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 چکیده

بر پایه  صنایع نفت و گازاقتصاد مقاومتي بر توسعه زنجیره ارزش  كليهاي  در سیاست

ها آن افزوده پتروشیمي متناسب با ارزش افزایش صادرات محصوالت بنیان و اقتصاد دانش

 . تأكید شده است

 برايكشور  يمیجهت رصد عملکرد صنعت پتروشایجاد بستر اولیه در این راستا 

با هدف اعمال نقش نظارتي مجلس شوراي ي اقتصاد مقاومت كلي يها استیس ياجرا

رو سعي شده است  پیش گزارشدر بدین منظور  .رسد نظر مي ضروري بهاسالمي 

ها  اخصشناسي انتخاب و معرفي ش روش .شوندهاي مناسب مورد نیاز معرفي  شاخص

هاي  االمکان كاملي از شاخص مجموعه حتي آوري گرداي و  مطالعه كتابخانهبر  مبتني

ها و مطالعات پیشین  مورد استفاده و ارجاع نهادهاي ذیربط در پژوهشمورد اشاره یا 

مجموعه  ان صنعت پتروشیمي از طریق مصاحبهسپس با اخذ نظر از خبرگ. بوده است

دامه با تحلیل در ا. هاي مرتبط محدود شده است مورد از مهمترین شاخص 26مذكور به 

دسته متناظر با  6هاي مزبور در  ها، تالش شده است تا شاخص شاخصكیفي محتواي 

هاي متناسب  هاي كلي اقتصاد مقاومتي توزیع شوند تا شاخص بندهاي مختلف سیاست

 «15»و  «13»، «11»بر بندهاي  عالوه مطالعهدر این  .با هر بند از یکدیگر تفکیك شود
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د مقاومتي كه مستقیماً به افزایش صادرات به تناسب اقتصا كليهاي  سیاست

افزوده، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و باالبردن صادرات پتروشیمي اشاره  ارزش

بنیان، محوریت رشد  شامل پیشتازي اقتصاد دانش دیگراند، تعدادي از بندهاي  كرده

هاي صنعت و كشاورزي،  سازي مصرف انرژي در بخش وري در اقتصاد، بهینه بهره

سازي مصرف آب و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي كشور، نیز  بهینه

اً كه عمدت شدههاي مربوط به هر كدام در بخش پتروشیمي ارائه  و شاخصشده بررسي 

از با توجه به دسترسي به اطالعات، تعدادي . هستند( نتیجه)هاي خروجي  شاخص نوعاز 

بررسي شده محاسبه و روند تغییرات آنها  1395و  1392هاي  در سالها  این شاخص

هاي عملکرد  درحال حاضر در گزارش .ارائه شده استاست و تحلیل آن در گزارش 

فروش  حجم تولید،ازجمله رائه اطالعاتي مي به ااقتصاد مقاومتي در حوزه صنعت پتروشی

كه تحلیل است درحالي این . شود هاي در دست اقدام بسنده مي و وضعیت اجراي طرح

و  بر این اطالعات در تشخیص موقعیت صنعت پتروشیمي كشور هاي مبتني شاخص

رورت رو ض ایناز .اقتصاد مقاومتي است يكلهاي  سیاست اهدافحقق تأثیرگذاري آن در ت

هاي  هاي متضمن اهداف سیاست هاي متولي هر بخش با تحلیل شاخص دارد دستگاه

 . قتصاد مقاومتي در روشنگري وضعیت بخش مربوطه مؤثر باشندكلي ا

شود با توجه به اهمیت نوآوري در فناوري و پیشرفت  براي این منظور پیشنهاد مي

هاي  برمبناي دانش فني در صنعت پتروشیمي كشور و از طرفي تعدد نهادها و شركت

هاي  هاي اطالعاتي كشور در این حوزه تقویت و تدوین شاخص این حوزه، بانكفعال در 

 . تفصیلي در دستور كار قرار گیرد صورت گزارش ها آنها به آماري و تحلیل



 

هاي تركیبي كه مورد وفاق جمعي نهادها و  ـ تدوین یك مجموعه واحد از شاخص

هاي كلي  طوري كه این مجموعه مالك ارزیابي اجراي سیاست بخش خصوصي باشد، به

 . تواند در دستور كار قرار گیرد متي در صنعت پتروشیمي قرار گیرد، مياقتصاد مقاو

هاي  نهاد رگوالتور در صنعت پتروشیمي، تا این نهاد به همراه سایر سازمان دـ ایجا

ها و تولید اطالعات،  متولي تولید آمار در كشور بر گردآوري صحیح و به موقع داده

 . ها اقدام نماید دهي جهت سنجش شاخص گزارش

 

 مقدمه

میلیارد  157طبیعي و  مکعب ذخایر متعارف گازتریلیون متر 33در اختیار داشتن  ایران با

مناسبي را جهت توسعه صنعت  و مزیت نسبي بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، پتانسیل

و صادرات  آنها فروشي جلوگیري از خام، نفت و گاز ارزشپتروشیمي در ادامه زنجیره 

در صنعت پتروشیمي مورد توجه خاص  دلیلبه همین  .داردافزوده بیشتر  محصوالت با ارزش

مات دستیابي به ترین الزایکي از مهم. اقتصاد مقاومتي قرار گرفته استكلي هاي  ستسیا

هاي  بخشجهت رصد عملکرد اقتصاد مقاومتي، ایجاد بستر مناسب هاي كلي  اهداف سیاست

هاي مناسب  ها و اولین قدم آن، تعریف شاخص این سیاست ياجرا يكشور در راستا مختلف

منظور  هاي مناسب مورد نیاز به ، معرفي شاخصحاضر زارشگلذا هدف . در این رابطه است

ي اقتصاد مقاومت كلي يها استیس ياجرا يكشور در راستا يمیرصد عملکرد صنعت پتروش

پرداخته شده و سپس  پتروشیمي صنعت با مرتبط ابتدا به بیان بندهاي بدین منظور. است

تر، الزم است  براي تحلیل دقیق. شده استهاي پیشنهادي مربوط به هر بند ارائه  شاخص

اقتصاد مقاومتي بررسي شده و بندهاي مربوط به  كليهاي  بندهاي سیاست تمامي
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در كنار برخي بندها كه مستقیماً به بخش . شودصنعت پتروشیمي كشور مشخص 

، بیشتر بندهاي («15»و  «13»، «11»بندهاي )پتروشیمي كشور مربوط هستند 

وري در اقتصاد،  بنیان، محوریت رشد بهره پیشتازي اقتصاد دانشجمله  باقیمانده از

سازي مصرف آب و  هاي صنعت و كشاورزي، بهینه سازي مصرف انرژي در بخش بهینه

نوعي به بخش  توان به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي كشور را نیز مي

هاي پیشنهادي  ا و شاخصاین بنده یك از در ادامه هر. پتروشیمي كشور ارتباط داد

 .آمده است مرتبط

 

 ها شناسی گردآوری و انتخاب شاخص روش. 1

اي و  بر مطالعه كتابخانه ها در این گزارش مبتني شناسي انتخاب و معرفي شاخص روش

هاي مورد استفاده و ارجاع نهادهاي ذیربط  االمکان كاملي از شاخص گردآوري مجموعه حتي

معرفي هاي  اي از شاخص این راستا مجموعهدر . پیشین بوده استها و مطالعات  در پژوهش

بنیان معاونت علمي  اي دانشه شركتارزیابي تأیید صالحیت شده بانك جهاني، دفتر 

انه شركت یهاي سال ها و برنامه ، گزارشوري جمهوري، مركز آمار، سازمان ملي بهره ریاست

كه با توجه به  و سایر مراكز تولید آمار كشور مورد استفاده قرار گرفت ملي صنایع پتروشیمي

 سپس با اخذ نظر .تروشیمي قابل تولید و اتکا هستندامکانات آماري كشور براي بخش پ

هاي جدید به مجموعه  خبرگان صنعت پتروشیمي از طریق مصاحبه و اضافه شدن شاخص

. هاي مرتبط محدود شده است ترین شاخصمورد از مهم 26گفته، مجموعه مذكور به  پیش

گروه  6هاي مزبور در  ها، تالش شد تا شاخص در ادامه با تحلیل كیفي محتواي شاخص

هاي  هاي كلي اقتصاد مقاومتي توزیع شوند تا شاخص متناظر با بندهاي مختلف سیاست



 

روجي هاي خ هاي مذكور از نوع شاخص شاخص. متناسب با هر بند از یکدیگر تفکیك شوند

است  شدهتدوین  كلي اقتصاد مقاومتيهاي  ها و نتایج اعمال سیاست بوده و براساس خروجي

هاي اجرایي در اعمال ابتکار عمل در  هاي غیرضروري براي دستگاه تا از ایجاد محدودیت

 . ها اجتناب شود مسیر تحقق این سیاست

 

 انیبن اقتصاد دانش یشتازیپهای  شاخص .2

كشور و  ينقشه جامع علم يو اجرا يساز ادهیپ ان،یبن اقتصاد دانش يشتازیپ -«2»بند 

و  دیسهم تول شیكشور و افزا يجهان گاهیجا يمنظور ارتقا به ينوآور ينظام مل يسامانده

در  انیبن به رتبه اول اقتصاد دانش يابیو دست انیبن صادرات محصوالت و خدمات دانش

 .منطقه

بنیان در نظر  اقتصاد دانش ارزیابي میزان تحقق توان براي را مي متعدديهاي  شاخص

كارگیري  هاما باید به این نکته توجه كرد كه تولید دانش در هر بخشي به معناي ب ،گرفت

توان یافت كه  را مي بسیاريعبارت دیگر موارد  نیست، بهمورد نظر آن شاخص در بخش 

بخش استفاده آن د ملکراما از آن در راستاي بهبود ع ،تولید شده در بخش خاصدانش 

كارگیري دانش در  هشوندكه نتیجه ب هایي پیشنهاد مي لذا در ادامه شاخص .ده استنش

 .كنند گیري مي صنعت پتروشیمي كشور را اندازه
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شركت اول صنعت پتروشیمی كشور  13بنیان در بین  های دانش شركت جايگاه .1-2

 (براساس حجم فروش)

بنیان در صنعت  هاي دانش افزایش این شاخص به معناي توسعه و پیشتازي شركت

 . پتروشیمي كشور است

 

بنیان در حوزه صنعت  دانش( اعم از تولیدات و خدمات)محصوالت  حجم .2-2

 پتروشیمی كشور

ولید بنیان در ت هاي دانش افزایش این شاخص به معناي توسعه عملکرد شركت

در اختیار  این شاخصاطالعات مربوط به  بخشي از. ور استمحصوالت پتروشیمي كش

ي و شركت پژوهش و فناوري جمهور ریاست علمي معاونت بنیان دانش هاي شركت دفتر

 .پتروشیمي است

 

 بنیان در حوزه صنعت پتروشیمی كشور ارزش صادرات محصوالت دانش .0-2

بنیان در  هاي دانش شركتافزایش این شاخص به معناي توسعه و نفوذ حقیقي عملکرد 

 هاي شركت صنعت پتروشیمي كشور است و اطالعات مربوط به آن در اختیار دفتر

 .ي، شركت ملي صنایع پتروشیمي و گمرك استجمهور ریاست علمي معاونت بنیان دانش

 

 های صنعت پتروشیمی كشور سهم داخل از مهندسی پروژه .4-2

در طراحي و مهندسي  چند درصدهاي داخلي  كند كه شركت این شاخص بیان مي

افزایش این شاخص نشان از توسعه اقتصاد . اند هاي پتروشیمي كشور سهیم بوده پروژه



 

هاي داخلي در طراحي و  الزمه مشاركت شركت زیرابنیان در این بخش داشته،  دانش

این  تر مربوط به اطالعات كلي. آن است ها تسلط به دانش مربوط به دسي پروژهمهن

شاخص در اختیار شركت ملي صنایع پتروشیمي و شركت پژوهش و فناوري پتروشیمي 

 .است

 

 های صنعت پتروشیمی كشور خريد پروژه تأمین درسهم داخل  .8-2

هاي پتروشیمي كشور اعم از  از خرید پروژه چند درصدكند كه  این شاخص بیان مي

افزایش این شاخص نشان از توسعه . شود تجهیزات و مواد الزم، از داخل تأمین مي

ها از داخل كشور،  الزمه تأمین خرید پروژه زیرابنیان در این بخش داشته،  اقتصاد دانش

. در داخل استالزم  این تجهیزات و موارد يپذیر تولید بر پایه دانش روز و رقابت

وهش مربوط به این شاخص در اختیار شركت ملي صنایع پتروشیمي، شركت پژ اطالعات

 .و فناوري پتروشیمي و گمرك است

 

 وری رشد بهرههای  شاخص .0

 يتوانمندساز د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو يور محور قرار دادن رشد بهره -«0»بند 

ها و  مناطق و استان نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا يریپذ رقابت تیكار، تقو يروین

 .مناطق كشور يها تیمز يایمتنوع در جغراف يها تیو قابل تیظرف يریكارگ به

وري نسبت خروجي یك فرآیند به ورودي آن است و هرچه این نسبت بیشتر  بهره

. باشد به معناي استفاده بهینه از منابع در راستاي تحقق اهداف اقتصادي است

وري وجود دارد كه در ادامه برخي از  هاي گوناگوني براي سنجش بهره شاخص
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ناسب كه منابع آماري آن در كشور وجود داشته و محاسبه آن براي هاي م شاخص

 .صنعت پتروشیمي كشور امکان دارد، پیشنهاد شده است

 

 وری كل عوامل تولید  بهره .1-0

وري مجموع عوامل تولید از قبیل نیروي كار و سرمایه را در صنعت  این شاخص بهره

مربوط به آن در اختیار بانك مركزي و كند و اطالعات  گیري مي پتروشیمي كشور اندازه

 .وري است سازمان ملي بهره

 

 های تولیدی  نسبت تولید به ظرفیت اسمی كل مجتمع .2-0

هاي موجود پتروشیمي  چه بیشتر از ظرفیتیش این شاخص به معناي استفاده هرافزا

بخش وري تولید صنعت پتروشیمي را از منظر ظرفیت به تولید این  كشور بوده و بهره

 .كند بررسي مي

 

 هاآن  برنامه نسبت به های در دست اجرا درصد پیشرفت واقعی طرح .0-0

ي در دست اجراي ها دهد كه پیشرفت واقعي طرح افزایش این شاخص نشان مي

ها بوده و نشان از جلوگیري از هرگونه پتروشیمي كشور هرچه بیشتر مطابق با برنامه آن

وري در این  ها و در نتیجه افزایش بهره ن در اجراي طرحهاي تابع آ اتالف زمان و هزینه

 .بخش است

عملکرد صنعت  انهیسال يها از گزارش ي فوق،ها شاخص مربوط بهاطالعات  

. قابل استخراج است ،شود يم دیتول يمیپتروش عیصنا يكه توسط شركت مل پتروشیمي



 

 يها سامانه باید ،بخش نیاز صحت و كامل بودن اطالعات در ا نانیاطم يالبته برا

 ریسا االزم ب يشده و تقاطع اطالعات تیشركت با مقررات الزم حما نیا ياطالعات

 .دیوجود آ هها ب سامانه

 

 ها اصالح الگوی مصرف و هدفمندسازی يارانههای  شاخص .4

 د،یتول شیدر جهت افزا ها ارانهی يهدفمندساز ياجرا تیاستفاده از ظرف -«4»بند 

 .يعدالت اجتماع يها شاخص يو ارتقا يكاهش شدت انرژ ،يور اشتغال و بهره

مصرف و  ياصالح الگو يكل يها استیس يبر اجرا دیمصرف با تأك تیریمد -«5» بند

در  يریپذ و رقابت تیفیك يارتقا يبرا يزیر همراه با برنامه يداخل يمصرف كاالها جیترو

 .دیتول

در حوزه استفاده از )وري  انرژي و افزایش بهرهاصالح الگوي مصرف، كاهش شدت  

رسد  نظر مي اما به ،به عوامل متعددي ارتباط دارند( منابع كشور نظیر انرژي و آب

ها مهمترین فعالیت در راستاي دستیابي به این اهداف است، بنابراین در  هدفمندي یارانه

در بخش پتروشیمي اند كه مصرف بهینه انرژي و آب  هایي معرفي شده ادامه شاخص

 .سنجند كشور را مي

 

 میزان مصرف انرژی به ازای هر تن محصول تولیدی .1-4

در  يدر مصرف انرژ يور بهره شیو افزا يكاهش شدت انرژ يمعنا شاخص به نیكاهش ا

مركز آمار،  اریشاخص در اخت نیاطالعات مربوط به ا. كشور است يمیصنعت پتروش
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. قرار دارد يمصرف سوخت و بانك مركز يساز نهیشركت به رو،ینهاي نفت و  خانهوزارت

و  يعیگاز طب) است ياز جنس انرژ زین يمیكه خوراك صنعت پتروش یياز آنجا

شاخص هم  نیمصرف، گزارش جداگانه ا تر قیدق يبررسبراي ، لذا (هاي مایع خوراك

 يندهایدر طول انجام فرآ عنوان سوخت به يمصرف انرژ يمصرف خوراك و هم برا يبرا

 .رسد ينظر م به الزمصنعت  نیا

 

 میزان مصرف آب به ازای هر تن محصول تولیدی  .2-4

وري در مصرف آب در صنعت پتروشیمي  كاهش این شاخص به معناي افزایش بهره

 .اطالعات مربوط به این شاخص در اختیار وزارت نیرو قرار دارد. كشور است

 

 ديپلماسی تجاریهای  شاخص .8

 :قیاقتصاد كشور از طر يریپذ بیقدرت مقاومت و كاهش آس شیافزا -«12»بند 

منطقه و  يو مشاركت با كشورها يو گسترش همکار يراهبرد يوندهایتوسعه پ. 1 

 .گانیهمسا ژهیجهان به و

 .ياقتصاد يها از هدف تیدر جهت حما يپلماسیاستفاده از د. 2 

 .يا و منطقه يالملل نیب يها سازمان يها تیاستفاده از ظرف. 3 



 

 كشور پتروشیمی صادرات كل از منطقه كشورهای سهم .1-8

تر اقتصادي با كشورهاي منطقه و  معناي ارتباط قوي افزایش این شاخص در بلندمدت به

اي شامل عربستان و تركیه بوده و در  ها در مقابل رقیبان منطقهآن بالقوه تصاحب بازارهاي

 .دنبال خواهد داشت پذیري اقتصاد كشور را به افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیبنهایت 

 

 درجه تمركز كاالهای صادراتی  .2-8

این شاخص بیانگر سهم چند كشور اول هدف صادرات محصوالت پتروشیمي كشور از 

كل صادرات این بخش است و افزایش آن به معناي تمركز بازار صادراتي پتروشیمي 

پذیري اقتصادي كشور  كشور بر چند كشور مشخص و محدود بوده كه این موضوع آسیب

با این كشورهاي خاص، بازار صادرات این در صورت بروز هر مشکلي زیرا برد؛  را باال مي

لذا كاهش این شاخص مطلوب بوده . طور قابل توجهي كاهش خواهد یافت محصوالت به

 .و نشان از تنوع بازارهاي صادراتي صنعت پتروشیمي كشور خواهد داشت

مربوط به هر دو شاخص فوق در اختیار گمرك و شركت ملي صنایع  اطالعات 

 .پتروشیمي قرار دارد

 

 ژه اقتصادیتوسعه عملکرد مناطق آزاد و ويهای  شاخص .1

منظور انتقال  كشور به ياقتصاد ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و -«11»بند 

 يازهاین نیصادرات كاال و خدمات و تأم د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ يها يفناور

 .از خارج يو منابع مال يضرور
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  كشور سهم مناطق ويژه اقتصادی از كل ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی .1-1

بر  افزایش این شاخص به معناي توسعه عملکرد مناطق ویژه اقتصادي در صادرات مبتني

 .ارزش محصوالت پتروشیمي كشور است

 

 سهم مناطق ويژه اقتصادی از كل ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی كشور .2-1

افزایش این شاخص به معناي توسعه عملکرد مناطق ویژه اقتصادي در ایجاد ظرفیت 

بوده و بیانگر تمركز این صنعت در افزایش ظرفیت پتروشیمي كشور  محصوالتتولید 

راستا با تجربیات موفق  مناطق ویژه اقتصادي، هم و تکمیل زنجیره ارزش دراسمي خود 

( هاي شیمیایي توسعه پارك)آلمان  ن مانندكشورهاي پیشرو در صنعت پتروشیمي جها

 .است( شیمیایي  توسعه خوشه)سنگاپور  و

 

های در دست اجرای صنعت پتروشیمی  سهم مناطق ويژه اقتصادی از طرح .0-1

 كشور

افزایش این شاخص به معناي توسعه عملکرد مناطق ویژه اقتصادي در ایجاد ظرفیت 

هاي در دست اجراي  طرحخاتمه با )دیك تولید صنعت پتروشیمي كشور در آینده نز

بوده و بیانگر حفظ تمركز این صنعت در افزایش ظرفیت اسمي خود ( پتروشیمي كشور

 .از طریق مناطق ویژه اقتصادي است

 



 

های پتروشیمی واقع در مناطق ويژه  نسبت تولید به ظرفیت اسمی مجتمع .4-1

 اقتصادی كشور

وري در عملکرد تولید مناطق ویژه اقتصادي  بهرهافزایش این شاخص نشان از افزایش 

 .كشور در بخش پتروشیمي دارد

 عملکرد هاي هاي فوق، از جداول آماري گمرك و گزارش مربوط به شاخص اطالعات 

شایان ذكر است در  .انه شركت ملي صنایع پتروشیمي قابل استخراج استیسال

هاي ساحلي  ه واقع در كرانههاي مذكور توسعه صنعت پتروشیمي در مناطق ویژ شاخص

 . كشور هدف است

 

 حمايت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز های شاخص .7

طور خاص  در حوزه حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به

 شرح زیر به هاي كلي اقتصاد مقاومتي سیاست« 15»و « 13»، «11»توان به بندهاي  مي

 :اشاره كرد

جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب  همه تیحما -«13»بند 

 :قیمثبت از طر يافزوده و با خالص ارزآور ارزش

 ،الزم يها مقررات و گسترش مشوق لیتسه. 1 

 الزم، يها رساختیو ز تیو ترانز يگسترش خدمات تجارت خارج. 2 

 ،صادرات يبرا يخارج يگذار هیسرما قیتشو. 3 
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و  دیجد يبازارها يده شکل ،يصادرات يازهایمتناسب با ن يمل دیتول يزیر برنامه. 4 

 ،منطقه يبا كشورها ژهیبا كشورها به و ياقتصاد يوندهایپ يبخش تنوع

 ،ازیمبادالت در صورت ن لیتسه يبرا ياستفاده از سازوكار مبادالت تهاتر. 5 

در  رانیسهم ا داریصادرات با هدف گسترش پا بارهرات درو مقر هیثبات رو جادیا. 6 

 .هدف يبازارها

 :قیدرآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر يریپذ مقابله با ضربه -«10»بند

 ،يراهبرد انیانتخاب مشتر. 1 

 ،فروش يها تنوع در روش جادیا. 2 

 ،در فروش يمشاركت بخش خصوص. 3 

 ،صادرات گاز شیافزا. 4 

 ،صادرات برق شیافزا. 5 

 ،يمیصادرات پتروش شیافزا. 6 

 .ينفت يها صادرات فرآورده شیافزا. 7 

ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه  رهیزنج لیتکم قیافزوده از طر ارزش شیافزا -«18»بند 

و باال بردن ( يبراساس شاخص شدت مصرف انرژ) نهیبه يبازده يدارا يكاالها دیتول

 .از منابع يانتیبر برداشت ص دیبا تأك ينفت يها و فرآورده يمیصادرات برق، محصوالت پتروش

ترتیب به افزایش صادرات به تناسب  به« 15»و « 13»، «11» هايدر بند

افزوده، افزایش صادرات پتروشیمي و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و باالبردن  ارزش

صادرات پتروشیمي اشاره شده است كه تمامي این موارد به افزایش ارزش صادرات 



 

محصوالت پتروشیمي كشور از طریق تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و پتروشیمي 

 .استشده گیري این نتایج ارائه  اندازهبر  هایي مبتني لذا در ادامه شاخص. داشاره دار

 

 سهم صنعت پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی كشور .1-7

ارتقاي جایگاه صنعت پتروشیمي در اقتصاد ملي كشور این شاخص به معناي  بهبود

میاني دنبال آن تولید محصوالت  با افزایش تولید محصوالت پتروشیمي كشور و به. است

 ليمحصو تك ، رهایي اقتصاد كشور از فضايبخشي به محصوالت  دستي و تنوع و پایین

 .شود تقویت مي

 

 سهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی كشور .2-7

دست  عنوان پایین افزایش این شاخص به معناي افزایش صادرات صنعت پتروشیمي به

ادرات نفت و گاز بوده و نشان از توسعه مناسب زنجیره ارزش نفت و گاز و افزایش ص

شایان  .افزوده باالتر پتروشیمیایي به جاي نفت خام و گاز طبیعي دارد محصوالت با ارزش

ذكر است هرچه در طول زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمي به سمت محصوالت نهایي 

 . شود حاصل مي يتر حركت كنیم، نتیجه مطلوب

 

 سهم صنعت پتروشیمی از صادرات محصوالت صنعتی كشور .0-7

برداري از مزیت نسبي خود در  ش این شاخص نشان از عملکرد بهتر كشور در بهرهافزای

 .این صنعت نسبت به سایر صنایع دارد
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باالدستی پتروشیمی  محصوالت كل تولید سهم صادرات محصوالت باالدستی از .4-7

 كشور

الدستي پتروشیمي قبل از كاهش این شاخص به معناي كاهش صادرات محصوالت با

رود این  انتظار مي زیرادست است،  دست و پایین ها به محصوالت میانآنتبدیل 

هاي  افزوده بیشتر در حلقه محصوالت در بازار داخلي فروش رفته و به محصوالت با ارزش

لذا كاهش این شاخص مطلوب بوده و . میاني و انتهایي زنجیره ارزش تبدیل شوند

ي كشور در داخل و دور شدن از تولید دهنده توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیم نشان

 .تمحصوالت باالدست گازپایه كم ارزشي نظیر متانول و اوره اسو صادرات 

 

 رابطه مبادله تجاری صنعت پتروشیمی كشور .8-7

 وارداتيبه ارزش هر تن محصول  صادراتياین شاخص از نسبت ارزش هر تن محصول 

به معناي رشد ارزش  این شاخص افزایش .آید دست مي صنعت پتروشیمي كشور به

دهنده  محصوالت صادراتي در مقایسه با محصوالت وارداتي پتروشیمي كشور بوده و نشان

افزوده باالتر  توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور و صادرات محصوالت با ارزش

 .جمهوري اسالمي ایران قرار دارد گمركاطالعات مربوط به این شاخص در اختیار . است

 

 ارزش هر تن محصول صادراتی صنعت پتروشیمی كشور .1-7

  و توسعه زنجیره افزوده باال داراي ارزش افزایش این شاخص به معناي افزایش صادرات

 .ارزش صنعت پتروشیمي كشور است

 



 

 تولید محصوالت دست به ظرفیت میانمحصوالت تولید نسبت ظرفیت  .7-7

 پتروشیمی كشور صنعتباالدست 

افزایش این شاخص، توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور از حلقه 

دهد كه امکان تبدیل درصد بیشتري از محصوالت  دست را نشان مي باالدست به میان

 . كند دست را فراهم مي و در نهایت محصوالت پاییندست  باالدست به میان

 

تولید محصوالت دست به ظرفیت  میانتولید محصوالت نسبت ظرفیت  .5-7

 های در دست اجرای پتروشیمی كشور باالدست طرح

افزایش این شاخص، توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور از حلقه 

هاي در دست اجراي این صنعت نشان  طرح خاتمهدست را در صورت  باالدست به میان

دست و  ري از محصوالت باالدست به میانامکان تبدیل درصد بیشت بدین ترتیب .دهد مي

افزوده بیشتر نسبت به  در نتیجه امکان بالقوه افزایش صادرات محصوالت با ارزش

 . سازد محصوالت باالدستي را فراهم مي

 

تولید محصوالت دست به ظرفیت  پايین تولید محصوالت نسبت ظرفیت .1-7

 دست موجود پتروشیمی كشور میان

 دست انیموسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور از حلقه افزایش این شاخص، ت

دهد كه امکان تبدیل درصد بیشتري از  نشان مي در وضعیت موجودرا  دست نییپابه 

 .كند ميرا فراهم  آفریني بیشتر ارزشو در نتیجه امکان  دست نییپابه  دست انیممحصوالت 
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تولید محصوالت دست به ظرفیت  پايینتولید محصوالت نسبت ظرفیت  .13-7

 های در دست اجرای پتروشیمی كشور دست طرح میان

افزایش این شاخص، توسعه متوازن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمي كشور از حلقه 

هاي در دست اجراي این صنعت  طرح خاتمهرا در صورت  دست نییپابه  دست انیم

 دست انیمامکان تبدیل درصد بیشتري از محصوالت  با توسعه این حلقه. دهد  نشان مي

افزوده بیشتر  دست و در نتیجه امکان بالقوه افزایش صادرات محصوالت با ارزش پایینبه 

 . سازد را فراهم مي يدست انیمنسبت به محصوالت باالدستي و 

هاي فوق در اختیار گمرك و شركت ملي صنایع پتروشیمي  مربوط به شاخص اطالعات 

ها، ضروري است شركت ملي صنایع  است كه براي محاسبه این شاخص شایان ذكر .ر داردقرا

بندي  گزارشات عملکرد خود را در قالب طبقهاز هاي تولیدي این بخش  پتروشیمي و مجتمع

 .دست ارائه دهند دست و پایین محصوالت تولیدي بر مبناي باالدست، میان
 

 

 

 

 1018و  1012های  های پیشنهادی در سال شاخصبررسی تغییرات برخی از . 5

بنیان در این  ویژه در حوزه اقتصاد دانش با توجه به محدودیت اطالعات در دسترس به

هاي پیشنهادي در گزارش حاضر طي دو سال  بخش روند تغییرات برخي از شاخص

 . مقایسه شده است 1در جدول  1395و  1392
 

 

 

  



 

رصد عملکرد صنعت پتروشیمی كشور  برایهای پیشنهادی  مقايسه برخی از شاخص. 1جدول 

 اقتصاد مقاومتی كلی های در راستای اجرای سیاست

 سیاست 

 نظر مد
 (گیری واحد اندازه)شاخص 

جهت  مقدار شاخص

 تغییر

جهت 

 1018 1012 مطلوب

محوریت رشد 

 وري بهره

هاي تولیدي  مجتمعنسبت تولید به ظرفیت اسمي كل 

 (درصد)صنعت پتروشیمي كشور 
72 82 ↑ ↑ 

 عملکرد توسعه

 و آزاد مناطق

 اقتصادي ویژه

سهم مناطق ویژه اقتصادي از كل ارزش صادرات محصوالت 

 (درصد) پتروشیمي كشور
81 6/97 ↓ ↑ 

سهم مناطق ویژه اقتصادي از كل ظرفیت اسمي صنعت 

 (درصد)پتروشیمي كشور 
82 58 ↑ ↑ 

هاي پتروشیمي واقع در  نسبت تولید به ظرفیت اسمي مجتمع

 (درصد)مناطق ویژه اقتصادي كشور 
69 79 ↑ ↑ 

 از حمایت

 و صادرات

 زنجیره تکمیل

 صنعت ارزش

 گاز و نفت

سهم صادرات محصوالت باالدستي از كل تولید محصوالت 

 (درصد)باالدستي پتروشیمي كشور 
41/31 6/24 ↑ ↓ 

پتروشیمي از صادرات محصوالت صنعتي كشور سهم صنعت 

 (درصد)براساس ارزش 
4/39 *5/42 ↓ ↑ 

 ↑ ↓ 7/49* 9/34 (درصد)سهم صنعت پتروشیمي از صادرات غیرنفتي كشور 

 از حمایت

 و صادرات

 زنجیره تکمیل

 صنعت ارزش

 گاز و نفت

دست به ظرفیت باالدست موجود  نسبت ظرفیت میان

 (درصد)پتروشیمي كشور 
36 29 ↑ ↑ 

ارزش هر تن محصول صادراتي صنعت پتروشیمي كشور 

 (دالر)
769 265 ↓ ↑ 

 .است 1394این ارقام مربوط به سال * 

 

هاي  شاخص نسبت تولید به ظرفیت اسمي كل مجتمع 1مطابق آمار جدول  

 افزایشصنعت تعریف شده است،  وري در این پتروشیمي كه متناظر با سیاست رشد بهره

یندي و آازجمله كمبود خوراك، اشکاالت فرعوامل متعددي . ه استتقابل توجهي داش

صرفه نبودن تولید، دلیل كاهش تولید نسبت به  تعمیراتي، باال بودن موجودي و به
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برداري بیشتر از  لذا بهبود این شاخص به معناي ایجاد فرصت بهره. ظرفیت است

 . وري سرمایه در این صنعت است هرههاي انجام شده و افزایش ب گذاري سرمایه

ویژه اقتصادي نیز در و تبط با توسعه عملکرد مناطق آزاد هاي مر تحلیل شاخص 

هاي كلي  مجموع بیانگر حركت عملکرد صنعت در جهت مطلوب تحقق هدف سیاست

هاي جدید در مناطق ویژه، اقدامات انجام  برداري از طرح بهره. اقتصاد مقاومتي است

برداري از فازهاي جدید  هاي تولیدي، بهره كمك به رفع موانع تولید مجتمعگرفته در 

ها در این حوزه  تر خوراك ازجمله دالیل بهبود شاخص پارس جنوبي و تأمین مطلوب

 . تواند باشد مي

هاي  با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته در صنعت پتروشیمي كشور شاخص 

میل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز نشان از مرتبط با سیاست حمایت از صادرات و تک

البته كاهش قیمت جهاني محصوالت  .عملکرد نسبتاً ضعیف صنعت در این حوزه دارد

 پتروشیمي یکي از دالیل كاهش ارزش صادرات محصوالت پتروشیمي كشور است، اما

ن تمركز بر صنایع باالدست و توجه ناكافي به صنایع میاني، اجراي ناصحیح قانو

هاي توسعه تکمیل  قانون اساسي و عدم اجراي طرحوچهارم  هاي كلي اصل چهل ستسیا

هاي واگذار شده، شکل نگرفتن چارچوب قراردادهاي بلندمدت  زنجیره ارزش در مجتمع

ازجمله دالیل این  دست و عوامل متعدد دیگر نیز و پایین هاي باالدست بین بخش

 . استموضوع 

 



 

 هابندی و ارائه پیشنهاد جمع

جهت منظور ایجاد بستر اولیه  هاي مناسب مورد نیاز به ، معرفي شاخصگزارشهدف این 

ي بوده اقتصاد مقاومت يها استیس ياجرا يكشور در راستا يمیرصد عملکرد صنعت پتروش

ها را  واقع نتایج اعمال این سیاستخروجي بوده و در نوععرفي شده از هاي م شاخص. است

هاي اجرایي در  در صنعت پتروشیمي كشور رصد كرده تا از ایجاد محدودیت براي دستگاه

هاي معرفي  شاخص. ها پرهیز شود زمینه اجرا و انتخاب نحوه رسیدن به اهداف این سیاست

 .اند نشان داده شده 2طور خالصه در جدول  شده به

 

 یراستا در كشور یمیپتروش صنعت عملکرد رصد برای یشنهادیپ یها شاخص. 2جدول 

 نگاه کي در یمقاومت اقتصاد یها استیس یاجرا

 جهت مطلوب منبع (گیری واحد اندازه) شاخص نظر سیاست مد

 بنیان پیشتازي اقتصاد دانش

هاي  جایگاه مؤسسات پژوهشي و شركت

شركت اول صنعت  11بنیان در بین  دانش

 (براساس حجم فروش)پتروشیمي كشور 

بنیان معاونت  هاي دانش دفتر شركت

ي، سازمان جمهور ریاستعلمي 

 مدیریت صنعتي
↑ 

بنیان در حوزه  محصوالت دانش حجم

 صنعت پتروشیمي كشور

بنیان معاونت  هاي دانش دفتر شركت

شركت  ،يجمهور ریاستعلمي 

 پژوهش و فناوري پتروشیمي
↑ 

بنیان در  دانشارزش صادرات محصوالت 

 (دالر) حوزه صنعت پتروشیمي كشور

بنیان معاونت  هاي دانش دفتر شركت

ي، شركت ملي جمهور ریاستعلمي 

 صنایع پتروشیمي، گمرك
↑ 

هاي صنعت  مهندسي پروژه از سهم داخل

 (درصد) پتروشیمي كشور

شركت ملي صنایع پتروشیمي، 

شركت پژوهش و فناوري 

 پتروشیمي
↑ 

هاي صنعت  خرید پروژه درسهم داخل 

 (درصد) پتروشیمي كشور

شركت ملي صنایع پتروشیمي، 

شركت پژوهش و فناوري 

 پتروشیمي، گمرك
↑ 
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 جهت مطلوب منبع (گیری واحد اندازه) شاخص نظر سیاست مد

 وري محوریت رشد بهره

وري كل عوامل تولید در صنعت  بهره

 پتروشیمي كشور
 ↑ وري بانك مركزي، سازمان ملي بهره

نسبت تولید به ظرفیت اسمي كل 

پتروشیمي  هاي تولیدي صنعت مجتمع

 (درصد) كشور

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

هاي در دست  درصد پیشرفت واقعي طرح

نسبت به اجراي صنعت پتروشیمي كشور 

 برنامه آنها

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

 و مصرف الگوي اصالح

 ها یارانه هدفمندسازي

میزان مصرف انرژي به ازاي هر تن 

 محصول تولیدي پتروشیمي كشور
 ↓ مركز آمار، وزارت نیرو، بانك مركزي

میزان مصرف آب به ازاي هر تن محصول 

 (تن/مترمکعب) تولیدي پتروشیمي كشور
 ↓ وزارت نیرو

 دیپلماسي تجاري

سهم كشورهاي منطقه از كل صادرات 

 (درصد) پتروشیمي كشور

 صنایع، بازرگاني، اتاق گمرك،

 تهران كشاورزي و معادن
↑ 

كاالهاي صادراتي صنعت درجه تمركز 

 پتروشیمي كشور
 ↓ گمرك

 آزاد مناطق عملکرد توسعه

 اقتصادي ویژه و

سهم مناطق ویژه اقتصادي از كل ارزش 

 صادرات محصوالت پتروشیمي كشور

 (درصد)

گمرك، سازمان مناطق آزاد و ویژه، 

 شركت ملي صنایع پتروشیمي
↑ 

سهم مناطق ویژه اقتصادي از كل ظرفیت 

 (درصد) پتروشیمي كشور اسمي صنعت
 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

هاي در  سهم مناطق ویژه اقتصادي از طرح

 دست اجراي صنعت پتروشیمي كشور

 (درصد)

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

هاي  نسبت تولید به ظرفیت اسمي مجتمع

پتروشیمي واقع در مناطق ویژه اقتصادي 

 (درصد) كشور

 ↑ پتروشیميشركت ملي صنایع 

 تکمیل و صادرات از حمایت

 و نفت صنعت ارزش زنجیره

 گاز

سهم صنعت پتروشیمي از تولید ناخالص 

 (درصد) داخلي كشور
 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

سهم صنعت پتروشیمي از صادرات 

 (درصد) غیرنفتي كشور
 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیميسهم صنعت پتروشیمي از صادرات 



 

 جهت مطلوب منبع (گیری واحد اندازه) شاخص نظر سیاست مد

 (درصد) صنعتي كشورمحصوالت 

ات محصوالت باالدستي از كل سهم صادر

باالدستي پتروشیمي تولید محصوالت 

 (درصد) كشور

 ↓ شركت ملي صنایع پتروشیمي

رابطه مبادله تجاري صنعت پتروشیمي 

 كشور

 صنایع، بازرگاني، اتاق ،گمرك

 ایران كشاورزي و معادن
↑ 

 

محصول صادراتي صنعت ارزش هر تن 

 (دالر)پتروشیمي كشور 
 ↑ ملي صنایع پتروشیميشركت 

دست به ظرفیت  نسبت ظرفیت میان

 (درصد) باالدست موجود پتروشیمي كشور
 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

دست  میانمحصوالت تولید نسبت ظرفیت 

باالدست تولید محصوالت به ظرفیت 

هاي در دست اجراي پتروشیمي  طرح

 (درصد) كشور

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

 تولید محصوالت نسبت ظرفیت

تولید محصوالت دست به ظرفیت  پایین

 دست موجود پتروشیمي كشور میان

 (درصد)

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

تولید محصوالت نسبت ظرفیت 

 تولید محصوالت دست به ظرفیت پایین

هاي در دست اجراي  دست طرح میان

 (درصد) پتروشیمي كشور

 ↑ شركت ملي صنایع پتروشیمي

 .نتایج تحقیق :مأخذ

هاي  هاي مذكور براي سال با استفاده از اطالعات در دسترس تعدادي از شاخص

دهد كه با رفع موانع تولید  ها نشان مي بررسي این شاخص .محاسبه شد 1395و  1392

هاي  مقادیر شاخص. هاي اخیر نسبت تولید به ظرفیت اسمي افزایش یافته است طي سال

مرتبط با توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي نیز نشان از تمركز این صنعت در 
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ا تجربیات موفق كشورهاي راستا ب افزایش ظرفیت اسمي در مناطق ویژه اقتصادي هم

هاي مرتبط با موضوع  اما درخصوص شاخص. پیشرو در صنعت پتروشیمي جهان دارد

ود اقدامات مثبت حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز با وج

 . فاصله وجود دارد مطلوبانجام شده هنوز با وضعیت 

نون اساسي، نقش شركت ملي چهارم قاو هاي كلي اصل چهل از اجراي سیاست بعد

ها و  در همین راستا مأموریت. اي تغییر یافت صنایع پتروشیمي به سازمان توسعه

هاي شركت در قالب ساختار جدید باید بازتعریف شود تا ضمانت اجراي الزم را  نقش

قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، ( 152)ظرفیت قانوني این موضوع در ماده . پیدا كند

عبارتي از  به. ساسنامه این شركت صورت نگرفتتأسفانه اقدامي در رابطه با تغییر ااما م

هاي عملکرد صنعت پتروشیمي  گیري و پایش شاخص مهمترین علل ضعف در اندازه

توان كمرنگ شدن نقش شركت ملي صنایع پتروشیمي و فقدان یك نهاد رگوالتور  مي

هاي اشاره شده در این  ي از شاخصدر این بخش اشاره كرد كه سبب شده منابع برخ

د پیشنهادهاي ذیل قابل اجرا لذا براي بهبود وضعیت موجو. گزارش در دسترس نباشد

 : است

 ها پیشنهاد

برمبناي دانش فني، از عوامل كلیدي در موفقیت  توسعهنوآوري در فناوري و ـ 

این موضوع با توجه به اهمیت  .دشو كشورهاي پیشرو در صنعت پتروشیمي محسوب مي

هاي ابالغي اقتصاد  بنیان در میان تمامي سیاست بارز سیاست پیشتازي اقتصاد دانش

و  تهیه هاي اطالعاتي كشور در این حوزه، ت تقویت بانكضرورمقاومتي كشور، نشان از 



 

صورت گزارش تفصیلي براي  وص بهبه خصو تحلیل آنها هاي آماري  شاخص تدوین

 . كشور داردپتروشیمي هاي مختلف صنعت  بخشاز  یكهر

هاي تركیبي كه مورد وفاق جمعي نهادها و بخش  ـ تدوین یك مجموعه واحد از شاخص

هاي كلي اقتصاد  طوري كه این مجموعه مالك ارزیابي اجراي سیاست خصوصي باشد، به

 . مقاومتي در صنعت پتروشیمي قرار گیرد

 میتنظ يعنوان متول كشور، به يمیدر بخش پتروش گر مینبود نهاد تنظ گریاز طرف دـ 

هاي عملکرد جهت  ناكافي بودن تحلیل شاخص به صنعت نیمقررات، نظارت و اداره ا

لذا  .دامن زده است شده، نییاهداف بلندمدت تع يصنعت در راستا نیرصد اقدامات ا

به  ایجاد و نهاداین شده، تعیین اهداف ارزیابي عملکرد برنامه ها و به منظور  الزم است

 يها توسعه شاخصهاي متولي تولید آمار در كشور، همت خود را بر  همراه سایر سازمان

 يآور جمع وهیاصالح ش ،اطالعات دیتولها و  موقع داده و به حیصح گردآوري، ازیمورد ن

 .معطوف سازند ها شاخص نیجهت سنجش ا يده داده و گزارش
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