
ابتدا بررسيوضعيتمنظور با را چين اقتصادي كنوني
قرار مطـالعه مورد اقتصـــادي كالن شـــاخص چنـد

اقتصاديوضعيت،. سپسدهيممي چيروابط و نايران
بررســـيرا اخير ســـال چنــد مبنــايبروكنيمميدر

ب آمدههاطالعات چشمدست دو، روابط بينجانبهانداز
ارايـه را چين و رادهيمميايران كلي راهكــارهـاي و

كشوربراي دو بين بهتر ارتباط و آينده يانبمناســبات
.كنيممي

چينبهنگاهي-1 كنوني وضعيت
بخش اين بيشـــترمنظوربه،در وضـــعيتشـــناخت

اخيراق ســـال چند در چين نگاهيتصـــادي روندبه،
م كشــمهمتغيرهايبرخي اين اقتصــادي دركالن ور

مي.كنيممي2000-2014هايسال آمارشود،يادآوري
ــال س به بخش2015مربوط در جداگانه ــورت ص به

ارايهچشم چين اقتصادي كالن متغيرهاي ودشميانداز
در اقتصادي كالن متغيرهاي وضعيت خصـوص در و

سال بخشاين دادهيادشدهدر توضيح .شوديمبيشتر

شاخص-1جدول برخی سالوضعیت در چین اقتصادي كالن 2000-2014هايهاي
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2005تا2000
5/9419/853/58/2439/1380/83/32/8(متوسط)

200612/71068/4100/28/0969/7751/97/98/4

200714/21530/2139/17/61220/1904/18/910/0

20089/61949/2114/86/91434/71074/17/99/2

20099/22416/070/36/81203/8954/34/95/1

201010/42866/0185/76/81476/21230/74/04/0

20119/33202/7231/76/51805/91569/93/11/8

20127/73331/1176/36/31972/11674/43/52/5

20137/73839/5185/06/22147/51795/83/61/9

20147/43859/1198/56/12243/71808/54/22/1

.Economist Intelligence Unitمأخذ:
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راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف 

 محصوالت پتروشیمی ایران
 1یونس خداپرست

چکیده
دلیل سهم باال در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت صنعت پتروشیمی به

نسبت به مدت مشابه در  1399ماه نخست سال  11خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 

ریزی برای های اخیر و نیز برنامهم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سالرغدرصد رشد داشته است. علی 9، حدود 1398سال 

ها نشان از عدم تنوع ساختار در ، بررسی1404و  1400های تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال

ترین اکنون چین بزرگهم. دارد هدف« یو »تنوع کشورها «والت»تنوع محصصادرات محصوالت پتروشیمی کشور از دو حیث 

در راستای تأمین منافع  با چین روابط پایدارحال که حفظ و تقویت عینشریک تجاری محصوالت پتروشیمی ایران است که در

پذیری بخشی به محصوالت تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب؛ تنوعدر اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشدباید بلندمدت 

 یعها و توسعه صنایمیدر پتروش یسطح فناور یشافزا از طریقبه محصوالت  یدنتنوع بخشرا کاهش خواهد داد.  این صنعت

جمله متانول، اوره و ای از صادرات پتروشیمی کشور محصوالت پایه ازاکنون بخش عمدههم خواهد بود. یرپذامکان یدستیینپا

 یازمندن یزهدف ن یبه کشورها یدنتنوع بخشهمچنین  رت نگرفته است.ها صوآمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن

 یتخصص یهاشرکت . عالوه بر این، ایجاداست یههمسا یخصوص کشورهاهواردکننده ب یبا کشورها یتوسعه روابط تجار

ای تولید و صدور ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستیمی و برنامهمحصوالت پتروش یکپارچهصادرات  یبرا

جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.باال از محصوالت پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری

.پذیریپتروشیمی، صادرات،  تنوع بخشی به محصوالت، آسیب واژگان کلیدی:

 مقدمه
 یجهان یمحرک تقاضا ینتربزرگ یمیپتروش صنایع

 ۲۰۳۰سوم رشد تقاضا تا سال  یکاز  یشنفت است. ب

واسطه به ۲۰۵۰از رشد تقاضا تا سال  یمین یباًو تقر

و  ینمتحده، چ یاالت. اخواهد بود یمیپتروش یعصنا

 یعمناطق رشد و توسعه صنا ینترمهم غرب آسیا

جمله از . پتروشیمیدر جهان خواهند بود یمیپتروش

ری ارزآودلیل بهه است ککشورمان  یراهبرد یعصنا

u.khodaparast@gmail.com             ، تهران، ایران ئیقتصاد نفت و گاز، دانشگاه عالمه طباطباآموخته دکترای ادانش -1

کشور برخوردار  در بین صنایع یخاص یتاز اهم باال،

های شدیدی که بخش انرژی رغم تحریمبهاست. 

جمله بخش پتروشیمی کشور را نشانه رفته کشور از

درصد از  ۳۰، بیش از 1۳99است، این بخش در سال 

خود اختصاص داده ورود ارز به سامانه نیما را به

 11است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 

ل نسبت به مدت مشابه در سا 1۳99ماه نخست سال 

 درصد رشد داشته است.  9، حدود 1۳98



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران

            تدبیر اقتصاد

۵

رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در علی

های اخیر و نیز تداوم آن در برنامه گام دوم و سال

، 14۰4و  14۰۰سوم جهش تولید پتروشیمی در سال 

بررسی ترکیب محصوالت تولید و صادر شده 

پتروشیمی کشور حاکی از عدم توجه کافی به تکمیل 

رزش در این صنعت و صادرات محصوالت زنجیره ا

پایه پتروشیمی مانند متانول و اوره دارد. این مسئله 

باعث تولید بیش از نیاز بازار داخلی و منطقه در 

جمله متانول شده است. در کنار برخی محصوالت از

تنوع پایین در محصوالت صادراتی پتروشیمی، 

 مقاصد صادراتی محصوالت پتروشیمی نیز از تنوع

پذیری کافی برخوردار نیست. این مسائل، آسیب

صنعت پتروشیمی کشور را در آینده افزایش خواهد 

بازار  داد. در همین راستا، این گزارش به بررسی

هدف محصوالت  یتجار یو شرکا یصادرات

 پردازد.  شناسی آن مییران و آسیبا یمیپتروش

صورت است که پس از سازماندهی تحقیق بدین

در بخش دوم به بررسی وضعیت صنعت  مقدمه،

شود. بخش سوم به تحلیل پتروشیمی پرداخته می

 یمیبازار صادرات محصوالت پتروشابعاد مختلف 

اختصاص دارد. در بخش چهارم مالحظات  کشور

شود. بخش پایانی به امنیت اقتصادی تبیین می

پردازد.بندی و ارائه راهکار میجمع

 کشور. وضعیت صنعت پتروشیمی 1
 کشور در پتروشیمی شرکت ۵۰ از بیش حاضرحال  در

 تولید محصوالت مختلف پتروشیمی و هستند فعال

 محصوالت عمده گروه پنج در محصوالت این. کنندمی

 سوخت و پلیمرها ها،کودها، آروماتیک پایه، شیمیایی

جمله محصوالت از این از برخی. شوندمی بندیتقسیم

باالدست  محصوالت جزء متانولاوره، آمونیاک و 

 منابع از هاخوراک آن و شوندمی محسوب پتروشیمی

تأمین  شدهپاالیش و فراورش گازونفت هیدروکربوری

 در خوراک عنوانبه حاضر حال در طبیعی گاز .شودمی

 جمله واحدهایاز پتروشیمی هایمجتمع از برخی

 سوخت نعنوابه و متانول و آمونیاک اوره، تولیدکننده

مجموع  .شودمصرف می پتروشیمی هایمجتمع اکثر در

 1۳99در انتهای سال ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 

 8۰به افزایش ظرفیت، طرح  1۰برداری از با بهرهو 

 .افزایش یافته است میلیون تن

، محصوالت پتروشیمی با سهم 1۳99در سال 

درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان،  ۳۰حدود 

بیشترین سهم را در بین اقالم مختلف صادرات 

، (1)در نمودار غیرنفتی به خود اختصاص داده است. 

از کل صادرات  یمیسهم محصوالت پتروشروند 

مشخص شده  1۳99تا  1۳91 یهاسال یط یرنفتیغ

طور متوسط اخیر به یهاسال یاساس، ط ینااست. بر 

 ۲۵ یدر صادرات غیرنفت یسهم صنعت پتروشیم

 یتبا ظرف یرانا یمیدرصد بوده است. صنعت پتروش

 یمیاز کل صنعت پتروش یدرصد 6سهم  ی،فعل یدتول

خود اختصاص داده است. در سطح جهان را به

 یمیاز صنعت پتروش یدرصد ۲4سهم  ینهمچن

همچنین از  خود اختصاص داده است.هرا ب یانهخاورم

 11لحاظ حجم صادرات محصوالت پتروشیمی، طی 

مدت مشابه سال قبل، رشد  نسبت به 1۳99ماهه سال 

شود.درصدی مشاهده می ۵/۲۰



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران
تدبیر اقتصاد
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: سهم محصوالت پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی ـ درصد1نمودار 

پتروشیمی صنایع ملی شرکت مدیرعامل نظراظهار و ایران اسالمی جمهوری گمرک آمارهای: مأخذ

 یندر ب یرانرتبه ا شود،نشان میخاطر

که است،  44یمی محصوالت پتروش یدکنندگانتول

، آمریکا در رتبه دوم و اتحادیه اروپا رتبه اول چین در

 غرب آسیا،ر منطقه دد. در رتبه سوم جهان قرار دار

 یمیاییمواد پتروش یدکنندهتول ینترعربستان بزرگ

در رتبه دوم پس از عربستان قرار دارد.  یراناست و ا

از  یمی کشورمانبر اساس آمار موجود درآمد پتروش

سال هفتمجموع  یط یصادرات و فروش داخل

دالر فراتر رفته است. از کل  یلیاردم 11۰گذشته از 

دالر  یلیاردم ۳۰دالر صادرات و  یلیاردم 8۰درآمد  ینا

 فروخته شده است.  یداخل ازاردر ب

صادرات  ینترمهم یمی،صادرات مواد پتروش

 یبررس. است ینفت یهاکشور پس از نفت و فرآورده

شده در کشور به یدتول یمیسهم محصوالت پتروش

در داخل و خارج از کشور نشان  آن یعتوز یکتفک

 از محصوالت این صنعت درصد ۳8حدود  دهد،یم

 بین درصد در داخل 17صادر شده، حدود 

 ۲9حدود  یده،به فروش رس یمیپتروش یهامجتمع

عنوان محصول واسطه ها بهدرصد در داخل مجتمع

محصوالت مصرف شده و فقط حدود  ید سایردر تول

ر داخل به فروش خالص د طوردرصد آن به 16

ت کاال البورس معام یقکه عمدتاً از طر یدهرس

در بخش بعدی، وضعیت . گرفته استصورت 

صادرات و بازار صادراتی محصوالت پتروشیمی 

 گیرد.تر قرار میمورد بررسی دقیق

27

24

20

22 23 24 24

26

30

1 3 9 1 1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6 1 3 9 7 1 3 9 8 1 3 9 9

 ینتربزرگ یمیپتروش صنایع

نفت  یجهان یمحرک تقاضا

سوم رشد تقاضا  یکاز  یشاست. ب

از  یمین یباًو تقر 2030تا سال 

واسطه به 2050رشد تقاضا تا سال 

.خواهد بود یمیپتروش یعصنا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران

            تدبیر اقتصاد
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ور ـ درصد: توزیع محصوالت پتروشیمی در داخل و خارج کش2نمودار 

مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور

های بازار صادرات محصوالت پتانسیل. 2
 پتروشیمی کشور

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی کشورمان طی 

نسبت به مدت مشابه  1۳99ماهه نخست سال  11

امارات و جز سال قبل، در کلیه مقاصد صادراتی به

ترین دلیل روسیه، با کاهش مواجه بوده است که عمده

نقل ناشی از شیوع وهای حملآن به محدودیت

 ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی اقتصاد است.

گیری کرونا بر تقاضای در کنار اثرگذاری همه

محصوالت پتروشیمی در دنیا، سهم کشور چین 

نسبت به سایر مشتریان محصوالت پتروشیمی ایران، 

 یکشر ترینمهمعنوان به ینچتوجه است. قابل

ویژه دو سال های اخیر و بهی سالط یرانا یتجار

رار های آمریکا قاخیر که اقتصاد ایران تحت تحریم

است که از فرصت  ینا ینچ یکردرودارد، بوده است. 

عراق،  .مواد خام در جهان، استفاده کند یمتکاهش ق

ترتیب سایر بازارهای هدف امارات و ترکیه به

صادراتی محصوالت پتروشیمی کشورمان طی دو 

دلیل دهد، بهها نشان میسال اخیر هستند که بررسی

شورها، این تکمیل زنجیره پتروشیمی در این ک

کشورها مبادرت به واردات محصوالت پایه 

پتروشیمی از ایران و صادرات مجدد آن به سایر 

کنند که این مسئله دلیل عمده افزایش کشورها می

 واردات این کشورها طی چند سال اخیر بوده است.

صادرات

38%

فروش داخلی

16%

فروش بین مجتمعی

17%

مصارف واسطه در داخل  

مجتمع ها

29%

صادرات

فروش داخلی

فروش بین مجتمعی

مصارف واسطه در داخل مجتمع ها



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران
تدبیر اقتصاد
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یمی ایران به کشورهای مقصد: ارزش صادرات محصوالت پتروش3نمودار 

مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور.

ررسی ترکیب و حجم محصوالت صادرات ب

الفین، دهد، متانول، اوره، پلیپتروشیمی نشان می

ترین آمونیاک، مونو اتیلین گالیکول و پارازایلین مهم

محصوالت پتروشیمی صادارتی ایران محسوب 

همگی جزء  شوند. این محصوالت، تقریباًمی

روند شمار میمحصوالت پایه صنعت پتروشیمی به

توانند تبدیل صورت تکمیل زنجیره تولید، میکه در 

افزوده باالتر شوند، اما به محصوالت نهایی با ارزش

چندان زیاد به سایر کشورها اکنون با ارزآوری نه

شود. آمارهای رسمی صنعت پتروشیمی صادر می

دهد، قیمت متوسط فروش محصوالت جهان نشان می

لمان، پتروشیمی )هر تُن به دالر( در کشورهای آ

، 1۰۰، 49۰۰ترتیب جنوبی، عربستان و ایران بهکره

دالر است. پایین بودن این رقم برای ایران  46۰و  6۳۰

دهد حجم عمده صادرات پتروشیمی نشان می

کشورمان، صادرات محصوالت پایه و تکمیل نشده 

و  ینالف یپل ینبه چ یرانصادرات ا است. عمده

 یراناز ا ینچ پنجم وارداتیکمتانول است و حدود 

 یلسوم واردات آن را متانول تشک یکو  یلنات یپل
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1۳98ماهه 11 1۳99ماهه 11

، محصوالت 1399در سال 

درصد  30پتروشیمی با سهم حدود 

از کل صادرات غیرنفتی کشورمان، 

بیشترین سهم را در بین اقالم 

مختلف صادرات غیرنفتی به خود 

اختصاص داده است.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران

            تدبیر اقتصاد
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2020: ترکیب و حجم محصوالت صادراتی پتروشیمی ایران در سال 4نمودار 

مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور.

 4.4با رشد ساالنه  یرسال اخ ۵ یمتانول ط یتقاضا

و  یدهرس ۲۰۲۰تن در سال  یلیونم 8۳درصد به 

با رشد ساالنه  یسال آت ۵که در  شودیم بینییشپ

خود ادامه دهد.  یدرصد به روند صعود ۲/۲

کشورهای شمال شرقی آسیا، کشورهای اروپایی و 

های اخیر کشورهای آمریکای شمالی طی سال

اند تیب بیشترین واردات متانول در دنیا را داشتهتربه

درصد از واردات متانول در دنیا به  8۰طوری که به

بینی این سه منطقه اختصاص داشته است. پیش

شود واردات متانول به کشورهای شمال شرقی می

حدود سه برابر  ۲۰۲۲آسیا با محوریت چین تا سال 

یلیون تن متانول م ۳6افزایش یابد. کشور چین با تولید 

کننده متانول جهان و ترین تولیددر سال بزرگ

ترین میلیون تن، بزرگ 48همزمان با مصرف 

شود. این کننده متانول در جهان محسوب میمصرف

درصد از کل تقاضای متانول جهان  ۵9تنهایی کشور به

(.۵خود اختصاص داده است )نمودار را به

جهان ـ درصد: تقاضای متانول در 5نمودار 

http://www.worldic.co.krمأخذ: 

میلیون تن در سال  ۲7ایران با ظرفیت حدود 

ترین کشورهای با ظرفیت ، یکی از بزرگ۲۰۲۰

رود. شمار میتولید باالی متانول در جهان به

شود، ظرفیت تولید متانول ایران در بینی میپیش

 میلیون تن در سال افزایش یابد. ۳1به  ۲۰۲4سال 

اکنون (، هم6شده در نمودار )بر اساس آمار ارائه
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران
تدبیر اقتصاد
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درصد از بازار تولید متانول منطقه  4۰ایران حدود 

تواند غرب آسیا را در اختیار دارد. تولید متانول می

هایی مانند اتیلین و پروپیلن مورد برای تولید اولفین

استفاده قرار گیرد. شرکت ملی نفت ایران در حال 

متانول  ی حرکت از واحدهای صرفاًریزی برابرنامه

عنوان خوراک برداری از متانول بهسمت بهرهبه

ها است. این در حالی است که برای تولید الفین

ای از متانول تولید شده در اکنون بخش عمدههم

عنوان یک محصول پایه پتروشیمی( صادر ایران )به

 شود.می

( ـ درصد2020: سهم تولید متانول ایران از بازار متانول منطقه غرب آسیا )سال 6نمودار 

مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور.

 . مالحظات امنیت اقتصادی3
که  ترکیب تولیدات محصوالت پتروشیمی ایران

محصوالت باالدستی و پایه پتروشیمی  عمدتاً

سبب شده است که اولین و  جمله متانول است،از

ترین بازار صادراتی این محصوالت، کشور مهم

طور که اشاره شد، چین با سهم د. همانچین باش

درصدی از کل تقاضای متانول جهان،  ۵9

شمار ترین تقاضاکننده متانول در جهان بهبزرگ

ایجاد روابط پایدار در  در وهله نخست، لذا د.آیمی

در اولویت  بایستیراستای تأمین منافع بلندمدت 

این در وهله دوم، دیپلماسی اقتصادی کشور باشد. 

نظر داشت که در بسیاری از این مدنیز باید مهم را 

ای منطقهسایر رقبای  محصوالت پتروشیمی،

 چین زاردر نقش صادرکننده در با جمله عربستاناز

فعال هستند و در راستای افزایش سهم بازار خود، 

 د. کننسعی بر حذف ایران از بازار می

گذاری گسترده عربستان در تولید و توسعه سرمایه

ای محصوالت پتروشیمی، این کشور را در آینده

ترین صادرکنندگان عنوان یکی از اصلیبه نزدیک

در  رد.محصوالت پتروشیمی جهان تبدیل خواهد ک

 است که شده ینیبشیپانداز این کشور سند چشم

درصد در سال  ۲1از از صادرات  صنعت نیسهم ا

%4۰;ایران

%۲;بحرین
%4۰;عربستان

%1۳;عمان
%۵;قطر



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران

            تدبیر اقتصاد
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 یاالتا. برسد ۲۰۳۰درصد در سال  ۵۰، به ۲۰18

در حال فشار های اخیر نیز طی سال یکامتحده آمر

دست آمده از تا متانول به بوده ینآوردن به کشور چ

.یدمان یداریخر یکاآمر از را یلگاز ش

از سوی دیگر، وابستگی باالی صادرات 

محصوالت پتروشیمی به کشور چین و عدم تنوع 

جمله کافی مقاصد صادراتی کشور، از

شمار های صنعت پتروشیمی کشور بهپذیریآسیب

بازار پتروشیمی به  یرانا رود. تداوم وابستگیمی

گیری کرونا نظیر آنچه که در دوران شروع همه ین،چ

در  یتوجهقابل یمنجر به ضررهادر چین رخ داد، 

قبل  یحت عالوه بر این،حجم صادرات خواهد شد. 

 یرانمتانول در ا یدکنندگان، تولیریگاز وقوع همه

به  ینکامل صادرات متانول خود را به چ یلپتانس

ها حمولهکه فرصت رشد در م دحداکثر رسانده بودن

رشد  یزانم ،هایمیپتروش یمتآمدن ق یینعالوه پاهب

 یافتها دریمیاز پتروش یرانرا که ا یدرآمد صادرات

کرده بود. تکمیل زنجیره ارزش ، محدود کندمی

صنعت پتروشیمی و عدم تکیه بر صادرات 

تواند از طریق متنوع کردن محصوالت پایه می

نرژی امنیت ا محصوالت و مقاصد صادراتی،

کشورمان را ارتقا دهد.

بندی و ارائه راهکار جمع
های اخیر جهش تولید در صنعت دنبال گامبه

 1۰۰پتروشیمی کشورمان، افزایش ظرفیت تولید به 

توجه به میلیون تن در سال آتی در دسترس است. با

اهمیت صنعت پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش 

 صنعت نفت و ارزآوری از محل صادرات

محصوالت، رفع موانع صادرات محصوالت 

پذیری کشور از این ناحیه، پتروشیمی و کاهش آسیب

از اهمیت ویژه برخوردار است. در این راستا برخی 

های سیاستی بخش پتروشیمی ترین توصیهاز مهم

کشور در راستای حفظ و تقویت امنیت اقتصادی، به 

 شرح زیر است:

الت پذیری صادرات محصوکاهش آسیب -

بخشی به مقاصد و پتروشیمی کشور از طریق تنوع

عدم متنوع : بخشی به محصوالت صادراتیتنوع

بودن ساختار صادرات محصوالت پتروشیمی کشور 

رود. شمار میجمله معضالت صنعت پتروشیمی بهاز

به  یدن»تنوع بخشدر این راستا دو سیاست 

 یبه کشورها یدن»تنوع بخش یگریو د «والتمحص

 یدن. تنوع بخشبایستی در دستور کار قرار گیرد هدف«

در  یسطح فناور یشافزا از طریقبه محصوالت 

 یرپذامکان یدست یینپا یعها و توسعه صنایمیپتروش

 یبه کشورها یدنتنوع بخشهمچنین خواهد بود. 

 یبا کشورها یتوسعه روابط تجار یازمندن یزهدف ن

 یراز .است یههمسا یخصوص کشورهاهواردکننده ب

 یارصادرات در اخت یبرا یتوانند بازار بزرگیکه هم م

 یناز ب یایینقل دروبه حمل یازبگذارند و هم ن یرانا

داشت  نظردر  یدبا یزمهم را ن ینخواهد رفت. البته ا

 در کشور یمیصنعت پتروش یداتتولبرخی از که 

منطقه  یکشور و کشورها یازاز ن یشب جمله متانولاز

محصوالت  ینبازار مصرف ا هاست ک الزما است، لذ

 یشمال شرق یایجمله آساز یامناطق دن یرسادر 

دنبال و  یقا( و شبه قاره هند )هند( و آفرین)چ



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى صادراتى و شرکاى تجارى هدف محصوالت پتروشیمى ایران
تدبیر اقتصاد

1۲

کار گرفته دیپلماسی انرژی فعال در این خصوص به

 شود.

صادرات  یبرا یتخصص یهاشرکت ایجاد -

 یزیربرنامه عدم: یمیمحصوالت پتروش یکپارچه

در بخش فروش و فقدان  یکبلندمدت و استراتژ

ی صنعت به بخش بازرگان ینگاه تخصص

 یبرا یتجارت فرامرز ینههزپتروشیمی، 

از آنجا که  داده است. یرانی را افزایشا یهاشرکت

 یکشور، متول یمیصادرات محصوالت پتروش

یمی پتروش یهااز شرکت یکندارد، هر  یواحد

هدف دنبال  یرا در بازارها یاجداگانه یهاسیاست

بنا بر نظرات  این در حالی است که کنند.یم

ینه، زم یندر ا همگراییتنها راهکار  ،کارشناسان

صنعت  یبرا یصادرات یشرکت خصوص یک ایجاد

 یموارد حت یدر برخاکنون هماست.  یمیپتروش

صادرکنندگان در  یانم یرقابت منف یکشاهد 

 .یمهست یمیپتروش محصوالت هدف یبازارها

ریزی در راستای تولید محصوالت برنامه -

باال، متناسب  پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری

یکی از : با نیازهای آتی تقاضای جهانی

های صنعت پتروشیمی کشورمان، تولید چالش

محصول پتروشیمی متانول فراتر از ظرفیت بازار 

راهکار این  داخل و بازار منطقه است. بنابراین

سئله تکمیل زنجیره ارزش متانول و تولید م

تک )با فناوری باال( است. تولید محصوالت های

دلیل تغییرات با محصوالت با فناوری متعارف به

سرعتِ باالی فناوری و تغییر تقاضای جهانی، 

تواند بازارهای صادراتی پتروشیمی کشور را در می

ی های آتی با چالش اساسی مواجه کند. نیاز آتسال

این صنعت کاالهای هوشمند پالستیکی هستند که 

الزم است تغییر ساختار در فرآیند تولیدات 

 پتروشیمی در کشور صورت گیرد.
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