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 مقدمه

است که همبستگی زیادی با تغییرات تولید ای شیمیایی یک فعالیت چرخه موادصنعت رغم اینکه علی

رشد تولید جهانی  .بدون آسیب گذر کرده است تقریباً 19از بحران کووید ناخالص داخلی کشورها دارد، 

در نیمه  بهبود حاصله لحاظ نمودن اما با ،+ درصد متوقف گردید2/0، در رقم 2020شیمیایی در سال  مواد

رود گردید، انتظار می 2021درصدی در نیمه اول  3/10ه منجر به رشد ک 2021دوم سال و ادامه آن تا سال 

ها و رسیدن آنها به استاندارد سطح بسیار اندک فعالیتقوی  بهبود. 1درصد برسد 6رشد ساالنه صنعت به رقم 

و پس از آن منطقه  2020قابل توجه وضعیت اقتصادی چین در سه ماهه اول  احیاینیز و  2020ابتدای سال 

    شوند.ب، عوامل موثر بر این رشد چشمگیر محسوب میغر

توان به می، 2021شیمیایی در نیمه اول  موادتولید جهانی از مهمترین عوامل موثر در بهبود قابل مالحظه 

و  یالکترونیکمحصوالت شیمیایی به ویژه ساختمان،  موادکننده از بهبود چشمگیر در صنایع اصلی استفاده

درصد بوده،  14بخش در منطقه آسیا  این خودرو اشاره نمود. در حالی که نرخ رشد ساالنه تولیدات

ثبت  2021درصد را در نیمه اول  18و  16های بخش شیمیایی چین و هند به ترتیب عملکرد ساالنه فعالیت

درصد بوده است. در مقابل،  5/7و  9رقم برای منطقه آمریکای التین و  یورو به ترتیب معادل  ایناند. نموده

مشابه سال  دورهدرصدی را در پایان ماه ژوئن نسبت به  9/1 منفیتولیدات شیمیایی ایاالت متحده رشد 

و پیامدهای ناشی از  2021توان به موج سرما در سه ماهه اول گذشته ثبت نموده؛ که از دالیل آن  می

های های شیمیایی در سواحل ایالتبسیاری از زیرساختهای نیکالس و آیدا از جمله آسیب و توقف طوفان

 اشاره نمود. 2جنوبی آمریکا

مدت در نیز ادامه دارد. اختالالت طوالنی 2021در نیمه دوم ها در بخش تولید محدودیتشایان ذکر است 

شیمیایی، منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه محدودشدن سطح  موادزنجیره تامین بسیاری از صنایع متقاضی 

تولید بخش در مواجهه با این سطح از تقاضا گردیده است. همچنین رکود تولید از جانب مشتریانی که به 

اند، بر کاهش سطح تولید صنعت اثر دلیل کمبود مواد اولیه مانند تراشه، زغال سنگ یا فوالد جریمه شده

ها(، منسوجات، لوازم خانگی و دهندهشیمیایی به صنایع غذایی )طعم مواداین حال فروش گذاشته است. با 

های ناشی از کاهش تولید را تا ، زیان19از همه مهمتر بخش دارویی و فروش دارو برای مقابله با کووید 

وس کرونا به حدی جبران نموده است. از سوی دیگر به دلیل وجود تنگاهای تولید و شیوع گونه دلتای ویر
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رود عملکرد واکسیناسیون در آنها همچنان پایین است، انتظار می سرعتویژه در بازارهای نوظهوری که 

های جابجایی در چین، تمدید محدودیت تر باشد.نامشخص 2021نسبت به نیمه اول  2021ساالنه بخش در 

روسیه و کشورهای  تان نیز مانندهندوسچنانچه آمار مبتالیان تقاضای داخلی بخش را کاهش داده است. 

 مدت شاهد همین وضعیت خواهد بود.، در کوتاهیابدافزایش حوزه بالتیک 

 مروری کلی بر صنعت

  شیمیایی در پی رشد تقاضای صنعتی موادافزایش ناگهانی تولید 

 جدید تجاری بین آمریکا و چین مناقشات 

 و گاز های اولیه به دلیل تغییر بهای نفتتغییر هزینه نهاده 

 های بهداشتیبندی و مراقبتشدن صنعت به سمت بازارهای نهایی رو به رشد مانند بستهمعطوف 

 نقاط قوت

 ها های خارجی بر درآمد شرکتشدن تأثیر شوک رنگبازارهای نهایی بسیار متنوع و در نتیجه کم 

 شیمیایی با ارزش افزوده باال مانند  موادطبقه متوسط آسیا و تأثیر آن بر افزایش تقاضا برای  رشد

  لوازم آرایشی

 های پترو)شیمیایی( ایاالت متحده به دلیل سود قابل توجه گاز شیل و تأثیر آن مزیت رقابتی گروه

 ها بر کاهش هزینه نهاده

  تخصصی شیمیایی با افزایش سطح فعالیت دو بازار اصلی )خودرو و  موادافزایش فروش

خانگی )مربوط به کووید  هایشوینده دست و کنندهاز همه، مواد ضدعفونیالکترونیک( و مهمتر 

19 ) 

 خصوص استفاده از های فزاینده درهای سبز در شرایط نگرانیها در زمینه فناوریپیدایش فرصت

 هاپالستیک و زباله

 پتروشیمی بخش به کمک و تولید اصلی هاینهاده پایین کماکان بهای 

 شیمیایی تخصصی از محصوالت نوآورانه برای مقابله با خطرات های سودآوری شرکت

 محیطیزیست

 اقتصادی شرایط به های شیمیایی تخصصی نسبتشرکت کمتر پذیریآسیب 

 نقاط ضعف

  درصد از  25وابستگی به سه بازار عمده )خودرو، ساختمان و صنایع الکترونیکی( و اختصاص

 فروش جهانی صنعت به این بازارها
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 سیاستی در ارتباط با مقررات، تجارت و پایداری هایطرح 

 کش و کود شیمیایی مربوط به بخش کشاورزی )آفت موادفزاینده مردم درخصوص تأثیر  نگرانی

 شمیایی( بر محیط زیست

 بری باال و نیاز مبرم به سرمایه در گردش سرمایه 

 قیمت اتیلن  حساسیت فروش محصوالت پتروشیمی نسبت به تغییرات تقاضای پالستیک و 

 یکنندگان نهایهای اقتصادی و تأثیر آن بر مصرفگیری بر فعالیتاثرات ثانویه همه 

 چرخه اقتصادی اتپتروشیمی به تغییر محصوالت وابستگی شدید 

 و مواجهه بخش با مازاد ظرفیت ظرفیت رو به افزایش تولید اتیلن و مشتقات آن 

 دکنندگان به اصالح الگوهای تجاریمحیطی و اجبار تولیزیست گیرانهمقررات سخت 

 های چشمگیر حقوقی در زمینه اثرات مواد شیمیایی بر سالمت انسانریسک 

 هازیربخش   

 یاد به ارتباط نزدیک با تولیدات صنعتی کشورها و همچنین وابستگی ز :مواد شیمیایی اساسی

 های اولیه به ویژه نفت  قیمت نهاده

 های نهشوینده و لوازم آرایشی به شدت متکی بر روند هزی ها، مواد: صابونمحصوالت تخصصی

 اختمان های خودرو و سشدیداً متأثر از توسعه بخش هاروکشها و ؛ رنگنمصرفی در سطح جها

 وابستگی شدید فروش کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی :

 های جهانی مواد غذاییها به قیمتکشآفت
 

 ریسک ارزیابی

که بخش یحال درباشد: پتروشیمی و مواد شیمیایی تخصصی. صنعت شیمیایی دارای دو زیر بخش عمده می

پذیری پتروشیمی وابستگی بیشتری به شرایط اقتصادی دارد، بخش محصوالت خاص شیمیایی از انعطاف

ی، به طور ه اقتصادبیشتری برخوردار است. در مجموع صنعت شیمیایی به دلیل وابستگی به تغییرات چرخ

 شود. اقتصاد جهانی متأثر می تغییراتکامل از 
 

 منطقه
آمریکای 

 التین

آمریکای 

 شمالی

اروپای مرکزی 

 و شرقی

اروپای 

 غربی

آسیا و 

 پاسیفیک

خاورمیانه و 

 ترکیه

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط زیاد ریسک

 باشد.درجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد می 
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  3انداز جهانیچشم

انداز جهانی تولید مواد شیمیایی به ویژه برای چین و اقتصادهای نوظهور گران، چشمبر اساس نظر اکثر تحلیل

رود رشد تولید جهانی مواد شیمیایی )به ، انتظار می4BASFگردد. بر اساس گزارش مثبت ارزیابی می

درصد برسد؛ رقمی که باالتر  4/4به  2021( در سال مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع داروییاستثنای 

گیری گیری بوده و حاکی از احیای قوی بخش، در پی رکود ناشی از همهاز میزان متوسط پیش از همه

درصد  2/0،  به 2019درصدی در سال  9/1ایی پس از مواجهه با رقم باشد )رشد تولید جهانی مواد شیمیمی

 کاهش یافته بود(.  2020در سال 

دهد که رشد این بخش تا حد زیادی در بازارهای نوظهور و چین که در حال حاضر روند تولید نشان می 

شیمیایی  ، صورت خواهد گرفت.  طبق گزارش انجمن صنعتهستندمواد شیمیایی جهانی پیشرو فروش 

میلیارد یورو و پس از آن اروپا  1488مربوط به چین با   2019بیشترین فروش مواد شیمیایی در سال    5اروپا

 میلیارد یورو بوده است.  504میلیارد یورو و  543و ایاالت متحده به ترتیب با 

ش در اما این کاه ،یافته دو درصد کاهش 2020با وجود اینکه تولید مواد شیمیایی در اتحادیه اروپا در سال 

ر آلمان و اسپانیا د ،تمامی کشورها یکسان نبوده است. در حالی که تولید در هلند تا حدود زیادی ثابت بوده

 درصد کاهش داشته است. 9درصد و در فرانسه  8درصد، در ایتالیا  3تا  1بین 

درصد و در  6/4ر آمریکای شمالی شیمیایی د مواد. تولید ه استدرخ داکاهش تولید در قاره آمریکا نیز 

درصد  2/6درصد و  8/9درصد کاهش یافته است. ژاپن و مالزی نیز به ترتیب با  1/1آمریکای جنوبی 

 4/3ود را خشیمیایی جهان یعنی چین، حجم تولید  موادکاهش مواجه شدند. در مقابل، بزرگترین بازار 

 درصد افزایش داده است.

د. برای مثال شونصنایع شیمیایی از رویدادهای سیاسی و اقتصادی متاثر می جریان ارزش و زنجیره تامین

عطیلی موقت تبر و حتی افزایش اخیر قیمت گاز موجب افزایش شدید هزینه انرژی و آسیب به صنایع انرژی

لید آمونیاک برخی از آنها شده است. در همین راستا افزایش هزینه تولید هیدروژن  )که در فرآیند تو

 شود( موجب توقف تولید کود گردید. تفاده میاس

های کشاورزی، ها بیانگر این است که بهبود انتظاری در صنعت خودرو، همراه با رشد بخشبینیاکثر پیش

هانی مواد جهای بهداشت و تغذیه، زیربنای تقاضای ساخت و ساز، مواد مصرفی، کاالهای بادوام و بخش

رود؛ در حالیکه برای تصویر جهانی نسبتاً نامشخصی برای این صنعت انتظار میحال باشند. با اینشیمیایی می

 منطقه شرق، به ویژه چین و اقتصادهای نوظهور، روند رشد ادامه خواهد یافت.
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4 BASF بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی جهان است و مقر اصلی آن، در لودویگسهافن، آلمان قرار دارد 
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های زنجیره تأمین و رکود جهانی مربوطه متأثر از صنعت شیمیایی از نااطمینانی علیرغم خروجالبته 

ها روبروست. تغییر تقاضا که تا حد زیادی ها وفرصتبا طیفی از چالش تکماکان این صنعگیری، همه

های محیطی است، باعث پیشرفتکننده و افزایش قوانین زیستناشی از تغییر ترجیحات مصرف

گردد. دورنمای صنعت نیز تداوم رونق توأم با بیشترین پتانسیل رشد به ویژه تکنولوژیکی در کل صنعت می

 پاسیفیک خواهد بود. در چین و آسیای

رونق دوباره تجارت جهانی و افزایش تقاضا از سوی بازارهای اصلی نهایی، منجر به افزایش تولید و رشد  

توان گفت تولید رو به گسترش جهانی بخش خواهد شد. می 2022درصدی بخش شیمیایی در سال  4

زایش تولید بخش کمک خواهد نمود؛ کنندگان اصلی مواد شیمیایی، به اف، به عنوان یکی از مصرفیصنعت

حتی چنانچه بر اساس بررسی اخیر موسسه جی پی مورگان، رشد تولید به دلیل کمبود نیروی کار با کاهش 

کننده اصلی که کاهش اختالل زنجیره تامین در بخش خودرو به عنوان مصرف مواجه گردد. در صورتی

های مصرفی د دورنمای مثبت بخش ساخت و ساز و هزینهرومواد شیمیایی به تدریج کاهش یابد، انتظار می

مربوط به لوازم آرایش، صابون و مواد شوینده، شکاف تولید را جبران نماید؛ البته مشروط بر اینکه گسترش 

های جابجایی در سال آینده نگردد. گونه دلتای ویروس کرونا در سراسر جهان، موجب تمدید محدودیت

و به رشد مواد شیمیایی به ویژه باالدستی )اساسی(، رونق  تجارت جهانی نیز باید همچنین با وجود تجارت ر

 مدنظر قرار گیرد.

 

 

 


