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 مقدمه
د، نگیر در مراحل اولیه زنجیره تأمین مورد استفاده قرار می بسیاری از محصوالت شیمیاییاز آنجا که 

کشورها   GDPکه با تغییرات  به حساب آوردای  یک فعالیت چرخه را توان صنعت شیمیایی می
دستی مانند آرایشی یا  های پایین با این حال این موضوع به ویژه در زیربخشارتباط نزدیکی دارد. 

 ARKEMAهای تخصصی شیمیایی مانند  نوان مثال شرکتتخصصی، کمتر مصداق دارد. به ع
سالهای اخیر به ویژه  طیآلمان از عملکرد مالی قوی  EVONIKبلژیک یا  SOLVAYفرانسه، 

گذاری در مقایسه با کاهش این شرکتها به دلیل باالتر بودن توان قیمتاند.  برخوردار بوده 8112
رود این زمینه مناسب طی سال  اند. انتظار می وفق بودهدر حفظ حاشیه سود باال م احتمالی حجم تولید،

در عرصه تحقیق و توسعه  باالگذاری  های تخصصی ناگزیر به سرمایه نیز ادامه یابد زیرا شرکت 8112
 . باشندمیبرای بازارهای اصلی خود مانند صنعت خودرو، ساختمان و الکترونیک 

میلیارد دالر برآورد گردیده که انتظار  0111 تقریباً 8112فروش جهانی صنعت شیمیایی در سال 
تری افزایش یابد. با این  کندبه دلیل کندی رشد اقتصاد جهانی، با روند بسیار  8112رود در سال   می

های شیمیایی  دستی ممکن است حاشیه سود شرکت وجود فشارهای رو به باال در قیمت صنایع پایین
اما این امر لزوما موجب تغییر چرخه شیمیایی  نماید.تقویت  ، در صورت کنترل بهای نفتا،تخصصی را

 در آینده نزدیک نخواهد شد.
 

 مروری کلی بر صنعت
 دستی نسبت به صنایع باالدستی )پتروشیمی( بهبود حاشیه سود صنایع پایین 

  :میلیارد دالر 0444ارزش کل بخش شیمیایی 

  سازی: باال المللی بینانحالل: ضعیف؛ ریسک ریسک سودآوری: متوسط؛ ریسک  

  تولیدات صنعت به دلیل کاهش تقاضاسطح جهانی کاهش 
  افزایش بهای مواد خام مانند اتیلن بر پالستیک در مناطق مختلف جهاننسبی تأثیر 

 های تخصصی بر حاشیه سود   فعالیتدر حوزه های تحقیق و توسعه  تحمیل هزینه 

 منازعات شدید بر سر سهم بازار پتروشیمی 
 

 قوتنقاط 
 جذابیت برای مشتریان ثروتمندبخش توأم با  نوآوری در 

 های خارجی بر درآمد  تأثیر شوک شدن  رنگ کم و در نتیجه بسیار متنوع بازارهای نهایی
 ها   شرکت

  های شیمیایی )به  شرکتگذاری  سرمایهنمودن امکان بیشتر برای  فراهمو  سود قویحاشیه

 

  9108سال در  شیمیايیصنعت  جهانی چشم انداز
 کوفاس و اویلرهرمس  موسساتبه نقل از 

 

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 
 

 صنایع زارشگ
 



 

 

 

 
8 

 صندوق ضمانت صادرات ايران

www.egfi.ir  89ارديبهشت ماه 

  تحقیق و توسعه آرایشی و تخصصی( در زمینهویژه 

  های اصلی تولید نهاده پایین کماکان بهای 

 تقاضای قوی از سوی ایاالت متحده 

 اقتصادی شرایطهای تخصصی صنعت به  وابستگی کمتر بخش 
 

 نقاط ضعف
 صنعت )مانند خودرو و ساختمان( مهمبرخی از بازارهای  ماهیت ادواری 

 سرمایه در گردش نیاز مبرم به وباال بری  سرمایه 

  محیطی این صنعت عموم از مسائل زیستناخوشآیند تصور 

  مواد شیمیایی در کشاورزی ناشی از کاربردمشکالت فراوان 

 های اصلی صنعت به چرخه اقتصاد جهانی وابستگی شدید عملکرد بخش 

 ها مازاد ظرفیت چین در بعضی بخش 

 افزایش ظرفیت تولید اتیلن 
 

 ها زیربخش
 :این بخش ، تأمینزنجیره  پایین در تولیدات این بخش استفاده با توجه به شیمیایی باالدستی

در تولید پتروشیمی  محصوالتمانند ارتباط نزدیکی با چرخه تولیدات صنعتی دارد؛ 
  پالستیک.

 کنندگان در سطح جهان روند هزینه مصرف وابسته به: به شدت صابون، شوینده، آرایشی 
 به قدرت خرید  وابستگی شدید فروش آن: مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی

 کشاورزان
 

 ارزیابی ریسک
سود  حاشیه ،8402در طول سال های اصلی تولیدات شیمیایی )گاز طبیعی، نفتا(  ا افزایش بهای نهادهب

ترین سطح قیمتی خود در هشت سال  به پاییننفتا  قیمتکه  ست ا کاهش یافت. این در حالیصنعت 
را برای  فرصت مناسبیمواد اولیه اصلی یعنی نفتا،  نسبی قیمتکاهش گذشته رسیده است. 

چرخه  اتبه تغییر شیمیایی با توجه به وابستگی صنعتآورد.  دکنندگان اروپایی فراهم میتولی
در اکثر مناطق  یرشد اقتصادکاهش رود به دلیل  اما انتظار می ،بوده به افزایشاقتصادی، فعالیت آن رو 

 . دگرد تر آهستهجهان، روند آن 
 

 منطقه
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
اروپای 
 غربی

 آسیا
خاورمیانه و 

 ترکیه
 متوسط متوسط متوسط متوسط  کم زیاد ریسک
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 باشد. درجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد می 

 تقاضا
به دلیل کاهش افزایش یابد، هرچند  8402در سال رود تقاضای جهانی محصوالت شیمیایی  انتظار می

 پیش خواهد رفت.  یکندتر انداز رشد اقتصاد جهانی، با روند اندک چشم
درصد در سال  2/0) شده بینی پیشی رشد اقتصادمتوسط در اروپای غربی، فعالیت صنعت به دلیل 

 8402در پایان آگوست با روند آرامی افزایش خواهد یافت.  (8402درصد سال  8/8نسبت به  8402
 % سال گذشته(7در مقایسه با )را  نسبت به سال قبلرشد  % 0گردش مالی این صنعت در اروپا 

خوردار خواهند بود های صنعت همچنان از رشد پایداری بر اغلب زیربخش ،با این وجودجربه نمود. ت
 باشد.  می -این بخشهای  علیرغم چالش -مرهون بخش خودرو امر،که این 

% در سال  2/8% )نسبت به 3/8متحده به  کاهش رشد اقتصادی ایاالتکوفاس از  بینی وجود پیشبا 
افزایش خواهد همچنان  8402در سال  محصوالت شیمیاییآمریکای شمالی برای تقاضای (، 8402

ساختمانی در ایاالت متحده تأثیر منفی بر تقاضای این صنعت  های فروش خودرو و فعالیتیافت. 
 مطلوب،ناو شرایط اعتباری  خودروهای بهره، باالرفتن بهای  در نتیجه افزایش نرخ خواهد داشت.

تجربه خواهد کرد. به  8402در سال فروش وسایل نقلیه سبک جدید احتماالً کاهش یک درصدی را 
توان ها و به طور کلی کاهش  نهادهدسترسی به زمین، افزایش هزینه  نسبت بهسازندگان مسکن عالوه 

های بهره در سال  همچنان به افزایش نرخ بانک مرکزی آمریکا رود انتظار می .نگران هستندخود  مالی
نداز ا بر خریداران خودرو و مسکن، موجب کاهش چشمفشار بیشتر با وارد آمدن ادامه دهد و  8402

 گردد.رشد صنعت شیمیایی 
%( احتماالً موجب  6/6) 8402ر مقایسه با سال %( د 8/6) 8402سال  در GDPکاهش رشد در چین 

 بانک تسویه برآورد بر اساسخواهد شد.  8402ال تقاضای محصوالت شیمیایی در س محدودشدن
درصد  860به  8402 در پایان مارسبدهی بخش خصوصی در این کشور ، 1یالملل بین های حساب
GDP  .8402سال مستثنی نبوده و با کاهش فعالیت در  عدهاز این قابخش ساختمان بالغ گردید 

باالترین  با این بخشکوفاس، موسسه های چین  بر اساس واحد بررسی پرداخت روبروست. به عالوه
بخش خودرو یکی دیگر از روبروست.  (% گردش مالی8بیش از ) بلندمدتدیون معوق نسبت 

 ملکردع، آهنگ فروش وسایل نقلیهاست که با وجود کندشدن صنعت شیمیایی در چین مشتریان مهم 
% سال گذشته( 06/0سه با رقم درصد )در مقای 6/4 با تنها 8402در پایان سپتامبر  وشده آن تضعیف 

های  دهنده فعالیت کارخانه )نشان 2مدیریت خرید تولیدات بازار چینشاخص . رشد مواجه گردید
رشد سفارشات به دلیل کاهش سفارشات صادراتی  حاکی از توقف 8402در پایان سپتامبر چین( 
 است.

 

                                           
1   Bank for International Settlements (BIS) 
2 The Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers’ Index (indicating China factories activities) 
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 عرضه
تواند بر حاشیه سود تولیدکنندگان  تغییر بهای نفت خام و گاز طبیعی به ویژه روند فزاینده آنها می

 شیمیایی اثر گذارد.
و متوسط بهای ( 8402درصد سال  8/ 0 نسبت به 8402% در سال  2/0) اروپا یکاهش رشد اقتصاد

ی بر حاشیه طلوبتواند اثرات نام هر بشکه( می به ازایدالر  77) 8402انتظاری نفت برنت در سال 
نسبت به  8402 متوسط ماهانه بهای نفتا در پایان سپتامبر. بر جای گذاردهای شیمیایی  سود شرکت

دالر در هرتن( یافته است.  776دالر در هرتن در مقایسه با  677)% افزایش 07 ابتدای همین سال، 
ای در  گسترده و به طوربه قیمت نفت وابسته بوده به شدت گردد، نفتا که از نفت مشتق میقیمت 

شیمیایی اروپا  گانخالص تولید کنند سود گیرد. حاشیه مورد استفاده قرار میپتروشیمی اروپا  ایعصن
با  پتروشیمی های شرکت البته. رسیده است% سال گذشته( 7/7)نسبت به  درصد5/2به  8112در سال 

 عملکرد بهتری نسبت بهتوجه به افزایش حاشیه سود ناشی از بهای اندک مواد اولیه مانند نفتا، 
که به  نفتشدید بهای  عالوه بر این، نوسان .اند داشته همتایان خود در بخش شیمیایی تخصصی

را با پیچیدگی و ریسک  های شیمیایی  فعالیت شرکت ،شود ا منجر مینفت قیمت بیشتر نوسانات
 سازد.  مواجه میبیشتری 

واند فرصتی را برای بت 8112رسد که تقاضای داخلی ایاالت متحده در سال  بعید به نظر می
در مقابل پذیری خود  رقابت توان آنهازیرا  ،کنند تولیدکنندگانی فراهم آورد که از اتان استفاده می

تولیدکنندگان پتروشیمی ایاالت متحده بخشی از . دهنداز دست مینفتا را شرکتهای استفاده کننده از 
 آنها به اتان ارزان پذیری خود در برابر تولیدکنندگان اروپایی را به دلیل دسترسی فراوان رقابتتوان 

افزایش ظرفیت تولید اتیلن به دلیل فراوانی گاز  عالوه بر این دهند. شیل از دست می های هیدروکربن
چین وارد به ویژه ها سوی مرز آندر شیل در ایاالت متحده، فشارهایی را برای یافتن خریداران 

% بر اکثر محصوالت وابسته 85% تا 5هایی بین و اعمال تعرفه جنگ تجاری موجود همچنینآورد.  می
 ،به این ترتیب. محصوالت شیمیایی بر جای خواهد گذاشتتاثیر زیادی بر  نیزبه اتیلن از سوی چین 

صادر جنوب آسیا مناطق مانند اروپا، آمریکای التین یا  جهت سایرایاالت متحده  یاتیلن محصوالت
 .کنند از خاورمیانه یا سنگاپور خریداری میبیشتر نیازهای خود را ، زیرا تجار چینی خواهد شد
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش  2/1تولیدات شیمیایی چین  8112سپتامبر در پایان 

درصد  8/6به  8112درصد در سال  6/6بینی کوفاس نرخ رشد اقتصادی چین از  یشپبر اساس  یافت.
کمتر همچنان با رقمی  های چینی نیز شرکت حاشیه سود خالصکاهش خواهد یافت.  8112در سال 

خواهد رسید.  درصد سال گذشته( 6/7به  نسبت) 8112درصد در سال  3/7ایی به از همتایان اروپ
این مسئله برای گردد.  سودآوری آنها می درها، باعث اختالل  اری از زیربخشدر بسیمازاد ظرفیت 

در متانول مصداق دارد. همچنین و از ظرفیت  استفادهدرصدی  61با نرخ ( PVCاتیلن ) پلیبخش 
سودآوری  کماکانتواند  سنگ می دست آمده از زغال های به مدت، افزایش ظرفیت تولید در اولفین میان

قابل توجهی از آب میزان رف ص ین فناوری مستلزم، استفاده از ابه عالوه تولیدکنندگان را مختل سازد.
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ز مشکالت مهم در است که یکی ا محیطی زیستاز همه مهمتر، دارای اثرات جدی  بوده وو سرمایه 
رسد مقامات مرکزی برنامه پیشین خود برای ترویج این  با این حال، به نظر می آید. چین به شمار می

 لغو نمایند.  با توجه به اثرات آالیندگی آن را نوع فناوری


