اقتــ�صاد

تقرير ..قطاع البرتوكيماويات الكويتي مهي�أ للنمو

العـامـل

كونا -قال تقري���ر اقت�صادي متخ�ص�ص �إن
قطاع البرتوكيماوي���ات الكويتي مهي�أ للنمو
بف�ض���ل تنام���ي الطل���ب العاملي م���ع تزايد
مع���دالت النم���و االقت�ص���ادي وخ�صو�ص���ا
يف اال�س���واق الآ�سيوية النا�ش���ئة مثل الهند
وال�صني .و�أ�ضاف تقرير �شركة املركز املايل
الكويت���ي «املركز» ان قطاع البرتوكيماويات
الكويتي واجه م�ش���كالت يف املا�ضي نتيجة
انخفا����ض الطل���ب العامل���ي العامني 2008
و� 2009إب���ان االزمة املالية العاملية غري �أن
الطل���ب على البرتوكيماوي���ات عاد لينتع�ش
بعد عام .2010
و�أو�ض���ح �أن ال�ص�ي�ن والهند ت�شهدان حاليا
نه�ض���ة عمرانية �سريعة و�سط توقعات ب�أن
يرتفع عدد �س���كان املدن فيهما بن�س���بة 50
يف املئ���ة بحل���ول ع���ام  2020مقارنة بعام
 2010م���ا يعني زي���ادة �س���ريعة يف الطلب
على منتجات كالبال�ستيك والبوليمرات.
وذك���ر وف���ق تقاري���ر االحت���اد اخلليج���ي
للبرتوكيماوي���ات والكيماوي���ات ان الكويت
قررت يف �ض���وء توقعات تزايد الطلب رفع
طاقتها االنتاجية يف قطاع البرتوكيماويات
م���ن 4ر 3ملي���ون ط���ن مرتي ع���ام 2012
اىل 9ر 7ملي���ون طن مرتي عام � 2015أي
مبع���دل منو �س���نوي مركب بن�س���بة  32يف
املئة خالل فرتة الثالث �سنوات املذكورة.
وب�ي�ن ان���ه برغ���م توقع���ات من���و قط���اع
البرتوكيماوي���ات الكويت���ي غ�ي�ر �أنه يواجه
حتدي���ات وعوائ���ق على م�س���ار من���وه منها
املناف�س���ة ال�ش���ديدة م���ن دول �أخ���رى يف
املنطقة وخ�صو�صا ال�سعودية التي انفردت
بن�س���بة 2ر 75يف املئة من اجمايل ايرادات
قطاع البرتوكيماويات عام .2012
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ولفت اىل موا�صلة �شركة �صناعة الكيماويات ملي���ارات دوالر �أمريك���ي واملتوق���ع �أن يبد�أ
ا لبرت و لية ا �س�ت�را تيجية  2020/ 2002ت�شغيله العام املقبل.
لتطوي���ر هذا القطاع حملي���ا يف حني تقوم وذكر �أن �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
الر�ؤية اال�س�ت�راتيجية لل�شركة على تطوير و�ش���ركة )�ص���ينوبك( تعم�ل�ان على ان�ش���اء
م�ص���انع �ض���خمة متكاملة وم�صاف حملية م�ص���فاة متكاملة يف مقاطع���ة «غواندونغ»
للكيماوي���ات البرتولي���ة اىل جانب �أ�س���واق ال�ص���ينية املتوق���ع �أن يب���د�أ ت�ش���غيلها ع���ام
رئي�س���ية �أخ���رى كالهن���د وال�ص�ي�ن ع�ب�ر  2017و�ست�س���هم يف م�س���اعدة ال�ش���ركة
م�شاريعها امل�شرتكة.
على اال�س���تفادة من �س���وق البرتوكيماويات
و�أ�ش���ار �إىل ب���دء احلكوم���ة الكويتي���ة عام
ال�ضخمة يف ال�صني.
 2010تنفيذ قانون ي�س���مح باال�س���تثمارات
وتوقع تقرير �ش���ركة املرك���ز املايل الكويتي
االجنبي���ة املبا�ش���رة بن�س���بة  100يف املئ���ة
«املركز» �أن يتم تنفيذ م�شاريع برتوكيماويات
واملتوقع �أن ي�ؤدي اىل اجتذاب م�س���تثمرين
يف الكويت طوال الفرتة املمتدة بني العامني
�أجانب وت�ش���جيع �ش���ركات القطاع اخلا�ص
 2011و  2017وتق���در قيمته���ا االجمالية
للدخول اىل قط���اع البرتوكيماويات والذي
يت���م متويله حتى الآن ب�ش���كل رئي�س���ي من بنحو  5،7مليار دوالر �أمريكي.
وق���ال تقري���ر «املرك���ز» �أن االحتياطي���ات
احلكومة الكويتية.
وق���ال التقري���ر ان قائمة امل�ش���اريع الكربى النقدية القوية وميزة انخفا�ض �أ�سعار املواد
الت���ي تعم���ل �ش���ركة �ص���ناعة الكيماوي���ات اخل���ام م���ن �ش����أنها حتقيق اال�س���تفادة من
البرتولي���ة عل���ى ان�ش���ائها حالي���ا ت�ش���مل �سوق م�شتقات البرتوكيماويات مبا ي�ساعد
م�ص���نع الأولفيينات ) (3مبنطقة ال�ش���عيبة قطاع البرتوكيماويات الكويتي على حتقيق
ال�ص���ناعية ال���ذي تق���در قيمت���ه ب�س���بعة م�ستويات �أعلى من النمو والتو�سعة.

