
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر

  
 75-86، صص 1401مهر و آبان )، 103-102(پیاپی  8-7، شماره دهم، سال مقاله پژوهشی، «امنیت اقتصادي»علمی  ماهنامه

75 
 

  کاهش سودآوري صنعت متانول ایران؛ علل، 

  عوامل و پیامدهاي امنیت انرژي آن

 1 یونس خداپرست پیرسرایی

  چکیده
بر مصارف داخلی، بخش مهمی از شود که افزونمتانول یکی از محصوالت اصلی صنعت پتروشیمی کشور شمرده می

گاز به دلیل تغییر و تحوالت زمان با افزایش جهانی قیمت نفت و شود. همصادرات محصوالت پتروشیمیایی را نیز شامل می
تبع آن، افزایش قیمت خوراك واحدهاي اخیر در جهان (ازجمله حمله روسیه به اوکراین و افزایش تقاضاي جهانی انرژي) و به

سازان)، قیمت محصول تولیدي این واحدها (متانول) به تناسب قیمت خوراك رشد نکرده و این موضوع پتروشیمی (متانول
شدت کاهش یابد تا جایی که سازان بهرات شدید قیمت یوتیلیتی، موجب شده است که حاشیه سود متانولبه همراه تغیی

ها شده اند. این موضوع، موجب بیکاري افراد فعال در این مجتمعهاي اخیر اقدام به تعطیلی فعالیت کردهها در ماهبرخی از آن
دست صنعت پتروشیمی متانول و نیز تأمین خوراك واحدهاي پایینو در کنار آن، توجیه اقتصادي واحدهاي در حال ساخت 

کنند، با چالش جدي مواجه ساخته است. با توجه به پیامدهاي امنیت انرژي عنوان خوراك استفاده میرا که از متانول به
بر اساس قیمت هاي متانولی گذاري خوراك شرکتـ اصالح قیمت1مترتب بر تداوم وضعیت موجود، راهبردهایی از قبیل 

گذاري ـ سرمایه3هاي متانولی و هاي شرکتگذاري یوتیلیتی متناسب با سهم آن در هزینهـ قیمت2ها، فروش محصول آن
  دست صنعت متانول باید در دستور کار قرار گیرد.هاي متانولی در زنجیره پایینشرکت

  .خوراكگذاري صنعت پتروشیمی، متانول، خوراك گاز، قیمت واژگان کلیدي:

  مقدمه
صنعت برتر  10امروزه صنعت پتروشیمی جزو 

اقتصادي کشور است و اهمیت آن در شکوفایی 
اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. صنعت پتروشیمی 
ایران ازجمله صنایعی است که در کشور داراي مزیت 

یاري نسبی است و توسعه آن ضمن برطرف کردن بس
افزوده و رونق از نیازهاي داخلی، موجب خلق ارزش

شود. همچنین، ایجاد و بقاي هرچه بیشتر اقتصاد می
دست این زنجیره که نقش صدها شرکت در پایین

 
  u.khodaparast@gmail.com        ایران ، تهران،آموخته دکتراي، اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائیدانش .1

زیادي در توسعه اقتصادي و اجتماعی جوامع کوچک 
شهري و روستایی دارند، وابسته به وجود و کارکرد 

  مطلوب این صنعت است.
ختلف مانند دسترسی آسان به منابع گازي، موارد م

بازار بزرگ داخلی، نیروي کار ماهر و نسبتاً ارزان، 
نزدیک بودن به بازارهاي بزرگ آسیایی، مجاورت با 

هاي آزاد جهان دریاي عمان و نزدیک بودن به آب
هاي صنعت پتروشیمی است که در کنار ازجمله مزیت

ویژه اقتصادي  هایی مانند توسعه مناطق آزاد ومحرك



تدبیر اقتصاد

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
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دهی فرایند رشد صنعت پتروشیمی شده منجر به شتاب
المللی بر صنعت هاي بینرغم اعمال تحریماست. به

ها پتروشیمی که منجر به کاهش تعداد قرارداد با بانک
تبع آن، عدم استفاده از گذاران خارجی و بهو سرمایه

روز شده است، هاي بهتسهیالت خارجی و فناوري
هاي موجود به زیادي براي پیشرفت در پروژهتمایل 

خورد و تالش دوچندانی نیز براي فائق آمدن چشم می
بر مشکالت و آثار منفی شرایط کنونی حاکم بر صنعت 

  شود.پتروشیمی دیده می
هاي هاي صنعت پتروشیمی که در سالیکی از بخش

گذاري زیادي در آن صورت گرفته است و اخیر سرمایه
بسیار مهمی در صادرات غیرنفتی، ارزآوري و نقش 

اشتغال در کشور دارد، صنعت متانول است. این صنعت 
داراي زنجیره ارزش وسیع و تأمین خوراك مورد نیاز 

دست به آن وابسته هاي پاییناي از شرکتطیف گسترده
دست این هاي اخیر در بخش پاییناست. در سال

گرفته و  هایی صورتگذاريصنعت نیز سرمایه
رغم این هاي متعددي در دست اجراست. بهپروژه

ها، برخی عوامل خارجی (بحران جهانی گذاريسرمایه
تبع آن، افزایش قیمت خوراك، افزایش نیافتن انرژي و به

هاي ناشی از متناسب قیمت متانول صادراتی و هزینه
گذاري تحریم) و عوامل داخلی (تغییر فرمول قیمت

عنوان قیمت یوتیلیتی و قطعی گاز به خوراك، افزایش
ساز) موجب شده است که هاي متانولخوراك واحد

شدت کاهش یابد و در هاي موجود بهسودآوري شرکت
هاي در دست اجرا ادامه توجیه اقتصادي و فنی پروژه

دست آن با چالش در حوزه تولید متانول و صنایع پایین
اي فعال جدي مواجه شود؛ ضمن اینکه توقف واحده

موجب افزایش بیکاري و همچنین، کاهش ورود ارز به 
  شود.کشور می

باري که توقف احتمالی با توجه به آثار زیان
ساز دارد، در این گزارش سعی شده هاي متانولواحد

ساز و هاي بحران تعطیلی واحدهاي متانولاست ریشه
آثار ادامه روند کنونی بر اقتصاد و امنیت ملی کشور 

ل شود. در گزارش حاضر ابتدا ظرفیت تولید کنونی تحلی
شود. هاي در دست اجرا معرفی میمتانول ایران و پروژه

 تیفعال مسائل و مشکالت يهاشهیردر بخش دوم، 
 شود. در بخش سوم، آثاری تشریح میمتانول يهامجتمع

 يهاسود شرکت هیو حاش دیبر تول مشکالت یادشده
شود و در بخش چهارم، ی بیان میساز بورسمتانول

تفصیل تشریح ي بحران بهاقتصاد تیامن يامدهایپ
گیري و شود. بخش پایانی گزارش نیز به نتیجهمی

  پیشنهاد راهکارها اختصاص دارد.
  

هاي ـ ظرفیت تولید کنونی متانول و پروژه1
  در دست اجرا

  ـ ظرفیت کنونی1ـ1
ترین تولیدکنندگان و ایران یکی از بزرگ

 يهاشرکتصادرکنندگان متانول در جهان است. 
کاوه،  شیراز، زاگرس، فناوران، خارك، یمیپتروش

 انهیپارس خاورم يایمیو ک ، سبالنبوشهر، مرجان
ترین تولیدکنندگان متانول ایران هستند ازجمله بزرگ

، 1400ها تا پایان سال که مجموع ظرفیت تولید آن
 نشدن لیتکم لیبه دلبود. تن  ونیلیم 14حدود 

و نیز مسائل و مشکالت  هاهمه شرکت يفازها
ها شرکت نیا یعمل دیتولمربوط به تأمین خوراك، 



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

                  تدبیر اقتصاد
آن     انرژي  امنیت  پیامدهاي  و  عوامل  علل،  ایران؛  متانول     کاهش سودآوريصنعت 
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با  .گزارش شدتن  ونیلیم 8/8حدود  ،1400 در سال
برداري توان گفت که نرخ بهرهاین آمار تولید می

  درصد بوده است. 19/63هاي یادشده حدود مجتمع
طور که از جدول زیر پیداست، پتروشیمی همان

کاوه پس از پتروشیمی زاگرس بیشترین ظرفیت 
اسمی تولید متانول ایران را به خود اختصاص داده 

، تنها 1400برداري آن در سال است، اما نرخ بهره

نیز در مقاطعی از  1401درصد بود و در سال  5/37
ده شدن سال شاهد تعطیلی این مجتمع به دلیل زیان

فرایند تولید در نتیجۀ افزایش قیمت خوراك و 
یوتیلیتی و عدم افزایش قیمت جهانی متانول بودیم. 

پارس و  يایمیکچنین وضعیتی براي دو شرکت 
، 1401نیز اتفاق افتاد و در مقاطعی از سال  سبالن

  ها متوقف شد. تولید این مجتمع

  هاي تولیدي متانول ایرانـ وضعیت مجتمع1دول ج
  بردارينرخ بهره  (هزار تن) عملکرد تولید  (هزار تن) ظرفیت اسمی  نام شرکت  ردیف

  98/93  940  1000  پتروشیمی فناوران  1
  94/79  1319  1650  پتروشیمی بوشهر   2
  18/76  2515  3300  پتروشیمی زاگرس  3
  24/16  268  1650  پتروشیمی سبالن  4
  73/42  705  1650  کیمیاي پارس خاورمیانه  5
  89/89  1483  1650  پتروشیمی مرجان  6
  94/94  626.63  660  پتروشیمی خارك  7
  82/113  95.61  84  پتروشیمی شیراز  8
  48/37  865.8  2310  متانول کاوه  9

  19/63  8817  13954  مجموع
  یع پتروشیمی.مأخذ: شرکت ملی صنا

  هاي در دست اجراـ طرح2ـ1
هاي بر واحدهاي فعال تولیدکننده متانول، طرحافزون

زیادي نیز در دست اجرا هستند که در صورت 
ها، ظرفیت تولید متانول ایران بیش برداري از آنبهره
جدول  یابد. درمیلیون تن در سال افزایش می 18از 

شود. هاي در دست اجراي فعال مشاهده میزیر، طرح
هاي دیگري هاي گذشته، طرحگفتنی است که در سال

ها ریزي و احداث آننیز در صنعت متانول کشور طرح
رغم پیشرفت فیزیکی، آغاز شد، اما پس از مدتی به

  متوقف ماند.

در دو سال اخیر به دلیل بحران انرژي در 
شدت  اروپا، قیمت گاز در این منطقه به

افزایش یافته که موجب شده است به دلیل 
وابستگی فرمول قیمت خوراك 

هاي ایران به قیمت گاز در منطقه پتروشیمی
اروپا، قیمت خوراك در داخل افزایش یابد و 

هاي به همان میزان، سودآوري شرکت
 پتروشیمی با چالش مواجه شود.



تدبیر اقتصاد

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
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  هاي در دست اجرا در حوزه تولید متانولطرحـ 2جدول 

تاریخ   نام طرح  ردیف
  آغاز

تاریخ 
  پایان

ظرفیت اسمی تولید 
  (هزار تن در سال)

پیشرفت فیزیکی تا 
  دار عمدهسهام  1400پایان سال 

  درصد) 70پتروشیمی باختر (  درصد 48/90  1650  1401  1389  متانولآرین  1
  درصد) 30اشخاص حقیقی (

صنایع پتروشیمی خلیج   درصد 23/69  1650  1402  1390  فارسمتانول آپادانا خلیج   2
  درصد) 9/99فارس (

  درصد) 6/99سپهر (انرژي  درصد 68/68  1650  1402  1389  متانول دنا  3

 100بخش خصوصی (  درصد 02/35  1000  1403  1393  متانول الوان  4
  درصد)

 100اشخاص حقیقی (  درصد 35/97  132  1401  1396  يمتانول آرتاانرژ  5
  درصد)

  درصد) 100سپهر (انرژي  درصد 04/52  1650  1402  1389  متانول سیراف  6

7  GTPO گذاري شرکت سرمایه  درصد 75/32  1650  1403  1394  بدر شرق
  درصد) 100( تجاري شستان

 100بخش خصوصی (  درصد 29  1400  1403  -  (خارك) 2فاز متانول   8
  درصد)

9  GTPO  صنایع شیمیایی
د انرژي پاسارگاگسترش  درصد 99/16  1650  1403  1396  سینا

  درصد) 100(

شرکت ملی صنایع   درصد 58/6  660  1403  1399  آباد غرباسالم  10
  درصد) 100( پتروشیمی

11  GTPO انرژي سروش
  1650  1405  1398  پایدار

  درصد 5فاز اول: 
فاز دوم: آغاز نشده 

  است
 )پاسارگاد(بخش خصوصی 

  درصد) 100(

 مبنا کیمیاصنعت  12
Train1-GTPO  1400  1406  1650  51/3 درصد)100( بخش خصوصی  درصد  

  مبنا کیمیاصنعت  13
Train2ـGTPO  

آغاز نشده 
 100( بخش خصوصی  -  1650  1406  است

  درصد)
    18402  جمع

  مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

ترین عوامل اثرگذار بر کاهش ـ مهم2
  هاي پتروشیمی متانولیسودآوري شرکت

  ـ افزایش قیمت خوراك1ـ2
اي ترین اجزاي هزینههزینه خوراك یکی از بزرگ

هاي پتروشیمی است که تغییر آن، نقش بسیار شرکت
ها مهمی در وضعیت مالی و سودآوري این شرکت

، 1395دارد. بر اساس اعالم وزارت نفت، از سال 
 قیمت گاز طبیعی خوراك واحدهاي پتروشیمی

  شود.صورت زیر تعیین میبه
قیمت گاز طبیعی= معدل وزنی قیمت داخلی، 

+ قیمت گاز طبیعی در  5/0 × صادراتی و وارداتی
  5/0 × شدهبازار تعیین



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

                  تدبیر اقتصاد
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در بازار قیمت گاز طبیعی «در این فرمول، منظور از 
هاي هاب متوسط قیمت گاز در هر ماه در»، شدهتعیین
 يآلبرتا هاب آمریکا»، «هابهاب «هنري 4( شدهتعیین

 ) کههلند» TTF انگلیس» و «هاب NBP کانادا»، «هاب
فروشی گاز طبیعی در هاي عمدهقیمت دهندهنشان

  است. مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران
توان گفت که قیمت به فرمول باال، میبا توجه 

 25هاي ایران به میزان خوراك گاز پتروشیمی

درصد به قیمت گاز در دو هاب اروپایی وابسته 
است. در دو سال اخیر به دلیل بحران انرژي در 

شدت افزایش  اروپا، قیمت گاز در این منطقه به
یافته که موجب شده است به دلیل وابستگی فرمول 

هاي ایران به قیمت گاز اك پتروشیمیقیمت خور
در منطقه اروپا، قیمت خوراك در داخل افزایش 

هاي یابد و به همان میزان، سودآوري شرکت
  پتروشیمی با چالش مواجه شود.

 )EUR/MW h( در هر میلیون مگاوات ساعت یوروــ روند قیمت گاز طبیعی اروپا1نمودار 

 . www.tradingeconomics.com, 2022مأخذ: 

سال  10طور که از نمودار باال پیداست، در همان
اخیر، میانگین قیمت گاز در اروپا (هاب هلند) کمتر از 

 2یورو در هر مگاوات ساعت بوده است، اما در  30
زمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، و هم سال اخیر

قیمت گاز در این قاره افزایش یافت. تا جایی که در 
یورو در  340، به بیش از 2022اواخر آگوست سال 

رسید و رکورد جدیدي را به ثبت مگاوات ساعت هر 
برابري 12دهنده افزایش این موضوع نشان رساند.

، نسبت به میانگین 2022قیمت گاز در آگوست سال 
مدت آن است. اگر قیمت یک سال اخیر را در بلند

منطقه اروپا بررسی کنیم، خواهیم دید که قیمت گاز در 
  برابر شده است. 5/6مدت یادشده، حدود 

هاي تولیدکننده متانول آسیب زیادي ، شرکتبیندراین
گذاري گاز را از افزایش قیمت گاز در اروپا و نحوه قیمت

خوراك در ایران متحمل شدند؛ زیرا همگام با افزایش 
شدید قیمت گاز اروپا و باال رفتن نرخ گاز خوراك در 



تدبیر اقتصاد

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

مهر و آبان 1401، صص 75-86  (پیاپى 102-103)،  مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره 7-8  «امنیت اقتصادى»،  ماهنامه علمی 

80 
 

ایران، قیمت متانول جهانی افزایش چندانی نداشت و از 
رو با فرمول اروپا تبعیت نکرد. ازاینجهش قیمت گاز در 

کنونی، عمالً بحران گاز در منطقه اروپا توجیه اقتصادي 
شده در حوزه متانول را با چالش هاي انجامگذاريسرمایه

  ساخت.جدي مواجه می
خاطر ها که بهافزایش قیمت خوراك گاز شرکت

هاي داخلی اعمال افزایش جهانی قیمت گاز بر شرکت
ها (مخصوصاً جب تعطیلی برخی از شرکتشد، مومی

سازان) به دلیل عدم صرفه تولید شد. براي مثال، متانول
ها را وزارت نفت قیمت گاز طبیعی خوراك پتروشیمی

سنت  2/19و  5/31هاي مهر و آبان به ترتیب در ماه
 10براي هر مترمکعب اعالم کرد که با اعمال ضریب 

یادشده به ترتیب به بیش هاي ماهه دوم، قیمت6درصد 
 ،ییمایبر اساس ارز ن روسنت رسید. ازاین 32و  34از 

هزار تومان فروخته  8 هایمیهر مترمکعب گاز به پتروش
هایی، تنها هزینه گاز . با احتساب چنین قیمتشد

دالر افزایش یافته  340خوراك یک تن متانول به بیش از 
تانول در یک تن م CFRتنهایی از قیمت فروش که به

  بازارهاي چین باالتر است.
گاز ، قیمت 1400همچنین، در قانون بودجه سال 

درصد از قیمت  30معادل  هاسوخت پتروشیمی
ها تعیین شده بود که در الیحه بودجه خوراك گاز آن

، این قیمت تغییر کرد و قیمت سوخت معادل 1401
  درصد قیمت خوراك گاز تعیین شد. 100

قیمت خوراك گاز در پاییز سال  همزمان با افزایش
و همچنین، اعالم افزایش قیمت سوخت گاز در  1400

، بازار سهام (متأثر از این تغییر 1401الیحه بودجه سال 
شدت افت کرد و دولت قیمت سوخت و خوراك) به

، قیمت سوخت و خوراك 1401در قانون بودجه سال 
اساس، مقرر شد که در سال را اصالح کرد. براین

و  هاشگاهیپاال ها،یمیگاز سوخت پتروش متیق، 1401
فوالد و مصارف  يایاح يهامجتمع ،یدستنییپا عیصنا

ها آن ...و ژنیشامل برق، آب، اکس یتیلیوتیمربوط به 
 نییتع یمیخوراك گاز پتروش متیدرصد ق 40معادل 

درصد  30، این قیمت معادل 1400(در سال  شود
قیمت خوراك بود). در زمینه خوراك گاز نیز براي 

 5 ،هاسقف قیمت خوراك گاز پتروشیمی، 1401سال 
براي هر مترمکعب یعنی  سنت) 20(معادل هزار تومان 

  تعیین شد.به نرخ صادراتی 
هاي قیمتی گاز این اقدام تا حدودي از آثار شوك

ایران و پتروشیمی روپا بر صنعت هاي ادر هاب
ها وابستگی هاي آنسازان که هزینهخصوصاً متانول

زیادي به قیمت خوراك و سوخت دارد، کاست؛ 
دولت با ایجاد سقف ریالی در هزینه  ضمن اینکه

هزینه سوخت  ،ناشی از قیمت خوراك و درنتیجه
ها در هاي آنافزایش هزینه نوعی مانعبهها، پتروشیمی

صورت افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت و 
  شد.محصوالت پتروشیمیایی 

نکته پایانی که در این بخش باید به آن اشاره کرد، 
موضوع قطعی گاز در زمستان و عدم دسترسی پایدار 
 به خوراك گاز است که موجب کاهش فعالیت

ساز در مقاطعی از زمان شده که این هاي متانولشرکت
  ها مؤثر است.خود در کاهش سود این شرکت موضوع

  ـ جا ماندن قیمت متانول از قیمت خوراك2ـ2
یکی دیگر از دالیلی که موجب تضعیف سودآوري 

سازان ایرانی شد، افزایش نیافتن قیمت متانول



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

                  تدبیر اقتصاد
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زمان با قیمت نفت بود. با توجه به اینکه متانول هم
سازان متأثر از رشد قیمت قیمت خوراك متانول

ت افزایش یافت، قیمت متانول در بازار چین که نف
ترین بازار صادراتی ایران است، تغییر نکرد و مهم

حتی کاهش نیز داشت. یکی از دالیل این موضوع 
ساز چین به نوع خوراك واحدهاي متانول

گاز طبیعی خوراك گردد. در واقع، گرچه برمی
 ،از تولیدکنندگان متانول در دنیاست بسیاري تعداد

سنگ استفاده از زغال تولیدکنندگان در چین عمدتاً
سنگ در چین کاهش قیمت زغالکه کنند می

متانول در این کشور ازجمله عوامل کاهش قیمت 
است. توضیح اینکه قیمت متانول صادراتی ایران 

سنگ چین بستگی باالیی با قیمت نفت خام و زغال
دارد. در یک سال اخیر و با بروز بحران در 

زارهاي جهانی انرژي، تأثیرپذیري قیمت متانول با
سنگ چین بیشتر از قیمت نفت خام بوده از زغال

افزایش تولید و است؛ البته موارد دیگري مانند 
به دلیل افزایش ظرفیت تولید در ایران، چین  عرضه

نیز در این ثبات و حتی کاهش و ایاالت متحده 
  قیمت متانول اثرگذار بوده است. 

  (دالر بر تن)  چین CFRـ قیمت متانول 2نمودار 

  www. Investing.com.مأخذ: 

  ـ افزایش قیمت یوتیلیتی3ـ2
هاي تولیدکننده یوتیلیتی اختالف قیمت بین شرکت

در مناطق عسلویه و ماهشهر، قدمتی به عمر فعالیت 
گذاري اولیه شرکت ها دارد. پس از قیمتاین شرکت

ملی پتروشیمی و قراردادهاي منعقده، مجموعه 
پارسان و غدیر به شوراي رقابت شکایت و فرمول 

ارزي هاي جدیدي اخذ کردند. این موضوع نرخ
دو شرکت  پنجم کاهش داد و سودیوتیلیتی را تا یک

انرژي خلیج فارس» و مبین«تولیدکننده یوتیلیتی یعنی 
  یافت. شدت کاهشبه انرژي خلیج فارس»«فجر

مانند کننده هاي دریافتدر مقابل، سود شرکت
ساز ترین متانولعنوان بزرگبه(زاگرس پتروشیمی 
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تدبیر اقتصاد

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
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و فناوران  )یوتیلیتی کنندهبیشترین مصرف و کشور
سال با  2کرد. این فرمول پس از زیادي رشد 

رو شد و اعتراض مجموعه هلدینگ فارس روبه
ها از ارزش دفتري به مبناي محاسبات بازده دارایی

ارزش کارشناسی تغییر یافت؛ موضوعی که پس از 
سال  در بهار ،هاي فراوانوقوسکارشناسی و کش

اجرایی شد. این  1400ز سال ابالغ و البته ا 1401
موضوع سبب کاهش شدید سود در نمادهاي 

پتروشیمی  متانولی خریدار یوتیلیتی ازجمله
 پس از این اقدام، بار دیگر شد. ورانفنازاگرس و 
زاگرس و مجموعه پارسان و غدیر براي پتروشیمی 
کردند، اما رأي ها اعتراض و شکایت تعدیل نرخ

، به نفع 1401یور سال دادگاه تجدیدنظر در شهر
دو شرکت مبین و فجر صادر و افزایش قیمت 

  یوتیلیتی نهایی شد. 
  المللیهاي بینهاي ناشی از تحریمـ هزینه4ـ2

تبع آن، افزایش با خروج آمریکا از برجام و به
 متیق نیب جیتدربه 1397از سال  ها علیه ایران،تحریم

 يهامتیقو  ) CFR( در مقصد رانیفروش متانول ا
اختالف  (قیمت در بازار چین و شرق آسیا) بنچمارك

 يحدود صفردرصد فاصلهاي که گونههب ؛شد جادیا
سال  در درصد 10به حدود  ،1396و  1395 يهاسال

توان گفت که یکی از دالیل رو میازاین. دیرس 1400
هاي قیمتی بیشتر این اختالف قیمت، اعمال تخفیف

به مشتریان آسیایی براي  هاي ایرانیاز سوي شرکت
  حفظ سهم بازار بوده است.

ونقل را هاي حملهاي تحریمی، هزینهمحدودیت
ضعف  طیدر شرا ییایمسئله حمل درنیز افزایش داد. 

 لیآش يهااز پاشنه یکی یدر ناوگان حمل داخل
بوده و  یمیتحر طیدر شرا یرانیا يسازهامتانول
 ،حمل درمجموع نهیهز سهم کهيطوربه ؛هست

(پیش  1395در سال درصد  15 ها را از حدودنهیهز
 1399در سال  درصد 30به حدود )، هامیتحراز 

مجموع این موارد حاکی از آن است که  رساند.
هاي المللی از دو کانال افزایش تخفیفهاي بینتحریم

ونقل هاي حملصادراتی به مشتریان و افزایش هزینه
ها شده و به این شرکت موجب کاهش سودآوري

  ها را زیاد کرده است.پذیري آنهمان نسبت، آسیب
  

هاي ـ وضعیت تولید و سودآوري شرکت3
  ساز بورسیمتانول

هاي با توجه به اینکه آمارهاي تولید و فروش شرکت
بورسی در دسترس است و جدیدترین آمارهاي این 

شود، در این ها در سامانه کدال منتشر میشرکت
ش آثار بحران اخیر بر وضعیت تولید و نسبت سود بخ

ساز بزرگ کشور (زاگرس، متانول 3به درآمد عملیاتی 
اند، مورد اوران، خارك) که در بورس پذیرفته شدهفن

طور که از نمودار زیر گیرد. همانبررسی قرار می
پیداست، میزان تولید پتروشیمی زاگرس روند نزولی 

ماهه نخست 6میلیون متریک تن در  6/1داشته و از 
میلیون متریک تن در انتهاي  1، به حدود 1399سال 
ساز متانول 2رسیده است. در نقطه مقابل،  1400سال 

اوران روند دیگر یعنی شرکت پتروشیمی خارك و فن
اي که در دوره زمانی گونهاند؛ بهتولید باثباتی داشته

 478به  495ن از وراامشابه، میزان تولید متانول فن
به  340هزار متریک تن و میزان تولید خارك نیز از 



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

                  تدبیر اقتصاد
آن     انرژي  امنیت  پیامدهاي  و  عوامل  علل،  ایران؛  متانول     کاهش سودآوريصنعت 
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هزار متریک تن رسیده است. بنابراین، چنانچه  342
هاي مذکور لحاظ شرکت 1401آمارهاي تولید سال 

غیراز پتروشیمی زاگرس، توان گفت که بهنشود، می

اوران پتروشیمی خارك و فن 2ماهه 6میانگین تولید 
تغییرات قیمت متانول و خوراك کاهش  در واکنش به

 زیادي نداشته و روند باثباتی را در پیش گرفته است.  

  شرکت بورسی تولیدکننده متانول ایران 3ـ روند تولید متانول 3نمودار 

  
  هاي مالی ساالنه منتشرشده در سامانه کدال.مأخذ: صورت

اگر نسبت سود خالص به درآمد عملیاتی 
بینیم که این هاي یادشده بررسی شود، میشرکت

شدت کاهش داشته شرکت، به 3نسبت براي هر 
، نسبت سود 1399ماهه نخست سال 6است. در 

ناخالص به درآمد عملیاتی ناشی از تولید متانول 
درصد بود که این میزان در  58شرکت زاگرس حدود 

درصد تنزل  1، به کمتر از 1400ماهه دوم سال 6
اوران هاي پتروشیمی خارك و فنیافت. براي شرکت

اي که نسبت گونهشود؛ بهنیز روند مشابهی دیده می
سود ناخالص به درآمد عملیاتی ناشی از تولید متانول 

و براي شرکت  12به  61اوران از شرکت فن
درصد کاهش  23به  73می خارك نیز از پتروشی

دهد که به دلیل مجموعه یافت. این نسبت نشان می
ها اشاره شد، میزان عواملی که در بخش پیش به آن

شدت کاهش حاشیه سود ناشی از تولید متانول به
  داشته است. 
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تدبیر اقتصاد

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
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  1شرکت بورسی تولیدکننده متانول ایران  3عملیاتی ـ نسبت سود ناخالص به درآمد 4نمودار 

  هاي مالی ساالنه منتشرشده در سامانه کدال.مأخذ: صورت

  ـ مالحظات امنیت اقتصادي4
با توجه به وضعیت موجود و کاهش سودآوري و حتی 

هاي مجتمعده بودن تولید متانول در برخی از زیان
ناپذیري پتروشیمی، ادامه روند موجود پیامدهاي جبران

به همراه دارد. نخستین پیامد ادامه روند موجود، تعطیلی 
هایی است که خصوص شرکتسازان بهبرخی از متانول

هاي اخیر نیز که در ماهاند؛ همچنانبا زیان مواجه شده
ن به سازابر توقف فعالیت برخی متانولخبرهایی مبنی

امنیت اقتصادي  يامدهایپ گوش رسید. در این صورت
  توان برشمرد.زیر را می

با توجه به اینکه : یدستنییپا يهاخوراك واحد کاهشـ 
عنوان محصول باالدستی صنعت پتروشیمی براي متانول به

گیرد، دستی مورد استفاده قرار میهاي پایینخوراك واحد
ساز، هاي متانولحدبا تعطیلی و کاهش سطح تولید وا

دستی به خوراك پایدار هاي پایینکاهش دسترسی واحد
دور از انتظار نیست. در این صورت دامنه بحران به 

  شود.دستی نیز کشیده میهاي پایینواحد
 

نمودار فوق تنها بر اساس درآمد عملیاتی و سود ناخالص ناشی از تولید و فروش متانول طراحی شده است. در واقع، با توجه به اینکه  .1
سازد، در طراحی نمودار باال این محصوالت کنار گذاشته شده ها را متأثر میکنند که سود آنهاي یادشده محصوالت دیگري نیز تولید میتشرک

  ها مورد بررسی قرار گرفته است.و تنها اثر عوامل مختلف بر سود ناخالص و درآمدهاي عملیاتی ناشی از تولید متانول در هریک از شرکت

با : یمردم اعتراضات بروز و يکاریب شیافزاـ 
هاي توقف احتمالی و کاهش سطح فعالیت شرکت

دستی متکی به هاي پایینآن، شرکتتبع متانولی و به
ها خوراك متانول، امکان تعدیل نیرو در این شرکت

متصور است که در این صورت با توجه به وضعیت 
کنونی جامعه و مسائل و مشکالت اقتصادي مختلف، 

شود. ها و اعتراضات تقویت میزمینه بروز نارضایتی
 هاي گذشتهاز سوي دیگر، بسیاري از مردم در سال

هاي متانولی در بورس اقدام به خرید سهام شرکت
اند. ادامه روند کنونی که با افت شدید قیمت کرده

تواند در هاي یادشده همراه است، میسهام شرکت
  تشدید اعتراضات مؤثر باشد. 

متانول همواره یکی از : کشور به ارز ورود کاهشـ 
بوده که ترین محصوالت پتروشیمی صادراتی ایران اصلی

خصوص در سهم باالیی در تأمین ارز مورد نیاز کشور به
رو بوده، داشته هاي مختلف روبهاي که کشور با تحریمبرهه

سال  10دهد که در است. آمارهاي گمرك ایران نشان می
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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

                  تدبیر اقتصاد
آن     انرژي  امنیت  پیامدهاي  و  عوامل  علل،  ایران؛  متانول     کاهش سودآوريصنعت 
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تن متانول  ونیلیم 2/48 ،مجموعدر )،1400تا  1391( ریاخ
 حاصل شده است. يدالر درآمد ارز اردیلیم 5/12صادر و 

هاي پتروشیمی متانولی، در صورت توقف فعالیت واحد
یابد. الزم به یادآوري ورود ارز به کشور نیز کاهش می

است که چنانچه با کاهش سطح تولید و صادرات متانول، 
بازار صادراتی ایران در اختیار کشورهاي رقیب قرار گیرد، 

شوار است؛ زیرا مشتریان متانول گیري این بازارها دبازپس
در راستاي تأمین امنیت عرضه، به دنبال خرید از 

هایی هستند که امکان عرضه مداوم و بدون وقفه شرکت
 ها فراهم سازند.متانول را براي آن

 یفیو بالتکل شدهانجام يهايگذارهیسرما اتالفـ 
نکته پایانی که باید به آن : در حال احداث يواحدها

گذاري در بر سرمایهاشاره کرد، اینکه در دهه اخیر، افزون
هاي مهم این صنعت متانول که فهرست برخی از پروژه

آمده، در حوزه توسعه زنجیره  2حوزه در جدول شماره 
هاي زیادي در ایران گذاريارزش متانول نیز سرمایه

بر صورت گرفته است. با توجه به وضعیت کنونی، افزون
هاي متانول محل پرسش یه اقتصادي پروژهاینکه توج

دستی هاي پاییناست، تأمین خوراك و توجیه فنی پروژه
رو با توقف اینصنعت متانول نیز با تردید همراه است. از

هاي کشور نوعی سرمایههاي یادشده، بهاحتمالی پروژه
هاي حالی است که بسیاري از بخش شود. این درتلف می

  کمبود سرمایه مواجه است.دیگر اقتصاد با 
  

 گیري و پیشنهاد راهکارهانتیجه

هاي هاي فراوان در کشور و برخی شوكوجود مزیت
المللی در زمینه فروش نفت هاي بینخارجی مانند تحریم

گذاري در صنعت خام موجب شده است که سرمایه

اي کشور هاي توسعهعنوان یکی از اولویتپتروشیمی به
ظرفیت اسمی تولید محصوالت اکنون باشد. هم

میلیون تن در سال است. این  90پتروشیمی ایران حدود 
آوري، اشتغال و خلق صنعت نقش بسیار زیادي در ارز

بین، تولید متانول از افزوده در کشور دارد. دراینارزش
هاي اصلی در صنعت عنوان یکی از زنجیرهگاز به

براي این  گذاران بوده وپتروشیمی مورد توجه سیاست
هاي زیادي در کشور صورت گرفته گذاريکار، سرمایه

اکنون ظرفیت تولید متانول کشور است. تا جایی که هم
هاي مختلفی نیز میلیون تن در سال است. طرح 14حدود 

دست آن در حال در زمینه تولید متانول و صنایع پایین
ر ها، جایگاه کشور را دبرداري از آناحداث است که بهره

  کند.تر میاي و جهانی مستحکمبندي منطقهرده
هایی مواجه هاي اخیر، این صنعت با چالشدر سال

رود در صورت نبود مدیریت آن میشده است که بیم 
ها و مشکالت، دستیابی به اهداف صحیح این چالش

شده در صنعت متانول با تردید جدي همراه شود. طراحی
به بحران انرژي در جهان و  توانها میازجمله این چالش

تبع آن، افزایش قیمت خوراك واحدهاي متانولی، تغییر به
فرمول محاسبه خوراك واحدهاي متانولی، جا ماندن 
قیمت محصول تولیدي (متانول) از افزایش قیمت 
خوراك (نفت و گاز)، افزایش قیمت یوتیلیتی و 

این  ی اشاره کرد.المللنیب يهامیاز تحر یناش يهانهیهز
هاي متانولی عوامل موجب شده که سودآوري واحد

ده شوند ها زیانشدت کاهش یابد و حتی برخی از آنبه
  اجبار فعالیت خود را متوقف کنند.و به

هاي منفی امنیتی و اقتصادي ترین پیامدمسلماً مهم
آوري براي کشور، افزایش وضعیت کنونی، کاهش ارز



تدبیر اقتصاد

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
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بیکاري و احتمال بروز اعتراضات مردمی (به دلیل 
هاي متانولی بیکاري و کاهش شدید قیمت سهام شرکت

شده در این گذاريدر بورس)  و اتالف منابع سرمایه
ا نوعی بهاي در دست اجراست که بهها و پروژهواحد

صنعت متانول مرتبط هستند. براي بهبود وضعیت 
بار هاي موجود و به دنبال آن، تقلیل آثار زیانشرکت

عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر صنعت متانول، 
   توجه به موارد زیر باید در دستور کار قرار گیرد.

 رهیدر زنج یمتانول يهاشرکت يگذارهیسرماـ 
که  مهترین راهکاريقطعا : صنعت متانول دستنییپا

گذاري کنند، سرمایههمواره کارشناسان بیان می
افزوده دست براي خلق ارزشسازان در زنجیره پایینمتانول

بیشتر است. این اقدام تا حدودي زیان وارده بر این 
هاي متانولی دهد. بسیاري از شرکتها را کاهش میشرکت

هستند و با هاي بزرگ کشور تحت مالکیت هلدینگ
توان انتظار توسعه صنایع ها میحمایت این هلدینگ

شود که دست صنعت متانول را داشت. پیشنهاد میپایین
اعطاي خوراك و یوتیلیتی با قیمت ترجیحی به این 

هاي ها منوط به رعایت برنامه مدون توسط شرکتشرکت
   دست متانول باشد.متانولی در زمینه توسعه صنعت پایین

 نهیهز در آن سهم با متناسب یتیلیوتی يگذارمتیقـ 
هاي مالی بررسی صورت: یمتانول يهاشرکت
دهد که هزینه یوتیلیتی در این هاي متانولی نشان میشرکت
هاي هایی که در دیگر زنجیرهها نسبت به شرکتشرکت

کنند، باالتر است که تغییر صنعت پتروشیمی فعالیت می
اي هاي متانولی و اورهي شرکتقیمت یوتیلیتی، سودآور
هاي فعال در صنعت پتروشیمی، را نسبت به دیگر شرکت

توان با اختصاص رو میدهد. ازاینبیشتر کاهش می

ها در بازه زمانی یوتیلیتی با نرخ کمتر به این شرکت
کم تا زمانی که قیمت متانول افزایش یابد) مشخصی (دست

  .ها جلوگیري کردکتدهی و توقف فعالیت این شراز زیان
 بر یمتانول يهاشرکت خوراك يگذارمتیق اصالحـ 

ترین جزء مهم: هاآن محصول فروش متیق اساس
هاي متانولی، هزینه خوراك است. اي شرکتهزینه
طور که در بخش دوم این گزارش بیان شد، به دلیل همان

افزایش قیمت خوراك ناشی از بحران جهانی انرژي و 
فرمول محاسبه خوراك و در مقابل آن، جا ماندن تغییر 

قیمت متانول از افزایش قیمت خوراك، سودآوري این 
ده ها زیانها کاهش یافته است و برخی شرکتشرکت

واحدهاي توان براي بازگرداندن رو میاند. ازاینشده
و جلوگیري از زیان بیشتر آنها، مدار تولید متانولی به 

صورت درصدي از قیمت متانولی که بهقیمت خوراك را 
  رسانند، تعیین کرد.ها به فروش میاین شرکت
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