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که  چالش هـــای فـــراروی جامعـــه جهانـــی بـــه مـــا می گویـــد 
کشـــورها در سال های  کلید توســـعه و شریان حیاتی  انرژی، 
گاری با محیط زیســـت،  گاز طبیعی به علت ســـاز آتی اســـت. 
کشورهاســـت و  دوســـت داشـــتنی تریـــن حامـــل انرژی بـــرای 
در ایـــن ارتبـــاط توســـعه صنایـــع پتروشـــیمی از اولویت هـــای 
گاز  از  اســـتفاده  برمبنـــای  کشـــور  اقتصـــادی  سیاســـت های 

اســـت.  طبیعی 

ایران با در اختیار داشـــتن حـــدود 34 تریلیون مترمکعب 
ک در  گاز طبیعـــی بزرگتریـــن دارنـــده ایـــن انـــرژی پـــا ذخایـــر 
کنـــار ذخایـــر بـــاالی زیرزمینـــی بـــا بهـــره  جهـــان بـــوده و در 
کنـــون ظرفیت  بـــرداری از فازهـــای جدید پـــارس جنوبی هم ا
گاز طبیعی ایران به بیـــش از 700 میلیون مترمکعب در  تولیـــد 

روز افزایـــش یافته اســـت.
گاز، در شـــرایط  تولیـــد  افزایـــش  برنامه هـــای  تحقـــق  بـــا 

گازی  ک پایه  فعلـــی ظرفیـــت باالیی بـــرای تولید انـــواع خـــورا
کشـــور فراهم شـــده و شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی نیز  در 
گازی  ک های  متناســـب با افزایش ظرفیـــت تولید انـــواع خورا
بـــرای توســـعه صنعت پتروشـــیمی با محوریت تکمیـــل زنجیره 

گام برخواهـــد داشـــت. ارزش 
راهبـــردی  سیاســـت های  اولویت هـــای  مهمتریـــن  از 
صنعـــت پتروشیمی کشـــور در برنامه ششـــم توســـعه افزایش 
ســـهم و ارتقای جایـــگاه صنعت پتروشیمی درســـطح منطقه 
و جهـــان، افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد محصوالت پتروشـــیمی و 
کشـــور بـــه عنوان  اســـتفاده بهینـــه از ذخایـــر هیدروکربـــوری 
پشـــتوانه و محرک توســـعه پایدار اقتصادی بـــا هدف افزایش 
درآمـــد صادراتی، حذف تدریجی وابســـتگی به درآمد حاصل 
گســـترش صنایع پایین دســـتی،  گاز،  از خام فروشـــی نفت و 
گســـترش ســـایر بخش های اقتصاد اعم از  بسترســـازی برای 
کشـــاورزی و خدمات و نیز اشـــتغال زایـــی، افزایش  صنعـــت، 

سرمقاله 
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تولیـــد ناخالص داخلی، و ارتقاء ســـطح رفاه جامعه اســـت. 
ایـــن صنعـــت بـــه عنـــوان یکـــی از صنایـــع مـــادر همـــواره 
گاز را  گـــون از منابـــع نفـــت و  گونا وظیفـــه تولیـــد محصـــوالت 
از طریـــق احـــداث و راه انـــدازی مجتمع هـــای پتروشـــیمی به 

عهـــده دارد.
ایـــران  پتروشـــیمی در  صنعـــت  تحـــول  و  توســـعه  رونـــد 
کـــود شـــیمیایی مجتمـــع  بـــا بهـــره بـــرداری از واحـــد تولیـــد 
گاز طبیعـــی در ســـال  ک  بـــر مبنـــای خـــورا پتروشیمی شـــیراز 
گردیـــد و یک ســـال بعد نیز شـــرکت ملـــی صنایع  1342 آغـــاز 
پتروشـــیمی احداث شـــد. پس از آن با توجه به مزیت نســـبی 
پتروشیمی کشـــور،  صنایـــع  توســـعه  در  گازطبیعـــی  ک  خـــورا
تعداد زیادی از واحدهای پتروشـــیمیایی مانند متانول، اوره 
ک احـــداث شـــد  و یـــا در حـــال ســـاخت می باشـــد.  و آمونیـــا
مجتمع هـــای  ظرفیـــت  مجمـــوع  حاضـــر  حـــال  در 
ک  کشـــور بـــر مبنـــای خـــورا پتروشـــیمی تولیدکننده متانـــول 

ح  گاز طبیعـــی حـــدود 7 میلیـــون تن می باشـــد و تعـــداد 6 طر
فعـــال تولید متانـــول نیز با مجموع ظرفیت حـــدود 9 میلیون 
ح هـــای جهـــش دوم توســـعه صنعت  تـــن در ســـال جـــزء طر
که  انشـــاء ا... تا پایان سال 1400  پتروشیمی کشـــور هســـتند 
بـــه بهـــره بـــرداری خواهند رســـید و مجموع ظرفیـــت متانول 
کشـــور تـــا پایان ســـال 1404 بـــه حـــدود 16 میلیون تـــن بالغ 

شـــد.  خواهد 
کنـــون پس از گذشـــت بیـــش از نیم قـــرن از افتتاح اولین  ا
گاز طبیعی؛ شـــاهد  ک  ح پتروشیمی کشـــور برمبنـــای خورا طر
صنعـــت  دوم  جهـــش  ح هـــای  ازطر ح  طـــر دومیـــن  افتتـــاح 
و  کاوه  پتروشـــیمی متانول  شـــرکت های  پتروشیمی شـــامل 
کـــه با مجموع  پتروشـــیمی کیمیای پارس خاورمیانه هســـتیم 
ظرفیـــت حـــدود  4  میلیـــون تـــن در ســـال و  ارزش ســـرمایه 
مـــاه  مـــرداد  نیمـــه نخســـت  گـــذاری 1550 میلیـــون دالر، در 

امســـال به بهـــره بـــرداری خواهد رســـید.

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره135  ||  مردادماه1399

3



ح های پیشــــــــــــــران صنعت  طر
پتروشمی پلی به سوی توسعه 
پایـــــــــــــــــدار و متـــــــــــــــــــــــــــــوازن

صنعـــت پتروشـــیمی ایران در مســـیر رشـــد و توســـعه 
افزایـــش  بـــرای  نیازمنـــد راهبردهایـــی جدیـــد  خـــود 
بیـــن  و  داخلـــی  عرصه هـــای  در  بیشـــتر  تـــاب آوری 
کاهش خام فروشـــی  المللی اســـت و همســـو بـــا آن 
و تکمیل زنجیـــره ارزش از اهمیت ویـــژه ای برخوردار 

. ست ا

پیـــام پتروشیـــــــــــــــــــــــمی درراستای تبییـــن مهمترین 
گذاری های انجام  برنامه هـــای آتـــی صنعت  و هـــدف 
گفتگویـــی را با  شـــده بـــرای افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد 
حســـن عباس زاده معـــاون مدیریت برنامـــه ریزی و 
توســـعه شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی انجام داده 

گفتگـــو در پـــی می آید: کامـــل این  کـــه متن  اســـت 

صنعـــت  ســـوم  جهـــش  ح هـــای  طر گـــی  ویژ مهمتریـــن   .1
؟ شیمی چیســـت و پتر

گی هـــای خاصـــی هســـتند  ح هـــای جهـــش ســـوم دارای ویژ طر
گذاری هـــای جدیدی بـــرای آن  و از نظـــر برنامـــه ریـــزی هـــدف 
تعیین شـــده اســـت و تقریبا تکمیل آنها با برنامه هفتم توســـعه 
ح  به  ظرفیت 34  تطابـــق زمانی دارنـــد. در این جهش 28 طـــر
میلیـــون تـــن و ســـرمایه-گذاری 23 میلیـــارد دالر تعریف شـــده 
کنـــون )حـــدود 7/5 میلیـــارد دالر هزینـــه شـــده  کـــه تا اســـت 
که در  ح های  اســـت( و درآمـــد 12 میلیـــارد دالری نیز از ایـــن طر

حال ســـاخت هســـتند به دســـت خواهـــد آمد.
تولیـــد  بـــه ســـبد  افـــزوده شـــدن حـــدود 10 محصـــول جدیـــد 
آمایـــش  جدیـــد،  فراینـــد  پتروشـــیمی ایران،6  محصـــوالت 
گی هـــای جهـــش ســـوم بـــه  گســـترده تـــر از دیگـــر ویژ ســـرزمینی 

مـــی رود. شـــمار 
ح به بهره   از ســـوی دیگـــر برای نخســـتین بـــار در چابهار 2 طـــر
برداری خواهند رســـید )بدر شـــرق و صنایع شـــیمیایی سینا( و 
که در  در تـــداوم توســـعه بایـــد این نکته را مـــورد توجه قـــرار داد 

برنامه هـــای جهـــش ســـوم ارزش محصوالت نســـبت به جهش 
دوم بیشـــتر خواهـــد شـــد یعنی به ســـمت تولید محصـــوالت با 

ارزش تـــر می رویم.
صنعـــت  در   MTP ایرانـــی  فنـــی  دانـــش  همچنیـــن 
گرفتـــه  کار  پتروشیمی کشـــورمان نیـــز بـــرای نخســـتین بـــار بـــه 
کـــه حاصـــل تـــاش متخصصـــان و دانـــش  و تجـــاری می شـــود 
پتروشیمی اســـت. فنـــاوری  و  پژوهـــش  شـــرکت  پژوهـــان 

گی هایـــی  ویژ چـــه  دارای  صنعـــت  پیشـــران  ح هـــای  طر  .2
ح هـــای جهش  کـــه مکمل طر گفت  هســـتند و آیـــا می تـــوان 

هســـتند؟ سوم 
کل صنعـــت هســـتند و  ح هـــا مکمـــل ادامـــه توســـعه  ایـــن طر
ح های پیشـــران صنعـــت پتروشـــیمی بطور  اهـــداف تعریـــف طر

کامـــل تدویـــن و برنامـــه ریزی شـــده اســـت
کاهـــش واردات و تامین   یکـــی از برنامه های پیش بینی شـــده 
نیـــاز صنایـــع داخلی )پایین دســـتی( اســـت در حـــال حاضر  در 
کـــه 2  میلیون  مقابـــل حـــدود 30 میلیون تن محصـــول نهایی 

گفت وگو
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تن صـــادرات و 8 میلیون تن فروش داخلی( اســـت  حدود یک 
ح های  کـــه بـــا بهـــره بـــرداری از طر میلیـــون تـــن واردات داریـــم 
پیشـــران بخش عمـــده ای از این واردات پوشـــش داده خواهد 

. شد
 همچنین توســـعه زنجیـــره ارزش ،کاهش خام فروشـــی، ارزش 
افـــزوده بیتشـــر )تولیـــد محصـــوالت بـــا ارزش باالتر( بـــا جدیت 
کمک دولت و مجلس  که با  پیگیری خواهد شـــد و امید اســـت 
پتروشـــیمی بتوانیم  هلدینگ هـــای  همـــکاری  همچنیـــن  و 

کنیم. اهـــداف پیـــش بینش شـــده را محقـــق 

3. توســـعه متـــوازن صنعـــت پتروشـــیمی ایران بـــر مبنای چه 
گذاری هایـــی تحقق خواهـــد یافت؟ هـــدف 

کاهش خام فروشـــی یکی از برنامه های  تکمیل زنجیره ارزش و 
کان صنعت پتروشیمی اســـت و در این راســـتا در جهش دوم و 
ســـوم صنعت اقدام هایی موثر در حال اجرایی شـــدن اســـت . 

تولیـــد محصـــوالت جدید و اســـترتاتژیک بـــا هدف تامیـــن نیاز 
گـــذاری شـــده اســـت و درآینده  داخـــل و نیـــز صـــادرات هـــدف 
قابـــل  رشـــدی  پتروشـــیمی ایران  محصـــوالت  تولیـــد  ظرفیـــت 

توجـــه را بـــه ثبـــت خواهد رســـاند.

4- نقش  هاب های جدید در مســـیر توســـعه صنعت چگونه 
اســـت و چه هاب هایی نهایی شـــده اند؟

چابهـــار، منطقه ویژه اقتصادی بر پارســـیان، فازدوم ماهشـــهر، 
فاز ســـوم عســـلویه و نیز قشـــم را می توان هاب های آتی صنعت 
برشـــمرد و در جاســـک نیـــز هلدینـــگ باختـــر اقدام به ســـاخت 

کرده است. پتروپاالیشـــگاه  یک 
ح میان  البتـــه درمســـیر خـــط لولـــه اتیلـــن غـــرب نیز چنـــد طـــر
کیـــد وزارت نفت به  دســـتی تعریف شـــده اســـت و با توجه به تا

کثـــری از اتیلن تولیدی هســـتیم. دنبـــال اســـتفاده حـــد ا

ح های  5- نحـــوه همـــکاری هلدینگ های پتروشـــیمی در طر
از  بـــودو  خواهـــد  چگونـــه  پیشـــران  و  ســـوم  جهـــش 
می شـــود؟ اســـتفاده  شـــکلی  چـــه  بـــه  آنهـــا  ظرفیت هـــای 
کننـــده را  کلیـــدی و تعییـــن  هلدینگ هـــای پتروشیمی نقشـــی 
ح هـــای توســـعه ای صنعـــت ایفا می کنند،این شـــرکت ها   در طر
ح های توســـعه ای در مسیر  بخشـــی ازدرآمد های  خود را در طر
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کـــرده و برخـــی نیز اقدام  گذاری  تحقـــق زنجیره ارزش ســـرمایه 
ح های پشـــیران  کرده انـــد.در طر ح های جدیـــد  بـــه تعریـــف طر
کرده  ح MTP را تعریف  گاز پارســـیان یک طـــر هلدینـــگ نفت و 
اســـت، هلدینـــگ پتروفرهنـــگ نیز قرار اســـت طرحی مشـــابه را 
کند و هلدینـــگ خلیج فـــارس نیز به دنبال ســـاخت یک  اجـــرا 
که اشـــاره شـــد افـــزون بر  ح هایـــی  ح PDH اســـت البتـــه طر طـــر
که پیشـــتر از ســـوی این هلدینگ هـــا برنامه  ح هایی اســـت  طر

ریزی شـــده است.
ک های  که بـــا توجـــه بـــه لـــزوم اســـتفاده از خورا گفتنـــی اســـت 
پلـــی  تولیـــد  بـــرای  مـــازاد  متانـــول  از  اســـتفاده  نیـــز  و  ترکیبـــی 
پروپیلن چشـــم انـــداز مطلوبـــی برای توســـعه متـــوازن صنعت 

است. شـــده  ترســـیم 

6.نقش شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی به عنوان شـــرکتی 
کمیتـــی در این فرایند چگونه اســـت؟ هدایتگـــر و حا

بـــا توجه به سیاســـت های شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی در 
و  موانـــع  رفـــع  همچنیـــن  و  ارزش  زنجیـــره  توســـعه  راســـتای 
چالش هـــای صـــادرات متانول در آینده و در راســـتای تشـــویق 
ح هـــای تولید پروپیلن  گذاری در اجرای طر و تســـهیل ســـرمایه 
ح هـــای پیشـــران می باشـــد؛  کـــه از مهمتریـــن زنجیره هـــای طر
گرفته  شـــرکت ملی صنایـــع پتروشیمی مشـــوق هایی را در نظـــر 

: است 
ک"   "پیشـــنهاد اصـــاح آیین نامـــه تخفیف پلکانـــی قیمت خورا

بـــه وزارت نفت ارائه شـــده  اســـت تـــا در هیئت محتـــرم وزیران 
ح و تصویب شـــود. بـــه موجب این اصاحیه شـــرکت های  مطـــر
ح های MTP ، متناســـب  ک )متانـــول( طر کننده خـــورا تامیـــن 
گاز  ک  ک، تا 30 درصـــد در بهای خـــورا بـــا مقـــدار تحویل خـــورا
دریافتـــی تخفیف دریافـــت خواهند نمود و متناســـبا در قیمت 

فـــروش متانـــول تخفیف قایل خواهند شـــد.
کـــردن توزیع ســـود بین زنجیـــره ارزش پروپیلن  جهـــت متوازن 
ح هـــای MTP ، فرمـــول جدیـــد قیمـــت  و جـــذاب نمـــودن طر
که قابل ارائـــه به تولید  گردیده اســـت  گـــذاری پروپیلـــن تدوین 

کننـــدگان این محصول اســـت.    کننـــدگان و مصـــرف 
معافیت  "تسری  قانون  تصویب  جهت  پیشنهادی  الیحه 
مالیاتی صادرات غیر نفتی به درآمدهای حاصل از قرارداد بلند 
ک صنایع میانی پتروشیمی" به وزارت نفت  مدت تامین خورا
شورای  مجلس  در  آن  تصویب  از  پس  که  است  شده  ارسال 
ح های  ک )متانول( طر کننده خورا اسامی، شرکت های تامین 

MTP می توانند از مزایای آن برخوردار شوند. 
کـــه متعلق  همچنیـــن دانـــش فنـــی تولیـــد پروپیلـــن از متانول 
به شـــرکت ملـــی صنایع پتروشیمی اســـت با تســـهیات ویژه در 
گرفـــت و در تامین منابع  گـــذاران قرار خواهـــد  اختیـــار ســـرمایه 
گذاران مســـاعت خواهدشد. مالی داخلی و خارجی با ســـرمایه 

زیـــر  و  زمیـــن    MTP ح هـــای  طر اجـــرای  در  تســـهیل  جهـــت 
که در  گرفته شـــده است  ســـاخت های الزم در عســـلویه در نظر 

گرفت. گـــذاران قـــرار خواهـــد  اختیـــار ســـرمایه 
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نوای دلنشین توسعه نوای دلنشین توسعه 
صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی 

گزارش 

پلی پروپیلـن یکـی از ایـن محصـوالت پرتقاضـا محسـوب می شـود 
گفتـه علی محمـد بسـاق زاده، عضـو هیـات مدیـره و مدیـر  کـه بـه 
طرح هـای شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی تا سـال 13۹8 مجمـوع 
کشـور، ۹85 هزار تن به ثبت رسـید. یک میلیون  پروپیلن تولیدی 
و 160 هـزار تـن نیـز ظرفیـت مصـرف داشـتیم. بـا فـرض ادامـه همین 
شـرایط، در سـال 1404 یـک میلیـون و ۹50 هـزار تـن تولیـد خواهیـم 
کـه ظرفیـت مصـرف بـه 2 میلیـون و 600 هـزار تـن  داشـت در حالـی 
افزایـش می یابـد. امـا با بـه بهره برداری رسـیدن طرح های پیشـران 

این میزان تولید به 3 میلیون و 800 هزار تن افزایش خواهد یافت. 
در معرفـی برخـی از ایـن طرح هـا، می تـوان بـه سـلمان فارسـی، 
کنـون 75  کـرد. پروژه سـلمان فارسـی تا واحـد خمیـن و ایـام اشـاره 
کـه در صـورت بـه بهره بـرداری  درصـد پیشـرفت را بـه ثبـت رسـانده 
رسـیدن آن ظرفیـت تولیـدی ایـن طـرح طبـق برنامه ریزی هـای 
گرفتـه، 450 هزارتـن بـرآورد می شـود. واحـد خمیـن نیز بالغ  صـورت 
که با ظرفیت 150  بر 82 درصد پیشرفت فیزیکی را به همراه داشته 
تـا 200 هـزار تـن قـادر بـه تولید سـاالنه اسـت. انتظـار بر این اسـت که 

از سـوی  ح هـای پیشـران  پروژه هایـی تحـت عنـوان طر ابتـدای سـال جـاری  از  اسـتراتژی هوشمندسـازی  بـه منظـور تحقـق 
کیفیـت و بـاال  ح هـا، افزایـش ظرفیـت تولیـد، ارتقـاء سـطح  شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی هدف گذاری شـد. برمبنـای ایـن طر
کار قـرار  گرفتـن از خـام فروشـی و تکمیـل زنجیـره ارزش در دسـتور  رفتـن ارزش افـزوده محصـوالت تولیـدی بـا هـدف فاصلـه 
کـه  کافـی محصـوالت پرتقاضـا و بـه اصطـاح جـذاب  گرفـت تـا سـند چشـم انداز 1404 محقـق شـده و بـازار داخلـی بـا عرضـه 

کاال تجربـه می کننـد، تغذیـه شـود.  همـواه رقابت هـای قیمتـی بـاال را در بسـتر معاماتـی بـورس 
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در اواخـر سـال آینـده پـروژه ایـام بـا ظرفیـت 
تولیـدی حـدود 105 هـزار تـن در سـرویس 

بیایـد و بـه بهره بـرداری برسـد.
البتـه طرح های پیشـران تنها به اینجا 
ختم نمی شـود. بلکه این طرح ها در چهار 
بنـزن  و  اتیلـن  پروپلیـن،  متانـول،  زنجیـره 
اینکـه  دلیـل  بـه  امـا  اسـت.  شـده  تعریـف 
یکدیگـر  بـا  پروپیلـن  و  متانـول  واحدهـای 
بـه  توجـه  بـا  و  دارنـد  باالیـی  همپوشـانی 
کمبـود پروپیلـن در کشـور می توان بـا ایجاد 
دو خط پروپیلن از شـمال ایران به منطقه 
جنـوب البـرز و دیگـری از عسـلویه بـه مرکـز 
فارس، زنجیره وسیعی از پروپیلن در کشور 
کـرد، افتتـاح پروژه هـای مربـوط بـه  ایجـاد 
گامی بلند در تحقق اهداف  تولید پروپیلن 

پتروشیمی محسـوب  صنعـت  توسـعه 
می شـود. 

کـه بهزاد محمـدی، معاون  همانگونـه 
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی عنوان کرد، برای توسعه و تولید 
پروپیلـن  تـن  میلیـون   3.5 تـا   3 حداقـل 
گرفتـه  کشـور دو خـط پروپیلـن در نظـر  در 
شـده اسـت؛ نخسـت خـط جنـوب بـه مرکـز 
که متولی آن  یعنی از عسلویه به مرودشت 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشیمی اسـت. بـه 
که با مازاد متانول در عسـلویه،  این صورت 
مرودشـت  بـه  کـه  شـده  تولیـد  پروپیلـن 
یک هـاب  در  ذخیره سـازی  و  منتقـل 
آن  از  پـس  می گیـرد.  انجـام  ذخیره سـازی 
جـاده ای  و  ریلـی  حمل ونقـل  طریـق  از 

در  پروپیلـن  زنجیـره  توسـعه  به منظـور 
شـهرهای اسـتان فـارس، جنـوب اصفهـان 
می شـود.  توزیـع  اطـراف  اسـتان های  و 
گاز طبیعی  که در امیرآباد از  دوم، خط البرز 
امیرآبـاد  از  و  شـد  خواهـد  تولیـد  پروپیلـن 
نـکا بـه منطقـه دامغـان منتقـل و بـا ایجـاد 
مخـازن ذخیره سـازی در دامغـان به منظـور 
پروپیلـن  پایین دسـتی  صنایـع  توسـعه 
مورد نیاز در اسـتان های خراسـان شـمالی، 
رضوی و جنوبی و سمنان و مناطق اطراف 

توزیـع خواهـد شـد.
و  شـمال  در  مـکان  دو  هـر  بنابرایـن 
قابلیـت  زیـرا  دارنـد.  قـرار  کشـور  جنـوب 
تامیـن آب مـورد نیـاز ایـن واحدهـا را دارنـد. 
آن  بـر  سـعی  شـده  طراحـی  پروژه هـای  در 
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در  و  شـده  لحـاظ  مسـائل  ایـن  کـه  بـوده 
که زیر ساخت  قسمت های مختلف کشور 
احـداث شـبکه انتقـال از لحـاظ بهره بـردن 
گاز، تانـک  کنـار سـایر خطـوط لوله هـای  از 
فارم هـا و زمیـن مناسـب وجـود دارد، ایـن 
پروژ ه هـا طراحـی شـود، تـا بـا صرفه جویـی 
در هزینـه زیرسـاخت، امکان بهره بـرداری از 
ایـن امکانـات در راسـتای طرح های جدید 

تسـریع شـود.
طرح های  در  سرمایه گذاری  حجم 
برداری  بهره   برنامه  در  که  ای  توسعه 
 12 حدود  دارند،  قرار   ۹۹ سال  پایان  تا 
برای  است.  شده  برآورد  دالر  میلیارد 
شرکت  سرمایه،  میزان  این  مالی  تامین 
با  جلسه ای  پتروشیمی طی  صنایع  ملی 

یکی  سرمایه،  تامین  شرکت های  حضور 
مدیریت  و  داخلی  تجاری  بانک های  از 
صنایع  ملی  شرکت  سرمایه گذاری 
موضوع  این  بررسی  به  پتروشیمی، 

پرداخت. 
ظرفیت های  از  استفاده  بر  این رو  از 
که  سرمایه  بازار  و  بانکی  نظام  در  موجود 
این روزها به طور برجسته مورد توجه عموم 
کید شده  سرمایه گذاران قرار گرفته است، تا
است که در کنار تشکیل سازوکارهایی مبنی 
سرمایه گذاری  صندوق های  تشکیل  بر 
و  اوراق  انواع  کنار  در  خصوصی  و  پروژه 
مالی  تامین  جهت   ETF صندوق های 
همکاری  پتروشیمی با  صنعت  طرح های 
تامین  شرکت های  و  داخلی  بانک های 

سرمایه به بازار سرمایه، بهینه ترین راهکار 
در  پیشران  پروژه های  مالی  تامین  برای 

دستور کار قرار گیرد. 
توسـعه  در  تـاش  امـور  ایـن  ثمـره 
توسـعه  مسـیر  تـا  اسـت  فنـی  دانش هـای 
صنعت پتروشـیمی به سمت و سـوی تولید 
بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  متنـوع  محصـوالت 
سـوق داده شـود و بـا کمـک بـه بلـوغ هرچه 
کنار صنایع  بیشـتر صنایع پایین دستی در 
باالدستی، زنجیره مصرف کامل شود. این 
امـر تنهـا با هوشمندسـازی توسـعه صنعت 
کـه موثرتریـن  پتروشـیمی محقق می شـود 
راه بـرای بقـا و افزایـش رقابت پذیـری ایـن 
جهانـی  بـازار  در  کشـور  پر افتخـار  صنعـت 

بـود. خواهـد 
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شیمیایی  مواد  پتروشیمی و  صنعت 
تقویت  و  حمایت  برای  علم  -بکارگیری 
قدیمی ترین  از  یکی  ما-  زندگی  کیفیت 
کار  به  آغاز  دنیا  که  است  صنایعی 
مواد  پتروشیمی و  صنعت  است.  کرده 
و  نگر  آینده  پویا،  صنعت  یک  شیمیایی 
نوآور است و یکی از سنگ بناهای اقتصاد 
در  صنعت  این  می رود.  شمار  به  دنیا 
بسیار  قدمتی  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت 

یکا از صنعت  سهم صنعت پتروشیمی آمر
پتروشیمی جهان در سال 2019

جدول1- خالصه صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا

جهان پتروشیمی

طوالنی دارد. ترکیب صنعت پتروشیمی و 
تغییر  حال  در  همواره  شیمیایی  مواد 
بخش های  تنوع  اینکه  ضمن  است، 
مانند  برتر،  فناوری های  به  صنعت  این 
مواد  و  نانو  فناوری  زیستی،  فناوری 
کاربرد  که در سایر صنایع هم  پیشرفته، 

دارند، هم رسیده است.
متحده  پتروشیمی ایاالت  صنعت 
کل  از  درصد  از 12  بیش  تولید  با  آمریکا، 

تولید مواد شیمیایی دنیا، دومین جایگاه 
صنعت  اهمیت  نظر  از  چین  از  پس  را 
پتروشیمی به خود اختصاص داده است. 
بخش  پتروشیمی بزرگترین  صنعت 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  صادرکننده 
مانند  صنایعی  از  حتی  یعنی  است، 
و  قطعات(  )و  فضا  هوا-  محصوالت 
و  شیمیایی  مواد  است.  سازی  اتومبیل 
فرآورده های مرتبط بیش از 10 سنت از هر 

Bureau of the Census, Bureau of Labor Statistics, and American Chemistry Council :منبع

20142015201620172018

میلیارد دالر

588.1521.6503.4526.2553.2حمل و نقل

26.731.031.131.933.2مخارج سرمایه ای

11.812.210.99.39.6وجوه سرمایه گذاری شده در تحقیق و توسعه

139.5128.3121.0130.2140.2صادرات

102.995.293.197.0109.1واردات 

36.633.127.933.231.1توازن تجاری

98.595.695.799.4103.4شاخص تولید )100=2012(

99.893.290.092.797.4شاخص قیمت )100=2012(

524525525531542اشتغال )هزار نفر(

$24.18$23.49$22.67$21.04$20.62متوسط دستمزد ساعتی کارگران بخش تولید
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جدول 2- ویژگی های صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا

American Chemistry Council analysis:منبع

مواد شیمیایی اندازه کسب و کار )میلیارد دالر آمریکا(
پایه

مواد شیمیایی 
تخصصی

مواد شیمیایی 
کشاورزی

محصوالت 
مصرفی

340.8$93.1$31.8$87.5$

$2.00 >$0.30-$1.50$1.75>$0.80 <قیمت محصول )به ازای هر پوند وزن(

چشم انداز رشد بلندمدت )به عنوان درصدی از 
تولید ناخالص داخلی(

1.61.31.01.2

بازدهی اقتصادی روی سرمایه های بکارگرفته شده 
)متوسط 10 ساله(

%7%12%15-5%15

دالر صادرات آمریکا را به خود اختصاص می دهند.
بهره  جزو  آمریکا  متحده  پتروشیمی ایاالت  صنعت  کارکنان 
کارکنان در سراسر دنیا هستند. ماهیت پیچیده صنعت  ورترین 
از  که  است  جدیدی  کار  نیروی  بکارگیری  پتروشیمی نیازمند 
باالتری  تحصیات  و  برخوردارند  باالیی  بسیار  مهارت های 
اند. نیاز  کرده  را نیز سپری  دارند و دوره های آموزشی بیشتری 
شده  باعث  وری  بهره  افزایش  و  بیشتر  فناوری  مهارت های  به 
که در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند  که شرکت هایی  است 
نیز  را  باالتری  بسیار  دستمزدهای  صنایع  سایر  با  مقایسه  در 

پرداخت کنند.
در  که  سنتی  واژه های  با  نمی توان  پتروشیمی را  صنعت 
اقتصاد وجود دارند، مانند سیستم طبقه بندی صنعتی آمریکا 
مفهوم  پایه  بر  تعریفی  بنیادهای  این   .)NAICS( کرد  توصیف 
فعالیت های مرتبط تولیدی قرار دارند. در مقام مقایسه، صنعت 

پتروشیمی عمدتا بر پایه ویژگی های بازار تعریف می شود. 
که  است  مهم  بسیار  تولیدی،  فعالیت های  بر  عاوه 
سایر  و  معنوی  مالکیت  توزیع،  بازاریابی،  مانند  فعالیت هایی 
توانمندی هایی که بخش های مختلف صنعت را متمایز می کنند 
گرفت. این صنعت به جز طبقه بندی های آماری  را باید در نظر 
گرفته  که دارای 4 بخش مهم است در نظر  به عنوان صنعتی 
مواد  تخصصی،  شیمیایی  مواد  پایه،  شیمیایی  مواد  می شود: 
کدام ساختار ،  که هر  کشاورزی و محصوالت مصرفی  شیمیایی 
پویایی های رشد، بازارها، توسعه و مشکات منحصر به فرد خود 

را دارند.
به  از هم مجزا می کند  را  این 4 بخش  که  مرزهایی  گرچه  ا

صورت شفاف تعریف نشده اند و هنوز هم مقدار قابل توجهی 
هم پوشانی بین این بخش ها وجود دارد. به عنوان مثال، برخی 
معماری  در  که  رنگ هایی  مانند  تخصصی  شیمیایی  مواد  از 
کار می رود و افزودنی های بسته بندی شده می توانند  داخلی به 
به عنوان محصوالت مصرفی نیز در نظر گرفته شوند. ویژگی های 

اصلی هر یک از این بخش ها در جدول 2 آورده شده است.
نیز  همگرایی  زیادی  حد  تا  بخش ها  این  این،  بر  عاوه 
از  را  بخش ها  این  تمایز  زیادی  حدود  تا  نیز  امر  این  که  دارند، 
تبدیل  شاهد  آینده  دهه  چند  مثال،  عنوان  به  می برد.  بین 
شدن بخش فناوری زیستی به یکی از بخش های سنتی )پایه( 
پتروشیمی خواهیم بود. فناوری نانو در بخش های مختلف مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت و بازارهای مصرفی نیز توسعه خواهند 
یافت. صنعت پتروشیمی به طور روز افزون راه حل های دانش- 
کردن خواسته ها و نیازهای انسان ها  بر بیشتری را برای برآورده 

کرد. معرفی خواهد 

ساختار هزینه
ساختارهای هزینه نوعی در ادوار تجاری بین بخش های اصلی 
صنعت پتروشیمی متفاوت است. بخش اصلی هزینه در  مواد 
ک و مواد تعلق دارد: به صورت  شیمیایی پایه به هزینه های خورا
را تشکیل  کل هزینه ها  از  از 65 درصد  ترکیبی این ردیف بیش 

می دهد. 
از سوی دیگر، محصوالت مصرفی سهم بیشتری از مخارجشان 
مربوط به تبلیغات، تحقیق و توسعه و سایر انواع فروش، مخارج 
عمومی و مخارج اجرایی است. حاشیه سود در تولید محصوالت 
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جدول 3- شاخص های تولید صنعتی در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا

مصرفی  محصوالت  تولید  از  باالتر  معموال  تخصصی  شیمیایی 
که حاشیه سود تولید محصوالت تخصصی باالتر  است، در حالی 
کشاورزی،  از مواد شیمیایی پایه است. در مورد مواد شیمیایی 
بخش تولید کود شیمیایی معموال هزینه های متغیر بخش تولید 
که بخش تولید  مواد شیمیایی پایه را منعکس می کند در حالی 
محصوالت دفع آفات بیشتر نزدیک به ساختار هزینه ای بخش 

تولید مواد شیمیایی تخصصی است. 

شاخص های تولید
صنعتی  تولید  شاخص   2۹5  )FRB( رزرو  فدرال  مدیره  هیات 
گیری  محصول را در صنایع تولیدی، معدن و برق و آب اندازه 
می کند. این سیستم جزیی و ادغام شده از محصول جزییاتی را 
گروه های صنعتی )بر  گروه های بازاری )بر پایه تقاضا( و  در مورد 
کلی شامل همه صنایع  که به طور  پایه عرضه( را ارائه می کند، 
چهار رقمی NAICS و نیز صنایع جزیی تر زیر مجموعه می شود. 
تولید،  یعنی   - واقعی  محصول  معیارهای  واقع  در  این ها 
فعالیت )بر اساس حجم(، و تاثیرات تغییرات قیمتی شامل این 
)در  پایه  سال  در  تولید  سطح  به  نسبت  نمی شوند-  محاسبه 
کتورهای وزن دهی در مورد هر یک  اینجا سال 2012( هستند. فا
از شاخص های اجزای تولید منتشر می شوند تا نسبت اهمیت هر 
کل تولید بخش پتروشیمی اندازه گیری  یک از این بخش ها را به 

کنند.

20142015201620172018

2012 =100

98.595.695.799.4103.4محصوالت شیمیایی

97.594.395.997.2100.6مواد شیمیایی پایه 

103.7102.9101.2108.2112.6مواد شیمیایی تخصصی

108.194.596.5117.5122.7مواد شیمیایی کشاورزی

93.793.891.093.098.2محصوالت مصرفی

90.494.192.791.795.2محصوالت داروئی

95.695.294.796.6100.4مواد شیمیایی و محصوال داروئی
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و  اقتصادی  شیمی منافع  علم  در  نوآوری 
داشته  همراه  به  را  شماری  بی  اجتماعی 
به  تر  سالم  و  تر  طوالنی  زندگی  است: 
بهبود  پزشکی؛  علم  پیشرفت های  دلیل 
کودهای  دلیل  به  زندگی  استانداردهای 
کار  به  تولید محصوالت  که در  شیمیایی 
می روند و مواد شیمیایی که در تصفیه آب 

ما  اطراف  جهان  بهبود  حال  در  نوآورانه 
هستند و باعث می شوند زندگی ما سالم تر، 

امن تر، پایدارتر و بهره ورتر شود.

علم شیمی در زندگی روزمره ما
اصلی  پایه های  شیمی،  علم  طریق  از 

دسترسی  و  می گیرند؛  قرار  استفاده  مورد 
آنی به اطاعات در هر نقطه از زمان و مکان 
و  هوشمند  گوشی های  وجود  لطف  به 
برخی  تنها  هوشمند  دستگاه های  سایر 
علم  در  نوآوری  که  هستند  فوایدی  از 

شیمی نصیب بشر کرده است.
محصوالت  شیمی،  علم  لطف  به 

علم شیمی، صنعــــــت پتروشیمی و 
مدرنیزه شدن زنـــــــــــــــــــــــــدگی بشر

مقاالت

علـــم شـــیمی: در همه چیـــز و همه جا 
شـــاهد حضـــور علـــم شیمی هســـتیم. 
کـــه در آن نفـــس می کشـــیم  از هوایـــی 
کـــه می نوشـــیم تـــا محصـــوالت  و آبـــی 
آنهـــا  از  روزانـــه  کـــه  فناوری هایـــی  و 
اســـتفاده می کنیـــم، حتـــی بافت هـــای 
بـــدن مـــا و ســـامت آنها مدیـــون علم 

. ســـت شیمی ا
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کربن،  مانند  زمین،  کره  دهنده  تشکیل 
کسیژن، تبدیل به موادی شده  هیدروژن و ا
که به وقوع یک انقاب در زندگی بشر  اند 
کرده اند. صنعت پتروشیمی و مواد  کمک 
شیمیایی ساالنه بیش از صدها میلیون تن 
از مواد اولیه طبیعی را به محصوالتی تبدیل 

علم شیمی، صنعــــــت پتروشیمی و 
مدرنیزه شدن زنـــــــــــــــــــــــــدگی بشر

نمودار 1- علم شیمی و تحول زندگی بشر

علم شیمی

تولید محصوالت بیشتر

کشف و نوآوری

بهبود کیفیت زندگی

آرامش خاطر، امنیت و لذت
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که ما در زندگی روزمره خود از آنها استفاده می کنیم. در زیر  می کند 
فهرست کوتاهی از برخی از این محصوالت را ماحظه می کنید که از 

طریق علم شیمی زندگی بشر را متحول ساخته اند.

اتومبیل
ارزش مواد شیمیایی به کار رفته در ساخت یک اتومبیل معمولی 

بیش از 3.000 دالر آمریکا است.
در ساخت یک اتومبیل معمولی حدود 340 پوند وزنی پاستیک 
و ترکیبات پلیمری و بیش از 280 پوند وزنی الستیک، منسوجات 
کار رفته در صندلی  و رنگ استفاده شده است. از فوم اورتان به 
کار رفته  کن به  ک  اتومبیل تا ایربگ های نایلونی تا مایع شیشه پا
در شیشه جلوی اتومبیل، عملکرد و ایمنی یک اتومبیل به هزاران 
که در ساخت آن به  محوصل پتروشیمی و شیمیایی بستگی دارد 

کار رفته است.
اتوماتیک،  کاربردهای  از  بسیاری  در  رفته  کار  به  منعطف  فوالد 
پاستیک ها و ترکیبات پلیمری معموال 50 درصد از حجم وسایل 
را به  نقلیه سبک را تشکیل می دهند اما تنها 10 درصد وزن آن 
که این امر باعث می شود اتومبیل ها  خود اختصاص می دهند، 
کمتر  نیز  آنها  به همین دلیل مصرف سوخت  و  تر شوند  سبک 
 Chemistry and Light Vehicles, American Chemistry(.شود

 )Council
 U.S.(آمریکا متحده  ایاالت  انرژی  دپارتمان  توسط  که  تحلیلی 
کی از این است که به ازای  Department of Energy( انجام شده حا
کاهش وزن، 6 تا 8 درصد در مصرف سوخت صرفه  هر 10 درصد 
جویی خواهد شد. بنابراین نه تنها صنعت پتروشیمی به ساخت 
اتومبیل های بهتر و ایمن تر کمک می کند بلکه راه حل هایی را ارائه 

می کند که پایداری را بهبود می بخشند.

پوشاک
ک بهتر و ایمن تری بپوشیم. علم شیمی کمک می کند تا پوشا

کار،  در باشگاه ورزشی، در یک سایت ساختمان سازی یا در محل 
کمتری از  کمک می کند تا آسیب  کار  علم شیمی به ایمنی نیروی 
ضربه های  مقابل  در  همچنین  و  سمی ببیند  و  ک  خطرنا مواد 
احتمالی مقاوم تر باشد؛ موادی مانند سرب و پنبه نسوز چنین 

کاه های ایمنی از پلی اتیلن سنگین یا سایر رزین ها  کارایی دارند. 
ساخته شده اند. پارچه های پوشانده شده با پلی اورتان بادوام و 
ک این امکان را می دهد  ضد سائیدگی هستند؛ فناوری نانو به پوشا
تا ضد لکه باشند، و مواد مقاوم در برابر اشعه یو وی از آسیب به 
پوست در مقابل آفتاب جلوگیری می کنند، به عاوه ویژگی های 
که چقدر می تواند در  کتریال پارچه ها را نیز در نظر بگیرید  آنتی با

ک کمک کند. کیزگی پوشا پا
برای  آروماتیک  آمیدهای  پلی  از  شده  ساخته  مقاوم  فیبرهای 
کار می روند. بنابراین به لطف علم  گلوله به  ساخت جلیقه ضد 
کیزه تر و بهتری می پوشیم،  شیمی ما ضمن اینکه لباس های پا

ایمن تر و حتی خوشبو تر نیز هستیم.

تلفن های هوشمند
به ازای هر 3 نفر در جهان یک دستگاه گوشی هوشمند وجود 

دارد.
که این رقم در چند سال آینده به بیش از دو برابر  و انتظار می رود 
برسد. گوشی های هوشمند امروزی، که بسیار جلوتر از گوشی های 
گوشی های هوشمند دهه پیش هستند،  همراه دهه ۹0 و حتی 
انسان ها را قادر ساخته است که همه کارهایشان از دیدن تلویزیون 
گیری ضربان قلبشان  گرفتن و ویرایش یک فیلم تا اندازه  آناین تا 
با بستن یک ساعت به  از منزل انجام دهند، فقط  را به راحتی 

مچشان یا حتی با استفاده از یک »دستیار مجازی«!
یادگیری  ارزهای دیجیتال،  که  اطاعات است، جایی  این عصر 
ماشین ها، و محاسبات ابری در میان سایر توسعه هایی که مربوط 
ک اطاعات است، همگی فقط و  به چگونگی ذخیره سازی و اشترا

فقط به لطف پیشرفت علم شیمی اتفاق افتاده است. 
علم شیمی در ساخت مدارهای الکتریکی به کار می رود؛ پاستیک ها 
مقاومت بسیار موثر، قوی و با دوام مورد نیاز این وسایل را فراهم 
می کنند. در واقع، علم شیمی عصر اطاعات را ایجاد و آن را حفظ 

کرده و رو به جلو می برد.

باتری های لیتیومی
باتری های لیتیومی قابل شارژ را علم شیمی خلق کرده است.

شده  شیمی ساخته  علم  از  استفاده  با  لیتیومی که  باتری های 
لپتاپ ها،  اتومبیل ها،  شارژ  قابل  باتری های  ساخت  برای  اند 
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گوشی های همراه، MP3 پلیر و غیره  مورد استفاده قرار می گیرند. 
باتری های لیتیومی همچنین برای کاربردهای نظامی حساس نیز 
مورد استفاده قرار می گیرند، و در مواردی مانند وسایل قابل کنترل 

از راه دور، جابجایی سربازها و بهبود پشتیبانی به کار می روند.
قدرت و اندازه باتری های لیتیومی آنها را برای مصارف مصرفی ایده 

آل می سازند: آنها در گوشی های هوشمند و تبلت ها به کار می روند، 
از آنها همچنین در دریل های بدون سیم و چراغ قوه ها استفاده 
می شود. در یک مقیاس بزرگتر باتری های لیتیومی برای برقی کردن 
گرفته تا وسایل نقلیه هیبریدی و جت های  همه وسایل از ویلچر 

جنگنده و ماهواره ها به کار می روند.
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میزان حقوق و دستمزد در 
یکا صنعت پتروشیمی آمر

منابع انسانی

کـرده نیـاز دارد. در عملیـات  کار آمـوزش دیـده، بـا مهـارت و تحصیـل  ماهیـت پیچیـده صنعـت پتروشـیمی اغلب بـه نیـروی 
کارگـران غیـر ماهـر  کارگـران ماهـر تکنسـین ها )بـرای مثـال، اپراتـور ماشـین آالت( و از  کارخانـه، ایـن امـر باعـث شـده اسـت از 

کارگـران ماهـر سـاخته شـود. )بـرای مثـال عمله هـا( 
)از  فنـی  مسـایل  در  دیـده  آمـوزش  پرسـنل  سـایر  و  صنعتـی  شـیمی و  مهندسـان  شـیمیدان ها،  بـه  نیـاز  حوزه هـا،  سـایر  در 

می یابـد. افزایـش  افـزون  روز  طـور  بـه  نیـاز  ایـن  و  دارد  وجـود  جانورشناسـان(  و  شناسـان  سـم  تـا  بذرشناسـان 
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نرخ هـای  بـر  پتروشـیمی عاوه  صنعـت 
منعکـس  کـه  دسـتمزد  و  حقـوق  بـاالی 
کننـده میزان دانش- بری مشـاغل اسـت، 
کارکنانـش  مزایـای بسـیار عالـی را نیـز بـرای 
در نظـر می گیـرد. ایـن مزایـا عبارتند از تعهد 
قانونـی بـه پرداخـت مخـارج، و همچنیـن 
تسـهیم  شـامل  داوطلبانـه،  برنامه هـای 
سـود و سـایر روش هـای پرداخـت حقـوق، 
سـایر  و  تعطیـات  بـه  مربـوط  پرداخـت 
اشـکال مرخصی هـا، بیمـه سـامت و عمر، 
بازنشسـتگی،  سـهام،  خریـد  برنامه هـای 
که  مشارکت 401 هزار نفر و سایر موارد مزایا 
گرفته می شـود.  به صورت انفرادی در نظر 
ایـن نـوع مزایـا بـه عنـوان بخشـی از حقـوق 
و دسـتمزد تقریبـا یـک سـوم یـا بیشـتر بـه 

هزینـه حقـوق و دسـتمزد می افزاینـد. 
پتروشـیمی به دلیـل سـرمایه  صنعـت 
در  سـرمایه،  و  دانـش  در  گسـترده  گـذاری 
قابـل  منافـع  بـه  اخیـر  سـال های  طـول 
توجهی از نظر بهره وری دست یافته است. 
این منافع حاصل از بهره وری باعث شده 
کار برای  که هزینه های واحد نیروی  است 
و  نیابـد  پتروشـیمی افزایش  شـرکت های 
کاهـش  حتـی در بسـیاری از مـوارد آنهـا را 

دهـد. 
صنعـت  در  کارخانه هـا  کثـر  ا
پتروشیمی از نظر ماهیتی پیوسته هستند 
کار می کنند.  و معمـوال ماننـد یـک سـاعت 
عنـوان  بـه  کاری  نتیجـه، شـیفت های  در 
یـک قاعـده اصلی شـمرده می شـوند و یک 
سـاعت  از 40  بیـش  معمـوال  کاری  هفتـه 
کـه بـا  کاری، وقتـی  اسـت. متوسـط هفتـه 
مقایسـه  تولیـدی  بخـش  کارگـران  تعـداد 
می شـود، معیـار بسـیار دقیقـی از فعالیـت 

می دهـد. ارائـه  را  صنعـت  تولیـدی 

داده های مربوط به نیروی کار و 
حقوق و دستمزد

 BLS:The Bureau( کار  نیـروی  آمـار  دفتـر 
در  آمـار  سـری  دو    )of Labor Statistics
مـورد اشـتغال بـه تفکیـک صنعـت منتشـر 
 CES:( فعلـی  اشـتغال  مطالعـه  می کنـد. 
بـه   )The Current Employment Survey
روزتریـن آمـار موجود با برآوردهـای اولیه در 
که تا هفته پایانی ماهی  سـطح ملی اسـت 
گـزارش  شـده  منتشـر  آن  داده هـای  کـه 

می شـود.

برآوردهـای سـطح ملـی معمـوال بـرای 
دسـترس  در  مـاه  هـر  پایانـی  هفتـه  سـه 
گرچـه داده هـای ملی تنهـا برای  هسـتند، ا
می شـوند.  منتشـر  مهـم  و  بـزرگ  صنایـع 
داده هـای  پتروشـیمی،  صنعـت  مـورد  در 
آمـار  تنهـا   )CES( فعلـی  اشـتغال  مطالعـه 
اشـتغال بـرای 21 ایالـت را منتشـر می کنـد.

سـری های  آمـار  مجموعـه  دومیـن 
پوشـش   تحـت  دسـتمزدهای  و  اشـتغال 
 CEW: Covered Employment and(
کـه داده هـای مربـوط بـه  Wages( اسـت، 
ادعاهـای  از  را  حقوقـی  فیـش  و  اشـتغال 

هزار نفرشرح

39.0مدیریت

18.7موقعیت های مدیریتی مربوط به پشتیبانی

10.6مهندسی شیمی

15.7سایر مهندسان

1.1دانشمندان علوم 

13.2شیمیدانان

1.3سایر دانشمندان

6.0متخصصان فناوری اطالعات

4.0سایر متخصصان

31.6تکنسین ها و سایر پشتیبانان تکنسین ها

20.9بازاریابی و فروش

55.5امور اجرایی

217.5کل کارگران دانش

40%کارگران دانش به عنوان درصدی از کل کارگران

31.1ناظران

3.4تجارت و صنعت

236.9اپراتورهای کارخانه ها

53.2سایرین

324.6سایر کارگران

542.1کل کارکنان صنعت پتروشیمی

جدول 1- ترکیب شغل/ بخش در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا، 2018

American Chemistry Council analysis based on Bureau of Labor Statistics :منبع
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بیمـه  آمـار  تـا  می کنـد  آوری  جمـع  ایالتـی 
کنـد. ایـن داده هـا دقیق  بیـکاری را منتشـر 
مـورد  در  داده هـا  تریـن  جزیـی  و  تریـن 
هسـتند،  دسـتمزد  و  حقـوق  و  اشـتغال 
گرچـه ایـن داده ها تا برای سـال پیش تا 6  ا
یا ۹ ماه از سـال تقویمی هنوز نهایی نشـده 

انـد. 
مطالعـه  داده هـای  ملـی،  سـطح  در 
دسـتمزدهای  و   )CES( فعلـی  اشـتغال 
صنعـت  مـورد  در   )CEW( پوشـش  تحـت 
کـه در مبـدا  پتروشـیمی، بـه دلیـل تفاوتـی 
محاسـباتی این دو مرکز وجود دارد، اندکی 
بـا یکدیگـر فـرق دارنـد. در نتیجـه، شـورای 
مربـوط  داده هـای   )ACC( شـیمی آمریکا  
که از سـوی مرکز  به اشـتغال در سـطح ملی 
 )CES( داده هـای مطالعـه اشـتغال فعلـی
تحلیل هـای  مبنـای  را  می شـود  منتشـر 

می دهـد. قـرار  خـود 
 ACC:( شـیمی آمریکا  شـورای 
در   )American Chemistry Council
دسـتمزدهای  داده هـای  از  ملـی،  سـطح 
تحـت پوشـش )CEW( اسـتفاده می کنـد، 
بـه  یـک سـال عقـب هسـتند  کـه معمـوال 
که تحلیل شـورای شیمی آمریکا  این دلیل 
قبل از انتشار داده های جدید توسط مرکز 
داده هـای  پوشـش  تحـت  دسـتمزدهای 

نمودار 1- میزان بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا

نمودار 2- میزان کل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان صنعت پتروشیمی در ایاالت متحده 
آمریکا

Bureau of Labor Statistics:منبع

Bureau of Labor Statistics:منبع

می کنـد. منتشـر  را  خـود 
کار در  نمودار 1 میزان بهره وری نیروی 
صنعت پتروشـیمی ایاالت متحده آمریکا را 
کـه در این  بـه تصویـر می کشـد. همـان طور 
نمـودار ماحظه می کنید بهـره وری نیروی 
پتروشـیمی ایاالت متحـده  کار در صنعـت 
آمریـکا در بـازه زمانـی بیـن سـال های 1۹۹0 
تـا 2018، یعنـی در طـول 28 سـال، بـه طـور 

کلـی رونـد صعودی داشـته اسـت. 
گرچـه شـیب ایـن افزایـش در فاصلـه  ا
بیـن سـال های 1۹۹0 تـا 2006 بسـیار بیشـتر 
کلـی به جز سـال 200۹  بـوده اسـت. بـه طور 
وری  بهـره  مـوارد  بقیـه  در   2015 سـال  و 
همـواره افزایـش یافتـه اسـت. دلیـل افـول 
بهره وری در سـال 200۹ به وضوح به اثرات 

گسـترده در جهان در سـال  رکود اقتصادی 
2008 بـر می گـردد و سـال 2015 و 2016 نیـز 
نتیجـه رکـود اقتصـادی محـدود و تضعیـف 

وضعیـت اقتصـادی آمریـکا اسـت.
نمـودار 2 نیـز میـزان حقوق و دسـتمزد 
کارکنـان و نیـز مزایـای پرداختـی در صنعـت 
بـه  را  آمریـکا  متحـده  پتروشـیمی ایاالت 
بـه  ایـن داده هـا مربـوط  تصویـر می کشـد. 
گذشـته اسـت. ارقام به  بازه زمانی 10 سـال 
گیـری آن  کلـی اسـت و واحد اندازه  صـورت 

میلیـارد دالر آمریـکا اسـت.
کـه در این نمودار مشـاهده  همانطـور 
و  دسـتمزد  و  حقـوق  کل  می کنیـد، 
صنعـت  کارکنـان  بـه  پرداختـی  مزایـای 
پتروشـیمی ایاالت متحـده آمریـکا در دهـه 
گذشـته با یک شـیب نسبتا مایم افزایش 
نیـز  افزایـش  ایـن  دلیـل  و  اسـت  یافتـه 
تعدیل حقوق و مزایا با تورم آمریکا است. 
کلـی  البتـه شـیب افزایـش تـورم بـه صـورت 
کمتـر از شـیب افزایـش حقـوق و دسـتمزد 
ایـن  دلیـل  پتروشیمی اسـت.  صنعـت  در 
گـذر  امـر دو موضـوع اسـت: اول اینکـه بـا 
زمـان صنعـت پتروشـیمی به منظور حفظ 
جـذب  و  کار  نیـروی  انگیـزه  و  کیفیـت 
کرده اسـت  کارآمد سـعی  نیروهای نخبه و 
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کـه حقـوق و مزایـای پیشـنهادی خـود را باالتـر از صنایـع رقیب در 
نظـر بگیـرد. دلیـل دوم اینکـه صنعـت پتروشـیمی روند افزایشـی 
حقـوق و مزایـای خـود را در جایـی باالتـر از افزایـش تـورم تعییـن 

کارکنان خـود را  کـرده اسـت تـا بـه ایـن ترتیـب قـدرت خرید واقعـی 
افزایـش داده باشـد نـه اینکـه صرفـا قـدرت خریـد یکسـان بـه آنهـا 

باشـد. داده 
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حوزه های مورد عالقه صنعت 
پتروشیمی برای سرمایه گذاری 

در حوزه نوآوری 

در صنایـــع و شـــرکت های مختلف معیارهای مختلف بســـیاری از 
چشـــم انداز نـــوآوری و یادگیری پیشـــنهاد شـــده و مورد اســـتفاده 
گران بازار  گرفته اند، اما یکـــی از این معیارها در میان تحلیـــل  قـــرار 
گرفته اســـت:  ســـهام، دانشـــگاهیان و ســـایرین مورد پذیرش قرار 
کـــه  ســـهم درصـــدی درآمـــد از محصـــوالت و خدمـــات جدیـــدی 

حاصل از نـــوآوری و یادگیری اســـت.
کاپان  و دیوید  دو پروفســـور در دانشـــگاه هاروارد، رابرت اس. 

پـــی. نورتـــون  در یک مطالعه بـــه این نتیجه رســـیدند که توانایی 
شـــرکت ها در نـــوآوری، بهبـــود و یادگیـــری مســـتقیما بـــا ارزش آن 
که آنهـــا آن را »کارت  شـــرکت مرتبط اســـت )بخشـــی از یک مفهوم 

ثبـــت امتیاز متـــوازن« نامیدند(. 
کـــه یک شـــرکت یا بنـــگاه اقتصادی  ایـــن بدان مفهوم اســـت 
-و در نـــگاه کان یـــک صنعت- تنها از طریـــق توانایی برای عرضه 
محصـــوالت و خدمات جدید، ایجاد ارزش افزوده برای مشـــتریان 
کـــه وارد بازارهای  کارایی های عملیاتی قـــادر خواهد بود  و بهبـــود 
جدیـــد شـــود و درآمـــد و حاشـــیه ســـود خـــود را افزایش دهـــد. به 
کاالها و خدمات جدید ارزش ســـهاِم ســـهامداران را  طور خاصه، 

سرمایه گذاری

کلیـــدی و حیاتی در  نـــوآوری و یادگیـــری به عنـــوان دو عامل 
دســـتیابی به موفقیت شـــناخته شـــده اند. 
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افزایـــش خواهند داد.
دپارتمـــان اقتصـــاد و آمـــار شـــورای شـــیمی آمریکا  داده هـــای 
مربـــوط بـــه ســـهم درصـــدی درآمدهای حاصـــل از محصـــوالت و 
خدمات جدیـــد را به عنوان بخشـــی از مطالعه اقتصادی ســـاالنه 
کـــی از این  اش جمـــع آوری می کنـــد. تحلیل داده هـــای مذکور حا
که شـــرکت های تولیدکننـــده مواد شـــیمیایی تخصصی در  اســـت 
مقایســـه بـــا شـــرکت های تولیدکننده مواد شـــیمیایی پایه ســـهم 
به نســـبت باالتـــری دارند. این در حالی اســـت که طی ســـال های 
کاهش یافته  گذاری در تحقیق و توسعه  متمادی میزان ســـرمایه 
کاما قابل مقایسه  اســـت. این داده ها از یک ســـال به ســـال دیگر 

نیستند.
کـــردن ایده هـــا بـــه محصـــوالت و خدمات  نـــوآوری -تبدیـــل 
کـــه نیازهای مشـــتریان فعلی و آتـــی را بـــرآورده می کند از  جدیـــدی 
طریق بکارگیـــری دانش- یکـــی از عوامل موفقیت هـــای مالی آتی 
و ایجاد ارزش اســـت. نوآوری فرصت های تجـــاری را ایجاد می کند 
ضمـــن این که پایه های الزم برای داشـــتن رشـــد پایـــدار و مداوم را 

فراهـــم می کند. 
نـــوآوری همچنیـــن می توانـــد به تبدیـــل روابط هزینه نســـبی 
کنـــد. در واقـــع،  منجـــر شـــود و مزیت هـــای رقابتـــی پایـــدار ایجـــاد 
نـــوآوری در قلـــب صنعـــت پتروشـــیمی قرار دارد و بـــه منظور حفظ 
رشـــد اقتصادی و بهبود کیفیت و اســـتاندارد زندگی الزم و ضروری 

است.

حوزه های اصلی مورد عالقه صنعت 
پتروشیمی برای سرمایه گذاری در نوآوری

که به  حوزه هـــای اصلـــی تحقیق و توســـعه و نیز توســـعه فنـــاوری 
گذاران صنعت پتروشیمی جا باز  سرعت در بین فعاالن و ســـرمایه 

کرده اســـت، شـــامل موارد زیر می شـــود:
فناوری نانو  •

چاپ سه بعدی  •
متالوسن و سایر کاتالیزورهای تک- سایتی  •

پایداری و بازیافت منابع  •
فناوری های تبدیل  •

فرآیندهای زیستی و کاتالیزورهای زیستی  •
کسیداسیون مستقیم آلکان ها ا  •

فرآورش شکست آبی  •
کارهای  مـــواد جدیـــد/ بهبودیافته مـــورد اســـتفاده در   •

نی ختما ســـا
استخراج فلزات کمیاب زمینی )فناوری ها و کاربردها(  •

و  تشعشـــعات  عایق هـــای  پـــودری،  عایق هـــای   •
آبـــی عایق هـــای 

کاراتر  کاربردهـــای  مـــواد پیشـــرفته بـــرای بکارگیـــری در   •
غیـــره( و  ماتریســـی  فلـــزات  )ســـرامیک، 

بهبود کارایی انرژی  •
مواد شـــیمیایی و ســـایر مواد بـــرای اســـتفاده در میکرو   •

الکترونیک هـــا ) بـــه عنـــوان مثـــال، مـــواد باتـــری لیتیـــوم(
ک کننده جدید فناوری های حال های پا  •

نوآوری در خدمات
نـــوآوری محـــدود بـــه محصـــوالت و فرآیندهـــا نمی شـــود؛ بلکـــه 
کـــه منجـــر بـــه  می توانـــد شـــامل مجموعـــه ای از تاش هـــا باشـــد 
افزایش ارزش می شـــود. خدمات-بری بســـیاری از محصوالت در 
صنعـــت پتروشـــیمی در حال افزایش اســـت و نوآوری هـــای مربوط 
بـــه خدمـــات به طور روزافـــزون تبدیل بـــه یکی از مهم تریـــن انواع 

می شـــود. نوآوری 
شـــرکت ها در بســـیاری از بخش های صنعت پتروشیمی عاوه 
گاهی اوقات به جـــای آنها- خدمات  بر محصوالت شـــیمیایی -و 
کـــرده انـــد. شـــرکت های  مدیریتـــی را بـــه پورتفـــوی خـــود اضافـــه 
تولیدکننـــده مواد شـــیمیایی تخصصـــی و مواد پیشـــرفته - که به 
گســـترده  دلیل ماهیت خاص شـــان نیـــاز به اجزای خدمات فنی 
و نماینـــدگان فروش و خدمـــات آموزش دیـــده، مشـــاوران ورزیده 
بخـــش خدمات مشـــتریان و افراد حرفـــه ای در بخش ســـامت و 
کار دارند- شـــاهد افزایش روز افزون نوآوری هستند. ایمنی نیروی 

شـــرکت های فعال در بخـــش خدمات در نظـــر دارند خدماتی 
فراتر از سیســـتم خدمات ســـنتی و فنی ارائه دهند و به این منظور 
از راه حل هـــای خاقانـــه اســـتفاده می کنند تا بتواننـــد در این نوع 

کنند. شـــرکت ها ارزش افزوده ایجاد 
لـــوازم  و  ســـازی  اتومبیـــل  صنایـــع  در  خدمـــات  در  نـــوآوری 
الکترونیکی بیش از ســـایر صنایع موجود در صنعت پتروشیمی به 
کـــه بـــه رنگ  چشـــم می خـــورد. تولیدکننـــدگان اتومبیـــل زمانـــی 
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اتومبیـــل و ویژگـــی عایق بـــودن آن فکر می کنند بایـــد ویژگی های 
خاصـــی ماننـــد ویژگی هـــای ضد زنـــگ زدگـــی را در نظـــر بگیرند.

شـــرکت های اتومبیل ســـازی به جای اینکه رنگ را به صورت 
کنند، بـــا تولیدکننـــدگان رنگ ادغام می شـــوند  گالنـــی خریـــداری 
کنند. شـــرکت های  کامل بـــرآورده  تـــا نیازهـــای آن ها را به صـــورت 
کارخانه های اتومبیل ســـازی  تولیدکننـــده رنـــگ نیـــز معمـــوال در 
ادغـــام می شـــوند و در همان محل کارخانه کلیـــه خدمات مربوط 

به رنـــگ اتومبیل را ارائـــه می کنند.
که اصطاحـــا به آنها  در صنعـــت لوازم الکترونیکـــی، خدماتی 
خدمـــات »ز گهواره تا مرگ« گفته می شـــود، بـــه طور قابل توجهی 

کـــرده اند.  اهمیت پیدا 
کننـــده مواد شـــیمیایی ممکن  بـــه عنوان مثـــال، یک عرضه 
اســـت مواد شـــیمیایی را به یک شـــرکت تولیدکننده شـــبه رســـانا 
اجـــاره دهد تا بتواند فرآینـــد تولید انواع چیپ را به پایان برســـاند، 
کـــه شـــرکت تولیدکننـــده شـــبه رســـانا مجبور نباشـــد  بـــه نحـــوی 

کند. ضایعـــات مـــواد شـــیمیایی را مدیریت 
کننده مواد شیمیایی در حال ایفای نقش  شرکت های تولید 
مشـــاوره، حل مشـــکات و راه حل های عرضه، بهتریـــن اقدامات 
که به طـــور همزمان میزان  و ضمانـــت اجرایی هســـتند، در حالی 
ضایعـــات را کاهش داده و هزینه هـــای خود را نیز تعدیل می کنند.
نـــوآوری در خدمـــات شـــیوه جدیـــدی از تفکـــر را در صنعـــت 
پتروشـــیمی رواج داده اســـت. ارائـــه خدمـــات، بـــه عنـــوان یـــک 
اســـتراتژی متمایـــز می تواند هزینه هـــای هماهنگـــی، معامات و 
ســـایر هزینه های تحمیل شده از سوی مشـــتریان را کاهش دهد.
 بـــدون تردید این هزینه ها در مقایســـه با زمانی که مشـــتریان 
خودشـــان می خواســـتند دنبـــال محصـــوالت جدیـــد، خدمات و 
فعالیت هـــا )مانند مـــواد شـــیمیایی، تجهیزات، تهیـــه، عملیات، 
تعمیـــر و نگهـــداری، تضمین کیفیـــت و موجودی( بگردند بســـیار 

است. کمتر 
نـــوآوری در خدمـــات به مشـــتریان ایـــن امـــکان را می دهد که 
کننـــد و باعـــث  بـــر روی توانمندی هـــای اصلـــی خودشـــان تمرکـــز 
افزایـــش انعطاف پذیـــری فناوری ها می شـــود. از نقطه نظر عرضه 
کننـــدگان و نوآوران، این نوآوری ها یک سیســـتم از درآمـــد و ارزش 
افزوده هـــای باالتر ایجاد می کند. نـــوآوری در خدمات »ارزِش همه 
چیز« را به »ارزِش ایجاد شـــده توســـط همـــه چیز« تبدیل می کند.

نمودار 1- سهم درآمدهای حاصل از محصوالت جدید در 
صنعت پتروشیمی بین سال های 2008 تا 2018

Bureau of Economic Analysis, ACC:منبع
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میزان انتشار آالینده ها توسط میزان انتشار آالینده ها توسط 
صنعت پتروشیمی و اهمیت صنعت پتروشیمی و اهمیت 

سالمت و ایمنی نیروی کارسالمت و ایمنی نیروی کار

کـــه  صنعـــت پتروشـــیمی همواره بـــه عنـــوان یکـــی از صنایعـــی 
ســـهم بســـزایی در انتشـــار آالینده هـــا دارد معرفـــی می شـــود. 

گرچـــه به دلیـــل ماهیت این صنعـــت نمی توان وجـــود چنین  ا
گرفـــت، امـــا نکتـــه مهـــم در این مـــورد این  گـــزاره ای را نادیـــده 

محیط زیست

منبع: Environmental Protection Agency - TRI Public Data Releases via TRI Explorer  www.epa.gov/triexplorer(./ توضیحات: شـــورای شـــیمی آمریکا کل 
آالینده هـــا را آالینده های منتشـــر شـــده در هوا، آب های ســـطحی و زمیـــن در نظر می گیرد و نفـــوذ در منابع زیرزمینی را جزو آالینده های محســـوب نمی کند.

جدول 1- انتشار مواد سمی توسط صنعت پتروشیمی

198819901995200020052010201520162017

به میلیون پوند وزنی

694528362239169134132131130کل آالینده ها

 74 624480311186126857778هوا

 2 1911543223آبهای سطحی

 54 5138464940475351زمین

 16015615211094979799101نفوذ به زیر زمین
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کاهـــش ســـطح انتشـــار ایـــن  کـــه  اســـت 
آالینده هـــا همواره یکـــی از اهداف اصلی 
کل دنیا  ســـازمان های محیط زیستی در 
بوده است و شـــرکت های پتروشیمی هم 
در طول زمان همکاری بســـیار مناســـبی 
با این ســـازمان ها داشـــته اند. به نحوی 
کـــه در طـــول زمـــان میـــزان انتشـــار ایـــن 
کاهش  آالینده هـــا به طور قابـــل توجهی 

یافته اســـت.
مـــواد  انـــواع  انتشـــار  میـــزان   1 جـــدول 
صنعـــت  فعالیـــت  از  ســـمی حاصل 
را  آمریـــکا  متحـــده  پتروشـــیمی ایاالت 
نشـــان   2018 ســـال  تـــا   1۹88 ســـال  از 
کـــه در ایـــن جدول  می دهـــد. همانطـــور 
کل انتشـــار آالینده ها  می بینیـــد میـــزان 
در هـــوا، آب، زمیـــن و منابـــع زیرزمینـــی 
ســـال  در  وزنـــی  پونـــد  میلیـــون   6۹4 از 
بـــه 130 میلیـــون پونـــد وزنـــی در   1۹88
کاهـــش یافتـــه اســـت. ایـــن  ســـال 2017 
که میـــزان انتشـــار این  بـــدان معناســـت 

آالینده هـــا در یـــک بـــازه زمانی 30 ســـاله 
میـــزان این آالینده ها بیـــش از 81 درصد 

کاهـــش یافتـــه اســـت.
 1 جـــدول  در  کـــه  دیگـــری  مهـــم  نکتـــه 
کـــه  قابـــل مشـــاهده اســـت ایـــن اســـت 
طـــی دوره زمانـــی بین ســـال های 1۹88 
منتشـــر  آالینده هـــای  میـــزان   ،2017 تـــا 
پتروشـــیمی در  صنعـــت  ســـوی  از  شـــده 
کاهش  هـــوا و آب به طـــور قابـــل توجهی 
میـــزان  کـــه  طـــوری  بـــه  اســـت،  یافتـــه 
آالینده های منتشر شـــده در هوا از 624 
میلیـــون پونـــد وزنـــی در ســـال 1۹88 به 
74 میلیون پوند در ســـال 2017 رســـیده 
در  آالینده هـــا  ایـــن  میـــزان  و  اســـت، 
آب های ســـطحی نیـــز از 1۹ میلیون پوند 
وزنـــی در ســـال 1۹88 به تنهـــا 2 میلیون 

پونـــد در ســـال 2017 رســـیده اســـت. 
میـــزان  مـــورد  در  اتفـــاق  ایـــن  امـــا 
خ  ر زمیـــن  در  منتشـــره  آالینده هـــای 
گرچـــه میـــزان ایـــن نوع  نـــداده اســـت. ا

وزنـــی  پونـــد  میلیـــون   51 از  آالینده هـــا 
پونـــد  میلیـــون   47 بـــه   1۹88 ســـال  در 
رســـیده، امـــا بـــا افزایش مجدد در ســـال 
و  رســـیده  پونـــد  میلیـــون  بـــه 54   2017
حتـــی رقم ســـال 1۹88 را نیز پشـــت ســـر 
گذاشـــته اســـت. این بدان مفهوم است 
که صنعـــت پتروشـــیمی در دسترســـی به 
کاهش انتشـــار  که موجب  فناوری هایی 
آالینده ها در زمین می شـــود، نتوانســـته 
عملکـــرد موفـــق داشـــته باشـــد. بـــه نظر 
می رســـد تمرکـــز فعلـــی این صنعـــت باید 
آالینده هـــا  نـــوع  ایـــن  کاهـــش  روی  بـــر 

. شد با
همین واقعیـــت را می توان در مورد نفوذ 
آالینده هـــا بـــه زیـــر زمیـــن نیـــز مشـــاهده 
عملکـــرد  کلـــی  طـــور  بـــه  هرچنـــد  کـــرد، 
صنعـــت در مورد ایـــن نـــوع آالینده ها در 
مقایســـه بـــا آالینده های زمیـــن موفق تر 

اســـت.  بوده 
 1 جـــدول  اطاعـــات  کـــه  نیـــز   1 نمـــودار 

نمودار 1- میزان انتشار آالینده ها به تفکیک نوع انتشار در صنعت پتروشیمی

.US E. P. A :منبع

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره135  ||  مردادماه1399

26



نمودار 2- روندهای مربوط به صدمات ناشی از کار و نرخ ابتال به بیماری در صنعت پتروشیمی

Bureau of Labor Statistics and American Chemistry Council :منبع

گویای همیـــن واقعیت اســـت. به  کشـــیده اســـت  را بـــه تصویـــر 
گفـــت صنعت  کلـــی بـــر اســـاس ایـــن اطاعـــات می تـــوان  طـــور 
از  ناشـــی  آالینده هـــای  انتشـــار  کاهـــش  زمینـــه  پتروشـــیمی در 
کاهـــش آالینده های  فعالیـــت ایـــن صنعـــت، بیـــش از همـــه در 

منتشـــر شـــده در هـــوا موفـــق بوده اســـت.

سالمت و ایمنی کارکنان
حفظ  زمینه  در  فعالیت هایش  بر  پتروشیمی عاوه  صنعت 
قابل  رکورد  به  نیز  کار  نیروی  ایمنی  زمینه  در  زیست،  محیط 
که از زمان  توجهی دست یافته است. این رکورد نشان می دهد 
کنون، به دلیل حذف خطرات شغلی در  جنگ جهانی دوم تا 
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2009201020112012201320142015201620172018شرح

نرخ موارد روزانه از دست رفته به ازای هر 100 کارمند

صنایع تولیدی

 کل موارد بیماری و صدمات ناشی
---4/34/44/44/34/04/03/83/63/5از کار

---1/01/11/11/11/01/01/00/90/9موارد روزهای کاری از دست رفته

صنعت پتروشیمی

 کل موارد بیماری و صدمات ناشی
---2/32/42/42/32/02/33/12/02/0از کار

---0/60/70/70/70/50/70/60/60/6موارد روزهای کاری از دست رفته

شرکت های زیر مجموعه شورای شیمی آمریکا

 کل موارد بیماری و صدمات ناشی
0/960/930/850/750/730/820/760/700/760/74از کار

0/230/220/200/170/170/200/200/170/200/21موارد روزهای کاری از دست رفته

پیمانکاران شرکت های زیر مجموعه شورای شیمی آمریکا

 کل موارد بیماری و صدمات ناشی
0/600/730/710/650/550/470/420/340/340/41از کار

0/120/130/120/130/090/090/080/060/070/10موارد روزهای کاری از دست رفته

جدول 2- نرخ های بیماری و صدمات ناشی از کار در صنایع مختلف

Bureau of Labor Statistics and American Chemistry Council:منبع

کارگیری  به  زمینه  در  صنعت  نوآوری  همچنین  و  صنعت  این 
ایمنی موثر، بهبودهای چشمگیری در این زمینه  برنامه های 

خ داده است. ر
و  پایـــه  شـــیمیایی  مـــواد  پتروشـــیمی تولیدکننده  شـــرکت های 
تخصصـــی ســـاالنه میلیاردها دالر برای بهبود ســـامت و ایمنی 
کارکنـــان خود هزینـــه می کنند. نتایج حاصله از چنین ســـرمایه 
کمـــی از یک معجزه نـــدارد: بر اســـاس داده های  گذاری دســـت 
خ بیمـــاری و صدمات در حین  کار )BLS(، نر دفتـــر آمار نیـــروی 
کمتر از صنایع تولیدی اســـت،  کار در صنعت پتروشیمی بســـیار 

کل  خ هـــا را از ایـــن لحـــاظ در مقایســـه بـــا  کمتریـــن نر و یکـــی از 
صنایـــع تولیدی دارد.

در  کار  حیـــن  در  صدمـــات  و  بیمـــاری  خ  نـــر ایـــن،  بـــر  عـــاوه 
شـــرکت های زیـــر مجموعـــه شـــورای شـــیمی آمریکا تقریبـــا یک 
خ هـــای  نر  2 جـــدول  پتروشیمی اســـت.  صنعـــت  کل  ســـوم 
کار را در صنایـــع مختلف نشـــان  بیمـــاری و صدمـــات ناشـــی از 
خ هـــای  نر بـــه  مربـــوط  روندهـــای  هـــم   2 نمـــودار  و  می دهـــد 
کار را بین ســـال های 1۹۹0 تا 2018  بیماری و صدمات ناشـــی از 

بـــه تصویـــر می کشـــد. 
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معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: 

هلدینــــــگ 
پتروشیمی
ایوونیــــــک

معرفی
هلدینگ پتروشیمی اوونیک )Evonic( یکی 
از شرکت های پتروشیمی پیشرو جهان در 
تولید مواد شیمیایی تخصصی است. این 
شرکت در بیش از 100 کشور در سراسر جهان 
و در سال 201۹ میزان فروش  فعال است 
عملیاتی  سود  و  یورو  میلیارد   13/1 آن 

میلیارد   2/15  )EBITDA )تنظیم  آن 
هلدینگ  فعالیت  حوزه  است.  بوده  یورو 
پتروشیمی اوونیک )Evonik( بسیار فراتر از 
شیمی است تا بدین وسیله راه حل های 
ابتکاری، سودآور و پایدار را برای مشتریان 
برای  کارمند  از 32.000  بیش  کند.  ایجاد 
با  می کنند  کار  هم  با  مشترک  هدف  یک 

بخش خصوصی

پتروشیمی اوونیک  شرکت  که:  شعار  این 
می خواهید روز به روز زندگی بشر را بهبود 
بخشد. نمودار 1 تاریخچه تصویری شرکت 
و  داده ها   2 نمودار  و  پتروشیمی اوونیک 
کلیدی در مورد این شرکت را به تصویر  آمار 

می کشد.
الستیک،  شرکت  این  است  ممکن 
ک دام تولید نکند، اما  تشک، دارو یا خورا
 )Evonic( پتروشیمی اوونیک  هلدینگ 
بخشی از این محصوالت را تولید می کند. 
که این شرکت اغلب تنها مقادیر  در حالی 
کمی مواد تولید می کند، همین میزان تولید 
نیز تفاوت های قابل توجهی را ایجاد می کند. 
محصوالت  که  است  این  امر  این  دلیل 
با  الستیک های  شرکت  این  تولیدی 
کیفیت تر، تشک های کشسان تر، داروهای 
موثرتر و تغذیه حیوانات سالم تر هستند. 
این همان تفاوتی است که مواد شیمیایی 
وقتی  بنابراین  می کند.  ایجاد  تخصصی 
تخصصی  شیمیایی  مواد  از  صحبت 
شرکت  گفت  می توان  جرات  به  می شود، 
پتروشیمی اوونیک جزو بهترین ها در جهان 

است.
بازارهای مصرف نهایی این هلدینگ 
پتروشیمی را در نمودار 3 می توانید ماحظه 
کنید. این بازارها شامل محصوالت مصرفی 
وسایل  تولید  بهداشتی،  مراقبت های  و 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره135  ||  مردادماه1399

29



ک، الستیک و پاستیک،  نقلیه و ماشین آالت، مواد غذایی و خورا
صنعت ساختمان سازی، محصوالت داروئی، محصوالت فلزی 
کاغذی و چاپی، رنگ و روغن، محصوالت  و نفتی، محصوالت 
مربوط به مهندسی الکترونیک، کشاورزی، انرژی های غغیر عمده: 
این استراتژی ویژگی محصوالت شرکت پتروشیمی اوونیک را تغییر 
کاالهای نهایی با ارزش تر، با دوام تر، با صرفه تر و از  می دهد، زیرا 

بسیاری جهات بهینه تر می شوند.

تغذیه و مراقبت
در بخش جدید تغذیه و مراقبت، همه چیز حول زندگی بهتر انسان 
- حول سامت و کیفیت زندگی می چرخد. این محصوالت به طور 
مستقیم توسط انسان یا حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند. آنها 
مواد فعال هستند که می توانند زندگی همه انسان ها را تغییر دهند.
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evonic.com :منبع نمودار 1- تاریخچه شکل گیری و توسعه شرکت پتروشیمی اوونیک به روایت تصویر

1968
RUHRKOHLE 

AG

1907
RÖHM

1880
STOCKHAUSEN

1996

1999 1999

2006

2001
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1989

1938
HÜLS

1873
DEGUSSA

1847
GOLDSCHMIDT

RAG  
BETEILIGUNGS AG

1908
SKW 

49
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مواد هوشمند
بخش Smart Material مواد با کارایی باال را 
برای سیستم های سازگار با محیط زیست 
خودرو،  بخش های  در  انرژی  کارآمد  و 
صنایع  چسب ها،  روکش ها،  رنگ ها، 
ساخت شرکت پتروشیمی اوونیک و سایر 

بخش ها فراهم می کند.

مواد کاربردی
بخش  جوان  همیشه  کاسیک های 
عملکرد محصوالت متشکل از محصوالت 
که به طور مداوم  و فناوری هایی هستند 
بسیاری  مبنای  آنها  می یابند.  بهبود 
در  مثال  عنوان  به  مدرن،  کاربردهای  از 
یا  داروسازی  تغذیه،  تحرک،  زمینه های 

پاستیک هستند.

فناوری و زیرساخت
دیجیتالی  و  نوآوری  محرک  عنوان  به 
و  فناوری  بخش  تولید،  محیط  در  شدن 
زیرساختها طیف کاملی از تخصص ها حول 
محور تولید مواد شیمیایی را ارائه می دهد.

استراتژی
شرکت  شرکت،  ارزش  افزایش  برای 
تمرکز  حوزه  سه  پتروشیمی اوونیک 
استراتژیک را هدف قرار داده است: نمونه 

کارها، نوآوری و فرهنگ سازی.

نمونه کارها
مواد شیمیایی تخصصی و طیف خاصی 
رشد  دارای  بازارهای  و  شیمیایی  مواد  از 

مدیریت  حاشیه،  و  متوسط  از  باالتر 
شرکت  پرتفوی  گذاری های  سرمایه  و 
می کند.  مشخص  را  پتروشیمی اوونیک 
بازار،  در  پیشرو  موقعیت های  از  شروع  با 
مداوم  طور  به  پتروشیمی اوونیک  شرکت 
موتورهای رشد خود را در مناطق تجاری 
افزودنی  مواد  می دهد:  گسترش  قوی 
مواد  مراقبت،  و  بهداشت  تخصصی، 

هوشمند و تغذیه حیوانات.

نوآوری
و  تحقیق  در  پتروشیمی اوونیک  شرکت 

خارجی  شرکای  و  مشتریان  با  توسعه، 
شرکت  نوآوری  دارد.  نزدیک  همکاری 
پتروشیمی اوونیک با اهداف بلند پروازانه، 
یک استراتژی روشن و یک فرهنگ الهام 

بخش مشخص می شود.

فرهنگ سازی 
پتروشیمی اوونیک  شرکت  سازی  فرهنگ 
مبتنی بر اعتماد، احترام و باز بودن است. 
شرکت پتروشیمی اوونیک خود را یک شرکت 
فرصت  یک  را  تنوع  و  می داند  المللی  بین 

نمودار 2- داده ها و آمار کلیدی شرکت پتروشیمی اوونیک در سال 2019

نمودار 3- بازارهای نهایی محصوالت شرکت پتروشیمی اوونیک
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جدول1- اطالعات شرکت پتروشیمی اوونیکلی شرکت پتروشیمی اوونیک )میلیون یورو(

20152016201720182019شرح
13,50712,73214,38313,26713,108فروش

2,4652,1652,3572,1502,153درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمی اوونیکلیات و استهالک

18.217.016.416.216.4درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمی اوونیکلیات و استهالک به درصد

1,7521,4481,4861,3611,201درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمی اوونیکلیات

16.614.011.210.28.6بازدهی سرشرکت پتروشیمی اوونیکیه به کار گرفته شده به درصد

9918447139322.106درآمد خالص

1,1289301,0071,014902درآمد خالص تعدیل شده

2.131.811.532.004.52درآمد به ازای هر سهم به یورو

2.421.992.162.181.94درآمد تعدیل شده به ازای هر سهم به یورو

17,00519,64519,94020,28222,023کل دارایی ها تا 31 دسامبر

44.639.537.738,641.1نسبت سهام تا 31 دسامبر به درصد

1,9711,7691,5511,7601,321جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

آزاد 1,052821511526472جریان نقدی 

8779601,0781,050مخارج سرشرکت پتروشیمی اوونیکیه ای

700707829837استهالک و ارزش دفتری استهالک

-2,141-2,907-1,0981,1113,023خالص دارایی های شرکت پتروشیمی اوونیکلی به بدهی تا 31 دسامبر

0.971.241.160.871.18دارایی های غیر ملموس

1.290.951.111.081.10 تعداد حوادث در اووینک

434438476437428مخارج تحقیق و توسعه

33,57634,35136,52332,62332,423 تعداد کارکنان تا 31 دسامبر

کرده است،  در نظر می گیرد. شرکت پتروشیمی اوونیک تغییر را آغاز 
وعده های خود را حفظ کرده و به عملکرد بهینه پاداش می دهد.

اطالعات مالی شرکت پتروشیمی اوونیک
کشور   100 از  بیش  در   )Evonic( پتروشیمی اوونیک  هلدینگ 

شرکت  این  مالی 201۹،  سال  در  است.  فعال  جهان  سراسر  در 
سود  و  سود  یورو  میلیارد   13/1 از  کارمند   32.000 از  بیش  با 
از  یورو  میلیارد   2/15 نیز  و   )EBITDA شده  )تعدیل  عملیاتی 
کرد. خاصه اطاعات مالی این شرکت را در  ادامه عملیات تولید 

جدول 1 مشاهده می کنید.
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مواد شـــیمیایی بر اســـاس مـــواد اولیه ای 
کار رفته اســـت به  که برای ســـاخت آنها به 
دو دســـته ارگانیک و غیر ارگانیک تقســـیم 
معمـــوال  ارگانیـــک  ترکیبـــات  می شـــوند. 
کربن هســـتند. بـــه عنـــوان مثال،  حـــاوی 
گاز  و  نفـــت  ماننـــد  ارگانیـــک  نهاده هـــای 
طبیعـــی شـــامل هیدروکربن ها می شـــوند 
که زیربنـــای اصلی محصوالت شـــیمیایی 

هســـتند.  ارگانیک 
نهاده هـــای غیـــر ارگانیک معمـــوال ترکیبی 
از دو یـــا چند جزء طبیعی هســـتند و غالبا 
کربن جزء مواد اصلی تشـــکیل دهنده آنها 

محســـوب نمی شود.
کمی از مواد شیمیایی  گرچه تعداد بسیار  ا
از نفـــت و گاز طبیعـــی به طور مســـتقیم به 
عنـــوان مـــواد اولیه اســـتفاده میکننـــد. در 
گاز طبیعـــی ابتدا فـــرآوری  عـــوض نفـــت و 
گازهـــای طبیعی مایع،  شـــده و تبدیل به 

مانند اتان و پروپان، یا مایعات سنگین تر، 
گازوئیل، می شـــوند و ســـپس  مانند نفتا و 
در فرآینـــد تولیـــد محصـــوالت شـــیمیایی 

مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند.
در مرحلـــه اول فـــرآوری، ایـــن مـــواد اولیـــه 
معمـــوال پاالیـــش می شـــوند محصـــوالت 
اولیه ای مانند بنزن و اتیلن تولید شـــوند. 
محصوالت اولیه این چنینی پایه و اساس 
صنعت پتروشـــیمی را شـــکل می دهند. در 
مراحـــل بعـــدی فـــرآوری، مواد شـــیمیایی 
کلر بـــه ایـــن هیدروکربن های اصلی  مانند 
ترکیبـــات  ایـــن  بـــه  تـــا  اضافـــه می شـــوند 

ویژگی هـــای مطلـــوب خاصـــی را بدهند.
به عنـــوان مثـــال، ممکن اســـت محصول 
اســـتر،  پلـــی  فیبـــر  یـــا  نایلـــون  نهایـــی 
پاســـتیک، یک محصول داروئی یا ســـایر 
محصوالت باشـــد. این محصوالت متغیر 
معمـــوال بـــه 4 بخـــش اصلـــی بـــازار- محور 

کـــه عبارتنـــد از:  تقســـیم می شـــوند 
مواد شیمیایی پایه• 
مواد شیمیایی تخصصی• 
مواد شیمیایی تخصصی• 
محصوالت مصرفی• 

مواد شیمیایی پایه
کاالهای  که بـــه آنها  مواد شـــیمیایی پایه، 
گفتـــه می شـــود، معمـــوال  شـــیمیایی نیـــز 
ترکیبـــات  از  بـــاال  بســـیار  حجم هـــای  در 
کـــه  می شـــود  تولیـــد  شـــیمیایی  خـــاص 
ماهیـــت همگـــن دارنـــد؛ یعنـــی تمایـــزی 
بیـــن محصـــوالت تولیـــدی وجود نـــدارد. 
مـــواد شـــیمیایی پایـــه معمـــوال در تولیـــد 
محصوالت یـــا فرآیندهـــای پاالیـــش مورد 

اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. 
که  یکـــی از روش هـــای بررســـی این اســـت 
کـــه تولیدکننـــدگان ایـــن  در نظـــر بگیریـــد 

 اهمیت مواد شیمیایی پایــــــــــــه در صنعت پتروشیمی اهمیت مواد شیمیایی پایــــــــــــه در صنعت پتروشیمی
صنایع تکمیلی
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بخـــش مولکـــول می فروشـــند )تعـــداد بی 
می فروشـــند(.  را  مولکول هـــا  از  شـــماری 
پایـــه  شـــیمیایی  مـــواد  انـــواع  از  برخـــی 
عبارتنـــد از: مواد شـــیمیایی غیـــر ارگانیک، 
تولیـــد انبوه محصوالت پتروشـــیمی، مواد 
شیمیایی واسطه ای ارگانیک، رزین های 
مصنوعـــی،  الســـتیک های  پاســـتیک، 
فیبرهای تصنعی، رنـــگ و رنگدانه و جوهر 

. پ چا
مواد شـــیمیایی پایه یک صنعت بالغ و جا 
افتاده اســـت. بازارهای اولیه شـــامل سایر 
مـــواد شـــیمیایی و محصوالت شـــیمیایی 

کاالهای تولیدی )محصوالت  است؛ سایر 
نســـاجی، اتومبیل، لوازم خانگی، مبلمان 
کاالهـــای نهایـــی  کـــه در تولیـــد  و غیـــره( 
مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند یـــا در مرحله 
کاغذ  کاربرد دارند )خمیر  فرآوری و پاالیش 
کاغـــذ، پاالیـــش نفت، تولیـــد آلومینیم و  و 
غیـــره(؛ و همچنیـــن برخـــی از صنایـــع غیر 
تولیـــدی نیـــز در ایـــن دســـته بنـــدی جـــا 

می گیرند.
قیمـــت کاالهـــای تولیـــدی بـــه طـــور قابل 
توجهی بســـتگی به ســـطوح بهره بـــرداری 
ک )یا مواد  از ظرفیـــت و هزینه هـــای خـــورا

کـــه نتیجـــه آن حاشـــیه های  اولیـــه( دارد، 
از  باالیـــی  بســـیار  درجـــه  و  انـــدک  ســـود 
قابلیـــت بازیافت اســـت. در برخی مـــوارد، 
کمتر  بازدهی های اقتصادی ممکن است 

از هزینه ســـرمایه باشـــد.
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پایـــه ســـرمایه- بر 
اســـت. عاوه بر هزینه باالی ســـرمایه برای 
تولیـــد این مـــواد، تولیـــد آنها نیـــز با حجم 
کـــه به همین  بســـیار باال صـــورت می گیرد 
دلیل به انرژی بســـیار زیادی نیـــز نیاز دارد. 
ایـــن عوامل، بـــه همـــراه مســـوولیت های 
بالقـــوه محیـــط زیســـتی، باعـــث می شـــود 

 اهمیت مواد شیمیایی پایــــــــــــه در صنعت پتروشیمی اهمیت مواد شیمیایی پایــــــــــــه در صنعت پتروشیمی

نمودار 1- نمادهای بخش های اصلی بازار-محور در تقسیم بندی محصوالت ارگانیک و غیرارگانیک
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که موانع بســـیار زیـــادی بـــرای ورود به این 
صنعت وجود داشـــته باشـــد.

حـــاوی  ک هـــای  خورا بـــه  دسترســـی 
نیـــز  اولیـــه  مـــواد  ســـایر  و  هیدروکربـــن 
کارخانـــه )یـــا  بســـیار مهـــم اســـت. انـــدازه 

اقتصـــادی  لحـــاظ  از  نیـــز  آن(  مقیـــاس 
که تولیـــد انبوه  اهمیـــت دارد، همچنانـــی 
نیـــز خـــود موضوعـــی بـــس مهـــم اســـت. 
ماهیتـــا  نیـــز  فنـــاوری  نیازمندی هـــای 
متوسط و پیوسته هســـتند، ضمن اینکه 

اهمیـــت زیادی بـــر فرآیند فنـــاوری دارند تا 
محصـــول.  فنـــاوری 

ک هـــای  خورا از  کـــه  اتـــان  کـــر  کرا یـــک 
هیدروکربنی اســـتفاده می کنـــد، نمونه ای 
کارخانـــه ای برای  از بســـیاری از عملیـــات 
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی پایـــه اســـت. یک 
گاز طبیعی استفاده  که از  کر اتان جدید  کرا
می کنـــد، ظرفیـــت تولید ســـاالنه محصول 
بالغ بر 1/5 میلیون تن یا بیشـــتر را دارد، در 
که قیمت محصول تولیدی آن بالغ  حالی 

بـــر میلیاردهـــا دالر خواهد بود. 
ک ها  کرهـــا باید نزدیـــک بـــه خورا کرا ایـــن 
قـــرار بگیرند، بنابراین منطقـــه جغرافیایی 
کـــه ایـــن امکانـــات می تواننـــد در آن قـــرار 
بگیرند بســـیار محدود است، ضمن اینکه 

نمودار 1- حمل و نقل مواد شیمیایی پایه، سال 2018 )میلیارد دالر آمریکا(

Bureau of the Census )from the ASM-1 report( منبع:
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شـــبکه های توزیع نیز چنیـــن محدودیتی 
دارند. 

توزیع مواد شـــیمیایی پایه عمدتا از طریق 
راه آهـــن و راه هـــای آبـــی صـــورت می گیرد و 
ایـــن محصـــوالت معمـــوال در حجم هـــای 
بسیار باال به تعداد اندکی مشتری تحویل 
کثر آنها تولیدکننده یا  که ا داده می شـــوند، 
کود شـــیمیایی دارند(  کشـــاورز )که نیـــاز به 

هستند. 
در مـــورد بســـیاری از مـــواد شـــیمیایی پایه 
حســـاب های مشـــتریان ممکـــن اســـت از 
گـــردش مالـــی بالغ  محـــل فـــروش ســـاالنه 
کنـــد. در  بـــر 1 میلیـــون دالر آمریـــکا ایجـــاد 
حـــال حاضـــر، تمرکز ایـــن صنعت بـــر روی 
محصوالت تولیدی اســـت ولـــی این تمرکز 

در حـــال تغییر به مشـــتریان اســـت.
در چنـــد مـــاه اخیـــر بـــازار مواد شـــیمیایی 
از ثبـــات خوبـــی برخـــوردار بـــوده اســـت و 
و  شـــرکت ها  ائتـــاف  اســـاس  همیـــن  بـــر 
قراردادهـــای مشـــترک نیـــز به عنـــوان یک 
ابزار اســـتراتژیک مـــورد توجه شـــرکت های 
ایـــن  زیـــرا  اســـت  گرفتـــه  پتروشـــیمی قرار 
کـــه  انـــد  کـــرده  پیـــدا  تمایـــل  شـــرکت ها 
ک  فناوری های مورد اســـتفاده را به اشـــترا
بگذارند و از این طریـــق هزینه های خود را 

دهند. کاهـــش 
تمرکـــز بـــر روی توانمندی های شـــیمیایی 
و  اســـت  یافتـــه  بیشـــتری  اهمیـــت  نیـــز 
که با ادغـــام زدایی  شـــرکت هایی بـــوده اند 
یـــک هویـــت متمایـــز  ایجـــاد  بـــه دنبـــال 

صنعتـــی- شـــیمیایی بـــرای شـــرکت خود 
بـــوده انـــد. زیرمجموعه هـــای شـــیمیایی 
کـــه نقطه قـــوت آنها  شـــرکت های نفتـــی، 
اســـتفاده از مزیـــت دسترســـی آســـان تـــر و 
ک اســـت، ســـهم بســـیار  ارزان تـــر بـــه خورا
کل دارنـــد.  زیـــاد )و در حـــال افزایشـــی( از 
شـــرکت های تولیدکننده مواد شـــیمیایی 
معموال اســـتراتژی های رهبـــری کم هزینه 
کار می گیرنـــد )از طریـــق صرفه هـــای  را بـــه 
اقتصـــادی یـــا فناوری هـــای اختصاصـــی( 
کاهش ســـهم بازار  و احتمـــاال تمایلـــی بـــه 
کـــه تعداد  خـــود ندارنـــد، مخصوصا زمانی 
بازیگران بسیار زیاد اســـت. نمودار 1 حمل 
و نقـــل مواد شـــیمیایی پایـــه را به تفکیک 

نـــوع آنها بـــه تصویر می کشـــد.
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فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی 
شرکت های کوچک و متوسط در شرکت های کوچک و متوسط در 

بخش دومبخش دومیک اقتصاد نوظهوریک اقتصاد نوظهور

 چکیده
مالحظـــات مالـــی نقـــش مهـــم و موثری بـــر بین المللی شـــدن شـــرکت ها ایفاء می کننـــد. با این حال، هنوز مشـــخص نیســـت که 
چگونه ادغام عوامل مالی مانند هزینه و ســـرمایه مرتبط با رفتار صادراتی شـــرکت های کوچک و متوســـط )SMEs( اســـت. هدف 
کنندگان و  این مطالعه، بررســـی مشـــخصات مالی شـــرکت های کوچک و متوســـط در یک اقتصاد نوظهور با تمایز بین غیرصادر 
صادرکنندگان اســـت. داده های نظرســـنجی از 356 شرکت کوچک و بزرگ در مالزی به منظور نشان دادن نحوه ارتباط هزینه های 
درک شـــده، منابـــع مالی داخلـــی و محدودیت های ســـرمایه ای خارجی مرتبط با وضعیت صـــادرات آن ها مورد آنالیـــز قرار گرفت. 
از طریق مدل رگرســـیون لجســـتیک چندگانه، پی برده شـــد که صادرکنندگان منابع مالی داخلی باالتر و محدودیت های کمتری 
را در دسترســـی بـــه ســـرمایه خارجی نیـــاز دارند. آن هـــا همچنین هزینه هـــای صادراتی باالتری نســـبت به غیرصادر کننـــدگان دارا 
کارآفرینان و سیاســـتگذاران کمک می کند که به درک جامعی از مشـــخصات مالی که  می باشـــند. این مطالعه، به دانشـــگاهیان، 

رفتار صادر کنندگی شـــرکت های کوچک و متوســـط را در کشـــورهای در حال توســـعه را توضیح می دهد، برســـند. 

کلمات کلیدی
عوامل مالی؛ هزینه های درک شده؛ منابع مالی؛ محدودیت های مالی؛ رفتار صادر کننده؛ SMEs؛ کشورهای در حال توسعه
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که هزینه ها بیش از حد است و این  است 
مساله مانع از تمایل به استفاده از منابع 
برای این هدف می گردد )تان و همکاران، 
مطلوب  درک  دیگر،  طرف  از   .)2007
یک  عنوان  به  صادرات  هزینه های 
محرک داخلی فعال عمل می کند )لیندو، 
برنامه  به  تشویق  را  شرکت ها  که   )1۹۹8
در  مشارکت  برای  استراتژی هایی  ریزی 

بازارهای خارجی می سازد )رید، 1۹81(. 
که وضعیت  از آنالیز ما مشخص شد 
اساس  بر  می تواند  شرکت ها  صادرات 
که  شود  تعیین  شده  درک  هزینه های 
صادر  که  می رود  انتظار  وضعیت  این  در 
کنندگان هزنیه های صادراتی پایین تری 
درک  کنندگان  غیرصادر  به  نسبت  را 
هزینه های  بر  متکی  مطالعه  این  کنند. 
واقعی  هزینه های  جای  به  شده  درک 
هنوز  کنندگان  غیرصادر  چون  است، 
تجربه  را  صادرات  واقعی  هزینه های 
این ساختار در سطح  گرچه  ا اند.  نکرده 
گیری شده، اما می توان  مدیریتی اندازه 
به عنوان رفتار SMEs به دلیل تاثیر قوی 
شده  اجراء  بعدی  استراتژی  بر  صاحبان 
گاالن،  کدو و  کرد )آ توسط شرکت تفسیر 

2011، سومر، 2010(. 
صادرات  هزینه های  کنندگان  صادر 
کنندگان  پایین تری را نسبت به غیرصادر 

درک می کنند. 

منابع مالی داخلی
که وقت منابع  منابع پیشنهاد می دهند 
رفتار  با  مرتبط  مالی(  منابع  جمله  )از 
مدل های  در  شرکت هاست.  صادراتی 
به  مالی  منابع  اولیه،  صادرات  رفتاری 
صادرات  شروع  برای  نیاز  پیش  عنوان 
می شوند  گرفته  نظر  در  شرکت ها 
و  پائول   – ویدرشیم   ،1۹78 )بیلکای، 
هدف  منابع  این   .)1۹78 همکاران، 
باعث  و  کرده  تحریک  را  گذاری  سرمایه 
افزایش سطح تعهد به بازارهای خارجی 
می شود، بنابراین، شرکت ها امکان کاربرد 
یک استراتژی صادرات را خواهند داشت 
 .)1۹78 همکاران،  و  پائول   – )ویدرشیم 
منابع  از  یکی  به  مالی  دارایی های  بعدا، 
صادرات  عملیات  در  شرکت ها  رقابتی 

کا، 2002(. تبدیل شد )کاال
تان و همکارانش )2007( بر این باورند 
شرکت  یک  انتقال  بر  شرکت  منابع  که 
صرفا از شرکت داخلی به یک شرکت بین 
المللی تاثیرگذار است. تصور بر این است 
کافی  که تنها شرکت های با سرمایه مالی 
تبدیل  هزینه ها،  همه  جبران  به  قادر 
کننده و حفظ سودآوری  شدن به صادر 
خود می باشند )داس و همکاران، 2007، 
مینتی و زائو، 2011(. مطالعات تجربی نیز 
که سامت سرمایه یک شرکت  نشان داد 

شکل 1: چارچوب مفهومی

هزینه های 
درک شده

رفتار 
صادرات

منابع مالی 
داخلی

منابع مالی 
خارجی

هزینهسرمایه

مدل و فرضیات
هزینه های درک شده

هزینه  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد 
توضیح  در  داری  معنی  عامل  صادرات 
جانسون،  و  )برنارد  شروع  به  تمایل 
توسط  صادرات  کنش  وا سطح  و   )2004
همکاران،  و  )داس  شرکت هاست 
2007(. بر همین اساس، منابع پیشنهاد 
صورتی  در  تنها  شرکت ها  که  می دهند 
باشند،  مثبت  انتظار  مورد  سودآوری  که 
)بانز  دهند  انجام  صادرات  می توانند 
کریستوبال و همکاران، 2008، داس و   –
همکاران، 2007، روبرتز و تایبوت، 1۹۹7(. 
کاراجان  مطالعه انجام شده توسط ان و 
)2011( نتایج مشابهی را در سطح کشوری 
کاهش  استراتژی های  که  داد  نشان 
توسط  شده  اتخاذ  صادرات  هزینه های 
به  شرکت ها  تمایل  افزایش  باعث  دولت 
دیدگاه  از  بنابراین،  می گردد.  صادرات 
 ، که  شده  استدالل  استراتژیک،  رفتار 
شده  درک  هزینه های  که  صورتی  در 
باالتر از درآمد برآورد شده باشد، سرمایه 
پویا  استراتژی  یک  صادرات  گذاری های 

نیست. 
پیشنهاد  سازی  المللی  بین  مدل 
سمت  به  نگرش ها  و  درک  که  می دهد 
هزینه ها، رفتار صادراتی شرکت ها را تحت 
گاالن، 2011(.  تاثیر قرار می دهد )آسدو و 
کار  کسب و  در همین راستا، یک مطالعه 
که شرکت ها تا زمانی  کرد  بین المللی ادعا 
که هزینه ها را به عنوان یک مانع در نظر 
گذاری در بخش  بگیرند، مایل به سرمایه 
صادرات نخواهند بود )کوتاب و سینکوتا، 
که مقاومت در  1۹۹2(. توضیح داده شده 
بدبینانه  باور  یک  حاصل  صادرات  برابر 
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نسبت  و  داخلی  نقدینگی  توسط  که 
بدهی به دارایی خالص آن شرکت اندازه 
میل  بینی  پیش  برای  می شود،  گیری 
)گراناوی  است  مهم  صادرات  به  شرکت 
روی  بر  ما  مطالعه   .)2007 همکاران،  و 
عوامل مالی منابع داخلی و رفتار صادرات 
به  متوسط  و  کوچک  مالی  شرکت های 
رقابتی شرکت، مطابق  عنوان یک منبع 
با حوزه SMEs بحث شده در بخش قبلی 

متمرکز است. 
کافی به  در همین راستا، منابع مالی نا
عنوان یک مانع در نظر گرفته شده که مانع 
گذاری شرکت در حوزه صادرات  از سرمایه 
رشد  که  شده  داده  توضیح  می گردد. 
آن ها  صادرات  استراتژی  جمله  از   SMEs
می گردد  محدود  سرمایه  کمبود  توسط 
)لئونیدو، 1۹۹5، ریکونا – سیلونت، 2005(، 
چون بسیاری از شرکت ها متکی بر منابع 
و  )اولیورا  هستند  داخلی  محدود  مالی 
فورتوناتو، 2006، ووس و همکاران، 2007(. 
کردند  کوتاری )1۹84( استدالل  ک و  کایانا

کافی مانه از شروع صادرات  که سرمایه نا
شرایط  این  در  چون  می گردد،  شرکت ها 
تامین مالی هزینه های  به  شرکت ها قادر 
اضافی تحمیل شده به شرکت نخواهند 
بود. با استناد به این بحث، فرض بر این 
یک  عنوان  به  کنندگان  صادر  که  است 
بهتری  داخلی  مالی  سرمایه  دارای  گروه 
که  کنندگان هستند  به غیرصادر  نسبت 
کردن  دنبال  اجازه  آن ها  به  مساله  این 

استراتژی صادرات را می دهد. 
مالی  منابع  دارای  کنندگان  صادر 
کنندگان  غیرصادر  به  نسبت  بهتری 

می باشند. 

محدودیت مالی خارجی
محدودیت مالی خارجی توسط مقایسه 
بودجه  با  شرکت ها  واقعی  رشد  نرخ 
که  رشدی  نرخ  کثر  حدا و  خارجی  مالی 
دست  به  کمکی  چنین  بدون  می توانند 
و  )بیک  می شود  گیری  اندازه  آورند، 

همکاران، 2006(. محدودیت سرمایه ای 
در صورتی که نرخ رشد واقعی بسیار بزرگتر 
تحقق  باشد،  انتظار  مورد  رشد  نرخ  از 
استراتژی های  ترتیب،  این  به  می یابد. 
صادرات  گذاری  سرمایه  شامل  که  رشد 
کافی  که سرمایه خارجی نا است، تا زمانی 
باشد، تحقق نخواهد یافت )هیتچسون 
و زاویر، 2006(. همچنین، شواهد تجربی 
که موفق  که شرکت هایی  نشان می دهد 
به مدیریت بودجه خارجی هستند، رشد 
مالی  بودجه  با  آنچه  به  نسبت  باالتری 
انتظار دارند، خواهند شد )باتن و هیتاوا، 
کسب  صادرات،  رفتار  حوزه  در   .)1۹۹۹
برجسته  اثرات  بیانگر  خارجی  سرمایه 
برای  شرکت  یک  تصمیم  بینی  پیش  در 
منابع   .2008۹ )زیا،  است  صادرات 
عوامل  که  می دهند  پیشنهاد  مدیریتی 
به  خصوصی  بانک های  از  مالی  خارجی 
عنوان محرک به منظور تشویق مشارکت 
شرکت ها در حوزه صادرات عمل می کنند 
سرمایه  دیگر،  طرف  از   .)1۹۹8 )لیندو، 
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میان  در  شرکت  از  بیرون  از  محدود 
و  بوده  تر  برجسته  کنندگان  غیرصادر 
دارای تاثیر منفی بر تصمیمات صادرات 
آن ها خواهد بود )بیلکی، 1۹78، لیئوندو، 

1۹۹5، زیا، 2008(. 
غیرصادر  به  نسبت  کنندگان  صادر 
خارجی  مالی  منابع  دارای  کنندگان 
چارچوبی   1 شکل  هستند.  محدودتری 

کننده اتخاذ  برای عوامل مالی رفتار صادر 
شده در این مطالعه را نشان می دهد. 

 

روش تحقیق
جمع آوری نمونه و داده

نمونه در این مطالعه شامل شرکت های 
در  کننده  تولید  متوسط  و  کوچک 

که از پایگاه داده  کشورهای مختلف است 
شرکت های  است.  شده  گرفته  مالزی 
میزان  به  که  این  دلیل  به  تولیدی 
اقتصادی  فعالیت های  به  چشمگیری 
کشور کمک کرده و جایگاه برجسته ای در 
مطالعه  این  برای  دارند،  جهانی  تجارت 
به  خدماتی  شرکت های  شد.  انتخاب 
منظور ایجاد یک نمونه همگن، اجتناب 

صادر کنندهغیرصادر کنندهمشخصات

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

14/2610/8120/6710/77سال های عملیات

13/178/90----سال های صادرات

59/8829/12----گردش مالی صادرات

درصددرصدگردش مالی کل )میلیون(

50.717.8کمتر از RM1 میلیون

29.635.5بین RM1 میلیون تا RM10 میلیون

 19.746.7بیش از RM10 میلیون

درصددرصدکل کارمندان

59.225.2کمتر از 20

17.8 18.3بین 20 و 50

 57.0 22.5بیش از 50

درصددرصدنوع صنعت

45.156.1غیربادوام 

16.8 19.7بادوام

 35.227.1غذایی / کشاورزی

درصددرصداصول محصول

19.729.0صنعتی

 54.943.0مصرف کننده 

 25.428.0هر دو

جدول 1: مشخصات نمونه
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اندازه  اعتبار  بهبود  و  محتوا  سوگیری  از 
گذاشته شد. کنار  گیری ها از این مطالعه 

در این مطالعه از پرسشنامه به عنوان 
استفاده  داده  آوری  جمع  برای  ابزاری 
طراحی  منابع  از  پرسشنامه  این  شد. 
که در بخش زیر  و اتخاذ شد و همانطور 
اطاعات  حاوی  گرفته،  قرار  بحث  مورد 
آنالیز  برای  مالزی  داده  پایگاه  از  تکمیلی 
سواالت،  وضوح  ارزیابی  برای  می باشد. 
دستورالعمل ها و فرمت پاسخ، یک نمونه 
کار به صورت  کسب و  کوچک از صاحبان 
ترجمه  از  بعد  شد.  انتخاب  فرض  پیش 
یک  به  )نهایی(  شده  بازنگری  نسخه 

به  نظرسنجی  لینک  آناین،  نظرسنجی 
صاحبان شرکت ها ارسال شد. استفاده از 
نظر سنجی آناین برای پاسخ دهندگان 
راحت تر است، چون باعث صرفه جویی 
در زمان و تاش آن ها و همچنین سرعت 
نظرسنجی های  به  نسبت  پاسخ  باالتر 
می گردد  سنتی  صورت  به  شده  پست 

)رایت، 2006(. 
دوره  یک  طی  نظرسنجی  داده های 
6 ماهه بین سپتامبر 2012 و مارس 2013 
جمع آوری شد )1(. لینک این نظرسنجی 
تصادفی  صورت  به  که  شرکت   11۹0 به 
ارسال  بود،  شده  انتخاب  داده  پایگاه  از 

درصد واریانسمقدار ویژهبارگذاریمقیاس و آیتم

)α =0.729( 2/52322/935--هزینه های درک شده

----10/611.اصالح محصول / تولید

----20/670.دوره ها / آموزش صادرات

----30/771.تدارکات و بازاریابی

----40/698.هزینه های اداری

----50/722.مالیات های مربوطه

)α=0.850( 2/49922/722--محدودیت مالی خارجی

----10/855.نیاز به بودجه مالی خارجی بیشتر

2. محدودیت اعتبار خارجی ارائه 
----0/894شده

----30/849.مهار توسط اندازه

)α =0.486( 14/886 1/638--محدودیت مالی داخلی

----10/860.نقدینگی کافی

----20/743.بهبود عملکرد مالی

----30/477.قابلیت دسترسی به دارایی ها

جدول 2: نتایج آنالیز آماری برای متغیرهای اکتشافی

ترمال سازی  با  واریماکس  آنالیز مولفه اصلی، روش چرخشی:  N، روش استخراج،   =  356

α = کاسیر. چرخش در چهار تکرار متقارن شد. آلفا کرونباخ

شد. در یک دوره سه ماهه، 213 شرکت یا 
17/۹0 پاسخ دهنده به پرسشنامه پاسخ 
دیگر  پاسخ  یادآوری، 146  از  بعد  دادند. 
کل 35۹ پاسخ یا نرخ  به منظور افزایش 
پاسخ 30/17 درصد دریافت شد. با این 
حال، سه پاسخ به دلیل ناقص بوده رد 
شد، بنابراین، نرخ خالص پاس به 356 
یا 2۹/۹1 درصد رسید. شرکت ها  شرکت 
درصد(   60/11( کننده  صادر   214 شامل 
درصد(   3۹/8۹( کننده  غیرصادر   142 و 
بر  را  نمونه  مشخصات   1 جدول  بودند. 

اساس وضعیت صادرات ارائه می کند. 

ساختارها و اقدامات
این  در  گیری  اندازه  آیتم های  همه 
مطالعه از مطالعات مقایسه ای با اندازه 
گیری سازه های مشابه اتخاذ شد. متغیر 
بر  که  بوده  شده  درک  هزینه  کتشافی،  ا
 1 از  لیکرت  ای  نقطه  پنج  مقیاس  روی 
بسیار  )هزینه   5 تا  پایین(  بسیار  )هزینه 
صاحبان  از  که  شد  گیری  اندازه  باال( 
که پنج نوع هزینه  شرکت ها خواسته شد 
کنند: اصاح محصول / تولید،  را تعیین 
 / تدارکات  صادرات،  دوره   / آموزش 
بازاریابی، اداری )مجوز دهی و تشریفات 
و  )خان  مربوطه  مالیات های  و  اداری( 

کالیراجان، 2011(. 
متغیر  سه  و  دو  به  مربو  آیتم های 
نقطه  پنج  مقیاس  روی  بر  نیز  کتشافی  ا
گسترده  ای لیکرت به دنبال یک بررسی 
منابع ایجاد شد )کارپنتر و پترسون، 2002، 
گریفیت،   ،2005 همکاران،  و  کیزارکی 
سه  دارای  داخلی  مالی  منابع   .)2011
کافی از منابع  ویژگی می باشد: نقدینگی 
قابلیت  و  مالی  عملکرد  بهبود  داخلی، 
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و همچنین هم خطی بودن انجام شد. 
که نظرسنجی ها تنها توسط  تضمین شد 
یک پاسخ دهنده به منظور تایید معیار 
می شود.  داده  پاسخ  کلیدی  اطاعات 
با  محرمانه  صورت  به  نظرسنجی  لینک 
آن ها  شخصی  ایمیل  آدرس  از  استفاده 
همه  و  شد  ارسال  دهندگان  پاسخ  به 
را دریافت  ایمیل ها  این  پاسخ دهندگان 
دهندگان  پاسخ  همه  همچنین،  کردند. 
با تعریف SMEs موافق بودند و همانطور 
گزارش شد، در صنعت  که در پایگاه داده 
منظور  به  بودند.  کار  مشغول  تولیدی 
تضمین همگن بودن نمونه، شرکت هایی 
با  مربوطه  شبکه  کنندگان  عرضه  که 
شرکت های بین المللی خارجی بودند، از 
لیست حذف شدند و موسسات کارآفرین 
نیز در این مطالعه قرار داده نشدند. عاوه 
گونه تفاوت معنی داری بین  بر این، هیچ 
پاسخ   146 و  اولیه  دهنده  پاسخ   213
بنابراین،  نداشت،  وجود  بعدی  دهنده 
پاسخ  عدم  سوگیری  که  است  منطقی 

ارائه نشد. 

میزان  به  می تواند   CMB اثر  گرچه  ا
حداقل باشد، اما باید اقداماتی به منظور 
گیرد  صورت  سوگیری  عدم  تضمین 
)کونوای و النس، 2010(. بر همین اساس، 
و  شد  انجام  کتوره هارمان  فا تک  تست 
کوواریانس  کثر  کتوری برای ا هیچ تک فا
موجود  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  در 
اختصاص نیافت )پودسکوف و همکاران، 
کتور سازگاری  آنالیز فا 2003(. همچنین، 
داخلی قابل قبولی برای همه متغیرهای 
داده  نشان   2 جدول  در  که  کتشافی  ا
مساله  نهایت،  در  کرد.  گزارش  را  شده، 
گوها  پیش  میان  در  بودن  خطی  هم 
واریانس  تورم  کنترل  اقدام  دو  طریق  از 
متغیرهای  همه  برای   VIF که   ،)VIF(
و 2/22  بین 1/08  محدوده  در  مستقل 
داده  نشان  همبستگی  ماتریس  و  است 

شده در جدول 3 مشاهده نشد. 

نتایج
آنالیـــز  از  اســـتفاده  بـــا  فرضیـــات  همـــه 

انحراف میانگینمتغیرها
123456استاندارد

متغیرهای اکتشافی

0/10-13/080/80.هزینه های درک شده

23/420/700/06.منابع مالی داخلی

33/311/070/16.منابع مالی خارجی

متغیرهای شاهد

0/21-418/1011/220/060/35.سال های عملیات

53/240/670/180/060/140/08.درجه محصول

0/070/490/01-60/070/45.اندازه

0/100/69-0/100/41-70/100/48.گردش کاری

جدول 3: میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی ها

N = 356، میانگین و انحراف استاندارد. برای اندازه )تعداد کارکنان( و گردش کاری محاسبه 

نشد، چون این پارامترها در دسته بندی گرارش شد.

وثیقه.  عنوان  به  دارایی ها  به  دسترسی 
را  مساله  سه  خارجی  مالی  محدودیت 
که )1( شرکت  ارزیابی می کند، در صورتی 
نسبت  بیشتری  خارجی  منابع  نیازمند 
اعتبار   )2( آورده،  دست  به  ایرا  آنچه  به 
 )3 و  باشد  محدود  شده  ارائه  خارجی 
اندازه آن ها مانع از دستیابی به وام های 
گردد.  خارجی بیش از یک مقدار خاص 
رفتار  وابسته  متغیر  مطالعه،  این  در 
صادرات بر اساس وضعیت صادرات یک 
گیری شده و به فرم باینری  شرکت اندازه 
گذاری شده است: صفر برای شرکت  کد 
صادر  شرکت  برای   1 و  کننده  غیرصادر 
کننده. این مساله تصمیم برای شروع یا 

عدم شروع صادرات را تعیین می کند. 
داده های  آماری،  آنالیز  منظور  به 
گزارش شده برای شرکت کوچک  تکمیلی 
اثرات  کنترل  و متوسط مالزی به منظور 
این  شد.  بازیابی  شرکت ها  ویژگی های 
طبیعی  )الگوریتم  سن  شامل  اطاعات 
)تعداد  اندازه  عملیات(،  سال های 
به  شده  )گزارش  کاری  گردش  کارکنان(، 
محصول  اصول  بندی(،  دسته  صورت 
دو(،  هر  یا  کننده  مصرف  )صنعتی، 
یا  ماندگار  مصرف،  )غیرقابل  صنعت 
محصول  تجارت  و  کشاورزی(   / غذایی 
)نرخ افزایشی از 1 تا 5 اعطاء شده توسط 
رقابت  اساس  بر  مالزی   SME شرکت 
بودن  فرد  به  منحصر  و  قیمت  پذیری 

محصول( است. 

آنالیز آماری
آنالیز آماری، اقدامات قابل  از اجراء  قبل 
و  پاسخ  سوگیری  مقابل  در  توجهی 
 )CMB( غیرپاسخ، سوگیری روش معمول
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رگرســـیون لجســـتیک چندگانـــه بـــه منظـــور تمایـــز بیـــن صـــادر 
کتشافی  کنندگان تســـت شـــد. متغیرهای ا کنندگان و غیرصادر 
هزینه هـــای درک شـــده، منابع مالی داخلـــی و محدودیت مالی 
خارجـــی و همچنیـــن متغیرهـــای شـــاهد بحث شـــده در بخش 
گنجانده شـــد. نتایج مدل و ســـطح معنی  قبلـــی در ایـــن مـــدل 
داری آن در جـــدول 4 ارائه شـــده اســـت. بر همین اســـاس، این 

مـــدل می توانـــد به صـــورت زیر نوشـــته شـــود:
وضعیت صادرات = α 1 هزینه های درک شده + α 2 منابع مالی 
داخلی + α 3 محدودیت مالی خارجی + )α 4 سن + α 5 اندازه + 

کاری( گردش   α 6

این مدل به لحاظ آماری در سطح 0/001 معنی دار است و 
دقت کلی پیشگویی مدل 75/8 درصد است. این مساله نشان 
کوچک و متوسط با  که وضعیت صادرات شرکت های  می دهد 

انحراف استانداردßفاکتورها

0/210/14هزینه های درک شده

0/210/16منابع مالی داخلی

0/100/10-منابع مالی خارجی 

0/040/01سال های عملیات

0/140/20درجه محصول

0/340/14اندازه

0/360/09گردش کاری

صنعت

0/600/33غیربادوام

0/270/42بادوام

اصول صنعتی

0/08-مصرف کننده

0/050/39ثابت

جدول 4: رگرسیون لجستیک

N =356، دو متغیر ساختگی برای سه صنعت ایجاد شد، محصوالت 

غذایی و کشاورزی از مطالعه کنار گذاشته شد، دو متغیر ساختگی 

مصرف  و  صنعتی  محصوالت  شد،  ایجاد  محصول  اصول  سه  برای 

کننده از مطالعه کنار گذاشته شد.

معرفی عوامل مالی به خوبی توضیح داده شد. 
مدل  این  در  آماری  لحاظ  به  کتشافی  ا متغیرهای  همه 
 3 و   2 فرضیات  از  تنها  نتایج  حال،  این  با  است.  دار  معنی 
که  حمایت می کند، اما حمایتی از فرضیه1 نمی کند. فرضیه 2 
بهتری  داخلی  مالی  منابع  دارای  کنندگان  صادر  می کند  ادعا 
گرفت. با  کنندگان هستند، مورد تایید قرار  نسبت به غیرصادر 
این حال، این رابطه اثر عّلت را نشان نداد. بنابراین، می توان 
کنندگان  که یک موضع مالی قوی در میان صادر  کرد  استدالل 
لحاظ  )به  باالتر  کیفیت  با  شرکت های   )1( که  می دهد  نشان 
مالی( به احتمال بیشتری به دنبال استراتژی صادرات هستند 
کمک  استراتژی صادرات   )2( یا  و  و همکاران، 2007(  )گرینوای 
همکاران،  و  )داس  می کند  شرکت ها  مالی  عملکرد  به  مثبتی 
کنندگان توسط سرمایه  که بیان می کند صادر  2007(. فرضیه 3 
می شوند،  محدود  کمتر  کنندگان  غیرصادر  به  نسبت  خارجی 
بهتر  که دسترسی  این مساله نشان می دهد  نیز حمایت شد. 
را تشویق به صادرات می کند  به منابع مالی خارجی شرکت ها 
)وستد و همکاران، 2001، زیا، 2008( و یا سودآوری صادرات به 
که سود مالی خود را ترجیحا توسط  کرده  کمک  کنندگان  صادر 
وام دهندگان خارجی بهبود ببخشند. از طرف دیگر، پی بردیم 
کنندگان به دنبال توسعه یک اعتبار مالی ارزشمند  که غیرصادر 

جهت تحقق رضایت طلبکاران خود می باشند. 
آماری معنی  به لحاظ  گرچه متغیر هزینه های درک شده  ا
دار بود، اما اثر آن خاف آنچه در فرضیه 1 پیشنهاد شده بود، 
هزینه های  کنندگان  صادر  که  داد  نشان  نتایج  می باشد. 
صادرات باالتری نسبت به غیرصادر کنندگان درک می کنند. این 
که در واقع تنها آن دسته از شرکت های  مساله پیشنهاد می دهد 
از هزینه های  برآورد واقعی  ایجاد  که قادر به  کوچک و متوسط 
کنندگان موفق  شرکت در صادرات هستند، می توانند به صادر 
هزینه ها  این  پنداشتن  ناچیز  دیگر،  عبارت  به  شوند.  تبدیل 
که قادر به رقابت در بازارهای  منجر به ایجاد محصوالتی شده 
کرد  ارائه  را  مشابهی  نتایج  قبلی  مطالعه  نیستند.  صادراتی 
المللی شدن  کنندگان موانع اصلی بین  که صادر  و نشان داد 
این   .)204 داروچ،  و  )شاو  می دانند  هزینه  با  مرتب  عوامل  را 
از  مساله ممکن است توسط هزینه های واقعی صادرات بیش 
کسب  هزینه های مورد انتظار اولیه ایجاد شود. شاید، اطاعات 
درباره  کافی  اطاعات  صادرات،  از  قبل  مرحله  طول  در  شده 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره135  ||  مردادماه1399

44



که شرکت ها خودشان  هزینه ها، تا زمانی 
ارائه  اند،  گذاری نکرده  اقدام به سرمایه 
که  این است  بر  ندهد. همچنین، تصور 
هزینه های باالی صادرات احتماال نشانه 
به  تمایل  یا  و  خاص  مدیریتی  عاقه  ی 
که در منابع نیز  بین المللی شدن باشد 
ذکر شده است )تان و همکاران، 2007(. 
داخلی  محرک  عنوان  به  عوامل  این 
صادرات  تصمیمات  کننده  تعیین 

شرکت ها عمل می کند. 
سه متغیر شاهد سال های عملیات، 
کاری در این مدل معنی  گردش  اندازه و 
چون  نیست،  آور  تعجب  نتایج  بود.  دار 
که  توسط مطالعات قبلی حمایت شده 
قدمت  معموال  صادراتی  شرکت های 
و   )2011 زائو،  و  )منیت  داشته  بیشتری 
کارکنان بیشتر و سودآوری باالتری  دارای 
 .)2007 همکاران،  و  )داس  می باشند 
یک  صادرات  بخش  در  گذاری  سرمایه 
انباشته  تجربه  بر  زا مبتنی  رویکرد درون 
در  کار  و  کسب  سال های  طول  در  شده 
مساله  این  بنابراین،  است،  محلی  بازار 
قدیمی تر  شرکت های  که  شده  باعث 
صادرات  به  شروع  بیشتری  احتمال  به 
کنند. بر همین اساس، این استراتژی به 
شرکت ها این امکان را می دهد که کارکنان 
عملیات های  توسعه  برای  را  بیشتری 
دونکرز،  و  )واروال  کنند  استخدام  خود 

 .)2002

بحث و بررسی
تحقیقات قبلی به طور گسترده به بررسی 
احتماال  که  خارجی  و  داخلی  سوابق 
که شرکت در حال سرمایه  تعیین می کرد 
)لئوندو،  پرداخت  خیر،  یا  است  گذاری 

توسعه  شورای  مثال،  عنوان  به   .)1۹۹5
یکی  که  کرد  گزارش   )2010( مالزی   SME
صادرات  از  مانع  که  شده  درک  موانع  از 
توانایی  عدم  می شود،  مالزی  در   SME
محصوالت  توسعه  در  شرکت ها  این 
وجود  عدم  دلیل  به  متمایز  و  نوآورانه 
طرز  متعاقبا،  قابلیت هاست.  و  منابع 
به  اعتماد  باعث  آن ها  اعتقادات  و  فکر 
کمتر این شرکت ها می شود. به این  نفس 
ترتیب، آن ها از رقابت در بازارهای جهانی 
منصرف  خارجی  نوآورانه  محصوالت  با 

خواهند شد.
عاوه بر این، موضع مالی نیز به عنوان 
کلیدی هنگام در نظر  یکی از ماحظات 
)گرانوای  می کند  ظهور  صادرات  گرفتن 
زائو، 2011(.  و  مینتی  همکاران، 2007،  و 
تحقیقات قابل توجهی در زمینه بررسی 
عوامل مالی پشت تصمیمات صادرات، با 
گذاری  هزینه به عنوان مانع و یا سرمایه 
است.  گرفته  صورت  محرک  عنوان  به 
تصمیم  بر  ترکیبی  اثرات  وجود،  این  با 
مانده  بررسی  بدون  نسبتا  صادرات  به 
که هر دو عامل همزمان  است، هر چند 
شرکت ها  شدن  المللی  بین  مسیر  در 
که، اثرات  کرده است. مهم تر این  ظهور 
مالی بر تصمیم به صادرات مساله شایع 
در بازارهای نوظهور است، اما این اثرات 
منظور  به  است.  نشده  درک  چندان 
و  هزینه  تحقیقاتی،  شکاف  این  تحقق 
 SMEs سرمایه گذاری و وضعیت صادرات
با استفاده از داده های تجربی از مالزی به 
کشور با صادرات  عنوان نمونه ای از یک 
به طور  گرفت.  قرار  فشرده مورد مطالعه 
کننده  متمایز  مالی  مشخصات  ویژه، 
شرکت های غیرصادراتی و صادراتی از نظر 
آن ها،  شده  درک  صادرات  هزینه های 

مالی  محدودیت  و  داخلی  مالی  منابع 
خارجی توسعه یافته است. هدف بررسی 
منابعی است که بیان می کند این سازه ها 
صادرات  رفتار  توجه  قابل  پیشگوهای 

شرکت ها می باشند. 
صادر  که  می دهد  نشان  یافته ها 
کنندگان در مقایسه با غیرصادر کنندگان، 
منابع مالی داخلی باالتر و محدودیت های 
پایین تری از مسائل مالی خارجی را درک 
هزینه های  آن ها  همچنین،  می کنند. 
کنندگان  غیرصادر  به  نسبت  بیشتری 
درک می کنند. ابتدا، عملکرد مالی )از نظر 
نقدینگی داخلی و دارایی های ملموس( 
کنندگان  ارتباط مثبتی با مشارکت صادر 
دارد. مطالعات قابل توجهی وجود دارد 
کتور  که نشان می دهد منابع مالی یک فا
در  شرکت ها  مشارکت  بر  موثر  ضروری 
حوزه صادرات است )گرانوای و همکاران، 
زائو، 2011،  و  مینتی  کالکا، 2002،   ،2007
به  کنندگان  صادر  اغلب،   .)2008 زیا، 
محلی  بازار  در  برتر  جایگاه  حفظ  دنبال 
قبل از سرمایه گذاری در بازارهای خارجی 
 .)2013 همکاران،  و  )کانسینو  می باشند 
مزیت رقابتی در بازار داخلی به ایجاد یک 
کافی به منظور شروع  مساله مالی داخلی 
کرده و بنابراین،  کمک  عملیات صادرات 
کنندگان  غیرصادر  از  آن ها  تمایز  باعث 
می شود. عاوه بر این، منابع مالی داخلی 
می تواند  کنندگان  صادر  میان  در  قوی 
حاصل فعالیت های صادراتی آن ها باشد. 
که  صادرات یک رویکرد استراتژیک است 
و  دانش  به  دستیابی  شبکه ها،  ایجاد  با 
مالی  دستاوردهای  همچنین  و  فناوری 
دارد  همراه  به  شرکت ها  برای  را  مزایایی 
)هیت و همکاران، 2007(. بنابراین، تنها 
افرادی که دارای سودآوری مالی هستند، 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره135  ||  مردادماه1399

45



کننده باقی خواهند ماند، در حالی  صادر 
ج خواهند شد.  که بقیه از این دور خار

از  محـــدود  مالـــی  منابـــع  دوم، 
منابـــع خارجـــی ارتبـــاط منفـــی بـــا درک 
صـــادرات دارد و ایـــن مســـاله ســـازگار بـــا 
تحقیقـــات قبلی اســـت )باتـــن و هاتوای، 
 .)2006 زاویـــر،  و  هوتچینســـون   ،1۹۹۹
ســـرمایه  نیازمنـــد  صـــادرات  عملیـــات 
کـــه اغلـــب  گـــذاری قابـــل توجهـــی اســـت 
تامیـــن مالـــی داخلـــی حمایـــت  توســـط 
کـــردن  دنبـــال  بنابرایـــن،  نمی شـــود. 
ســـرمایه خارجـــی بـــا در نظر داشـــتن یک 
اســـتراژی صـــادرات، بـــه ویـــژه در میـــان 
SMEs ضروری اســـت )ووس و همکاران، 
از  ایـــن وجـــود، آن هـــا اغلـــب  بـــا   .)2007
دســـتیابی بـــه منابع خـــودداری می کنند 
که ایـــن مســـاله به میـــزان قابـــل توجهی 
کاهش  توانایـــی آن هـــا بـــرای صـــادرات را 

می دهد )بیک و همـــکاران، 2006، برنارد 
و جانســـون، 2004، چائـــو و فنـــگ، 2000، 
گریفت، 2011،  کرازی و اولفســـون، 1۹۹7، 
تانوس، 1۹۹7، وستد و همکاران، 2001(.
کننـــدگان بـــه  بـــه عبـــارت دیگـــر، صـــادر 
گـــروه احتمـــاال بـــه دنبـــال  عنـــوان یـــک 
منابـــع  از  کافـــی  مالـــی  اعتبـــار  تامیـــن 
کنندگان  خارجـــی هنگامی کـــه غیرصـــادر 
آن  بـــه  دســـتیابی  در  چالش هایـــی  بـــا 
دیـــدگاه  از  می باشـــند.  هســـتند،  روبـــرو 
کـــه  کـــرد  فـــرض  می تـــوان  متفـــاوت، 
دسترســـی به منابـــع مالی خارجـــی برای 
کننـــدگان آســـان تـــر اســـت، چون  صـــادر 
مشـــخصات مالـــی آن هـــا بهبـــود می یابد 
کاهش  و بنابرایـــن، خطـــر وام دهنـــدگان 
پیـــدا می کند. یـــک اعتبار خـــوب و روابط 
قـــوی با بانک ها دسترســـی به ســـرمایه را 
کی  کیزرا تسهیل می بخشـــد )براو، 2002، 

کاناوس و  و همـــکاران، 2005، هرنانـــدز - 
مارتینز - ســـوالنو، 2006، پلتونمی و وریو، 

 .)2012
کـــه، نتیجـــه مـــورد انتظار  ســـوم این 
در  شـــده  درک  هزینـــه  کـــه  اســـت  ایـــن 
کننـــدگان باالتر اســـت،  میـــان غیرصـــادر 
بنابرایـــن ایـــن مســـاله باعـــث جلوگیـــری 
صـــادرات  در  آن هـــا  گـــذاری  ســـرمایه  از 
که در آنالیز مشـــاهده نشـــد. تاش  شـــده 
کنندگان  که چـــرا صـــادر  بـــرای درک ایـــن 
هزینه هـــای صادراتـــی بیشـــتری نســـبت 
کننـــدگان درک می کننـــد،  بـــه غیرصـــادر 
انجام شـــد. بررســـی تحلیلی منابع تاحد 
خاصـــی بینش هایـــی بـــه منظـــور توجیه 
کـــرد. صـــادرات یـــک  ایـــن مســـاله ارائـــه 
اســـتراتژی ریســـک دار بـــه دلیـــل نیـــاز به 
گســـترده اســـت  گـــذاری مالـــی  ســـرمایه 
کار،  )تانـــوس، 1۹۹7(. قبل از شـــروع این 
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از  زیـــادی  تاحـــد  صادراتـــی  هزینه هـــای 
کســـب شـــده بـــرآورد  دانـــش و اطاعـــات 
هزین هـــای  حـــال،  ایـــن  بـــا  می شـــود. 
که  غیرمنتظـــره ممکن اســـت بعـــد از این 
کردند، یا  شـــرکت ها شـــروع بـــه صـــادرات 
به عنـــوان هزینه هـــای جدیـــد و غیرقابل 
هزینه هـــای  افزایـــش  یـــا  و  بینـــی  پیـــش 
خ دهـــد. به ایـــن ترتیـــب، صادر  واقعـــی ر
کننـــدگان هزینه هـــای بیشـــتری نســـبت 
انتظـــار  کننـــدگان  غیرصـــادر  آنچـــه  بـــه 
دارنـــد، تجربـــه می کننـــد. با ایـــن وجود، 
توســـط  شـــده  درک  بـــاالی  هزینه هـــای 
کننـــدگان لزوما بد نیســـت، چون  صـــادر 
ایـــن هزینه ها منجـــر به یک انتظـــار واقع 
در  کـــی  ادرا اعتقـــاد  بـــه  نســـبت  بینانـــه 
طـــول مرحلـــه ادامـــه صـــادرات می گردد. 
همچنیـــن، یافته هـــا می تواند با ترســـیم 
چارچوب بین المللی شـــدن تفسیر شود 

کـــه آرمان های  )تـــان و همـــکاران، 2007( 
محـــرک  داخلـــی  صـــورت  بـــه  مدیریتـــی 
رفتـــار صادراتی شرکت هاســـت. بر همین 
اســـاس، هزینه های باالی صادرات درک 
کنندگان بیانگر این  شـــده در میان صادر 
که این شـــرکت ها واقـــع بینانه تر،  اســـت 
عاقـــه مندتـــر و آمـــاده برای تعهـــد منابع 

جهـــت اجـــراء اســـتراتژی می باشـــند. 

نتیجه گیری
SMEs بـــه میـــزان قابل توجهی به رشـــد 
کمـــک  کشـــورها  اقتصـــادی بســـیاری از 
می کننـــد. تاش هـــای مداومی به منظور 
تســـهیل عملیـــات آن هـــا از جملـــه بیـــن 
المللی شـــدن باید انجام شـــود )ایوب و 
فریکســـانت، 2014(. بنابراین، تحقیقات 
در زمینـــه عوامـــل صـــادرات یـــک تاش 
سراســـر  در  محققـــان  بـــرای  ارزشـــمند 

تجـــارت  اقتصـــادی، مالـــی،  حوزه هـــای 
بیـــن المللـــی و مدیریت اســـت. در حالی 
کـــه  کـــه تحقیقـــات قبلـــی ادعـــا می کنـــد 
گیـــری جهانـــی و نوآورانـــه عوامل  جهت 
بـــرای  اصلـــی صـــادرات  کننـــده  تعییـــن 
SMEs می باشـــد )روســـلی، 2012(، ایـــن 
مطالعـــه بـــه منظـــور تکمیل این مســـاله 
با بررســـی عوامـــل مالـــی رفتار صـــادرات 
از  منســـجم  چارچـــوب  یـــک  طریـــق  از 
)هزینـــه(  و موانـــع  )ســـرمایه(  محرک هـــا 
انجـــام شـــد. پـــازل تجربـــی بـــا اســـتفاده 
مالـــزی  در  کشـــور  خـــاص  داده هـــای  از 
کشـــور در میان  بـــه عنـــوان مهـــم تریـــن 
کمـــک  ارائـــه  در  نوظهـــور  اقتصادهـــای 
گرچه  کار حل شـــد. ا کســـب و  مالـــی بـــه 
آنالیـــز آماری ما تعامات بیـــن متغیرها را 
محاســـبه نمی کنـــد، اما نتایج پیشـــنهاد 
 SMEs کـــه صـــادرات در میـــان می دهد 
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ســـرمایه  کافـــی  عرضـــه  بـــا  مالـــزی  در 
خارجـــی و داخلـــی افزایـــش یافتـــه، امـــا 

کاهـــش هزینه هـــا نمی شـــود.  مانـــع از 
کـــه وضعیت  کی از این اســـت  نتایـــج حا
صـــادرات شـــرکت ها می توانـــد بر اســـاس 
مشـــخصات مالـــی آن هـــا تفکیک شـــود 
کننـــدگان دارای منابـــع مالی  کـــه صـــادر 
داخلـــی بهتر و دسترســـی بهتر بـــه منابع 
مالـــی خارجی می باشـــند. با ایـــن حال، 
بیشـــتری  کننـــدگان هزینه هـــای  صـــادر 
کننـــدگان درک  را نســـبت بـــه غیرصـــادر 
که دســـتیابی  می کنند. مشـــاهده شـــده 
بـــه منابع مالـــی خارجی ضروری اســـت، 
دشـــوار   SMEs بـــرای  مســـاله  ایـــن  امـــا 
شـــرکت ها  ایـــن  بنابرایـــن،  می باشـــد. 
کافـــی، حداقل  نیازمند ســـرمایه داخلی 
در مراحـــل اولیـــه صـــادرات می باشـــند. 
همچنیـــن، درک واقع بینانـــه از هزینه ها 
بـــا  مواجهـــه  بـــرای  آن هـــا  آمادگـــی  بـــه 
سراســـر  در  غیرمنتظـــره  چالش هـــای 

کمـــک می کنـــد.  فراینـــد صـــادرات 
اســـتفاده از داده هـــا در میـــان SMEs در 
مالـــزی دیدگاه جدیـــدی در زمینه موانع 
و فرصت هـــای مالـــی صادرات شـــرکت ها 
کشـــورهای در حـــال توســـعه فراهـــم  در 
کـــرده اســـت. بنابرایـــن، یافته ها نشـــان 
کـــه مشـــارکت در صـــادرات در  می دهـــد 
ســـختی  بـــه  یافتـــه  توســـعه  کشـــورهای 
پیشـــگیری  محـــدود  ســـرمایه  توســـط 
شـــده  پیشـــنهاد  همچنیـــن،  می شـــود. 
کـــه بانک ها بـــا بودجـــه مالی بیشـــتر و یا 
ســـهولت الزامـــات تاییـــد وام را در تاش 
به منظـــور تقویت مشـــارکت در صادرات 
بـــه SMEs ارائـــه می کننـــد. اعتبـــار بایـــد 
به صـــورت اســـتراتژیک تخصیـــص یابد، 
کننـــدگان  چـــون نیازهـــای مالـــی صـــادر 

جدید متفاوت اســـت )روبرتـــز و تایبوت، 
1۹۹7(. بـــه عنوان مثال، مبـــارزات مالی 
بـــه عنـــوان یـــک مانـــع در مرحلـــه اولیـــه 
بـــرای نفـــوذ بـــه بازارهـــای بیـــن المللـــی 
کننـــده موفـــق  بـــرای دو شـــرکت صـــادر 
 Noraini Cookies یعنـــی  مالـــزی  در 
)وزارت تجـــارت و صنایـــع بیـــن المللـــی 
مـــورد   Les Copaque و   )2011 مالـــزی، 
و  )هاریـــس  اســـت  گرفتـــه  قـــرار  کیـــد  تا
بـــا  شـــرکت ها  ایـــن   .)2012 همـــکاران، 
مشـــکاتی در مدیریـــت هزینه های خود 
روبرو هســـتند، اما نســـبت به سودآوری 
بیشـــتر از صادرات خوش بین هســـتند. 
در نهایـــت، آن هـــا بـــا تبدیـــل شـــدن به 
برندهای پیشـــرو در ســـطح بیـــن المللی 

بـــر ایـــن چالش هـــا غلبـــه می کننـــد. 
محدودیت هـــای  وجـــود،  ایـــن  بـــا 
متعددی در این رابطه ذکر شـــده است. 
صـــادرات  تصمیمـــات  کـــه،  ایـــن  اول 
کنـــش درونـــی به  ممکـــن اســـت یـــک وا
که در ایـــن مطالعه  برخـــی عوامل باشـــد 
که رگرسیون  ذکر نشـــده اســـت. هر چند 
شـــامل  مطالعـــه  ایـــن  در  شـــده  ارائـــه 
گی هـــای  ویژ از  شـــاهد  متغیـــر  چندیـــن 
که مســـتقیما برای اثرات  شرکت هاســـت 
آرزوهـــا،  ماننـــد  کارآفرینـــی  گی هـــای  ویژ
گیـــری جهانـــی و رفتـــار ریســـک  جهـــت 
انـــی  چـــون  انـــد،  نشـــده  کنتـــرل  پذیـــر 
گی هـــا ممکـــن اســـت به تـــاش برای  ویژ
کنـــد  کمـــک   SMEs شـــروع صـــادرات در
 ،1۹78 بیلکـــی،   ،2011 گاالن،  و  کـــدو  )آ
پائـــول   - ویدرشـــیم   ،2012 روســـلی، 
کـــه،  ایـــن  دوم   .)1۹78 همـــکاران،  و 
تعییـــن  بـــرای  گیـــری  انـــدازه  آیتم هـــای 
مفاهیـــم مالی در ســـازه ها شـــاید ســـاده 
بـــا  را  نتایـــج  تفســـیر  بنابرایـــن  باشـــد، 

کارهـــای آینده  مشـــکل روبرو می ســـازد. 
بـــه  آیتم هـــا  بـــه بررســـی و اصـــاح  بایـــد 
گســـترده تر شـــرایط مالی  منظـــور اتخـــاذ 
ســـوم  بپـــردازد.  مدیریـــت  مطالعـــه  در 
کشـــور  کـــه، نمونـــه محـــدود یـــک  ایـــن 
مالـــزی اســـت. تعمیـــم دادن یافته ها به 
کشـــورهای در حـــال توســـعه باید  دیگـــر 
بـــا احتیـــاط انجام شـــود، چون ســـاختار 
کشـــورها  حقوقـــی  و  مالـــی  موسســـات 
که این مســـاله بر شـــرایط  متفاوت بوده 
مالـــی در ســـطح شـــرکت تاثیرگذار اســـت 
)بیـــک و همـــکاران، 2006، مینتی و زائو، 

.)2010 تامپـــی،   ،2011
از  کشـــوری  ســـطح  اطاعـــات 
و  بانـــک جهانـــی  ماننـــد  ســـازمان هایی 
ســـازمان تجـــارت جهانـــی می توانـــد بـــه 
کنـــد. چهارم،  کمـــک  رفـــع ایـــن نگرانـــی 
فشـــار  و  کشـــش  مالـــی  عوامـــل  گرچـــه  ا
گرفتـــه اســـت، امـــا نتایج  در مـــدل قـــرار 
عامـــل  هـــر  وزن  بیانگـــر  مطالعـــه  ایـــن 
نیســـت، بنابرایـــن ایـــن مســـاله مانـــع از 
شناســـایی عوامـــل برجســـته تر نســـبت 
به ســـایر عوامـــل می گردد. بـــا این حال، 
که  مطالعـــات قبلـــی پیشـــنهاد می دهد 
کارآفرینی  گی هـــای  منابـــع ناملموس ویژ
بـــه  نســـبت  صاحیت هـــا  تریـــن  قـــوی 
قابلیـــت  ماننـــد  فیزیکـــی  دارایی هـــای 
مالی اســـت )هایت و همـــکاران، 2007(. 
که علت این مســـاله  همچنیـــن، از آنجـــا 
مشـــخص نیســـت، متغیرهـــا نمی توانند 
یـــا  کننـــده  تعییـــن  عوامـــل  عنـــوان  بـــه 
نتایـــج مشـــخص شـــوند، بنابرایـــن نیـــاز 
بـــه انجـــام تحقیقات در آینـــده به منظور 
کاربـــرد یـــک روش طولـــی یا جمـــع آوری 
کـــه از صادرات  اطاعات از شـــرکت هایی 

ج شـــده انـــد، می باشـــد. خـــار
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