامل زیر است•

با تاکید بر بخش ) ، کاهش حجم فعالیت های صنعتی19شیوع کوید : تقاضای داخلی ( الف•
.و کاهش مخارج دولت و خانوار( خودروسازی و ساختمان

و کمرنگ شدن جایگاه چین، کاهش تنش تجاری ایاالت 19شیوع کوید: تقاضای خارجی( ب•
2019که از ) متحده و چین و تداوم محدودیت صادرات محصوالت پتروشیمی ناشی از تحریم 

درصد صادرات غیرنفتی ایران را شامل می 35بطور همه جانبه بر محصوالت پتروشیمی که 
(شد، وضع شد





:پیش بینی های اقتصاد کالن ایران

تولید ناخالص داخلی( الف•



نرخ رشد اقتصاد( ب•



نرخ تورم ( پ•



نسبت سرمایه گذاری( ت•



است که نسبت به دوره مشابه سال 2021در سال 60/8امتیاز کلی شا خص ریسک به بازده پترو شیمی ایران 
.  واحد کاهش یافته است2/5قبل 



:صنعت پتروشیمی ایرانSWOTتحلیل 

:نقاط قوت•

درصد از ذخایر نفت جهان را در ا ختیار داشته و 10دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک که •
.دسترسی سهل و ارزانی به مقادیر فراوان خوراک پتروشیمی دارد

.در برنامه توسعه ملی، مقرراست بخش پتروشیمی با سرعت گسترش پیدا کند•
ه و مشوق های صادراتی و وارداتی در مناطق ویژه اقتصادی، روابط مناسب با کشورهای همسای•

.موقعیت مطلوب از جمله مزایای اصلی برای این صنعت در ایران هستند

.بازار بزرگ دا خلی، نیروی کار ماهر و قوانین حامی سرمایه گذاری خارجی•



:نقاط ضعف
ار داده تحریم های بین المللی برای دوره های طوالنی پروژه های پتروشیمی را تحت تأثیر قر•

اند که منجر به کاهش در صادرات و کاهش در بهره گیری از ظرفیت گردیده در حالی که 
این . سرمایه گذاری های مشترک با بنگاه های خارجی یا دچار تأخیر شده و یا متوقف شده اند

.رخداد، باعث عقب ماندن صنعت پتروشیمی ایران از همتایانش در منطقه شده است
د ایران از نظر توسعه بخش پتروشیمی کُند است و حداقل یک دهه از رقبای منطقه ای خو•

.یعنی قطر و عربستان سعودی عقبتر است
می کمبود تاریخی تخصص در شرکت ملی پترو شیمی، اجرای موفق مجتمع های پترو شی•

.  جدید در ایران را دشوار میسازد

.فقدان دسترسی به فناوری خارجی•



:فرصت ها
رای فروکش کردن تحریم های بین المللی باعث ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران خارجی ب•

گرچه محیط کسب و کار هنوز هم یک چالش جدی. مشارکت در توسعۀ این بخش خواهد شد
.است

ادین ، توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی و بهره گیری بیشتر از نفت و گاز در سایر می•
.میزان دسترسی به خوراک را افزایش خواهد داد

.توسعۀ مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی•
.تأسیسات اتیلن گسترش یافته و ظرفیت خط لوله دو برابر شده است•
قای انتظار میرود که ایجاد مناطق آزاد جدید در اراک، شمال غرب ایران و توسعۀ جلفا، باعث ارت•

.تجارت با کشورهای همسایه همچون آذربایجان و ارمنستان شود



:تهدیدها
تأثیر زیادی بر مصرف داخلی و خارجی محصوالت شیمیایی دا شته19-همه گیری کووید•

از است که منجر به تأخیر قابل توجه در ورود مجتمع های جدید به مدار و کاهش بهره گیری
.ظرفیت مجتمع های موجود گردید

هت ایاالت متحده تحریم های یک جانبه را وضع نموده که از انگیزه سرمایه گذاران اروپایی ج•
.ورود به بازار ایران به دلیل قرار گرفتن در معرض جریمه های احتمالی می کاهد

یقی نگرانی در مورد میزان تولید و صادرات نفت، که می تواند باعث تحلیل رشد بخش حق•
.اقتصاد ایران شود و در عین حال، عرضه خوراک به صنعت پتروشیمی را می کاهد

فسخ قراردادهای موجود با شرکت های خارجی می تواند مانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی•
.در آینده شود



:کانال های تسری بحران به صنایع پایین دست

منازعه ایران و ایاالت متحده( 1•

با تاکید بر اتان–خوراک ( 2•
کمبود آب( 3•
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امکان دستیابی به تکنولوژی( 4•
پروژه های تجاری( 5•

نوسان نرخ ارز( 6•



:قتصاد ملیآثار انتقال بحران صنایع پتروشیمی به صنایع پایین دست در چهره ا

میلیارد تومان2500-نقش درآمد زایی•
نفر85000-نقش اشتغال زایی•

میلیون دالر105-نقش ارزآوری•


