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 مقدمه

نرخ رشد پایین و منفی اقتصادی، نرخ بیکاری دو اقتصاد ایران در شرایط بسیار نامناسبی به لحاظ برخی متغیرهای کالن اقتصادی قرار دارد و 

گذاری، کسری زیاد بودجه، وضعیت نامناسب درآمدهای ارزی، باال بودن شاخص تمرکز در بازار صادراتی و رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه

شود تا با غیرها در سطوح مختلف کشور تالش می... از جمله مشکالت کنونی اقتصاد ایران است. در چنین وضعیتی و برای بهبود و اصالح این مت

 ها بتوان به منظور بهبود این وضعیت اقدامات مناسبی را انجام داد. اتخاذ یک سلسله برنامه

خام و گازطبیعی از جمله مزیت ایران با توجه به جایگاه جهانی کشور در حوزه نفت مشتقات نفتی و محصوالت پتروشیمیو  ها صادرات فرآورده

روبروست که برخی از این مشکالت ریشه در عوامل و نوع برخورد و تصمیمات زیادی  با مشکالتیشود که متأسفانه در حال حاضر محسوب می

البته اتفاقاتی در حوزه اتخاذ شده در مجموعه دستگاههای اجرایی و نظارتی دارد و برخی دیگر در عوامل و محیط بیرونی نظیر تحریم ریشه دارد. 

توسط برخی صادرکنندگان افتاده است که باعث شد برخی اعتمادها و اطمینانهایی که بین ات برخی حاملهای انرژی در سالهای اخیر صادر

ربط باید تالش کنند چنین وقایعی تکرار نشود. دار شود و بخش خصوصی و تشکلهای ذینهادهای نظارتی و بخش خصوصی ایجاد شده بود خدشه

وقوع چنین وقایعی حتماً الزم است بین تشکلهای مرجع و فراگیری نظیر اتحادیه صادرکنندگان تکرار  پیشگیری از البته برای پرهیز و

در  و دستگاههای اجرایی و نظارتی و امنیتی همکاری و ارتباطات مناسبی تنظیم و شکل بگیرد. فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران)اوپکس(

 و برای آنها راهکارهای مناسب ارائه شود. ها و مشتقات نفتی ارائه شود  مربوط به صادرات فرآورده ئل و مشکالتاین گزارش تالش شده است مسا

 

 ها و مشتقات نفتیالف( در حوزه فرآورده

 

تعیین های هوشمند در  عدم استفاده از سامانهو  2931( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 6( و )5) مواد اجرا  نشدن  .1

ای توسط  اجازه اعمال نظرات شخصی و سلیقه ها وها و نمونهبر بودن نتایج آزمونزمان های نفتی صادراتی و ماهیت فرآورده

 های تعیین ماهیت کارشناسان در کارگروه

پذیری است. مطابق مواد رقابتها و مقوالت مربوط به تسریع و تسهیل در انجام امور مربوط به صادرات یکی از نکات کلیدی در کاهش هزینه

مند آن با پیشنهاد ستاد و  به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظامشد دولت مکلف ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 6( و )5)

صادرات، حمل، نگهداری و مبادله  نظارت بر فرآیند واردات، برایهای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز  سامانه ،جمهور پس از ابالغ رئیس

سازی اطالعات مربوط به  ها و یکپارچه به منظور تجمیع داده( اینگونه آمده است که 6. همچنین در ماده )اندازی نماید کاال و ارز را ایجاد و راه

وزارت ، های بروز قاچاق کاال و ارز کاهش زمینه( و به منظور 5) ( ماده3) مذکور در تبصره .سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق اقدام نماید

برداری  ربط به تهیه، اجراء و بهره صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر دستگاههای ذی

انون مبارزه با ق  (6) و (5) موادذکر شده است، گونه که همان .سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام نماید افزاری جامع یکپارچه از سامانه نرم

بر خالف  ی که تدوین شده استدر دستورالعمل، اما یندهای تجاری داردآمحوری در فر ای بر هوشمندسازی و سامانه کید ویژهأقاچاق کاال و ارز ت

در دستورالعمل ماده  ماً کارشناسانه، فنی و تخصصیروح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، فضایی برای اعمال نظرات شخصی و نه لزو

مطابق دستورالعمل  1311ربط با شناسایی این ضعف در رویه صادراتی در سال  های ذی اگرچه دستگاه فراهم گردیده است. نامه مذکور آئین 55

ولی متاسفانه هنوز با آنچه قانون مبارزه با قاچاق  ،نامه تعیین ماهیت و رویه اجرایی خوداظهاری نمودند اقدام به تهیه شیوه 55اصالحی ماده 

ای کارگروه تعیین ماهیت به چالش جدی  برخورد سلیقهبه طور کلی کاال و ارز و نیاز صادرکنندگان است، ناهماهنگی و مغایرت وجود دارد. 

ال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه سفانه این چالش در حأمت های نفتی بدل شده است. برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده



 

 

               های نفت، گاز و پتروشیمی ایراناتحادیه صادرکنندگان فرآورده          

 

2 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

حضور در جلسات و فراهم کردن امکان  خصوصیبخشاستفاده از ظرفیت  در درجه اول تولیدکنندگان است و راهکار برون رفت از این چالش

 گام بعدی درو است  1311مصوب سال  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( 3( و )2براساس مواد ) تجدیدنظر کارگروه تعیین ماهیت

دخالت انسانی در تا از  ایجاد سامانه تعیین ماهیت بسیار ضروری استبا هدف   (6) و (5) موادنامه اجرایی  آئین 55ماده  اصالح دستورالعمل

 حذف شود و مواد مذکور نیز به درستی اجرا گردد. های نفتی های صادراتی فرآورده یند بررسی پروندهآفر

 

 ها فرآوردهسامانی بازار عرضه ناب .1

بخش  کنندهسفانه یکی از مشکالت تولیدأگیرد. مت ها و مشتقات نفتی در بورس انرژی و بورس کاال صورت می وردهآعرضه مواد اولیه فر

ها است. در حالی که بخش های بسیار باالتر از پایه در نتیجه رقابت به دلیل محدودیت عرضه ها و قیمت کمبود عرضه ،خصوصی در این عرصه

 .با ارزش افزوده کمتر صادر می شود هاخصولتیو یا  قابل توجهی توسط دولت

 

 استرداد مالیات بر ارزش افزوده .9

سازمان امور  ،ادارات مالیاتی ملزم به استرداد مالیات ارزش افزوده کاالهای صادراتی هستند و طبق ابالغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور  

به  ،سفانه شاهدیم که برخی موارد با وجود رسیدگی مالیاتیأولی مت ،استرداد نمایدرا مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه این مالیات 

به طور شش ماه الی دو سال به تعویق افتاده است. این در حالی است که شرط ایفای تعهد ارزی این شرکتها  بین استرداد ،های مختلفبهانه

بر بودن بازگشت مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی،  زمان. عمل آمده است و در سامانه نیما عرضه شده استه کامل و صددرصدی ب

که نوسانات نرخ ارز و تورم  ها سلب نموده است. ضمن این شرکت های تولیدی را متضرر نموده و زمینه استفاده بخشی از نقدینگی را از  شرکت

 . و ارزش همان مبالغ استردادی هم بدلیل تورم کاهش یافته است ها ضربه زده استمین نقدینگی شرکتأر چند سال اخیر بسیار به تد

 

 بازگشت ارز به سامانه نیما .4

. رودمی  های اساسی صادرکنندگان است که در واقع به شکل رانت به جیب واردکنندگانله بازگشت ارز به سامانه نیما یکی از چالشأمس

شوند و بانک مرکزی یند به شدت متضرر میآفر این در صادرکنندگان. است درصد 25 الی 21 بین آزاد و نیمایی ارز نرخ تفاوت اکنون

درصدی  21دهد در این خصوص جانب واردات را بگیرد که ضربه سنگینی به تولید داخل زده است و حتی حاضر به تعدیل ترجیح می

در اولین دوره الزام تعهد  1311درصدی سال  21ارزش گمرکی یا هر نوع بسته حمایتی مشابه برای صادرکنندگان نبوده است)تعدیل 

های پاالیشگاه -3پتروشیمی  -2های دولتی شرکت-1کنند از جمله ارز نیمایی خرید می . فقط کسانی که خوراک باارزی اجرایی شد(

. به زبان ساده یعنی تولیدکننده شوندمیکه مشمول این قانون  هستند های نفتیصادرکنندگان فرآورده -5های میانی پاالیشگاه -5مادر 

هزار تومان به فروش برساند و این با فرض رقابت به 23ز صادراتی را باید با قیمت و ار کندخریداری مین مواد اولیه را اهزار توم 22خ ربا ن

البته این فروش ارز در صورتیکه مستقیما عرضه ارز ها را دوچندان کاهش داده است. های دولتی انگیزهدلیل عرضه کم از طرف پاالیشگاه

 درصد ارز واگذار شده مردود می شود.11م می گیرد  بیش از به بانک باشد با غربالگیری اسکناسی که توسط شعب بانکها انجا

 

 ممانعت از اجرای رویه صادراتی متناسب با ماهیت صنعت .5

نبود رویه مشخص و با ثبات براساس ماهیت فعالیتهای انجام شده باعث شده است موضوع مربوط به صادرات فرآوردهها و مشتقات نفتی 

شده است هر بار روشی برای کنترل و ارزیابی صادرات فرآوردهها اتخاذ شود. به عنوان مثال  با مشکل مواجه شود. چنین وضعیتی سبب

شد سرعت انجام کار بسیار کُند باشد و برای اصالح این ای زمانبر بود باعث میدر گذشته با استفاده از روش استانداردسازی که رویه
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یند هم آسفانه از ابتدای آذرماه این فرأکه متر این وضعیت بهبودی حاصل شود دتا وضعیت، رویه خود اظهاری در دستور کار قرار گرفت 

 .لغو شد

 

 نقدینگی از بخش مولد به بخش مالی  و جابجایی  های بانکی سنگین نامه ضمانتدریافت  .6

های بانکی بخش بزرگی از نقدینگی واحدهای تولیدی را  نامه در چند سال اخیر، ضمانت پایه نفتی افزایش ارزش ریالی کاالهای صادراتی

های سفانه تاکنون از روشأها در حال افزایش است. مت نامه طور مداوم این حجم از نقدینگی جهت اخذ ضمانت به خود اختصاص داده و به

تضامین، امکان بازگشت نقدینگی به چرخه تولید  یجا ا جایگزینی تعهد بهنشده است. ب استفاده نامه اخذ تعهد بجای ضمانت نظیرجایگزین 

صادرکنندگان بخش خصوصی صنعت نفت گاز در قالب و  تسهیالت ویژه برای تولیدکنندگان اختصاصعالوه براین،  .شودفراهم می

  تواند مشکل کمبود نقدینگی را مرتفع کند. می ای و ریالی نامه تسهیالت اعتباری، ضمانت

 

 های ترجیحیوضع تعرفه .7

های ترجیحی بر روی برخی کاالهای وارداتی اقدام کرده مجلس شورای اسالمی به منظور حمایت از برخی صنایع کشور، به وضع تعرفه

ت است. این وضعیت در روابط و مبادالت تجاری  ایران با ترکیه اتفاق افتاده است. در واقع با این اقدامی که در قالب قانون انجام شده اس

از طریق ترکیه به سایر کشورها دچار مشکل  و مشتقات نفتی و از جمله قیر به ترکیه و ترانزیت ها فرآوردهسبب گردید صادرات برخی 

باید در وضع قوانین از نظرات بخش خصوصی استفاده شود  حتماًی نیچن نیاشود. برای اصالح این وضع و جلوگیری از اتخاذ رویکردهای 

 تا کشور در بخش صادرات و بازارهای صادراتی و درآمدها ارزی دچار مشکل نشود.  

 ها و مشتقات نفتیت نفت به بازار صادرات فرآوردهورود شرکتهای تابعه وزار .8

ای برعهده گرفت تا از طرق  پیمانان غربی، بخش خصوصی کشور وظیفه ویژههای ظالمانه ایاالت متحده امریکا و هم با تشدید فشار تحریم

ین منابع مواجه مکشور با محدودیتهایی در تأالمللی تجارت را فراهم نمائید. با توجه به این که مختلف فضای دور زدن تحریم و موانع بین

شود و محدودیتهای شد و بخشی از فرآوردهها هم توسط پاالیشگاههای تحت مدیریت و مالکیت شرکتهای تابعه وزارت نفت تولید می

شوند. اینگونه شرکتها المللی سبب شد برخی از این فرآوردههای مازاد نیاز داخل مستقیماً توسط اینگونه شرکتها صادر اعمال شده بین

با ارائه تخفیفات در بازارهای منطقه و کشورهای دیگر به رقابتهای مخربی دامن زده و باعث شد بخش خصوصی واقعی در فعالیتهای بعضاً 

گذاری و  ایههای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد بلکه از سرم یک از سیاست تجاری دچار مشکل شوند. این روند نه تنها با هیچ

 توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، فضا را به سوی خام فروشی هدایت کرد. 

 

 ونقلمشکالت مربوط به حمل .3

های دیگر شمولیت داده کم گسترش یافت و به عرصهتحریم تحمیلی از ابتدا صنعت نفت و پتروشیمی را مورد هدف قرار داده است و کم

ونقل باعث شد هزینه مبادله ارزش افزوده در بخشهای اقتصادی است. با اعمال تحریم به بخش حمل ونقل حلقه واسط ایجادهشد. حمل

دسترسی ایران به ونقل دریایی باعث شد الخصوص حملونقل و علیزیادی به بخشهای واقعی وارد شود و اعمال تحریم به بخش حمل

ونقل خارجی برای تأمین زیرساختها و ین شرکتهای ایرانی و شرکتهای حملبنادر و مقاصد صادراتی دچار اشکال گردد و یا در همکاری ب

اندکار حل شود تا رفت از این وضعیت نیاز است مسئله توسط نهادهای حاکمیتی و دستبرای برون تجهیزات مورد نیاز اشکال ایجاد شود.

  البته از این محل این بخش تاکنون خسارتهای زیادی را متحمل شده است. بخش خصوصی دچار ضرر و زیان نشود.
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 ی ظالمانه ها میتحر .21

باعث شد هزینه مبادله زیادی به کشور تحمیل شود و بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی در کنار دیگر بخشها، بدلیل تحمیل تحریم  تحریم

خام به کشور از سوی کشورهای غربی دچار خسارت شود. تحریم باعث گردید برخی از بازارهای صادراتی کشور در حوزه پتروشیمی، نفت

رهای اروپایی از دست برود و این بازارها در اختیار رقبای سنتی ایران قرار گیرد که بازگشت به این بازارها و فرآوردههای نفتی نظیر کشو

  پذیر نیست.به سهولت امکان

 و مشتقات نفتی ها فرآوردهی و نبود مرجع واحد برای تصمیم سازی در صنعت گذار قانونعدم وجود وحدت رویه در  .22

 پتروشیمی در حوزه اهم مشکالت صادراتب( 

که در ادامه برخی از مهمترین آنها ارائه  بخشهای دیگر اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکالتی مواجه استکشور همانند  پتروشیمی صنعت

   شود:می

صوالت پتروشیمی و شکل گرفتن رقابت مخرب بین صادرکنندگان به صورتی حاز بین رفتن یکپارچگی در موضوع مربوط به صادرات م  -1

های رقابت بین پتروشیمی وقوع کنند که این باعثمی اقدام به فروش محصوالت در بازارهای جهانیمستقالً در حال حاضر هر شرکت که  

 .شودفروشی میداخلی و در نتیجه ارزان

 محصوالت پایه نفتی و پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین المللیایجاد ناهماهنگی در عرضه -2    

 پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمیپاالیشی و صدور مجوز صادرات برای مازاد محصوالت -3

 .شودارز داخل کشور می عدم مدیریت دولت بر ارز دریافتی واحدهای پتروشیمی در صادرات که باعث نوسان در قیمت-4

پتروشیمی که این قانون باعث کاهش انگیزه پاالیشی و معافیت مالیات بر صادرات در مقابل پرداخت مالیات در عرضه در داخل واحدهای -5

 شود. واحدها به عرضه در داخل کشور می

 وجود تحریم ها -6

 شود:پیشنهاد می صادراتافزایش بشرح ذیل برای  ییراهکارهامشکالت فوق،  با توجه به

o و  فیمنظور انجام وظا بهی میدر صنعت پتروش یگر نقش رگالتورفایو ا یا عنوان سازمان توسعه بهی میپتروش عیصنا ینقش شرکت مل

، ایجاد چنین رگالتوری در صنعت است تیحائز اهم یمیپتروش یها شرکت نیدر روابط ب ییو اجرا ینظارت ،یتیحاکم اراتیاخت

 و مشتقات نیز الزمه توسعه صادرات این صنعت است. ها فرآورده

o های دولتی)به ویژه وزارت نفت( در رقابت و اعمال فشار نسبت به بخش خصوصی نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی و شرکت 

o در صنعت نفت جهت تدوین دستورالعمل ساماندهی بازار  فعال دستی های مختلف باالدستی و پایین ایجاد کارگروهی متشکل از بخش

 ها و مشتقات نفتی فرآورده

o ًهفته 3الی  2 ظرف مدت تشکیل کارگروه تعیین ماهیت استانی و اعالم نتیجه کارگروه نهایتا 

o اجرای مجدد رویه خوداظهاری 

o درصد 11های زیر  نامه بانکی از صادرکنندگان برای محموله دریافت تعهد به جای ضمانت 

o  استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادراتتسریع در نظارت سازمان امور مالیاتی بر 

o عدم الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به بازگشت ارز به سامانه نیما و ایجاد فضای عرضه با نرخ سنا 
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o های تولید با قیمت رقابتی دسترسی به نهاده 

 هاتنظیم تعرفه -                     

 یمناطق آزاد تجار -                    

o ورود به بازارها و زنجیره ارزش جهانی از طریق تشکیل کنسرسیوم صادراتی 

 د  های تجارت آزاانعقاد موافقت نامه -                    

 ها و مشتقات نفتی تسهیل در تاسیس کنسرسیوم صادرکنندگان فرآورده -       

o تأمین مالی صادرات 

 بازار پول -                   

 بازار سرمایه -                   

o ی مرکز مستقل پژوهش و پایش آمار و اطالعات صنعت مشتقات نفتی(ریگ شکل) دسترسی به اطالعات بازارهای تجاری 

o در شرایط تحریم یا رفع تحریم( دسترسی به تکنولوژی( 

o تنوع بخشیدن به محصوالت 

o  مقاصد صادراتی)این امر به فعالیت تخصصی رایزنان بازرگانی و هماهنگی سیستماتیک مجموعه رگالتوری با دیپلماسی تنوع بخشیدن به

 اقتصادی وزارت امورخارجه نیازمند است(


