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 1397داليل التهاب بازار محصوالت پتروشيمي در نيمه اول سال 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

هدف اين گزارش بررسي وضعيت محصوالت پتروشيمي در بورس كاال و شناسايي داليل عدم تعادل 

 ويژه در حوزه محصوالت پليمري است. شديد اين بازار به

مدت تقاضاي محصوالت پليمري نسبت به 1397نخست سال ماهه پنج براساس آمار موجود در

برداري صادره در برخي هاي بهرهمشابه سال قبل سه برابر شده است. اين در حالي است كه بررسي پروانه

نشان از رشد منفي آن نسبت به مدت  1397ماهه اول سال دستي پتروشيمي در سهاز صنايع پايين

ماهه ي در سهدستي پتروشيممنتخب صنعتي پايين ميزان توليد كاالهاي همچنين .قبل دارد مشابه سال

عبارتي بخش زيادي از تغيير چنداني نداشته و در مواردي هم كاهش داشته است. به 1397اول سال 

عنوان مواد اوليه توليدات داخلي به مصرف نرسيده است محصوالت پليمري عرضه شده در بورس كاال به

 رسمي صادر و يا احتكار شده است.صورت غيردرصد( و به 60)حدود 

ريالي كه پايه  42000دهد كه فضاي رانتي ناشي از تفاوت نرخ ارز اين مطالعه نشان مينتايج 

دليل  ،و تعيين محدوديت در سقف رقابت گيرد و نرخ ارز آزادمحاسبه قيمت عرضه در بورس قرار مي

ل عبارت ديگر نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه دستورالعماصلي جهش تقاضا در بورس كاالست. به

شدت آثار نامطلوبي بر ، به1/5/1397خصوص تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي مورخ وزارت صمت در

چه بيشتر عرضه و تقاضاي محصوالت بازار داشته و با دامن زدن به تقاضاي سوداگري بر شكاف هر

و شواهد  هاي گذشتهويژه محصوالت پليمري افزوده است. اين در حالي است كه تجربه سالهپتروشيمي ب

توان از بخش توليد و فعاالن واقعي اقتصاد نشان داده است كه با ابزارهاي نظارتي و كنترلي نميموجود 

در مقابل آثار مخرب اين فضاي ناسالم حمايت كرد و امكان انتقال رانت به انتهاي زنجيره يا صنايع 

 ممكن است. كنندگان تقريباً غيردستي و درنهايت مصرفپايين

 1397ماهه اول سال پنجن ذكر است در بخش عرضه محصوالت پتروشيمي نيز مقدار عرضه در شايا

درصد كاهش داشته است كه بايد با رعايت كف عرضه به  17مدت مشابه سال قبل حدود  نسبت به

صورت مداوم توسط صنايع باالدستي پتروشيمي از ايجاد و به داخلي هاي مورد نياز صنايعتفكيك گريد

 طم در بازار جلوگيري شود.تال

اجتناب از هرگونه مداخله قيمتگذاري در بورس اقدامات پيشنهادي ازجمله  يكپارچه و همزمان اجراي

 42000حذف رانت نرخ تسعير ارز  ؛كنندگان به رعايت كف عرضه به تناسب نياز داخلعرضه الزام ؛كاال
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اتخاذ ؛ دست آنت پتروشيمي و صنايع پايينريالي از ابتداي زنجيره تا انتهاي زنجيره توليد محصوال

هاي تدوين بسته حمايتي از واحد ياب وزارت صمت وهينتر توسط سايت بهاي كنترلي مناسبروش

  شود. مي توصيه فعلي براي بهبود شرايطعنوان مهمترين راهكارها بهپذير صنعتي و توليدي كشور، آسيب

 

 مقدمه  

 اول نيمه در ارز نرخ جهش به منجر دولت مالي و پولي هايسياست راييناكا و برجام از آمريكا خروج

 محصوالت از بسياري بازار بر دستوري، هايگذاريقيمت و ارز بودن نرخي چند. است هشد 1397 سال

 وزارت دستورالعمل. است داشته بسزايي تأثير كاال، بورس در پتروشيمي محصوالت بازار ازجمله داخلي

 ارز تسعير نرخ اساسبر كاال بورس در پتروشيمي محصوالت عرضه پايه قيمت يينتع بريمبن صمت

 را كاال بورس عملياتي سازوكارهاي كاال، بورس رقابت سقف در محدوديت اعمال و مركزي بانك رسمي

 حاضر گزارش در. است كرده ايجاد واقعي توليدكنندگان ضرر به را مخربي رانتي فضاي و كرده مختل

 فصل در. شود بررسي كاال بورس در پتروشيمي محصوالت موجود وضع اول فصل در است شده تالش

راهكارهايي براي بهبود شرايط ارائه شده  درنهايت و گرفته قرار واكاوي مورد بازار هايبالتها داليل دوم

 است. 

 

 بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي محصوالت پتروشيمي در بورس كاال. 1

هاي ميليون تن محصول، بين مجتمع 9ميليون تن محصول توليدي حدود  6/53از  1396در سال 

( به فروش رفته و ميليون تن فروش خالص در داخل )عمدتاً از طريق بورس كاال 8پتروشيمي و حدود 

سهم توزيع محصوالت پتروشيمي توليد شده در كشور  1در نمودار  1ميليون تن صادر شده است. 5/22

 شده است.  ارائه 1396طي سال 

 

 

 

  

                                                 

 هاي پتروشيمي مصرف شده است. عنوان نهاد واسطه در داخل مجتمعالتفاوت توليد و مجموع فروش داخلي و صادرات بهه. ماب1
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 1396. سهم توزيع محصوالت توليد شده در صنعت پتروشيمي در سال 1 نمودار

 
 

 .1397سال  ،شركت ملي صنايع پتروشيميصنعت پتروشيمي،  1396سال گزارش عملكرد  مأخذ:

 

 سال در پتروشيمي توليدي محصوالت كل درصد 15 حدود دهدمي نشان 1 نمودار آمار كهطور همان

 در كاال رسبو از شده ارائه اطالعات به توجه با. است رفته فروش به كشور داخل در خالص طورهب 1396

ميليون تن محصول شيميايي توسط  2و حدود  پليمري محصول تن ميليون 4 حدود 1396 سال

حصوالت مپتروشيمي در بورس كاال عرضه شده است. در ادامه روند تغييرات عرضه و تقاضاي  هايعمجتم

 ده است. شو مدت مشابه سال قبل تحليل و بررسي  1397اول سال  ماههپنجروشيمي در بورس كاال طي پت

س كاال چند محصوالت پتروشيمي در دو گروه عمده پليمري و شيميايي در بورشايان ذكر است هر 

آن در  ترنقل و كاربرد تخصصيودليل نياز به شرايط خاص حملشوند، محصوالت شيميايي بهعرضه مي

رش عمده رو در اين گزاايناز .شوندشرايط بحراني نسبت به محصوالت پليمري كمتر دستخوش تغيير مي

 ر محصوالت پليمري متمركز است. بها تحليل

 

 تغييرات عرضه و تقاضاي محصوالت پليمري در بورس كاال .1-1

 و 1396 سال طي كاال رسبو در پليمري عرضه و تقاضاي محصوالت انهيماه تغييرات 2 نمودار در

 .است شده داده نشان 1397 سال اول ماههپنج

 

 

 

 

 

;فروش بين مجتمعي

17%

;فروش داخلي خالص

15%

%42;صادرات

نهاده واسطه داخل  

%25;مجتمع
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 و 1396يمري در بورس كاال طي سال انه عرضه و تقاضاي محصوالت پلي. تغييرات ماه2 نمودار

 1397اهه اول سال مپنج

 
 .1397شركت بورس كاالي ايران، مأخذ: 

 

اول سال  ماههپنجدر  قاضاي محصوالت پليمريمقدار ت ،استمشخص  2كه از آمار نمودار طور همان

 يش يافته است. ميليون تن افزا 7/6ميليون تن به  3/2نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از  1397

نخست سال ماهه پنج كه درطوريروند كلي عرضه محصوالت پليمري در بورس كاال نزولي بوده، به

نخست ماهه پنج ون تن محصول پليمري عرضه شده در حالي كه درميلي 8/1درمجموع نزديك به  1396

 درصد كاهش(.  17) ميليون تن كاهش يافته است 5/1اين رقم به  1397سال 

 شتربي پليمري محصوالت تقاضاي و عرضه شكاف شديد افزايشاست  مشخص 2كه در نمودار طور همان

 ه است. مورد بررسي قرار گرفت اتاين موضوع داليل گزارش دوم بخش دركه  تقاضاست، عامل تأثير تحت

 

 تغييرات عرضه و تقاضاي محصوالت شيميايي در بورس كاال .2-1

 نشان 1397 سال اولماهه پنج و 1396 سال محصوالت شيميايي را طي و تقاضاي روند عرضه 3نمودار 

جموع مبوده اما در با نوساناتي همراه  شيميايي كه مشخص است عرضه محصوالتطور همان .است داده

م دستورالعمل . اين شرايط با اعالروند صعودي داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بيشتر بوده است

اه شيميايي در مردادم كه تقاضاي محصوالتطوريبه ،تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي ملتهب شد

 به چهار برابر تقاضا افزايش يافت.امسال 

ن
ر ت

زا
ه

عرضه تقاضا
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 1397 سال اولماهه پنج و 1396 سال ضاي محصوالت شيميايي طي. عرضه و تقا3نمودار 

 
 .مأخذ: همان

 

 1397اول سال ماهه پنج افزايش قيمت محصوالت پتروشيمي در داليلبررسي . 2

در بورس كاال تحليل و  و تقاضاي محصوالت پتروشيمي در ادامه اهم داليل عدم تعادل شديد عرضه

 بررسي شده است. 

 

 دولت در قيمتگذاري محصوالت پذيرفته شده در بورس كاال و ايجاد فضاي رانتي. مداخله 1-2

 آن عواقب و رقابت سقف در محدوديت تعيين-

عنوان يكي از اركان بازار سرمايه براي مبادالت كاالها، فضاي معامالتي شفاف و رقابتي را بورس كاال به

اين بازار  براي مهار شرايط بحراني خاص، در شود كه دولتوجود آورده است، اما بعضاً مشاهده ميهب

هم زدن هب كه گيرد. اين در حالي استدست ميهصورت دستوري بمداخله كرده و اداره امور را به

بلكه نوسانات قيمتي را تشديد و بازار را ملتهب  ،دهدهاي بورس كاال نه تنها شرايط را بهبود نميمكانيسم

ستورالعمل وزارت صمت درباره تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي، قيمت كند. در حال حاضر مطابق دمي

اساس نرخ تسعير ارز رسمي بانك مركزي تعيين و در پايه عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس كاال بر

 شود. زمان معامله، محدوديت در سقف رقابت اعمال مي

كه اعمال محدوديت در سقف دهد محصوالت پليمري و شيميايي نشان مي يروند عرضه و تقاضا

روند  4شود. براي نمونه در نمودار رقابت منجر به پيشي گرفتن بيش از حد تقاضا نسبت به عرضه مي

تا پايان مردادماه ارائه شده  1397استايرن مقاوم از ابتداي سال تقاضاي محصول پليهفتگي عرضه و 

ن
ر ت

زا
ه

عرضه تقاضا
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دليل اعمال صول از ابتداي مردادماه بهمشخص است تقاضاي اين مح 4كه از نمودار طور هماناست. 

واقع زماني كه اين محصول بدون محدوديت سقف قيمت درصد افزايش داشته است. در 5سقف قيمت 

هاي منتهي ، در حالي كه در هفتهبودبرابر  8/1طور متوسط حدود شد، تفاوت عرضه و تقاضا بهمعامله مي

 افزايش يافت.بيش از هفت برابر  به مردادماه اين رقم به

 

 استايرن مقاوم ليپ . اثر تعيين سقف رقابت بر عرضه و تقاضاي هفتگي4نمودار 

 1397سال اول ماهه پنج در

 
 

 أخذ: همانم

 

 آن مت پايه محصوالت پتروشيمي و آثارتعيين دستوري قي -

نرخ بازار دوم نيز تر از بر اعمال سقف قيمت، تعيين قيمت پايه با نرخ كمكه اشاره شد عالوهطور همان

شود. اعمال اين سياست موجب تفاوت چشمگير ميان قيمت محصوالت ميتگي بازار موجب آشف

در پتروشيمي در بورس كاال و بازار آزاد و در نتيجه هجوم تقاضا براي خريد از بورس كاال شده است. 

 تروشيمي ارائه شده است. تفاوت قيمت معامله در بورس و قيمت بازار آزاد برخي از محصوالت پ 1جدول 
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 . مقايسه قيمت معامله در بورس كاال و قيمت بازار آزاد برخي از محصوالت پتروشيمي1جدول 

 توليدكننده نام كاال
قيمت 

 پايه

متوسط 

قيمت 

 معامله

متوسط قيمت معامله با 

احتساب ماليات و 

 كارمزد

قيمت بازار 

 آزاد

درصد 

 اختالف

پروپيلن شيمياييپلي  
 ZR230C 

 58,602 نويد زرشيمي

 

61,532 67,230 180,000 168 

اتيلن ترفتاالت بطريپلي  
 BG781 

 پتروشيمي تندگويان
62,904 62,904 68,729 181,000 163 

اتيلن ترفتاالت بطريپلي  
 BG821 

 پتروشيمي تندگويان
63,265 65,143 71,175 185,000 160 

وينيل كلرايدپلي  
 S65 

 پتروشيمي اروند
39,367 41,335 45,163 111,500 147 

پروپيلن نساجيپلي  
 HP 055 J 

پروپيلن جمپلي  
52,638 55,269 60,387 122,000 102 

پروپيلن نساجيپلي  
 HP552R 

 پتروشيمي مارون
52,638 55,269 60,387 122,000 102 

پروپيلن شيمياييپلي  
 ZR340R 

 نويد زرشيمي
59,862 62,855 68,675 130,000 89 

اتيلن سبك خطيپلي  

 0209 AA 

 پتروشيمي اميركبير
47,724 50,110 54,750 98,800 80 

اتيلن سبك خطيپلي  

 0209 AA 

 پتروشيمي شازند
47,724 50,110 54,750 98,200 79 

اتيلن سنگين فيلمپلي  
  HF5110 

 پتروشيمي آريا ساسول
53,677 53,677 58,647 104,800 79 

اتيلن سنگين باديپلي  

 0035  

 پتروشيمي بندرامام
53,861 56,554 61,791 108,000 75 

اتيلن سنگين فيلمپلي  
 EX5 

 پتروشيمي جم
53,677 53,677 58,647 102,500 75 

اتيلن سنگين فيلمپلي  
 EX5 

 پليمر كرمانشاه
53,677 53,677 58,647 102,500 75 

اتيلن سنگين دورانيپلي  

 3840 UA 

 پتروشيمي تبريز
48,834 51,275 56,023 93,000 66 

0190 اتيلن سبك فيلمپلي تروشيمي آريا ساسولپ   
49,803 52,293 57,135 91,500 60 

پروپيلن شيمياييپلي  
 EP548R 

پروپيلن جمپلي  
58,602 61,532 67,230 105,000 56 

7240استايرن مقاوم پلي  48 125,000 84,402 77,249 73,571 پتروشيمي تبريز 

1540مولي استايرن معپلي  42 116,000 81,633 74,714 71,157 پتروشيمي تبريز 

   .مأخذ: همان
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ر آزاد دهد تفاوت قيمت برخي از محصوالت پتروشيمي در بازانشان مي 1كه آمار جدول طور همان

يران و ن بورس كاالي اشكاف قيمتي ميارسد. وجود چنين درصد نيز مي 160و بورس كاال به بيش از 

آوري اين سود بهترين روش كنندگان را به توليد كاال كاهش دهد، زيراتوليدتواند انگيزه مي بازار آزاد

صورت ا بهيبدون فرآوري عرضه و است كه محصول از بورس كاالي ايران خريداري شود و در بازار آزاد 

جربه ته در اداملذا اصالح اين سياست براي بهبود شرايط موجود ضروري است.  .غيررسمي صادر شود

 ده است.شارائه  1393اي به نرخ ارز آزاد در سال مبادله ارز ها در بورس كاال از نرخقيمت اصالح

 آنو آثار  1393سال  ها در بورس كاال طيآزادسازي قيمتتجربه -

 ر بازار بورسمداخله دولت د موجبها سه برابري نرخ ارز طي آن سالها و افزايش حدود دور قبل تحريم اعمال

كاهش  قاضا،چشمگير تافزايش شد.  ايو محاسبه قيمت پايه محصوالت پتروشيمي برمبناي نرخ ارز مبادله كاال

 مصوبه طابقمدرنهايت و فروش محصوالت خارج از بورس كاال از نتايج مداخالت در اين بازار بود. اما عرضه 

 ارز زا پتروشيمي محصوالت پايه تقيم تعيين فرمول ،12/04/1393 تاريخ در صمت وزارت 60/85514 شماره

 موظف دولتي و خصوصي از اعم پتروشيمي هايمجتمع كليه مصوبه اين مطابق .يافت تغيير آزاد ارز به ايمبادله

 هايتقيم پتروشيمي صنايع ملي شركت تا شد مقرر همچنين. شدند بورس در خود محصوالت تمامي عرضه به

 مبناي عنوانبه و دهكر محاسبه ماه هر هفته چهار طي آزاد ارز متوسط و هانيج هاينرخ ميانگين مبنايبر را پايه

كاف بين وق شمشخص است بعد از اعمال مصوبه ف 5كه از نمودار طور همان .دكن اعالم بعد ماه پايه هايقيمت

 عرضه و تقاضا كاهش يافت و تعادل در بازار برقرار شد. 

 

در  ي نرخ ارز آزاد بر عرضه و تقاضاي محصوالت پتروشيميمبنا. تأثير محاسبه قيمت بر5نمودار 

 1393بورس كاال طي سال 

 
 .مأخذ: همان

ن
رت

زا
ه

عرضه تقاضا
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ز به نرخ نرخ رسمي تسعير ار از پتروشيمي محصوالت قيمتگذاري فرمول تغيير طور كلي تأثيراتبه

 آزاد نتايج ذيل را دربردارد:ارز 

  ،تقاضا چشمگير افت و كاذب تقاضاي حذف ـ

  ،آزاد بازار و بورس قيمت ميان فشكا كاهشـ 

  ،قيمتي رقابت متوسط كاهشـ 

 .توليدكنندگان ازسوي عرضه حجم افزايش ـ

 ضرورت اصالح قيمتگذاري خوراك صنايع باالدستي پتروشيمي -

به  يكي از داليل دولت درخصوص مداخله قيمتگذاري در بازار محصوالت پتروشيمي، تحويل خوراك

فت اجازه دولت به وزارت ن در اوايل سال جاريريال است.  38000تروشيمي با نرخ صنايع باالدستي پ

اي واردات هاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي نرخ تسعير ارز مورد عمل برداد تا براي محاسبه خوراك

اكنون ارز ريال منظور كند. اين در حالي است كه هم 38000ازاي هر دالر كاالهاي اساسي را به

اما خوراك  ،شودريالي محاسبه مي 42000يافته براي كاالهاي اساسي ازجمله دارو با نرخ تخصيص

سال هاي مالي شود. براساس صورتريال محاسبه مي 38000نان با نرخ هاي پتروشيمي همچمجتمع

با فرض شود. ميليارد دالر برآورد مي 7هاي باالدستي پتروشيمي بيش از هزينه خوراك مجتمع 1396

ريال  80000در سال جاري و لحاظ نرخ ارز هاي باالدستي پتروشيمي هزينه خوراك مجتمعدم تغيير ع

شود. ميرآورد هزار ميليارد ريال ب 300النفع دولت از اتخاذ سياست مذكور حدود عدم ،در بازار ثانويه

له در ه هر سامي تواند يكي از چالشهاي اساسي در باب قيمتگذاري خوراك ك آزادسازي قيمت خوراك

رف فصل بررسي بودجه هاي سنواتي موجب تنش در بازار سرمايه كشور مي شد را براي هميشه برط

يت در به دنبال آن اصالح قيمتگذاري محصوالت پتروشيمي در بورس كاال با هدف ايجاد شفاف كند.

 ت. فضاي اقتصادي كشور ضروري اس

 

 بورس كاال . واقعي نبودن تقاضاي محصوالت پتروشيمي در2-2

ياب انجام شده و مجوز نه بهينشايان ذكر است تمام تقاضاهاي وارد شده در بورس كاال از طريق ساما

اليل دشوند. حال اين سؤال مطرح است كه كننده محسوب مياند، لذا توليدوزارت صمت را كسب كرده

ن سؤال مصرف اين هاي مطرح به اياين جهش در تقاضاي محصوالت پليمري چيست؟ يكي از پاسخ

 دستي است كه در ادامه اين موضوع بررسي شده است. محصوالت در صنايع پايين

 دستي مصرف محصوالت پليمري در صنايع پايين -

ماهه اول دست پتروشيمي در سهبرداري صادره برخي از صنايع پايينهاي بهرهآمار پروانه 2در جدول 

 بررسي شده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل  1397سال 
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 1397ماهه اول سال دست پتروشيمي در سهبرخي از صنايع پايين برداري صادرههاي بهره. پروانه2 جدول

 گروه صنعت دو رقمي
ماهه اول سال سه واحد

1397 

ماهه اول سال سه

1396 
 درصد تغيير

  منسوجات

 

 فقره

42 46 7/8- 

 -1/11 135 120 مواد و محصوالت شيميايي

والت از الستيك و محص

 پالستيك
151 169 7/10- 

 .1397سال ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش خردادانه، گزاريگزارش عملكرد ماهمأخذ: 

 

دست پتروشيمي منتخب برداري صادره صنايع پاييندهد پروانه بهرهنشان مي 2 كه آمار جدولطور همان

يش تقاضاي بنابراين افزا .است داشتهمنفي رشد  1396ل سال ماهه اونسبت به سه 1397ماهه اول سال در سه

به اظهارات بر اين بناباشد. عالوه1397توليد در سال  ظرفيت تواند ناشي از ايجادسه برابري در بورس كاال نمي

اين  درصد است. 40تا  30دستي پتروشيمي حدود هاي موجود صنايع پايينبرداري واحدموجود نسبت بهره

 شود. درصد تقاضاي موجود در بازار صرف توليد داخلي مي 40ناست كه حدود بدان مع

 ،شودمي ميزان توليد كاالهاي منتخب كه محصوالت پتروشيمي در توليد آنها استفاده 3در جدول 

 ارائه شده است. 

 

 بلقسال نسبت به مدت مشابه  1397ماهه اول سال . مقايسه توليد برخي از كاالهاي صنعتي در سه3 جدول

 واحد سنجش نام محصول
ماهه اول سال سه

1397 

ماهه اول سال سه

1396 
 درصد تغيير

 -1/9 7/8 9/7 ميليارد عدد داروي انساني

 8/10 8/143 4/159 هزار تن پودر شوينده

 8/0 3/53 8/53 هزار تن الستيك خودرو

 -8/21 3/12 6/9 هزار تن سموم دفع آفات نباتي

 - 0 7/1 ر تنهزا الياف آكريليك

 5/0 6/29 7/29 هزار تن استرنخ پلي

 4/2 19680 20149 هزار متر مربع فرش ماشيني

 -9/16 2/241 5/200 هزار دستگاه يخچال و فريزر

 .مأخذ: همان

 

 1397 ماهه اول سالدهد ميزان توليد كاالهاي صنعتي در سهنشان مي 3كه آمار جدول طور همان

جهش  قبل تغيير چنداني نداشته و در مواردي كاهش هم داشته است. لذا نسبت به مدت مشابه سال

. بنابراين تقاضاي محصوالت پتروشيمي در بورس كاال به رشد قابل توجه در توليد نيز منجر نشده است

 شود. مي پررنگ ،رسمي از كشور خارج شده باشدصورت غيراحتمال اينكه مواد اوليه احتكار شده يا به
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 ش عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس كاالكاه. 3

هاي يك شركتكبه تف 1397اول سال ماهه پنج عرضه محصوالت پليمري در بورس طي 4 در جدول

 فعال در بورس كاال ارائه شده است. 

 

 ها. وضعيت عرضه محصوالت پليمري در بورس به تفكيك شركت4 جدول

 )تن( 97مرداد سال  26ننده از فروردين تا هاي پليمر به تفكيك توليدكانه عرضهيوضعيت ماه

  توليدكننده

 پتروشيمي تندگويان

 
 پتروشيمي بندرامام

 
 پتروشيمي اميركبير

32,074 29,426 22,814 33,660 19,734 

 پروپيلن جمليپ
27,644 26,960 20,196 14,955 19,485 

 پتروشيمي شازند
18,092 35,290 20,262 21,040 18,024 

 پتروشيمي مارون
15,884 4,224 16,588 17,569 16,552 

 پتروشيمي اروند
24,966 26,462 30,674 20,278 16,270 

 پتروشيمي آريا ساسول
8,756 8,998 8,426 13,244 11,594 

 تروشيمي تبريزپ
9,700 10,900 19,521 20,283 11,589 

 پتروشيمي جم
7,667 29,018 36,597 10,670 10,670 

 نويد زرشيمي
7,666 12,301 8,260 9,744 8,976 

 پتروشيمي ايالم
7,590 8,074 7,106 3,476 5,830 

 پتروشيمي رجال
4,221 4,788 4,788 5,167 5,313 

 پتروشيمي مهر
5,896 4,752 4,466 4,840 4,466 

 نارپتروشيمي پلي
2,772 5,399 4,146 4,736 4,319 

 پتروشيمي كردستان
1,248 1,416 2,808 5,232 3,792 

 پتروشيمي مهاباد
1,728 1,176 3,840 5,160 3,696 

 پليمر كرمانشاه
1,008 2,280 6,864 7,320 3,552 

 پتروشيمي لرستان
984 2,688 2,400 4,200 3,120 

 وشيمي اللهپتر
4,202 2,442 3,586 4,356 2,244 

 جمشيد پارستخت پتروشيمي
2,000 800 1,000 2,800 1,800 

 پتروشيمي غدير
3,120 6,000 6,000 7,600 1,700 

 پتروشيمي خوزستان
346 600 499 566 796 

 جمشيدپتروشيمي تخت
2,643 2,583 2,818 4,515 441 

 پتروشيمي قائد بصير
140 510 680 80 220 

 استايرن انبساطي سهندشركت پلي
220 1,270 470 430 200 

 بانيار پليمر گنبد
1,200 3,300 2,300 2,640 200 
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 )تن( 97مرداد سال  26ننده از فروردين تا هاي پليمر به تفكيك توليدكانه عرضهيوضعيت ماه

  توليدكننده

 محب بسپار ايده گستر
100 150 

 

60 30 

 محب پليمر قم
200 500 

   

 پتروشيمي آبادان
2,700 2,500 5,700 1,000 

 

 استايرن انتخابتوسعه صنايع پتروشيمي پلي
600 600 

 
800 

 

 
274,856 318,582 324,657 298,926 241,162 

 .1397شركت بورس كاالي ايران،  مأخذ:

 

ماه ردادهاي پتروشيمي مقدار عرضه خود را در مكه اغلب مجتمع دهدنشان مي 4تحليل آمار جدول 

نسبت به ماه  ماهكه كل عرضه محصوالت پتروشيمي در مرداد طوريبه ،اندنسبت به ماه قبل كاهش داده

مشخص است اغلب  مذكوركه از آمار جدول طور هماندرصد كاهش داشته است.  20قبل حدود 

ه هاي زيادي در عرضكبير و غدير نوسانجمله بندر امام، تبريز، اميرهاي پتروشيمي ازمجتمع

دستي، ايينع پهاي مورد نياز صنايمحصوالتشان داشتند، در حالي است كه عرضه مداوم و به تفكيك گريد

 تواند از ايجاد تالطم در بازار جلوگيري كند.مي

 

 ياب در ارزيابي متقاضيان خريد از بورسعدم كارايي الزم معيارهاي سايت بهين. 4

 دياند، اجازه خرشده دييتأ ابينيوبگاه به قيكه از طر يانيبورس كاال فقط به متقاضطور معمول به

 يبرداربهره انهپرو يدارا يو صنف يصنعت يديتول يواحدها هيكل يبرا ،هيمواد اول ديدهد. درواقع خريم

از  يحاك رياخ يهاماه ياست. لكن جهش تقاضا در بورس كاال ط ريپذامكان يدو منوط به ارائه آمار تول

 يتقاضا ييو شناسا انيكنترل متقاض يالزم را برا ييكارا ابينيموجود وبگاه به يهااريآن است كه مع

از  ديخر يتقاضا يكار فتيسه ش عادلبا حجم مصرف م يديتول يهاواحد كه يطورندارد. به يواقع

فعال و ريكنندگان غدياز تول يتعداد نيفعالند. همچن يكار فتيش كيكه فقط با  يبورس دارند در حال

اند. اضافه شده از بورس كاال ديخر انيكردند به جرگه متقاضيم ديكه قبالً از بازار آزاد خر يكنندگانديتول

 اتيو مال مهيب ،يديتول يمكمل ازجمله مصرف آب و برق واحدها يهااريمعرسد استفاده از يلذا به نظر م

آنها  ازيمورد ن هيو برآورد مواد اول يكنندگان واقعديتول ييتواند در شناسايم ،يافزوده پرداختبر ارزش

خصوص در دست اقدام  نيدر ا يجارت اصالحاتذكر است در وزارت صنعت، معدن و ت انيمؤثر باشد. شا

شرط واحدها به هيسهم يماه سال جاروريشهر انياز پا ابينيبه اطالعات ارائه شده در وبگاه به. بناتاس

 برقرار خواهد بود: ليموارد ذ تيرعا
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ثبت ورت عدم باشد. در ص دهيرس ياستان يهاسازمان دييواحدها در سامانه ثبت و به تأ ديآمار تول -

واحد  هيهمماه بعد، س مهيتا ن ياستان يهاسازمان يآن ازسو دييواحد و عدم تأ يازسو دياطالعات تول

 خواهد شد.  يواحد در آن ماه ملغ هياز سامانه حذف و سهم يستميصورت سبه

 .يافتيدر يهاهيثبت اطالعات مقاصد سهم -

 .هر سه ماه انياصورت مستمر و در پبه بعد به 1396سال  يافزوده از ابتدابر ارزش اتيثبت اطالعات مال -

صنعت،  مطلوب در اختصاص مجوز ورود به بورس كاال توسط وزارت جهيبه نت يابيرسد دستيبه نظر م

و وزارت  ييو دارا يمرتبط ازجمله وزارت امور اقتصاد يهاو تعامل دستگاه يمعدن و تجارت به همكار

هدف مذكور  در تحقق ده،ش يروزسانبا ارائه اطالعات بهبايد رتبط م يهادارد. لذا دستگاه يبستگ روين

 داشته باشند. يمؤثر ينيآفرنقش

 

 هابندي و پيشنهادجمع

درصد محصوالت پتروشيمي  20تا  15طور متوسط حدود دهد كه بهنتايج گزارش حاضر نشان مي

 رسد. مي خالص در داخل كشور و عمدتاً از طريق بورس كاال به فروش صورتبه

با  1397هاي دستوري با هدف تنظيم بازار در نيمه اول سال نوسانات شديد نرخ ارز و قيمتگذاري

هاي نظارتي در اجرا، سازوكار بازار بورس را مختل و فضاي بازار را ملتهب كرد. اين شرايط توجه به ضعف

ه مدت مشابه سال قبل نسبت ب 1397اول سال ماهه پنج سبب شد كه تقاضاي محصوالت پليمري در

درصد كاهش يابد. در چنين شرايطي توليدكنندگان واقعي با كمبود مواد  17سه برابر و مقدار عرضه 

 200تا  40 حدودتي شيمي از بازار آزاد با تفاوت قيمو مجبور به خريد محصوالت پترو هاوليه مواجه شد

 ،ارچهكپي و همزمان اجرايط موجود درصدي شدند. با توجه به نتايج اين گزارش براي بهبود شراي

 مي شود: توصيه ليذ يراهكارها

 

 اجتناب از هرگونه مداخله قيمتگذاري در بورس كاال -

دهد كه هرگونه مداخله قيمتگذاري در بورس كاال و بررسي روندهاي قيمتي در بورس كاال نشان مي

بورس را مختل كرده و اثربخشي  صورت دستوري، سازوكارهاي بازارتعيين قيمت سقف و قيمت پايه به

توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي »( قانون 18اساس ماده )كند. براين نهاد را مخدوش مي

، دولت مكلف است 1388مصوب  «وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلتسهيل اجراي سياست

 خارج كند.  كاالهاي پذيرفته شده در بورس كاال را از نظام قيمتگذاري
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 حذف رانت توزيع شده در زنجيره ارزش پتروشيمي -

ازار رز بشود خوراك محصوالت پتروشيمي و محصوالت عرضه شده در بورس كاال با نرخ اپيشنهاد مي

زار ميليارد ه 300ثانويه محاسبه شود، براساس برآوردهاي انجام شده عوايد حاصله از اين سياست حدود 

 د.شوريال برآورد مي

 

 رعايت كف عرضه محصوالت پتروشيمي متناسب با نياز داخل در بورس كاال -

كيك صورت مداوم و به تفرعايت كف عرضه محصوالت پتروشيمي متناسب با نياز داخل در بورس كاال به

 ست.ي ا)كسب مجوز صادرات توسط گمرك پس از تأييد بورس كاال( ضرور گريدهاي مورد نياز صنايع داخلي

 

 ياب وزارت صنعت، معدن و تجارتتر توسط وبگاه بهينهاي كنترلي مناسباذ روشاتخ -

ل ازجمله مكم يهااريمعبرداري و مقدار توليد متقاضيان خريد از بورس، بر بررسي پروانه بهرهعالوه

 ييتواند در شناسايم ،يافزوده پرداختبر ارزش اتيو مال مهيبعملكرد  ،يديتول يمصرف آب و برق واحدها

 آنها مؤثر باشد. ازيمورد ن هيو برآورد مواد اول يكنندگان واقعديتول

 

 معدن و تجارت ،هاي مرتبط با وزارت صنعتضرورت همكاري دستگاه -

نعت، معدن با وزارت ص رويو وزارت ن ييو دارا يجمله وزارت امور اقتصادهاي مرتبط ازههمكاري دستگا

 .ياببي دقيق خريد از بورس كاال توسط وبگاه بهينو تجارت با هدف رصد اطالعات و ارزيا

 

 تهيه بسته حمايتي از بخش صنعت و توليد كشور  -

ها، بسته ي قيمتهمزمان با آزادساز بايدها، با توجه به افزايش مشكالت بخش توليد در شرايط دور جديد تحريم

توان از محل در اين بسته ميد. شوحمايتي توسط دولت براي كمك به بخش صنعت و توليد كشور تدوين 

يمي، هاي موجود در زنجيره توليد محصوالت پتروشدرآمدهاي ايجاد شده براي دولت از طريق حذف رانت

الت قيمتي تعدي بايدحمايتي  داد. در اين بسته نظر قرارپذير مدراهكارهايي براي حل مشكالت صنايع آسيب

 اند، لحاظ شود. هاي دولتي قرارداد منعقد كردهي كه با دستگاهكنندگانهاي احتمالي توليدبراي جبران خسارت

 

استفاده بيشتر از ظرفيت موجود در بورس كاال درخصوص خريد از بورس براساس انعقاد  -

 دستيهاي پتروشيمي و صنايع پايينقراردادهاي بلندمدت ميان شركت

داد اررقدستي با انعقاد نايع پايينهاي پتروشيمي و صدر حال حاضر اين امكان وجود دارد كه شركت

 مند شوند.اال و استفاده از مزاياي آن بهرهيكساله از ظرفيت خريد از بورس ك
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