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نگاهي به صنعت كاتاليست و بررسي مهمترين موانع
توسعه آن در كشور با هدف حمايت از ساخت داخل

چکيده
گزارش حاضر با هدف بررسي وضعیت صنعت كاتالیست كشور با تمركز بر دو بخش
پتروشیمي و پااليشگاه تهیه شده است .در سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسعه پايدار
صنايع پتروشیمي و پااليشي با هدف جلوگیري از ضربهپذيري اقتصاد از درآمدهاي حاصل
از نفت و گاز بهطور ضمني مورد تأكید قرار گرفته است .به همین دلیل توجه به افزايش
تولید و ساخت داخل كاتالیستها بهعنوان يك كاالي استراتژيك و گلوگاه فني كه در
شرايط خاص ميتواند توسعه صنايع مذكور را آسیبپذير كند ،ضروري است.
بررسي بازار جهاني كاتالیست نشان ميدهد كه در سالهاي اخیر بیشترين رشد
مصرف كاتالیست متعلق به كشورهايي همچون چین و منطقه خاورمیانه بهواسطه افزايش
ظرفیت پااليش نفت و تولید محصوالت پتروشیمي در اين مناطق بوده است.
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه در ايران با توجه به ظرفیتهاي نصب شده موجود
و طرحهاي آتي سالیانه ،حدود  21هزار تن كاتالیست به ارزش تقريبي  312میلیون دالر
در صنايع پتروشیمي و پااليشي كشور مورد نیاز است .درحال حاضر بخش عمدهاي از نیاز
كاتالیست صنايع مذكور از طريق واردات تأمین ميشود.
آسیبشناسي صنعت كاتالیست كشور نشان ميدهد نبود استراتژي و فقدان نقشه
راه در صنعت كاتالیست كشور سبب شده كه توسعه اين صنعت عمدتاً با رويکرد فشار علم
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و فناوري و توسط نهادهاي پژوهشي صورت گیرد .غفلت از مالحظات بازار و توجه نداشتن
به كشش بازار در اين حوزه سبب شده كه بسیاري از تولیدكنندگان كاتالیست در كشور،
توان حفظ وضعیت موجود و سهم بازار را نداشته باشند .عدم توسعه و بهكارگیري
فناوريهاي بومي در صنايع بزرگ كشور به اين مشکل دامن ميزند ،زيرا شركتهاي
خارجي داراي دانش فني فرآيند در قالب همکاريهاي بینالمللي با ديگر شركتهاي
خارجي ،خريد خدمات فناورانه ازجمله كاتالیست را نیز به كشورهاي خريدار دانش فني
تحمیل ميكنند .عالوهبر اين شركتهاي خارجي تولیدكننده كاتالیست با اقداماتي ازجمله
كاهش غیرواقعي قیمت محصوالت خود (دامپینگ) ،عرصه را براي رقابت تولیدكنندگان
داخلي تنگتر ميكنند .اين درحالي است كه خريد كاتالیست از بنگاههاي داخلي با دو
مشکل عمده عدم پوشش ريسك و تضمین كیفیت همراه است .اين مسئله سبب شده كه
متقاضیان كاتالیست را در تصمیمگیري به مصرف كاتالیست تولید داخل با ترديد مواجه
سازد ،لذا پیشنهاد ميشود موارد ذيل توسط دستگاههاي ذيربط پیگیري شود:
 اصالح ساختارهاي موجود و معماري نهادي شبکه تخصصي صنعت كاتالیست درتعامل با كلیه ذينفعان.
 بهمنظور مديريت بازار كاتالیست كشور در راستاي استفاده حداكثري از توان تولیدداخل ،سیاست تجمیع عرضه و تقاضا در دستور كار قرار گیرد.
 فعالیتهاي پژوهشي ،كاربردي و در راستاي رفع نیاز صنايع پااليش نفت وپتروشیمي كشور (نه صرفاً پژوهش) باشد.
 بهمنظور مديريت تقاضا در بازار كاتالیست كشور با تقسیم بازار مصرف به دو بخشدولتي و غیردولتي ،در گام نخست دستگاههاي دولتي اقدام به انعقاد موافقتنامههاي
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همکاري با بخش خصوصي توانمند در راستاي داخليسازي كاتالیستهاي داراي اولويت
كشور نمايد .در گام دوم ،پس از دستیابي به كیفیت مناسب ،بهمنظور حمايت از تولید
داخل از ابزارهاي قیمتي و حمايت تعرفهاي استفاده شود.
مقدمه
تصور دنیاي صنعتي مدرن بدون كاتالیستها 1غیرممکن است ،زيرا بیش از  19درصد
مواد شیمیايي حداقل از يك مرحله كاتالیستي در فرآيند تولید عبور ميكنند و  29درصد
كل محصوالت صنعتي دنیا در زنجیره تولید خود به كاتالیست نیاز دارند2.كاتالیست از
مهمترين كاالهاي مورد نیاز صنايع تبديلي ازجمله صنعت نفت و گاز ميباشد .اين دسته
از مواد نقش بسیار كلیدي در فرآيندهاي اصلي واحدهاي پتروشیمي و پااليشگاهها دارد
بهطوري كه زنجیره تبديل محصوالت خام و كمارزش به محصوالت با ارزشافزوده ،بدون
فرآيندهاي تبديلي كاتالیستي امکانپذير نخواهد بود .در سالهاي گذشته كاتالیست
كاركرد ويژهاي در كاهش میزان آاليندههاي زيستمحیطي در بخش حملونقل و صنعت
(مبدلهاي كاتالیستي بهكار گرفته شده در اگزوز خودروها و صنايع) نیز داشته است.
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز كشور وابستگي قابل توجهي به كاتالیستها دارد
كه طي سالیان متمادي از طريق واردات تأمین شده است .در سالهاي اخیر با توجه به

 .1كاتالیست مادهاي است كه سرعت يك واكنش شیمیايي را افزايش ميدهد ،درحالي كه حین فعل و انفعاالت
شیمیايي مصرف نميشود.
2. Catalysts: Petroleum and Chemical Processes, IHS, 2014.
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سرريز پژوهشهاي صورت گرفته در دانشگاهها و رشد تحصیالت تکمیلي و همچنین
افزايش تعداد شركتهاي دانشبنیان ،شركتهاي متعددي در داخل كشور مدعي توان
تولید كاتالیستهاي مورد نیاز صنعت شدهاند ،اما هنوز بخش عمدهاي از نیاز صنعت
پااليش و پتروشیمي از طريق واردات تأمین ميشود .جايگاه مهم و استراتژيك كاتالیست
و تجربه تحريم فروش كاتالیست طي سالهاي گذشته ،اهمیت توجه به توسعه و ارتقاي
توانمنديهاي كشور در تولید داخلي اين محصوالت را دوچندان مينمايد .در همین راستا
گزارش حاضر با هدف بررسي وضع موجود صنعت كاتالیست در كشور ،توانمندي تولید و
ساخت آن در كشور و موانع توسعه آن تهیه و تدوين شده است .در همین راستا ضرورت
توجه به صنعت كاتالیست در بخشهاي نفت ،گاز و پتروشیمي در بخش اول اين گزارش
مورد بررسي قرار گرفته است .بخشهاي دوم و سوم اين گزارش بهترتیب به وضعیت
صنعت كاتالیست در دنیا و ايران ميپردازد .در بخش چهارم آسیبشناسي صنعت
كاتالیست بررسي شده و در انتها جمعبندي و نتیجهگیري ارائه شده است.
 .1ضرورت توجه به صنعت كاتاليست در بخشهاي نفت ،گاز و پتروشيمي
نامگذاري سال  1313با عنوان اقتصاد مقاومتي ،تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبري،
ضرورت توجه بیش از پیش به مضامین سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را آشکار
ميسازد .در بند « »13سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،مقابله با ضربهپذيري درآمد
حاصل از صادرات نفت و گاز از طرق مختلف ازجمله افزايش صادرات پتروشیمي بهعنوان
يك هدف تعیین شده است .حال اين سؤال پیش ميآيد كه آيا صنعت پتروشیمي كشور
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توانمندي الزم براي ايفاي چنین نقشي را دارد يا گلوگاههايي وجود دارد كه در شرايط
خاص اين صنعت را با چالش مواجه ميسازد؟
در بند « »3سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي افزايش تولید داخلي نهادهها و كاالهاي
اساسي و اولويت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي مورد توجه واقع شده است.
لذا شناسايي كاالها و خدمات راهبردي در هر صنعت و برنامهريزي جهت افزايش تولید
داخلي آنها بايد در اولويت برنامههاي دستگاههاي مربوط باشد.
در صنايع پتروشیمي و پااليشگاهي ،كاتالیستها مصداق مناسبي براي هر دو بند
مذكور سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هستند .در ادامه ضمن معرفي انواع كاتالیست
برخي از داليل اين ادعا مطرح شده است.
كاتالیستها را ميتوان از ديدگاههاي مختلفي طبقهبندي كرد كه مهمترين آنها
عبارتند از:
ـ رويکرد اول :طبقهبندي براساس نوع عملکرد؛ (همگن و غیرهمگن)
ـ رويکرد دوم :طبقهبندي براساس نوع مواد سازنده؛ (زئواليتي ،فلزي و آلي)
ـ رويکرد سوم :طبقهبندي براساس صنايع مصرفكننده؛ (پااليشي ،پتروشیمي،
1

محیط زيستي و)...

در اين گزارش؛ رويکرد سوم مورد توجه قرار گرفته است .مبتنيبر اين رويکرد،
بیشترين مصرف كاتالیستها به دو گروه اصلي شامل كاتالیستهاي مربوط به كاهش

 .1گزارش نگاهي به صنعت كاتالیست ايران ،گروه تخصصي كاتالیست ،وبسايت مركز مطالعات زنجیره ارزش در
صنعت نفت و گاز.1315 ،
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انتشار آاليندهها 1و كاتالیستهاي فرآيندي مجتمعهاي پااليشي و پتروشیمي اختصاص
مييابد.
كاتالیستهاي مورد استفاده جهت كاهش نشر آاليندهها به مبدلهاي كاتالیستي سه
كاره معروف هستند .اين كاتالیستها در اگزوز خودروهاي سبكِ بنزيني و ديزلي جهت تبديل
گازهاي سمي منو اكسیدكربن ( ،)COتركیبات ( )NOxو هیدروكربنهاي نسوخته ()HC
حاصل از احتراق موتور به گازهاي بيخطر مورد استفاده قرار ميگیرند .بهطور معمول اين
مبدلهاي كاتالیستي را از حیث كاربرد به دو گروه مبدلهاي مورد استفاده در صنعت
حملونقل (خودرو) و دودكشهاي صنعتي ازجمله نیروگاهها ،تقسیمبندي مينمايند .در
سالهاي گذشته با توجه به افزايش استانداردهاي كیفي و زيستمحیطي بسیاري از كشورها
بهكارگیري مبدلهاي كاتالیستي در اگزوز خودرو را اجباري كردهاند.
كاتالیستهاي فرآيندي در مجتمعهاي پااليشگاهي و پتروشیمي نقشي بسیار كلیدي
دارند كه در صورت عدم تأمین كمّيوكیفي آنها ،اين مجتمعها از مدار تولید خارج
ميشوند .تجربه سالهاي اخیر نشان مي دهد كه در شرايط تحريم ،جايگزيني اين ماده
حیاتي بهآساني امکانپذير نیست و در نتیجه واردات آن ،گلوگاهي آسیبپذير براي اعمال
فشار علیه كشور است.
در اين رابطه ميتوان به خودداري شركتهاي تولیدكننده اروپايي ،ژاپني و آمريکايي
از فروش كاتالیست واحدهاي بوتن ،پلياتیلن ،اتیلن اكسايد به ايران و عدم تأمین

1. Emission Control Catalysts
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كاتالیست مورد نیاز واحدهاي بنزينسازي  1FCCو  2RFCCدو پااليشگاه آبادان و اراک
طي سالهاي  1319تا  1311توسط شركت آمريکايي صاحب فناوري اشاره كرد كه
موجب ايجاد مشکالت فراوان و از همه مهمتر تأخیر در بهرهبرداري اين دو واحد
استراتژيك صنعت پااليش نفت كشور گرديد .عالوهبر اين موارد ،مثالهاي متعددي وجود
دارد كه نشان ميدهد در شرايط ويژه ،خريداري كاتالیستهاي مورد نیاز صنعت
پتروشیمي و پااليش از شركتهاي خارجي با مشکالت فراواني مواجه است.
در دوره تحريم ،اين صنايع كاتالیستهاي مورد نیاز خود را از كشورهايي نظیر چین
و روسیه تأمین ميكردند ،اما تأخیر در تأمین و همچنین عدم تطابق كاتالیستها با شرايط
فرآيندي ،موجب كاهش میزان تولید فرآوردههاي هیدروكربوري و محصوالت پتروشیمي
گرديد 3و در نتیجه تأمین نیاز داخلي اين محصوالت و همچنین صادرات آنها با مشکالت
فراواني مواجه شد .تأكید بر اين نکته ضروري است كه اگرچه ارزش كاتالیست مورد نیاز
صنايع پتروشیمي و پااليشي ،سهم بسیار ناچیزي از هزينههاي اين بنگاهها را شامل
ميشود اما نبود دسترسي مستمر به آن با كیفیت مورد نظر در شرايط خاص (همچون
تحريم) بهعنوان يك گلوگاه فني ،از ضروريات توجه به اين صنعت است.

1. Fluid Catalytic Cracking
2. Resid Fluid Catalytic Cracking
 .3واحد ام.تي.بي.اي ( )MTBEپتروشیمي بندر امام نمونهاي از كاهش میزان تولید بهدلیل عدم تطابق كاتالیست
با شرايط فرآيندي است .لیسانس اصلي تولید واحد ،مربوط به شركت  UOPكاناداست ،اما بهدلیل تحريم ،كاتالیست
مورد استفاده از شركت  Axenدريافت شد و بهدلیل طراحي رآكتورها براساس كاتالیست  UOPمیزان تولید اين
واحد در بهترين شرايط از  09درصد ظرفیت طراحي باالتر نبوده است (اطالعات دريافتي از دفتر برنامهريزي و توسعه
شركت ملي صنايع پتروشیمي ،نامه شماره  493مورخ .)1300/1/10
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با توجه به توضیحات فوقالذكر ميتوان اشاره كرد كه صنعت كاتالیست يکي از
مهمترين صنايع مکمل در افزايش تابآوري بنگاههاي پااليشي و پتروشیمیايي و توسعه
پايدار زنجیره ارزش نفت و گاز است.
در اسناد باالدستي از جمله برنامه ششم توسعه بر توسعه صنعت پااليش و پتروشیمي
تأكید شده است .توسعه پايدار صنعت پااليش و پتروشیمي و در نتیجه رشد اقتصادي و
اشتغالزايي پايدار حاصل از آن زماني محقق ميشود كه در فرآيند توسعه اين صنعت
حداكثر توان ساخت داخل بهكارگیري شود .با اطمینان ميتوان گفت كه افزايش سهم
تولید داخل در صنعت كاتالیست يکي از مهمترين گامهاي تحقق توسعه پايدار در زنجیره
ارزش نفت و گاز است .با توجه به اهمیت دوچندان كاتالیستهاي فرآيندي (صنعت
پااليش و پتروشیمي) تأكید اصلي اين گزارش بر اين كاتالیستها خواهد بود.
كاتالیستهاي فرآيندي در سه گروه پااليشگاهي ،پتروشیمي و مشترک 1تقسیمبندي
ميشوند كه در ادامه به تفصیل توضیح داده ميشود.
 .1-1كاتاليستهاي پااليشگاهي
در پااليشگاههاي نفت بهمنظور تبديل نفت خام ورودي به محصوالت نهايي همچون گاز
مايع ( ،)LPGبنزين ،نفت گاز ،نفت سفید /سوخت جت ،نفت كوره و ساير فرآوردهها كه
اصطالحاً فرآوردههاي ويژه نامیده ميشوند ،از فرآيندهاي كاتالیستي مختلفي استفاده
ميشود .هر اندازه نفت خام به محصوالت سبكتر (بنزين و ديزل) و داراي استاندارد كیفي

 .1منظور از مشترک؛ كاتالیستهايي هستند كه در هر دو صنعت پااليش و پتروشیمي بهكار ميروند.
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و زيستمحیطي باالتر تبديل شود ،فرآيندهاي كاتالیستي مورد نیاز بیشتر و متنوعتر
خواهد بود و در نتیجه میزان مصرف كاتالیستها نیز افزايش خواهد يافت .بهطور معمول
واحدهاي عملیاتي پااليشگاه را ميتوان به دو دسته واحدهاي تبديلي (سبكسازي) و
واحدهاي كیفيساز تقسیمبندي كرد .در جدول  1اسامي كاتالیستهاي مهم و پركاربرد
صنعت پااليش براساس اين تقسیمبندي بیان شده است.
جدول  .1اسامي مهمترين كاتاليستهاي مصرفي در صنعت پااليش نفت
نوع واحد عملياتي
واحدهاي تبديلي

نام كاتاليست
كراكینگ بستر سیال ()FCC/RFCC

محصول توليدي
بنزين

كراكینگ با هیدروژن /آيزوماكس ()Hydro Cracking

بنزين /نفت گاز

تبديل كاتالیستي /ريفورمینگ نفتا ()Naphtha Reforming

بنزين

واحدهاي كيفيسازي تصفیه هیدروژني ()Hydro Treating

بنزين ،نفت گاز ،سوخت جت

بنزين
ايزومريزاسیون ()Isomerization
Source: Handbook of Industrial Catalysts, 2011.

در جدول باال دو كاتالیست اول متعلق به فرآيندهاي تبديلي و سبكسازي ميباشند
و سه كاتالیست ديگر به منظور تولید محصوالت منطبق با استانداردهاي كیفي و
زيستمحیطي (كاهش میزان گوگرد و تركیبات آروماتیکي) مورد استفاده قرار ميگیرند.
درواقع شركتهاي پااليش نفت بدون بهرهگیري از واحدهاي كاتالیستي قادر به تبديل
نفت خام كمارزش به محصوالت با ارزش نخواهند بود .همین مهم نیز سبب شده است
كه پااليشگاهها طي زمان ،با بهكارگیري هرچه بیشتر واحدهاي كاتالیستي ،سهم
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محصوالت سنگین تولیدي را بهنفع محصوالت باارزش و سبكتر كاهش دهند .در شکل
 1نمايي كلي از واحدهاي فرآيندي كاتالیستي صنعت پااليش نفت قابل مشاهده است.
شکل  .1نمايي كلي از واحدهاي فرآيندي كاتاليستي شركتهاي پااليش نفت

مأخذ :وبسايت مركز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز (.)VCMStudy.ir

 .1-2كاتاليستهاي پتروشيميايي
مجتمعهاي پتروشیمي جهت تبديل برشهاي هیدروكربوري و گاز طبیعي به محصوالت
نهايي از فرآيندهاي مختلفي استفاده مينمايند .بهطور معمول فرآيندهاي موجود در
مجتمعهاي پتروشیمي را ميتوان به دو دسته پلیمري و غیرپلیمري تقسیمبندي كرد .بر
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همین اساس كاتالیستهاي مصرفي در مجتمعهاي پتروشیمي نیز به كاتالیستهاي
پلیمري و غیرپلیمري تقسیمبندي ميشوند .برخالف كاتاليستهاي پااليشگاهي،
كاتاليستهاي مورد استفاده در صنعت پتروشيمي از تنوع بسيار زيادي برخوردار
ميباشد ،اما حجم مصرف هريک از آنها در قياس با كاتاليستهاي پااليشگاهي
كمتر است.
صنعت پتروشیمي مهمترين حلقه زنجیره ارزش تبديل نفت و گاز به محصوالت
شیمیايي و پلیمري محسوب ميشود .زنجیرههاي تولید محصوالت پايه پتروشیمیايي را
ميتوان به هفت شاخه ذيل تقسیمبندي كرد:
 .1زنجیره تبديل گاز سنتز،
 .2زنجیره تبديل اتیلن،
 .3زنجیره تبديل پروپیلن،
 .4زنجیره تبديل بوتادين،
 .5زنجیره تبديل بنزن،
 .3زنجیره تبديل تولوئن،
 .2زنجیره تبديل زايلنها.
درواقع در اولین بخش در مجتمعهاي پتروشیمي محصوالت پايه فوق تولید و در
ادامه وارد مجتمعهاي متعدد جهت تولید صدها محصول شیمیايي و پلیمري ميشود .در
شکل  2نمايي از زنجیره تبديل محصوالت پايه با تأكید بر شاخه اتیلن نشان داده شده
است .همانطور كه مشاهده مي شود؛ صنعت پتروشیمي قابلیت تولید محصوالت متنوع را
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دارا ميباشد .البته اين نکته را نیز بايد مورد تأكید قرار داد كه تمامي فرآيندهاي تبديلي
وابسته به كاتالیست هستند ،لذا كاتالیست نقش كلیدي در تولید كمّيوكیفي محصوالت
شیمیايي و پلیمري در صنعت پتروشیمي ايفا ميكند.
شکل  .2نمايي كلي از زنجيره تبديل اتيلن در صنعت پتروشيمي

مأخذ :دفتر توسعه صنايع پايیندستي شركت ملي صنايع پتروشیمي.

 .1-0كاتاليستهاي مشترک
علیرغم اينکه صنايع پااليش و پتروشیمي كاتالیستهاي مصرفي خاص و منحصر به خود
را دارند ،اما با توجه به وجود شباهتهاي فراوان ،واحدهاي فرآيندي كاتالیستي مشابهي
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در صنعت پتروپااليش وجود دارد .برخي از فرآيندهاي مشترک در مجتمعهاي پااليشي و
پتروشیمیايي عبارتند از:
ـ واحدهاي تولید هیدروژن و گاز سنتز
ـ بازيابي گوگرد

(1)SRU

ـ حذف گوگرد (اكسید روي)
البته در بسیاري از مراجع كاتالیستهاي فوق را ذيل كاتالیستهاي پااليشي
دستهبندي ميكند.
 .2وضعيت صنعت كاتاليست در دنيا
سالیانه حدود  15میلیون بشکه نفت خام در بیش از  355مجتمع پااليشي در سراسر دنیا
به فرآوردههاي هیدروكربوري تبديل ميشود2 .از طرف ديگر سالیانه بیش از  519میلیون
تن محصوالت پايه پتروشیمي در دنیا تولید و به محصوالت متنوع پلیمري و شیمیايي
تبديل ميشوند 3.با توجه به نقش كلیدي و مؤثر كاتالیستها در اين بازار بزرگ ،كشورها
و شركتهاي بزرگ چندملیتي جهت تأمین پايدار نیاز بنگاههاي خود به تولید و فروش
كاتالیست اقدام كردهاند .در جدول  2اسامي مهمترين شركتهاي تولیدكننده كاتالیست

1. Sulphur Recovery Unit
2. Crude Petroleum and Petroleum Products, IHS, 2016.
3. Petrochemical Industry Overview, IHS, 2017.
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بیان شده است .همانطور كه مالحظه ميشود شركتهاي تأثیرگذار در شبکه جهاني
تولید و مصرف كاتالیست داراي سه ملیت آمريکايي ،اروپايي و ژاپني هستند.
جدول  .2اسامي مهمترين شركتهاي توليدكننده كاتاليست در دنيا
رديف

نام شركت

1

شركت آلبمارلِ ()Albemarle Corporation

2

شركت گِريس ()Grace

3

شركت يو او پي ()UOP

4

شركت اكسِنز ()Axens

5

شركت باسِف ()BASF

3

شركت اِوونیك ()Evonik

2

شركت جانسون متي ()Johnson Matthey

0

شركت لیوندِل بازل ()Lyondell Basel

1

شركت اِن اي كِم ()N. E. Chem

مليت
اياالت متحده

اتحاديه اروپا

 19شركت سود كِمي ()SUD-CHEMEI
 11شركت سي آر آي/كرايتِريون ()CRI/Criterion
 12شركت جِي جي سي ()JGC
 13شركت نیپون شوكوباي ()Nippon Shokubai

ژاپن

 14شركت نیکي يونیورسال ()Nikki Universal
مأخذ :گزارش قابلیتهاي تولیدكنندگان كاتالیست در مناطق مختلف دنیا ،گروه تخصصي كاتالیست ،وبسايت مركز مطالعات
زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز ( ،)VCMStudy.irخردادماه .1313

شايان ذكر است كشورهاي چین ،روسیه و هند نیز در سالهاي اخیر با انجام اقداماتي
مؤثر ،ظرفیت قابل توجهي براي تولید كاتالیست ايجاد كردهاند .البته بخش عمدهاي از
ظرفیت تولیدي در اين كشورها در تعامل با  14شركت فوق محقق شده است .در واقع
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طي دو دهه اخیر ،با توجه به افزايش ظرفیت تولید بنگاههاي پتروپااليش در خارج از
كشورهاي ژاپن ،اتحاديه اروپا و اياالت متحده و در نتیجه رشد بازار تقاضاي كاتالیست در
ساير مناطق دنیا ،شركتهاي فوقالذكر جهت كسب سهم در بازارهاي جديد ،همکاري
مشترک با ساير كشورها را در دستور كار قرار دادهاند .بر اين اساس ،شركتهاي مذكور
بهمنظور افزايش توان رقابتپذيري در فروش محصول و همچنین ارائه خدمات قبل ،حین
و پس از فروش ،اقدام به سرمايهگذاري مستقیم و مشترک با كشورهاي چین ،هند ،روسیه
و بعضي از كشورهاي خاورمیانه كردهاند.
ـ بازار جهاني كاتاليست
بازار جهاني كاتالیستها در سال  2912بیش از  44میلیارد دالر برآورد ميشود .از اين مبلغ
 25میلیارد دالر آن مرتبط با مبدلهاي كاتالیستي مورد استفاده جهت كاهش نشر آاليندههاي
زيستمحیطي خودروها و صنايع و حدود  11میلیارد دالر آن مربوط به كاتالیستهاي
فرآيندي است( 1.شايان ذكر است كه از رقم  25میلیارد دالر حدود  23میلیارد دالر آن مرتبط
با مبدلهاي بهكار گرفته شده در صنعت خودروسازي در دنیاست!).
در جدول  ،3ارزش مصرف كاتالیستهاي فرآيندي (پااليش و پتروشیمي) به تفکیك در
مناطق مختلف دنیا ارائه شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،در سالهاي اخیر بیشترين
رشد مصرف متعلق به كشورهاي درحال توسعه و تازه توسعهيافته همچون چین و منطقه خاورمیانه
است .زيرا در ده سال اخیر افزايش ظرفیت پااليش نفت و تولید محصوالت پتروشیمي در چین و

1. Catalysts Petroleum and Chemical Processes, IHS, 2014.
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منطقه خاورمیانه بیش از ساير نقاط جهان بوده و در نتیجه بهدلیل همبستگي مستقیم بین تقاضاي
كاتالیست و ظرفیتهاي پااليش نفت و تولید محصوالت شیمیايي و پلیمري ،تقاضاي مصرف
كاتالیست نیز در اين نواحي بیش از ديگر نقاط جهان افزايش يافته است.
در سال  1109میالدي اياالت متحده و ژاپن به همراه اتحاديه اروپا  23درصد از
محصوالت پتروشیمیايي دنیا را تولید و عرضه ميكردند .در سال  2919مجموع سهم
ژاپن و آمريکا به  32درصد كاهش يافته است درحالي كه كشور چین و منطقه خاورمیانه
با جهش قابل توجه بهترتیب  12و  13درصد از محصوالت پتروشیمیايي دنیا را تولید
كردهاند 1.اين رشد تولید ،در سالهاي بعد نیز بهطور فزايندهاي ادامه يافته است .اتحاديه
اروپا و ژاپن بهدلیل عدم مزيت در عوامل تولید ازجمله عدم دسترسي به خوراک فراوان و
ارزان ،مز يت رقابتي خود را در صنعت پااليش نفت و تولید محصوالت پتروشیمي از دست
دادهاند و در نتیجه در سالهاي اخیر بسیاري از بنگاههاي فعال در اين بخش از چرخه
تولید خارج شدهاند ،لذا كاهش رشد تقاضاي كاتالیست در اين كشورها امري طبیعي است.
اين موضوع در جدول  3نیز قابل مشاهده است بهطوري كه متوسط رشد سالیانه ارزش
مصرف كاتالیست در اتحاديه اروپا و ژاپن منفي بوده است.

1 . Petrochemical Industry Overview, IHS, 2017.
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جدول  .0ارزش مصرف كاتاليستهاي فرآيندي (پااليش و پتروشيمي) در مناطق مختلف دنيا
(میلیون دالر)
سال

متوسط رشد ساليانه
2331

2333

2312

2312

آمريکاي شمالي

3،223

3،599

4،433

4،131

2/1

اتحاديه اروپا

2،203

2،531

2،440

2،433

-9/1

225

224

012

222

-2/3

چین

1،252

ساير كشورهاي آسیايي

1،259

ناحيه

حجم مصرفي (درصد)
()2312-2312

ژاپن

ساير مناطق دنیا
مجموع

1،050

2،233

4،243

1

2،223

3،252

3،240

2/1

2،111

2،432

3،911

4/2

0/ .
13،101
11،231
10،511
142.1
Source: Catalysts Petroleum and Chemical Processes, IHS, 2014.

كشور چین با متوسط رشد سالیانه  1درصد در رتبه اول تقاضاي كاتالیستهاي فرآيندي قرار
گرفته است .بازار رو به رشد اين كشور سبب شده است كه بسیاري از شركتهاي صاحب فناوري
بهطور مستقل يا در تعامل با سرمايهگذاران و شركتهاي چیني به احداث خطوط تولید كاتالیست
در كشور چین اقدام نمايند .درواقع كشور چین علیرغم افزايش ظرفیت تولید محصوالت شیمیايي و
پلیمري خود و كاهش میزان وابستگي خود به واردات ،همزمان برنامهريزيهاي الزم در راستاي تولید
محصوالت و خدمات مورد نیاز و مکمل صنعت پتروپااليش را در دستور كار قرار داده است .در جداول
 4و  5كاتالیستهاي مصرفي صنعت پااليش نفت و پتروشیمي در منطقه خاورمیانه نمايش داده
شده است .همانطور كه مالحظه ميشود متوسط نرخ رشد سالیانه كاتالیستهاي مورد نیاز صنايع
پااليش نفت و پتروشیمي در منطقه خاورمیانه در پنج سال اخیر ،بهترتیب  5و  3/5درصد است .با
توجه به برنامهريزي صورت گرفته در راستاي افزايش ظرفیتهاي پااليش و پتروشیمي در اين منطقه،
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رشد تقاضاي كاتالیست در سالهاي آتي با شیب بیشتري ادامه پیدا خواهد كرد.
جدول  ..مصرف كاتاليستهاي پااليشگاهي در منطقه خاورميانه
حجم مصرف

ميزان مصرف
فرآيند

ارزش مصرف متوسط رشد ساليانه

(هزار تن در سال) (ميليون دالر) حجم مصرف (درصد)
2312 2312 2333

2312

()2312-2312

آلکیالسیون

54/1 43/1 49

11/0

4/2

كراكینگ بستر سیال ()FCC

41/1 32/0 34

14/5

5/4

2

2/2

0/1

191/1

4/3

1/5

1/3

2/1

32/0

5

1

1/2

11/1

5/5

213/1

5

گوگردزداي ()HDS
بنزينسازي ()ISOM & CCR, CRU

كراكینگ هیدروژني (9/1 )Hydro Cracking

115/. 33/2 10/.

مجموع

Source: Ibid.

جدول  .5مصرف كاتاليستهاي پتروشيميايي در منطقه خاورميانه
ميزان مصرف

هزار تن در سال

ميليون دالر

متوسط رشد ساليانه
(درصد)

فرآيند

2333

2312

2312

پلیمريزاسیون

10/3

21/1

023

3/5

سنتزهاي آلي

4/4

5/4

31

2

اكسیداسیون ،آموكسیداسیون و اكسي
كلرونیاسیون

2/4

3/2

199

3/3

آمونیاک ،متانول و هیدروژن

3/3

3/2

15

5/1

هايدروژناسیون

9/3

9/3

1

13

دي هايدروژناسیون

1/3

1/1

22

5/1

03/0

01/.

1،330

1/ 5

مجموع

()2312-2312

Source: Ibid.
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 .0وضعيت صنعت كاتاليست در ايران
درحال حاضر ظرفیت پااليش نفت و میعانات گازي كشور حدود  1میلیون و  059هزار بشکه
در روز و ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي در سال  1315برابر با  31/1میلیون تن و عملکرد
تولید آن  59/3میلیون تن گزارش شده است .افزايش ظرفیت مجتمعهاي پااليش و پتروشیمي
در كشور طي سالهاي گذشته موجب افزايش تقاضاي كاتالیستهاي مورد نیاز كشور شده است.
در جدول  3پیشبیني مجموع حجم و ارزش تقاضاي حال و آتي كاتالیستهاي مورد نیاز كشور
تا سال  1494به تفکیك هريك از بخشهاي مصرفكننده ارائه شده است.
جدول  .1پيشبيني مجموع حجم و ارزش تقاضاي حال و آتي كاتاليستهاي مورد نياز كشور
تا سال  1.3.به تفکيک بخشهاي مصرفكننده
دستهبندي كاتاليستها

مجموع ظرفيت اسمي مصرف قيمت كل براساس مصرف حال
حال و آتي (تن در سال)

و آتي (ميليون دالر)

پلیمري پتروشیمي

313

05/0

غیرپلیمري پتروشیمي

4240

242

پااليشگاهي

14590

111

مشترک پااليشگاه ،پتروشیمي و گاز

1302

249/2

21103

132

مجموع

مأخذ :گزارش ارزيابي صنعت كاتالیست در ايران ،وزارت نفت ،ارديبهشتماه .1314
توضيح :با توجه به طرحهاي درحال احداث در صنعت پااليش و پتروشیمي ،پیشبیني تقاضاي مصرف كاتالیست تا سال 1494
اشاره شده است.

21

_________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،با توجه به ظرفیتهاي نصب شده موجود و طرحهاي
آتي ،سالیانه حدود  21هزار تن كاتالیست به ارزش تقريبي  312میلیون دالر در صنعت پتروپااليش
كشور مورد نیاز است .متأسفانه نظام برنامهريزي توسعه صنعت پتروپااليش كشور در سالهاي گذشته،
به ظرفیتسازي در راستاي تأمین نیازهاي مکمل بنگاههاي پااليش و پتروشیمي توجه كافي نداشته و
در نتیجه بخش عمدهاي از نیاز كشور به كاتالیست ،از طريق واردات تأمین ميشود.
در طول يك دهه اخیر با توجه به رشد علمي كشور ،افزايش تحصیالت تکمیلي و
جديتر شدن مشکالت تحريم و بروز مشکالت فراوان در واردات كاتالیست ،رشته صنعت
مهم و كلیدي كاتالیست در كشور درحال ايجاد و شکلگیري است .در اين راستا تعدادي
از شركتها در زمینه تولید كاتالیست سرمايهگذاري كردهاند و درحال حاضر بخشي از
نیاز كشور از اين طريق تأمین ميشود .شركتهاي متعدد ديگري نیز وجود دارند كه براي
ورود به اين صنعت اعالم آمادگي كردهاند .در ادامه وضعیت صنعت كاتالیست در هريك
از بخشهاي پااليش ،پتروشیمي و مشترک بین اين دو تشريح ميشود.
 .0-1كاتاليستهاي پااليشگاهي
در سالهاي گذشته با اجرايي شدن طرحهاي توسعهاي پااليشگاههاي موجود ،جهت
ارتقاي كمّيوكیفي الگوي پااليشي ،واحدهاي متعدد فرآيندي كاتالیستي طراحي و احداث
شده است .بعد از بهره برداري از اين واحدها به میزان قابل توجهي ،تولید محصوالت
ارزشمند و با كیفیت همچون بنزين افزايش و تولید محصوالت سنگین و كمارزش همچون
نفت كوره كاهش يافته است .از طرف ديگر مقدار تقاضاي كاتالیستهاي مصرفي صنعت
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پااليش نفت نیز دو چندان شده است .در جدول  2مقدار مصرف مهمترين كاتالیستهاي
مورد نیاز صنعت پااليش ارائه شده است.
همانطور كه در اين جدول مشاهده ميشود ،سالیانه حدود  1هزار و  099تن
كاتالیست در صنعت پااليش نفت كشور مصرف ميشود .كاتالیست واحد بنزينسازي
(كراكینگ بستر سیال) با  2599تن مصرف سالیانه در رتبه اول قرار گرفته است .انواع
كاتالیستهاي تصفیه هیدروژني نیز كه بهمنظور بهبود و ارتقاي كیفي فرآوردههاي
هیدروكربوري ازجمله بنزين و نفت گاز مورد استفاده قرار ميگیرند ،نیز با  1199تن
مصرف سالیانه در جايگاه دوم قرار گرفته است .ساير كاتالیستها نیز در مجموع با 415
تن در سال در جايگاه بعدي از حیث مقدار مصرف قرار دارند.
جدول  .2حجم مصرف كاتاليستهاي صنعت پااليش نفت كشور
نوع واحد
عملياتي

نام كاتاليست

كــراكــیــنــگ بســــتــر ســــیــال
1
واحدهاي ()FCC/RFCC
تبديلي كراكینگ با هیدروژن /آيزوماكس
()Hydro Cracking
تبديل كاتالیستي /ريفورمینگ نفتا
()Naphtha Reforming

حدود ميزان مصرف

وضعيت

وضعيت

(تن در سال)

دانش فني

سرمايهگذاري

2599

موجود

درحال احداث
كارخانه

139

موجود

در مقیاس
نیمهصنعتي

199

موجود

بهرهبرداري از خط
تولید

 .1شايان ذكر است ظرفیت اسمي مصرف كاتالیست  FCCدر پااليشگاه آبادان سالیانه  1599تن و كاتالیست
 RFCCدر پااليشگاه امام خمیني (ره) شازند اراک نیز سالیانه  12399تن ميباشد .لذا در مجموع  14199تن در
سال از اين كاتالیستها مصرف ميشود .منتها ظرفیت عملیاتي مصرف اين كاتالیستها با توجه به شرايط بهرهبرداري
از واحدها درمجموع  2599تن در سال گزارش شده است.
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نوع واحد
عملياتي

نام كاتاليست

تصفیه هیدروژني
واحدهاي ()Hydro Treating
كيفيسازي

1

ايزومريزاسیون ()Isomerization
مجموع

حدود ميزان مصرف

وضعيت

وضعيت

(تن در سال)

دانش فني

سرمايهگذاري

1199

موجود

در مقیاس نیمه
صنعتي

105

موجود

بهرهبرداري از خط
تولید

-----

-------

3115

مأخذ :گزارش ارزيابي صنعت كاتالیست در ايران ،وزارت نفت ،ارديبهشتماه .1314

درحال حاضر چندين شركت داخلي قابلیت كافي و كاربردي را براي تولید
كاتالیستهاي فوقالذكر دارند .در ادامه به تفکیك براي هريك از كاتالیستهاي اشاره
شده در جدول  2توضیحاتي از وضعیت تولید داخل اشاره شده

است2:

ـ كاتاليستهاي كراكينگ بستر سيال ()FCC/RFCC
با همکاري شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و سرمايهگذاري بخش
خصوصي ،يك واحد تولید  19هزار تن در سال درحال ساخت است كه پیشبیني ميشود
تا دو سال آينده اين واحد بهعنوان بزرگترين خط تولید پیوسته كاتالیستهاي كشور
وارد مدار تولید شود.

 .1كاتالیستهاي تصفیه هیدروژني مشتمل بر كاتالیست گوگردزدايي از برشهاي سنگین ( )RCDنیز ميباشد.
 1399تن مربوط به اين كاتالیست است و حدود  399تن ديگر نیز متعلق به گوگردزدايي از برشهاي میان تقطیر
نفتا ،گازوئیل و نفت سفید است.
 .2وضعیت تولید و مصرف جاذب و كاتالیست ،انجمن تولیدكنندگان كاتالیست و جاذب ايران.1314 ،
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ـ كاتاليستهاي كراكينگ با هيدروژن
درحال حاضر توسط يکي از شركتهاي خصوصي درحال برنامهريزي جهت تولید است و
مراحل اولیه جهت دريافت تأيیديههاي كمیته كاتالیست شركت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي را طي كرده است.
ـ كاتاليستهاي تصفيه هيدروژني
اين كاتالیست داراي گريدهاي مختلفي است .در سالهاي گذشته يکي از شركتهاي
خصوصي اقدامات قابل توجهي در راستاي تولید و فروش يکي از اين گريدها صورت داده است
و برنامهريزيهاي الزم جهت تولید ساير گريدها نیز در دستور كار اين شركت قرار دارد.
ـ كاتاليستهاي تبديل كاتاليستي /ريفورمينگ نفتا و ايزومريزاسيون
با توجه به زيرساختهاي ايجاد شده توسط يکي از شركتهاي خصوصي ،شرايط تولید در
داخل درحال حاضر مهیا شده است .در چند سال گذشته نیز كاتالیست ايزومريزاسیون
يکي از شركتهاي پااليش نفت كشور نیز توسط اين شركت تأمین شده است.
همانطور كه مشاهده ميشود ،در سالهاي گذشته براي تمامي كاتالیستهاي
پااليشي اقدامات چشمگیري براي تولید داخلي اين كاتالیستها انجام شده است .هرچند
همچنان بخش عمدهاي از نیاز كشور از طريق واردات تأمین ميشود.
 .0-2كاتاليستهاي پتروشيميايي
براساس بررسيهاي اولیه صورت گرفته مجموع تقاضاي كاتالیستهاي پتروشیمیايي در
منطقه خاورمیانه در سال  2912حدود  40هزار تن و ارزش آن بیش از  1میلیارد و 359
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میلیون دالر برآورد ميشود 1.با توجه به ظرفیت اسمي مجتمعهاي پتروشیمي داخل
كشور بهنظر ميرسد؛ سهم ايران از تقاضاي كاتالیست در منطقه خاورمیانه حدود 39
درصد باشد .در اينصورت ارزش بازار كاتالیستهاي مصرفي صنعت پتروشیمي كشور
 339میلیون دالر در سال برآورد ميشود .با توجه به ماهیت پیچیدهتر بازار كاتالیستهاي
پتروشیمیايي در قیاس با كاتالیستهاي پااليشگاهي و حجم پايین تقاضاي داخلي براي
هريك از كاتالیست هاي پتروشیمي ،تولیدكنندگان كمتري در بخش تولید و عرضه
كاتالیست هاي پلیمري و شیمیايي در كشور فعال هستند و بخش قابل توجهي از
كاتالیستهاي مصرفي در اين بخش ،از طريق واردات تأمین ميشود.
با توجه به طرحهاي پتروشیمي درحال احداث در كشور ،پیشبیني ميشود در
سالهاي آتي میزان رشد مصرف كاتالیستهاي پلیمري ازجمله فرآيندهاي پليالفیني
(ازجمله گريدهاي مختلف پلي اتیلن و پلي پروپیلن) و همچنین كاتالیست واحدهاي
متانول و آمونیاک در كشور افزايش چشمگیري داشته باشد ،لذا منطقي است كه
كاتالیستهاي با حجم تقاضاي باالتر در اولويت تولید قرار گیرند .در همین راستا تعداد
معدودي از شركتهاي خصوصي ،برنامهريزي الزم جهت كسب دانش فني و تولید برخي
از اين كاتالیستها ازجمله متانول را در دستور كار دارند .بهطور كلي تنوع مجتمعها و
البته اليسنسهاي بهكارگیري شده در صنعت پتروشیمي ،پیچیدگيهاي ورود شركتهاي
داخلي به عرصه تولید كاتالیستهاي اين بخش از صنعت نفت و گاز را دو چندان كرده
است.

1. Catalysts Petroleum and Chemical Processes, IHS, 2014.

____________________________________________________ 25

شايان ذكر است كه شركت ملي صنايع پتروشیمي در قراردادهايي با تعدادي از مراكز
تحقیقاتي و دانشگاهي كشور ،تدوين دانش فني كاتالیستهاي پليالفیني و كاتالیستهاي
تولید متانول را در دستور كار قرار داده

است1.

در جدول  0وضعیت دانش فني و تولید هريك از كاتالیستهاي پلیمري و غیرپلیمري
مصرفي در صنعت پتروشیمي كشور ارائه شده است .در اين جدول مشخص است كه در
بخش كاتالیستهاي پلیمري و كاتالیستهاي غیرپلیمري بهترتیب  0/3و  2درصد قابلیت
تولید در داخل كشور را دارد ،لذا همانطور كه اشاره شد ،بخش عمدهاي از نیاز صنعت به
اين گروه از كاتالیستها از خارج كشور تأمین ميشود .هر چند با توجه به اقدامات پژوهشي
صورت گرفته و در دستور كار ،ادعا ميشود كه دانش فني تولید بسیاري از كاتالیستهاي
صنعت پتروشیمي موجود و درحال دستیابي است.
جدول  .1وضعيت دانش فني و توليد كاتاليستهاي واحدهاي پليمري و غيرپليمري صنعت
(درصد)

پتروشيمي كشور در سال 1035
وضعيت

كاتاليست نبود دانش ساخت دانش فني درحال دستيابي دانش فني موجود توليدكننده داخلي
پلیمري

1/5

42/2

35

0/3

غیرپلیمري

25

33

32

2

مأخذ :محاسبات براساس سند كاتالیستهاي مورد نیاز صنعت نفت ،وزارت نفت ،معاونت مهندسي پژوهش و فناوري.

 .1گزارش عملکرد و برنامههاي معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري درخصوص بهكارگیري ظرفیتهاي داخلي در
حوزه پیمانکاري ،ساخت و تولید ،مراكز تحقیقاتي و دانشگاهي ،وزارت نفت ،معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري،
.1313
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با توجه به اينکه همبستگي مثبتي بین حجم تولید صنايع پتروشیمي و مصرف
كاتالیست وجود دارد ،براي توسعه صنعت كاتالیست در بخش پتروشیمي ،ابتدا بايد صنايع
پتروشیمي در مقیاس مناسبي توسعه يابد .دستیابي به اين هدف بستر الزم را براي تولید
كاتالیستهاي پتروشیمي فراهم ميكند.
 .0-0كاتاليستهاي مشترک
پیچیدگيهاي كمتر كاتالیست هاي مشترک ،وجود بازار با مقیاس مناسب و همچنین
پايین بودن حساسیتهاي فرآيندي ،در قیاس با كاتالیستهاي پااليشي و پتروشیمیايي
سبب شده است كه در سالهاي گذشته رشد و توسعه شركتهاي داخلي جهت تأمین
اين كاتالیستها قابل توجه باشد و هم اكنون چندين شركت داخلي در اين بخش فعال
هستند.
با توجه به اينکه در فرآيندهاي مشترک ،فناوري بهكار گرفته شده از بلوغ كافي
برخوردار است و پیچیدگي و ابهامات فني نیز در قیاس با كاتالیستهاي پااليشي ،پلیمري
و شیمیايي كمتر است ،شركتهاي داخلي از قدرت رقابت باالتري در تولید و فروش
برخوردار هستند .اين موضوع سبب شده است كه سهم تولید داخل قابل توجه باشد.
همانطور كه در جدول  1نیز نشان داده شده است ،بهصورت بالفعل قابلیت تولید داخلي
 19درصد از كاتالیستهاي مشترک در داخل كشور وجود دارد .پیشبیني ميشود در
چند سال آينده نیز سرمايهگذاريهاي الزم جهت تولید  19درصد مابقي نیز صورت گیرد.
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جدول  .3وضعيت دانش فني و توليد كاتاليستهاي واحدهاي مشترک در سال ( 1035درصد)
وضعيت
كاتالیست

تولیدكننده داخلي دارد

تولیدكننده داخلي ندارد

مشترک

19

19

*

مأخذ :همان.
* البته دانش فني آن موجود است.

 ..آسيبشناسي صنعت كاتاليست كشور
با توجه به سیاستهاي كالن كشور مبنيبر توسعه متوازن و پايدار زنجیره ارزش و كاهش
خامفروشي منابع نفت و گاز ،در سالهاي گذشته مجتمعهاي پااليشي و پتروشیمي
فراواني احداث و بهرهبرداري شده است .مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه پیشبیني
ميشود اين روند در سالهاي آتي ادامه يابد و تعداد بنگاههاي فعال در صنعت پااليش و
پتروشیمي افزايش قابل توجهي داشته باشد .با توجه به اينکه صنعت كاتالیست ازجمله
رشته صنعت هاي مهم ،اثرگذار و مکمل در توسعه پايدار زنجیره ارزش نفت و گاز است،
لذا ضروري است كه بهمنظور ارتقاي توان ساخت داخلِ اين محصوالت در داخل كشور،
برنامهريزيهاي الزم صورت گیرد.
همانطور كه در بخش قبل اشاره شد ،طي يك دهه گذشته پتانسیلهاي بسیار
خوبي در داخل كشور جهت تولید كاتالیستهاي مورد نیاز ايجاد شده است .بهويژه
شركتهاي فعال در دو بخش كاتالیستهاي پااليشي و كاتالیستهاي مشترک به توان
تولید و فروش نیز دست يافتهاند ،اما مقايسه توانمندي و قابلیتهاي موجود و سهم
تولیدات داخلي در تأ مین تقاضاي كشور ،حاكي از آن است كه اين رشته صنعت مهم و
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استراتژيك با وضعیت مطلوب فاصله زيادي دارد .عوامل متعددي وجود دارد كه سبب
شده حداكثر بهرهبرداري از تولیدات داخلي محقق نشود .در ادامه مهمترين موارد به
تفکیك مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
 ..-1فقدان راهبرد در راستاي توسعه كاربردي و رقابتي صنعت كاتاليست كشور
در يك تقسیم بندي كلي ذينفعان حاضر در صنعت كاتالیست كشور را مي توان در چهار
گروه زير طبقهبندي كرد:
1

 .1پژوهشگران (دانشگاهها و مراكز پژوهشي)،

 .2بهرهبرداران (بنگاههاي مصرفكننده كاتالیست ازجمله شركتهاي پااليش نفت و
پتروشیمي و ساير صنايع بزرگ)،
 .3تولیدكنندگان (سرمايهگذار و مجري تولید)،
.4

سیاستگذاران2.

نگاهي موشکافانه به اين صنعت نشان ميدهد كه در سالهاي گذشته نهتنها يك
مغزافزار مركزي جهت تدوين نظام توسعه اين رشته صنعت مهم در كشور وجود نداشته

 .1فناوران :پژوهشگاه صنعت نفت ،شركت پژوهش و فناوري پتروشیمي ،پژوهشگاه شیمي و مهندسي شیمي،
پژوهشگاه پلیمر ،جهاد دانشگاهي و بسیاري از دانشگاههاي كشور.
 .2سیاستگذاران شامل :وزارت نفت و شركت هاي تابعه آن (شركت ملي پااليش و پخش ،شركت ملي صنايع
پتروشیمي ،شركت ملي گاز) ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (معاونت برنامهريزي ،سازمان ايمیدرو ،ايدرو) ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و ستادهاي تابعه آن ازجمله ستاد توسعه فناوري
و نوآوري نفت ،گاز و ز غال سنگ ،ستاد ويژه توسعه فناوري نانو ،ستاد توسعه فناوري مواد و ساخت پیشرفته و نهايتاً
انجمن تولیدكنندگان كاتالیست و جاذب ميباشند.
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است بلکه توسعه اين صنعت ،صرفاً مبتنيبر نگرش فشار علم و فناوري ( Technology
 ) Pushو توسط نهادهاي پژوهشي صورت گرفته است .اين مسئله سبب شده است كه
بسیاري از پتانسیلهاي موجود در دانشگاهها و پژوهشگاهها در راستاي نیاز صنعت و
پاسخگويي به بازار مصرف نباشد و بهعالوه در بسیاري از موارد موازيكاري صورت گیرد.
در نتیجه پژوهشگاهها با صرف هزينههاي فراوان به توسعه فناوري كاتالیست در سطح
آزمايشگاه و حتي پايلوت اقدام مينمايند ،اما بهدلیل نبود نگاه صنعتي و مالحظات بازار
مصرف ،اين نتايج در آرشیو اين مراكز بايگاني ميشود و صرفاً در راستاي انتشار مقاالت
استفاده ميشود .عالوهبر اين وجود نگاه جزئينگر و جزيرهاي ،سبب شده است كه يك
استراتژي بلندمدت جهت تحقیق و توسعه كاربردي و مورد نیاز صنعت در دانشگاهها و
پژوهشگاههاي تخصصي وجود نداشته باشد.
توسعه مبتنيبر پژوهش سبب شده است كه شركتهاي متعددي براي تولید هر يك
از كاتالیستهاي توسعهيافته در مراكز پژوهشي ،برنامهريزي كنند .بسیاري از اين
تولیدكنندگان كاتالیست توان ورود پايدار به بازار را ندارند و صرفاً با رويکردي پژوهشي و
مبتنيبر فشار فناوري به اين عرصه وارد ميشوند .از طرف ديگر كوچك بودن بسیاري از
اين شركتها موجب شده است كه امکان مواجهه را با رقباي خارجي نداشته باشند و
صرفاً براي كسب بخشي از بازار به رقابت با يکديگر بپردازند كه نتیجه نهايي آن شکست
تمامي شركتهاست .در واقع با توجه به اينکه توسعه دانش مقدم بر توسعه صنعت
كاتالیست اتفاق مي افتد ،توسعه بدون توجه به شرايط بازار و توان داخلي بنگاهها اتفاق
ميافتد كه نتیجه قطعي آن عقبماندگي بلندمدت صنعت كاتالیست خواهد بود.
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هرچند در سالهاي گذشته معاونت مهندسي و پژوهش و فناوري وزارت نفت «سند
توسعه و تولید كاتالیستهاي مورد نیاز صنعت نفت» را تهیه كرده است 1،اما اين سند
صرفاً كاركرد آمارنامه اي دارد و الزامات و استراتژي الزم جهت چگونگي تحقق اين هدف
در اين سند ارائه نشده است .بهعالوه رويکرد حاكم در اين سند نیز مبتنيبر فشار علم و
فناوري بوده و همین موضوع نیز سبب شده است كه بعد از گذشت حدود پنج سال از
تدوين و ابالغ اين سند و البته بهروزرساني آن در سالهاي  1314و  1315اثربخشي
خاصي نداشته باشد .به باور صاحبنظران اين سند فهرستي از پروژههاي مطالعاتي براي
انجام در مراكز پژوهشي است و نميتوان آن را سند توسعه كاتالیست نامید.
از آنجا كه فناوري تولید كاتالیست و توسعه 2آن بهعنوان يك كاالي سرمايهاي زمانبر
و هزينهبر است ،لذا الزم است سرمايهگذار و تولیدكننده كاتالیست بهعنوان محور توسعه
در نظر گرفته شود و تمامي برنامهريزيها مبتنيبر آن انجام شود .درواقع بهجاي توسعه
مبتنيبر فشار فناوري ،بايد توسعه مبتنيبر كشش بازار ( )Market Pullدر دستور كار
قرار گیرد .در اين نگرش ،دانشگاهها و مراكز پژوهشي در جايگاه يك مشاور علمي ،نیازهاي
علمي و پژوهشي سرمايهگذاران و تولیدكنندگان را مبتنيبر سفارش آنها تأمین ميكنند.
در نگاه مبتنيبر كشش بازار ،سرمايهگذار بهدنبال تدوين يك مدل اقتصادي جهت تولید
رقابتي كاتالیست در مقیاس صنعتي خواهد بود .بنابراين در صورتيكه اولويتي براي تولید

 .1سند توسعه و تولید كاتالیستهاي مورد نیاز صنعت نفت ،وزارت نفت ،معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري.1319،
 .2با توجه به وجود تغییرات سريع در فناوري هاي تولید كاتالیست ،نیاز است كه دانش مورد نیاز جهت اعمال اين
تغییرات كسب و توسعه داده شود.
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برخي از كاتالیستها وجود داشته باشد ،اين اولويتبندي بايد در قالب ساماندهي بازار
بهمنظور ترغیب سرمايهگذاري در آن حوزه انجام شود.
در مجموع با توجه به پیچیدگيهاي حاكم بر صنعت كاتالیست بايد هدفگذاري و
تدوين استراتژي توسط يك مغزافزار مركزي انجام شود.
 ..-2وابستگي كشور به صاحبان فناوريهاي فرآيندي خارجي و بيتوجهي به
نقش اين شركتها در بازار كاتاليست
در شکل  3ساختار صنعت كاتالیست در بازار جهاني و بازيگران اصلي اين صنعت بهطور شماتیك
نمايش داده شده است .بهطور معمول تولیدكنندگان فناوريهاي فرآيندي 1با توسعه اين
فناوريها به فروش و ارائه دانش فني اقدام ميكنند .اين شركتها با توجه به نوع استراتژي
انتخابي ،ممکن است خود اقدام به تولید كاتالیست كنند و يا ممکن است با انعقاد قرارداد
همکاري ،تولید كاتالیست را به شركتهاي ديگر واگذار كنند .در هر حال مصرفكننده كاتالیست
با دريافت دانش فني فرآيند مربوطه از يك شركت صاحب فناوري ،مجبور به خريد كاالي مکمل
يعني كاتالیست از همان شركت و يا همکاران آن شركت ميباشد .لذا وابستگي دوجانبه
كاتالیست و فرآيند به يکديگر باعث شده است كه شركتهاي فعال در حوزه اليسنسها و
كاتالیستها جهت كاهش میزان ريسك سرمايهگذاري و البته افزايش سهم بازار خود قراردادهاي
همکاري با ساير شركتها امضا كنند يا سهام شركتهاي توانمند را در حوزههاي مرتبط
خريداري نمايند .خريد شركت انگلهارد ( )Engelhardتوسط شركت باسِف ( )BASFبه

1. Process Licensor or Developer
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قیمت  5میلیارد دالر يکي از بزرگترين خريدهاي صورت گرفته در صنعت كاتالیست در چند
سال اخیر است .درواقع شركت باسِف بهمنظور توسعه بخش كاتالیستي خود اين تصمیم را گرفت
و درحال حاضر نیز اين كاتالیستساز سهم عمدهاي را از كاتالیستهاي پااليشي و پتروشیمیايي
مناطق مختلف دنیا تأمین ميكند .لذا نقش صاحبان فناوريهاي فرآيندهاي پااليش و
پتروشيمي در ساختار صنعت كاتاليست بسيار كليدي و تعيينكننده است .درواقع
اين مجموعهها مغزافزار تعامالت بين توليدكننده و مصرفكننده كاتاليست هستند.
شکل  .0شماتيکي از ساختار صنعت كاتاليست در دنيا
Proprietary (Licensed) Catalyst

Non proprietary Catalyst
)(unlicensed, house brand, open market,general and custom

Catalyst Production Contract

Process License
Process License & Catalyst

Catalyst

Process
Licensor

Process License & catalyst

Catalyst User

Process Licensor and
Catalyst Manufacturer
Spent Catalyst for Recovery of Precious Metal
Spent Catalyst for Regeneration
Regenerated Catalyst

Spent Catalyst

Metal Reclaimer

Catalyst
Regeneration

مأخذ :وبسايت مركز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز (.)VCMStudy.ir

Catalyst
Manufacturer
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بهنظر ميرسد ،شركتهاي داراي دانش فني فرآيندهاي پااليشگاهي و پتروشیمیايي
در دنیا به مرور در روند جهاني شدن 1با تشکیل شبکههاي تولید و تأمین اقدام به تقسیم
كار نمودهاند .در همین خصوص ميتوان به كاتالیستهاي فرآيندهاي  FCCپااليشگاه
آبادان و  RFCCپااليشگاه امام خمیني (ره) شازند اراک اشاره كرد .دانش فني اين دو
فرآيند توسط شركت آمريکايي  UOPتأمین شده است .در قرارداد فروش لیسانس قید
شده كه ارائه گارانتي مشروط به استفاده از كاتالیستهاي دو شركت ژاپني جي.جي.سي
) (JGCو آمريکايي آلبمارل ) (Albemarleاست 2.اين موضوع بهخوبي نشان ميدهد
كه شبکهاي درهم تنیده از همکاريهاي بینالمللي در ارائه خدمات فناورانه وجود دارد
كه كشورهاي درحال توسعه را تحت سیطره خود قرار داده است .بر اين اساس صنعت
كاتالیست كشور نیازمند انجام يك معماري تخصصي است تا منطبق با ساختار اين صنعت،
روند توسعه و شکلگیري آن در كشور بهطور پايدار صورت گیرد .همانطور كه اشاره شد؛
متأسفانه در سالهاي اخیر علیرغم رشد قابل توجه تعداد شركتهاي كاتالیستساز در
داخل كشور ،هنوز بخش عمدهاي از كاتالیستهاي مصرفي در هر دو حوزه پااليشي و
پتروشیمیايي از خارج از كشور تأمین ميشود و اين نشاندهنده اين است كه شركتهاي
داخلي قادر به رقابت با شركتهاي پرسابقه خارجي نیستند.
بنابراين با توجه به مطالب باال ميتوان نتیجه گرفت كه عدم توسعه و بهكارگيري
فناوريهاي بومي در صنعت پااليش و پتروشيمي و حتي ساير فرآيندهاي بهكار گرفته
1. Globalization
 .2البته با اعمال شرايط تحريم ،اين دو كاتالیست پر مصرف صنعت پااليشي كشور با مشکالت فراوان از كشور چین
و روسیه تأمین شد.
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شده در صنايع بزرگ ازجمله فوالد ،يکي از چالشهاي اصلي پيشروي صنعت
كاتاليست باشد .فناوريهاي فرآيندي نیز بهعنوان كاالهاي سرمايهاي كه توسعه كافي و
كاربردي آنها مستلزم صرف زمان و هزينه و تدوين يك استراتژي بلندمدت است ،متأسفانه در
سالهاي اخیر بهصورت يکپارچه توسط ذينفعان در داخل كشور بهخوبي مديريت نشده است.
بر اين اساس ،توجه به ارتباط مستقیم بین دو بخش توسعه فناوري فرآيندي و توسعه
فناوري كاتالیستي و ماهیت توسعه اين دو بخش كه زمانبر و هزينهبر است ،براي توسعه
صنعت كاتالیست در كشور بسیار ضروري است .بهعالوه با توجه به بازارهاي رقابتي موجود
در جهان در هر رشته صنعت و بالتبع صنعت كاتالیست ،نیاز است شناخت دقیقي از
بازيگران اصلي اين صنعت در دنیا بهدست آيد .با توجه به وجود ارتباطات تنگاتنگ بین
صاحبان فناوري فرآيندهاي پااليشگاهي و پتروشیمي و تولیدكنندگان و تأمینكنندگان
كاتالیستها در زنجیره جهاني ،بايد تحلیل مناسبي از مدل همکاريها و استراتژيهاي
آينده اين شبکه انجام داد تا بتوان توانمنديها و ابزارهاي الزم بهمنظور رقابتپذيري با
اين شبکه را در داخل كشور و براي كاتالیستهاي اولويتدار ايجاد كرد.
 ..-0نبود مکانيسمهاي حمايتي از توليدكنندگان داخلي
با توجه به حضور شركتهاي بزرگ و باسابقه در صنعت كاتالیست دنیا كه در بازار داخلي
كشور نیز حضور دارند ،در صورت بيتوجهي و عدم حمايت از شركتهاي داخلي ،اين
شركتها در مواجهه با رقباي قدرتمند خارجي محکوم به شکست خواهند بود.
تولیدكنندگان داخلي در رقابت با شركتهاي خارجي با دو مشکل اساسي مواجهاند كه
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نیازمند مکانیسمهاي حمايتي است .اين دو مسئله عبارتند از ريسك استفاده از
كاتالیستهاي تولید داخل و مسئله دامپینگ.
 ريسک استفاده از كاتاليستهاي توليد داخلكاتالیست نقش بسیار تعیینكنندهاي در كیفیت و كمیت محصوالت نهايي مجتمعهاي
پااليشگاهي و پتروشیمیايي دارد .بر اين اساس تصمیمگیري براي خريد كاتالیست از
تولیدكنندگان كمتجربه و فاقد برند بسیار دشوار و پیچیده است .فرآيند خريد كاتالیست
از بنگاههاي داخلي با دو مشکل عمده مواجه است كه عبارتند از پوشش ريسك و تضمین
كیفیت .در شرايطي كه امکان خريد از شركتهاي صاحب نام خارجي وجود داشته باشد،
خريد از شركتهاي داخلي نوپا حسابداري ذهني مراكز تصمیمگیري را بهشدت تحت
تأثیر قرار ميدهد و بهراحتي حاضر به خريد كاتالیست از اين شركتها نخواهند بود.
بهعالوه علیرغم اينکه كاتالیست نقش اساسي و مستقیم در بهرهوري ،كیفیت و كمیت تولید
مجتمعهاي پااليشي و پتروشیمي دارد ،اما بخش اندكي از هزينههاي تولید يك مجتمع پااليشي
يا پتروشیمیايي به كاتالیست اختصاص دارد .براي مثال با فرض ظرفیت عملیاتي  1میلیون و 099
هزار بشکه در روز براي مجتمعهاي پااليش نفت و با فرض قیمت  59دالر براي هر بشکه نفت
خام ،هزينه تأمین خوراک اين مجتمعها سالیانه  21میلیارد و  299میلیون دالر برآورد ميشود،
درحالي كه مجموع ارزش كاتالیست مورد نیاز صنعت پااليش سالیانه  110میلیون دالر است كه
مبلغ بسیار ناچیزي از هزينههاي اين بنگاهها محسوب ميشود .بنابراين ارزش كاتالیست خريداري
شده در قیاس با هزينههاي احتمالي ناشي از آسیبها و خسارات بهكارگیري كاتالیست معیوب،
بسیار ناچیز است .اين مسئله ريسك خريد كاتالیست از تولیدكنندگان كمسابقه و فاقد برند را
بهشدت افزايش ميدهد و يکي از مهمترين موانع توسعه صنعت كاتالیست ميباشد.
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 مسئله دامپينگهمانطور كه در بخشهاي قبل توضیح داده شد بازيگران بینالمللي و بزرگي در بازار كاتالیست كشور
حضور دارند و رقابت با اين شركتها براي بنگاههاي داخلي چندان ساده نیست .تحوالت سريع حوزه
كاتالیست و پیشرفتهاي پرسرعت علمي در اين حوزه نیز بر دشواري اين مسئله ميافزايد .درواقع
شركتهاي كاتالیستي براي حضور در بازار رقابتي كاتالیست عالوهبر تولید كاتالیست بايد توانمندي
الزم را براي بهروزرساني و ارتقاي كاتالیستها متناسب با بازار جهاني داشته باشند .در چنین شرايط
دشواري ،يکي از مهمترين مسائلي كه موفقیت تولیدكنندگان داخلي را بهشدت مختل ميكند مسئله
دامپینگ است .شركتهاي بزرگ تولیدكننده كاتالیست بهواسطه توان مالي فراوان و دسترسي
گسترده به بازار جهاني كاتالیست ،ميتوانند در بازههاي كوتاهمدت از سود حاصل از بخشي از بازار
خود صرفنظر كنند و با كاهش غیرواقعي قیمتها زمینه را براي خروج بازيگران داخلي فراهم نمايند.
علیرغم اينکه اين مسئله به وفور در صنايع مختلف ازجمله صنعت كاتالیست وجود دارد ،اما تاكنون
اقدام مؤثري براي غلبه بر آن انجام نشده است .بايد شرايطي فراهم شود كه در صورت بروز دامپینگ
حداكثر حمايت از تولیدكنندگان داخلي بهعمل آيد.
نتيجهگيري و پيشنهادها
بهرغم قدمت صنعت پااليش نفت كشور به حدود  199سال و صنعت پتروشیمي نیز به
بیش از  59سال ،بخش عمدهاي از كاتالیستهاي مصرفي مورد نیاز كشور از خارج تأمین
مي شود .واردات كاالي استراتژيکي همچون كاتالیست براي كشوري كه دارنده رتبه اول
منابع نفت و گاز در دنیاست و مطابق سند چشمانداز صنعت پتروشیمي كه بايد رتبه اول
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منطقه بهلحاظ ارزش تولیدات محصوالت پتروشیمي را كسب كند ،مورد قبول نیست.
تجربه سالهاي تحريم نشان ميدهد كه عدم فروش كاتالیست ،ميتواند يکي از اهرمهاي
فشارِ كشورها و شركتهاي غربي به كشور باشد.
در سال هاي گذشته اقدامات قابل توجهي توسط نهادهاي دولتي و بخش خصوصي
در زمینه تولید داخلي كاتالیستها انجام شده و رشته صنعت نوپاي كاتالیست درحال
رشد ميباشد .هر چند درحال حاضر چندين شركت داخلي در اين صنعت فعال هستند،
اما همچنان بخش عمدهاي از نیاز كشور به كاتالیستهاي فرآيندي ،از خارج كشور تأمین
ميشود .براساس آمار موجود ،در بخش كاتالیستهاي مشترک در صنعت پتروشیمي و
پااليشي بهلحاظ پیچیدگي كمتر اين گروه و وجود بازار با مقیاس مناسب حدود  19درصد
از كاتالیستهاي مشترک در داخل كشور تأمین ميشود .اما در بخش كاتالیستهاي
پلیمري و غیرپلیمري مصرفي در صنعت پتروشیمي كشور بهترتیب  0/3و  2درصد قابلیت
تولید در داخل كشور وجود دارد .درخصوص كاتالیستهاي پااليشگاهي نیز با وجود حضور
تعدادي شركت داخلي توانمند در اين حوزه  ،همچنان تأمین نیاز داخل از طريق واردات
سهم قابل توجهي دارد .لذا ضروري است برنامهريزيها به نحوي انجام شود كه بنگاههاي
فعال در داخل كشور قدرت رقابت با شركتهاي صاحب نام خارجي را بهصورت پايدار
كسب نمايند و در جهت دستیابي به بازارهاي صادراتي فعالیت كنند .بررسيهاي اولیه
حاكي از آن است كه بهمنظور حركت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب؛ بايد اقدامات
ذيل از طريق سیاستهاي مناسب توسط نهادهاي ذيربط در دستور كار قرار گیرد:
الف)معماري نهادي شبکه تخصصي صنعت كاتاليست در تعامل با كليه ذينفعان
با توجه به توضیحات بیان شده ،ساماندهي صنعت كاتالیست و افزايش سهم تولید داخل در
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تأمین نیاز كاتالیستي كشور نیازمند تصمیمات اساسي مبتنيبر رويکرد كالن است .ساماندهي
صنعت كاتالیست نیازمند تصمیماتي در زمینه مديريت بازار ،اصالح تعرفههاي واردات ،ايجاد
مکانیسمهاي حمايت مالي از بنگاههاي داخلي ،پیگیري تدوين قوانین و آيیننامههاي مقابله با
دامپینگ و تأمین مکانیسمهاي كاهش ريسك خريد از تولیدكنندگان داخلي است .پژوهشگاهها
و مراكز مشابه ،با توجه به موضوع فعالیت و تخصص به هیچ عنوان نميتوانند چنین نقشي را
ايفا كنند و قرار گرفتن آنها در اين جايگاه در حقیقت به معناي عدم توسعه صنعت كاتالیست
خواهد بود .مراكز پژوهشي ميتوانند در جايگاه پژوهشگر ،خدمات تخصصي و پژوهشي را
متناسب با درخواست تولیدكنندگان و سرمايهگذاران در اختیار آنها قرار دهند ،اما نميتوانند در
جايگاه متولي و تعیینكننده نقشه راه براي توسعه صنعت كاتالیست قرار گیرند .بهنظر ميرسد
مهمترين اقدام در مسیر ايجاد تحول در صنعت كاتالیست ،اصالح نهادي شبکه تخصصي صنعت
كاتالیست با تمركز بر تقسیم كار ملي و تعیین نهادهاي متولي سیاستگذار است.
ب) اصالح ساختار صنعت كاتاليست
جهت مديريت هر چه بهتر بازار كاتالیست كشور در راستاي استفاده حداكثري از توان داخل،
بايد سیاست تجمیع عرضه و تقاضا در دستور كار قرار گیرد .در اين خصوص الزم است كه
شركتهاي تولیدكننده كاتالیست به بازطراحي ساختار مالکیت خود اقدام نمايند و ميتوان
پیشنهاد كرد كه هلدينگها و نهادهاي پولي و مالي تخصصي فعال در صنعت نفت و گاز اقدام
به خريداري سهام شركتهاي كاتالیستي نمايند ،زيرا توسعه صنعت كاتالیست زمانبر و هزينهبر
است و زماني يك بنگاه قادر به تأمین اين هزينهها خواهد بود كه سهامداران نگرش بلندمدت
در كسب سود داشته باشند و از طرف ديگر در ساختار مالکیت جديد ،قابلیت ارائه ضمانت و
كاهش ريسك خريدار براي بنگاه تولیدكننده افزايش پیدا خواهد كرد .براي دستیابي به اين
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مهم بايد تمامي مکانیسمهاي حمايتي به صورتي تدوين شود كه شركتهاي فعال در اين
حوزه در راستاي تجمیع تقاضا و دستیابي به مقیاس مناسب اقتصادي براي فعالیت در بازار
حركت كنند .نبايد حمايتها بهصورت عمومي و از تمامي بنگاهها بهعمل بیايد بلکه بايد يك
بازار رقابتي با رقابت محدود ايجاد شود.
ج) توسعه قابليتهاي فناورانه در صنعت كاتاليست
با استناد به بند «ث» از ماده ( )2قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت كه ضرورت اتخاذ
سیاستهاي مناسب در راستاي تدوين و برنامهريزي در امر پژوهش ،فناوري و تجاريسازي
محصوالت را تصريح كرده ،نیاز است كه يك متولي بهمنظور ساماندهي كلیه فعالیتهاي
پژوهشي كاربردي در راستاي رفع نیاز صنايع پااليش نفت و پتروشیمي كشور در نظر گرفته
شود .مهمترين نکته اين است كه توسعه فناوري مبتنيبر اولويتهاي صنعت و با محوريت
بخش خصوصي (نگاهي تلفیقي فشار فناوري و كشش بازار) بايد لحاظ گردد .بهطور خالصه
ميتوان گفت كه هدف توليد صنعتي كاتاليست است و نه پژوهش.
در اين بین ميتوان به قراردادهاي پژوهشي بین شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت
و دانشگاه ها در راستاي انجام مطالعات پژوهشي و فناورانه بهمنظور تحقق راهبرد توسعه
فناوري مرتبط با تولید دانش فني فرآيندهاي اولويتدار پايیندست اشاره كرد كه بررسي
اثربخشي تعريف و اجراي چنین پروژههايي گزارش مجزايي را ميطلبد.
د) مديريت بازار صنعت كاتاليست
همانطور كه اشاره شد با توجه به اينکه كاتالیست نقش كلیدي و مؤثري در فرآيند تولید
بنگاههاي پااليشي و پتروشیمي دارد و هزينههاي خريد كاتالیست در مقابل زيانهاي
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احتمالي به سرمايه موجود و يا كمیت و كیفیت تولید بسیار ناچیز است ،لذا مراكز
تصمیمگیري خريد موجود در بنگاهها حاضر به پذيرش ريسك نیستند .لذا در مناقصات
خارجي اقدام به خريد كاتالیست از شركتهاي صاحبنام خارجي مينمايند .از طرف ديگر
شركت هاي داخلي نیز بايد با درک موضوع ريسك موجود در منطق تصمیمگیري خريد
بنگاههاي مصرفكننده ،اقدام به تضمین كیفیت عملکرد محصول خود بهطور كامل نمايند.
در يك تقسیمبندي كلي ،ميتوان بازار مصرف كاتالیستها را به دو بخش دولتي و
غیردولتي تقسیمبندي كرد ،با توجه به ممنوع بودن خريد كاالهاي خارجي توسط
دستگاه هاي دولتي با شرط موجود بودن مشابه داخلي از حیث كمي ،كیفي و قیمتي ،لذا
پیشنهاد ميشود كه دستگاههاي دولتي در گام اول ،با شفافیت هرچه بهتر بازار مصرف از
حیث میزان تقاضا ،مشخصات تقاضا و دورههاي زماني تقاضا ،اقدام به انعقاد موافقتنامههاي
همکاري با بخشهاي خصوصي توانمند در راستاي داخليسازي كاتالیستهاي داراي
اولويت كشور نمايند.
در بخش بازار مرتبط با دستگاههاي غیردولتي نیز نیاز است كه نهاد برنامهريز صنعت
كاتالیست بعد از كسب اطمینان از قابلیتهاي بالفعل موجود در شركتهاي خصوصي
جهت تولید كاتالیستهاي اولويتدار كشور ،به افزايش تعرفه جهت حمايت از تولیدات
داخلي اقدام كنند.
از طرف ديگر بند «د» ماده ( )29قانون مناقصات صراحتاً اشاره ميكند« ،در
مناقصات بينالمللي ،مناقصهگران داخلي نسبت به مناقصهگران خارجي ترجيح
دارند .نحوه ترجيح مناقصهگران داخلي ،در اسناد مناقصه قيد خواهد شد.
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مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ،بايد ازسوي شوراي
اقتصاد تأييد شود» .لذا با استناد به اين بند ،نیاز است كه در گام اول نهاد متولي صنعت
كاتالیست در تعامل با بنگاههاي مصرفكننده كاتالیست نحوه ترجیح مناقصهگران داخلي
را در جهت حداكثرسازي منافع تولیدكنندگان داخلي براي هريك از كاتالیستهاي
مصرفي صنعت پااليش و پتروشیمي شفاف و اين مهم را در تمامي اسناد مناقصه منتشر
شده توسط بنگاههاي متقاضي كاتالیست ،ساري و جاري نمايند.
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