
 ) اتحادیه صنعت روانکارهای اروپا( UEILبه نقل از روانکار  صنعت بر 19 کوید گیری همه تاثیر

 .هستندو مواد شیمیایی وابسته افزودنی مواد تحویل به موقع روغن پایه،  تامین وموضوع به  به شدت کنندگان روانکارتولید یتمام

مطابقت ها به منظور و آنالیز آن گانتولید کنندمواد اولیه توسط  و ترکیب انتخابهمچنین فرایند تولید نیز به خودی خود نیازمند 

( درخواست  Tailor-Madeسفارشی ) به اصطالح هایهای روتین و یا کاالها برای تولید کاال OEMالزاماتی است که توسط  با

 .شودمی

از جمله  .استشده صنعت روانکار  های جدید درایجاد چالش ومواد اولیه هایی در تامین بی شک همه گیری کرونا منجر به کمبود

طیف محدودی  تکیه بیشتر بهمنجر به نهایت  درکه  .اشاره نمودمناسب  میزانبه  موجودی مواد اولیه عدم میتوان بهاین کمبودها 

توسط سرویس مستقل پردازش بازار روغن پایه  وضعیت کنونیدر زمینه  بررسی اجمالی ،بر این اساس .شودمیها تامین کننده از

اروپا و خاورمیانه با سراسر ها در روغن پایه دسترسی به ،های این بررسیهبر اساس یافت. استدهشنجام ا 1(ICIS)اطالعات کاال 

برایت استاک بیش  هایروغن پایهمورد در به ویژه . این کمبود است روبرو شده 2021سال  اول محدودیت شدیدی در طول سه ماه

 داشت. ادامه خواهد 2021احتماال تا سه ماه دوم سال و خوردها به چشم میاز دیگر پایه

 توان موارد ذیل را برشمرد:می هابه طور مستقیم صنعت روانکاری را متاثر کرده است که از جمله آن متعددی عوامل

 

محموله از بعضی حمل گذشته در. است شده مواجه بیشتری محدودیت با هوایی دربخش ویژه به بار نقل و حمل ظرفیت •

در نتیجه  است.واگذار شده دریایی نقل و حمل بخشی از آن به اکنون گرفت اماصورت می مسافربری هایپرواز توسط ها

 را هامحموله نوع نای حمل برای اضافی ظرفیت هاکشتی های حمل کاال افزایش یافته ضمن اینکه در برخی مواقع هزینه

هایی در مسئله ظرفیت حمل بار ایجاد تنگنا نیز است چین کشور هاآن تامین منبع که هاییکاال برای تقاضا افزایش .ندارند

 این هایپیامد از یکی. یافت کاهش توجهی قابل میزان به کلی طور به ظرفیتاین  2020 سال در کهیجای تا .است کرده

 .است شانگهای بندر از دریایی بار حمل یهزینه در ها قیمت برابری سه افزایش ظرفیت، کاهش

 برخی روغنهای پایه و از آنجاییکه .است یافته کاهش نیز سوخت مصرف ،عمومی نقل و حمل بخش در تقاضا کاهش با •

کاهش  یدر نتیجه.شونددر فرایند تولید سوخت، ایجاد می )نفتا مانند( سنتزی های کربن هیدروتولید  یهاماده پیش

 گلیکول پلی و اکسید اتیلن مانند شیمیایی هایماده پیش آن، بر عالوه .ه استتولید این مواد نیز کاهش یافتسوخت، تولید 

گان روانکار با کمبود مواد افزودنی بر پایه تولیدکنند دلیل همین به .اندشده بکمیا نیز ندآیمی دست به خام نفت از که

 اند.پالستیکی مواجه شدهنفت خام و همچنین مظروفات 

 در گنانت ایجاد و روانکار صنعت در شاغل کارکنان تعداد کاهش باعث زنی جهان اطقن سایر و اروپا در سریاسر التتعطی •

 .استشده محصوالت این قیمت افزایش و تولید

 انجام درستی به هاریزی برنامه از بسیاری و سفارشات موقع به تولید و تحویل ،کارکنان دهی سامان دشواری دلیل به  •

  .دنشونمی
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، تولید روغن پایه و دیگر مواد اولیه صنعت روانکار را 19های بازار نیز جدای از موضوع کوید پروسه جهانی شدن و افزایش قیمت

  است.تحت تاثیر قرار داده

 ازبین رفتنهای تجاری، حوادث طبیعی یا محدودیت مانندبینی  های غیرقابل پیشاغلب قربانی رویداد ،مواد های تامینزنجیره

درارتباط با مشکالت  مواد اولیه ختلفگان ماز تولیدکنند گزارش فورس ماژور 27سابقه اخیرا تعداد بی ه طور مثالب .اندگردیدهتولیدات 

 .استدریافت شده، رخ داد )سرمای بی سابقه(تگزاس رد 2021سال  فوریه در مشابه آن چهی هوای آب و

در مقیاس جهانی  مواد مشخصیتواند به طور قابل توجهی باعث محدود شدن موجودی ایجاد مشکل در یک کارخانه تولیدی می

 یابد.میکاهش  ،بودجه یمحدودیت هابه دلیل  هاکارخانه ظرفیت ذخیره سازی ،خصوصا زمانی که .شود

کاال، متاثر از مواد اولیه ای است که در بخش بسته بندی و حمل و نقل های کوتاه مدت و تاثیر گذار روی تولید و تحویل برخی تنگنا

 شود.گیرد. برای مثال کمیاب شدن استیل مورد استفاده در ساخت بشکه، منجر به کسری کلیه مواد اولیه میمورد مصرف قرار می

 ،است 19دنیا که متاثر از همه گیری کوید تاثیر گذار در کسری مواد اولیه در های فاکتوربر حسب اولویت برخی  گزارش فوقدر 

 ارائه داد. هازمان برطرف شدن این کمبوداز مناسبی  برآوردتا بتوان آینده وجود ندارد بینی  متاسفانه راهی برای پیش .بررسی شد

 

 


