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دیدگاه

درباره نامه به رئیس جمهور

طی سال های اخير توجه اصلی دولت ها به صنايع بزرگ و 
طراز اولی همچون خودرو، باالدست پتروشيمی، فوالد و... 
باعث شد توجه به بخش تكميلی اين صنايع مادر رفته رفته 
كم شود و اين موضوع باعث مشكالت و چالش هايی در اين 
حوزه ها شد.  اين اتفاق برای صنايعی همچون پايين دست 
پتروشيمی كه ماده اوليه و خوراک واحد توليدی خود را از 
بخش باال دست صنعت خود می گيرند پررنگ تر بوده و آنها 
را با مشكالت بيشتری روبه رو كرده است. اين بی توجهی 
و غفلت باعث شــد كه توليد كننده های پايين دســت و 
تشكل های صنعتی دور هم جمع شوند و برای حل مشكل 

راهی بيابند.
 عمده عرضه كنندگان محصوالت پتروشيمی دولتی يا 
خصولتی هســتند كه به باور من برای كسب سود بيشتر 
با روش های خاصی محصــوالت را در بورس كاال عرضه 
می كنند كه اين امر باعث می شود، نياز بازار تامين نشود 
و بازار هميشــه تشنه باشــد. در طرف ديگر تمام تالش 
مجتمع های پتروشيمی برای صادرات بيشتر است و به 
باور من اين امر سبب می شود كه مجتمع های پتروشيمی 
تقاضای خروج عرضه های مواد اوليه از بورس كاال را داشته 
باشند.  در سيستم بهين ياب طراحی شده توليد كنندگان 
اصلی)توليد كنندگانــی كه پروانه بهره بــرداری دارند( 
می توانند به صورت هفتگی خريد خود را انجام دهند. به 
اين ترتيب كه مقداری از پول را از قبل پرداخت كنند و با 
مشخص كردن محصوالت مورد نياز دو تا سه هفته بعد كاال 
را تحويل بگيرند. مساله ای كه در اين ميان وجود دارد اين 
است كه در اين بحران اقتصادی و ركود، توليدكنندگان 
هميشه نقدينگی برای خريد محصوالت مورد نياز خود 
ندارند. برای حل اين مشكل سيستم مچينگ راه اندازی 
شد؛ به اين ترتيب كه چنانچه توليد كنندگان دارای پروانه 
ساخت به هر دليلی نتوانستند خريد بنگاه توليدی خود 
را از بورس كاال انجام دهند وارد مچينگ شوند و در آنجا 

خريد خود را انجام دهند.
 حال بر می گرديم بــه ماده 37 رفع موانع توليد. اين ماده 
قانونی می گويد اگر محصولی 3 بار در مچينگ ارائه شود 
اين شانس را به توليد كنندگان ديگر می دهد كه اگر به طور 
مثال اين هفته نتوانند از مچينگ خريداری كنند شانس 
داشته باشند در هفته بعدی خريد خود را انجام دهند. اين 
ماده قانونی از زاويه ديگر پتروشيمی ها را مكلف می كند 
اول به صنايع پايين دست خود توجه داشته باشند و بعد 
از اينكه زنجيره ارزش صنعت خود را تكميل كردند و نياز 

واحدهای توليدی خود را تامين كردند به دنبال بازارهای 
هدف خارجی بروند.

 مجتمع هــای پتروشــيمی می تواننــد با اســتفاده از 
مكانيزم های ســاده خريــد اعتباری را بــه وجود آورند 
تا به اين ترتيــب توليد كنندگان پايين دســتی بتوانند 
جانی تازه بگيرند و از ايــن طريق با صادرات محصوالت 
نهايی ارزش افزوده بيشــتری را نسبت به صادرات مواد 
اوليه مجتمع های پتروشيمی ايجاد كنند و از اين طريق 
بتوانند باعث رونق اقتصاد و چرخه اقتصادی شوند.  اتفاق 
ديگری كه در پی اين جريان می افتد اين اســت كه اگر 
بنگاه های داخلی رونق بگيرند در اين بخش اشتغال زايی 
انجام می پذيرد و مشكل بيكاری تا حدی حل خواهد شد.  
انحصاری بودن توليد در بخش پتروشــيمی باالدستی 
يكی از چالش های جدی در اين صنعت اســت. البته در 
مجموع نمی توان صنعت پتروشيمی را صنعتی انحصاری 
دانست؛ اما واقعيت آن است كه توليد محصوالت مختلف 
می تواند شرايط شبه انحصاری را به تصوير بكشد. به عنوان 
مثال در كشور ما توليد محصوالتی همچون پی وی سی از 
طريق 4 شركت، دی اتيل هگزانول از طريق يك مجتمع، 
پلی استايرن انبســاطی از طريق دو مجتمع، پلی اتيلن 

سنگين دورانی از طريق دو مجتمع و پلی اتيلن سنگين 
لوله از طريق 3 شــركت انجام می گيرد. عــالوه بر اين 
پلی اتيلن ســنگين ترفتاالت بطری و نساجی، پلی اتيلن 
ســبك خطی، پلی اتيلن اكســتروژن، جوش شيرين، 
پلی پروپيلن شيميايی و نساجی همگی با تعداد معدودی 

شركت های پتروشيمی توليد می شوند.
توليد داخلی كشور پتانســيل های محدودی دارد كه با 
توجه به گريدهای مواد اوليه در بازار اينكه ما انتظار داشته 

باشيم همه پتروشيمی ها بتوانند تمام گريدهای مصرفی 
را توليد كنند انتظار بی جايی است. به اين ترتيب در توليد 
گريدهای مختلف از مواد اوليه توليد شركت های مختلف 
رفتارهای نسبتا انحصاری يا شبه انحصاری از خود نشان 
می دهند كه البته در برخی شرايط باعث بروز مشكالتی در 
بازار می شود؛ به عنوان مثال عدم عرضه يك يا دو شركت 
كه توليد يك گريد خاص را بر عهده دارند می تواند جهت 

بازار را در آن محصول تغيير دهد.
البته اين طبيعی اســت كه شــركت های پتروشيمی به 
ســمت گريدهايی كه خاص تر و پر مصرف تر هســتند، 
جهت گيری كنند تا بتوانند ســهم بيشــتری را نصيب 
خود كنند. به باور من برای حل اين مشكل يعنی رقابتی 
كردن توليد مواد اوليه در كشــور بايد فضايی حاكم شود 
تا شركت های توليد مواد اوليه خارجی بتوانند در بورس 
كاال حضور داشته باشند. به عبارتی وقتی درهای واردات 
اين كاالها و محصوالت به كشور باز شود شرايطی به وجود 
می آيد كه در آن موقعيت همه در فضايی رقابتی دست به 
عرضه محصول می زنند و به اين ترتيب بخش عمده ای از 
مشكالت صنايع تكميلی در اين صنعت حل خواهد شد.

 در شرايط انحصار صنايع پايين دستی با مشكالت زيادی 
دســت و پنجه نرم می كنند كه از جمله اين مشــكالت 
می توان بــه چالش نوســانات قيمتی كه بــه تبع عدم 
مديريت در بازار حاصل می شــود، اشاره كرد، در شرايط 
انحصار بازار به دســت چند اهــرم می افتد كه به راحتی 
می توانند بازار را بازی دهند و در چنين شــرايطی وقتی 
توليد كننده پايين دست از خريد نامطمئن است و بعضا 
در برخی شــرايط نمی تواند مواد اوليه خود را تامين كند 
پس نمی تواند برنامه های بلندمدتی را برای بنگاه توليدی 
خود تعريف كند و فروش مناسبی داشته باشد. اين موضوع 
باعث می شود كه در چنين شــرايطی شاهد تعطيلی يا 
نيمه تعطيل شدن بنگاه های پايين دستی باشيم كه در 

سال های اخير بارها با اين شرايط روبه رو  شده ايم.

عمده عرضه كنندگان محصوالت 
پتروشیمی دولتی یا خصولتی هستند 
كه به باور من برای كسب سود بیشتر 
با روش های خاصی محصوالت را در 
بورس كاال عرضه می كنند كه این امر 
باعث می شود، نیاز بازار تامین نشود 

و بازار همیشه تشنه باشد.
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