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سرمقاله

چالشه ــای ف ــراروی جامع ــه جهان ــی ب ــه م ــا میگوی ــد که
انرژی ،کلید توس ــعه و شریان حیاتی کش ــورها در سالهای
آتی اس ــت .گاز طبیعی به علت س ــازگاری با محیط زیس ــت،
دوس ــت داش ــتنی تری ــن حام ــل انرژی ب ــرای کشورهاس ــت و
در ای ــن ارتب ــاط توس ــعه صنای ــع پتروش ــیمیاز اولویته ــای
سیاسـ ـتهای اقتص ــادی کش ــور برمبن ــای اس ــتفاده از گاز
طبیعی اس ــت.

فعل ــی ظرفی ــت باالیی ب ــرای تولید ان ــواع خ ــورا ک پایه گازی
در کش ــور فراهم ش ــده و ش ــرکت ملی صنایع پتروشـــیمینیز
متناس ــب با افزایش ظرفی ــت تولید ان ــواع خورا کهای گازی
ب ــرای توس ــعه صنعت پتروش ــیمیبا محوریت تکمیـــل زنجیره
ارزش گام برخواه ــد داش ــت.
ته ــای سیاسـ ـتهای راهبـــردی
از مهمتری ــن اولوی 
صنع ــت پتروشیمیکش ــور در برنامه شش ــم توســـعه افزایش
س ــهم و ارتقای جای ــگاه صنعت پتروشیمیدرســـطح منطقه
و جه ــان ،افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد محصوالت پتروشـــیمیو
اس ــتفاده بهین ــه از ذخای ــر هیدروکر ب ــوری کشـــور بـــه عنوان
پش ــتوانه و محرک توس ــعه پایدار اقتصادی بـــا هدف افزایش
درآم ــد صادراتی ،حذف تدریجی وابس ــتگی به درآمد حاصل
از خام فروش ــی نفت و گاز ،گس ــترش صنایع پایین دســـتی،
بسترس ــازی برای گس ــترش س ــایر بخشهای اقتصاد اعم از
صنع ــت ،کش ــاورزی و خدمات و نیز اش ــتغال زایـــی ،افزایش

ایران با در اختیار داش ــتن ح ــدود  34تریلیون مترمکعب
ذخای ــر گاز طبیع ــی بزرگتری ــن دارن ــده ای ــن ان ــرژی پ ــا ک در
جه ــان ب ــوده و در کن ــار ذخای ــر ب ــاالی زیرزمین ــی ب ــا به ــره
بـــرداری از فازه ــای جدید پ ــارس جنوبی هم ا کن ــون ظرفیت
تولی ــد گاز طبیعی ایران به بی ــش از  700میلیون مترمکعب در
روز افزای ــش یافته اس ــت.
هه ــای افزای ــش تولی ــد گاز ،در ش ــرایط
ب ــا تحق ــق برنام 
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تولی ــد ناخالص داخلی ،و ارتقاء س ــطح رفاه جامعه اس ــت.
ای ــن صنع ــت ب ــه عن ــوان یک ــی از صنای ــع م ــادر هم ــواره
وظیف ــه تولی ــد محص ــوالت گونا گ ــون از مناب ــع نف ــت و گاز را
عه ــای پتروش ــیمیبه
از طری ــق اح ــداث و راه ان ــدازی مجتم 
عهـــده دارد.
رون ــد توس ــعه و تح ــول صنع ــت پتروش ــیمیدر ای ــران
بـــا به ــره ب ــرداری از واح ــد تولی ــد ک ــود ش ــیمیایی مجتم ــع
یش ــیراز ب ــر مبن ــای خ ــورا ک گاز طبیع ــی در س ــال
پتروشیم 
 1342آغ ــاز گردی ــد و یک س ــال بعد نیز ش ــرکت مل ــی صنایع
پتروش ــیمیاحداث ش ــد .پس از آن با توجه به مزیت نس ــبی
خـــورا ک گازطبیع ــی در توس ــعه صنای ــع پتروشیمیکش ــور،
تعداد زیادی از واحدهای پتروش ــیمیایی مانند متانول ،اوره
و آمونی ــا ک اح ــداث ش ــد و ی ــا در ح ــال س ــاخت میباش ــد.
در ح ــال حاض ــر مجم ــوع ظرفی ــت مجتمعه ــای
پتروش ــیمیتولیدکننده متان ــول کش ــور ب ــر مبن ــای خ ــورا ک

گاز طبیع ــی ح ــدود  7میلی ــون تن میباش ــد و تعـــداد  6طر ح
فع ــال تولید متان ــول نیز با مجموع ظرفیت ح ــدود  9میلیون
ت ــن در س ــال ج ــزء طر حه ــای جه ــش دوم توســـعه صنعت
پتروشیمیکش ــور هس ــتند که انش ــاء ا ...تا پایان سال 1400
ب ــه به ــره ب ــرداری خواهند رس ــید و مجموع ظرفیـــت متانول
کش ــور ت ــا پایان س ــال  1404ب ــه ح ــدود  16میلیون تـــن بالغ
خواهد ش ــد.
ا کن ــون پس از گذش ــت بی ــش از نیم ق ــرن از افتتاح اولین
طرح پتروشیمیکش ــور برمبن ــای خورا ک گاز طبیعی؛ شـــاهد
حه ــای جه ــش دوم صنعـــت
افتت ــاح دومی ــن ط ــرح ازطر 
یش ــامل ش ــرکتهای پتروش ــیمیمتانول کاوه و
پتروشیم 
پتروش ــیمیکیمیای پارس خاورمیانه هس ــتیم کـــه با مجموع
ظرفی ــت ح ــدود  4میلی ــون ت ــن در س ــال و ارزش ســـرمایه
گ ــذاری  1550میلی ــون دالر ،در نیم ــه نخس ــت مـــرداد مـــاه
امس ــال به به ــره ب ــرداری خواهد رس ــید.
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طر حهای پیش ـ ـ ـ ـ ـ ـــران صنعت
پتروشمیپلی به سوی توسعه
پای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار و مت ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن

گفتوگو

صنعـــت پتروشـــیمیایران در مســـیر رشـــد و توســـعه
خـــود نیازمنـــد راهبردهایـــی جدیـــد بـــرای افزایـــش
تـــابآوری بیشـــتر در عرصههـــای داخلـــی و بیـــن
المللی اســـت و همســـو بـــا آن کاهش خام فروشـــی
و تکمیل زنجیـــره ارزش از اهمیت ویـــژه ای برخوردار
ا ست .

پیـــام پتروشیـــــــــــــــــــــــمیدرراستای تبییـــن مهمترین
برنامههـــای آتـــی صنعت و هـــدف گذاریهای انجام
شـــده بـــرای افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد گفتگوی ــی را با
حســـن عباس زاده معـــاون مدیریت برنام ــه ریزی و
توســـعه شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمیانجام داده
اســـت کـــه متن کامـــل این گفتگـــو در پـــی میآید:

 .1مهمتری ــن ویژ گ ــی طر حه ــای جه ــش س ــوم صنع ــت
پتر و شیمیچیس ــت ؟
طر حه ــای جه ــش س ــوم دارای ویژگیه ــای خاص ــی هس ــتند
و از نظ ــر برنام ــه ری ــزی ه ــدف گذاریه ــای جدیدی ب ــرای آن
تعیین ش ــده اس ــت و تقریبا تکمیل آنها با برنامه هفتم توس ــعه
تطاب ــق زمانی دارن ــد .در این جهش  28ط ــرح به ظرفیت 34
میلی ــون ت ــن و س ــرمایه-گذاری  23میلی ــارد دالر تعریف ش ــده
اس ــت ک ــه تا کن ــون (ح ــدود  7/5میلی ــارد دالر هزین ــه ش ــده
اس ــت) و درآم ــد  12میلی ــارد دالری نیز از ای ــن طر حهای که در
حال س ــاخت هس ــتند به دس ــت خواه ــد آمد.
افـــزوده ش ــدن ح ــدود  10محص ــول جدی ــد ب ــه س ــبد تولی ــد
محص ــوالت پتروش ــیمیایران 6،فراین ــد جدی ــد ،آمای ــش
ســـرزمینی گس ــترده ت ــر از دیگ ــر ویژگیه ــای جه ــش س ــوم ب ــه
ش ــمار مـ ـیرود.
از س ــوی دیگ ــر برای نخس ــتین ب ــار در چابهار  2ط ــرح به بهره
برداری خواهند رس ــید (بدر ش ــرق و صنایع ش ــیمیایی سینا) و
در ت ــداوم توس ــعه بای ــد این نکته را م ــورد توجه ق ــرار داد که در

برنامهه ــای جه ــش س ــوم ارزش محصوالت نســـبت به جهش
دوم بیش ــتر خواه ــد ش ــد یعنی به س ــمت تولید محصـــوالت با
ارزش ت ــر میرویم.
همچنی ــن دان ــش فن ــی ایران ــی  MTPدر صنعـــت
پتروشیمیکش ــورمان نی ــز ب ــرای نخس ــتین ب ــار بـــه کار گرفتـــه
و تج ــاری میش ــود ک ــه حاص ــل ت ــاش متخصصـــان و دانـــش
پژوه ــان ش ــرکت پژوه ــش و فن ــاوری پتروشیمیاســـت.
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 .2طر حه ــای پیش ــران صنع ــت دارای چ ــه ویژ گیهایـــی
هس ــتند و آی ــا میت ــوان گفت ک ــه مکمل طر حهـــای جهش
سوم هس ــتند؟
ای ــن طر حه ــا مکم ــل ادام ــه توس ــعه کل صنعـــت هســـتند و
اه ــداف تعری ــف طر حهای پیش ــران صنع ــت پتروشـــیمیبطور
کام ــل تدوی ــن و برنام ــه ریزی ش ــده اس ــت
یک ــی از برنامههای پیش بینی ش ــده کاه ــش واردات و تامین
نی ــاز صنای ــع داخلی (پایین دس ــتی) اس ــت در حـــال حاضر در
مقاب ــل ح ــدود  30میلیون تن محص ــول نهایی کـــه  2میلیون
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تن ص ــادرات و  8میلیون تن فروش داخلی) اس ــت حدود یک
میلی ــون ت ــن واردات داری ــم ک ــه ب ــا به ــره ب ــرداری از طر حهای
پیش ــران بخش عم ــده ای از این واردات پوش ــش داده خواهد
شد .
همچنین توس ــعه زنجی ــره ارزش ،کاهش خام فروش ــی ،ارزش
افـــزوده بیتش ــر (تولی ــد محص ــوالت ب ــا ارزش باالتر) ب ــا جدیت
پیگیری خواهد ش ــد و امید اس ــت که با کمک دولت و مجلس
و همچنی ــن هم ــکاری هلدینگه ــای پتروش ــیمیبتوانیم
اهـــداف پی ــش بینش ش ــده را محق ــق کنیم.
 .3توس ــعه مت ــوازن صنع ــت پتروش ــیمیایران ب ــر مبنای چه
هـــدف گذاریهای ــی تحقق خواه ــد یافت؟
تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام فروش ــی یکی از برنامههای
کالن صنعت پتروشیمیاس ــت و در این راس ــتا در جهش دوم و
ســـوم صنعت اقدامهایی موثر در حال اجرایی ش ــدن اس ــت .
تولی ــد محص ــوالت جدید و اس ــترتاتژیک ب ــا هدف تامی ــن نیاز
داخ ــل و نی ــز ص ــادرات ه ــدف گ ــذاری ش ــده اس ــت و درآینده
ظرفی ــت تولی ــد محص ــوالت پتروش ــیمیایران رش ــدی قاب ــل

توج ــه را ب ــه ثب ــت خواهد رس ــاند.
 -4نقشهابهای جدید در مس ــیر توس ــعه صنعت چگونه
اس ــت و چههابهایی نهایی ش ــدهاند؟
چابه ــار ،منطقه ویژه اقتصادی بر پارس ــیان ،فازدوم ماهشـــهر،
فاز س ــوم عس ــلویه و نیز قش ــم را میتوانهابهای آتی صنعت
برش ــمرد و در جاس ــک نی ــز هلدین ــگ باخت ــر اقدام به ســـاخت
یک پتروپاالیش ــگاه کرده است.
البت ــه درمس ــیر خ ــط لول ــه اتیل ــن غ ــرب نیز چنـــد طـــرح میان
دس ــتی تعریف ش ــده اس ــت و با توجه به تا کی ــد وزارت نفت به
دنب ــال اســـتفاده ح ــد ا کث ــری از اتیلن تولیدی هســـتیم.
 -5نح ــوه هم ــکاری هلدینگهای پتروش ــیمیدر طر حهای
جه ــش س ــوم و پیش ــران چگون ــه خواهـــد بـــودو از
ظرفیته ــای آنه ــا ب ــه چ ــه ش ــکلی اس ــتفاده میشـــود؟
هلدینگهـــای پتروشیمینقش ــی کلی ــدی و تعییـــن کننـــده را
در طر حه ــای توس ــعه ای صنع ــت ایفا میکنند،این شـــرکتها
بخش ــی ازدرآمدهای خود را در طر حهای توس ــعه ای در مسیر
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تحق ــق زنجیره ارزش س ــرمایه گذاری ک ــرده و برخ ــی نیز اقدام
بـــه تعری ــف طر حهای جدی ــد کرده ان ــد.در طر حهای پش ــیران
هلدین ــگ نفت و گاز پارس ــیان یک ط ــرح  MTPرا تعریف کرده
اس ــت ،هلدین ــگ پتروفرهن ــگ نیز قرار اس ــت طرحی مش ــابه را
اج ــرا کند و هلدین ــگ خلیج ف ــارس نیز به دنبال س ــاخت یک
طـــرح  PDHاس ــت البت ــه طر حهای ــی که اش ــاره ش ــد اف ــزون بر
طر حهایی اس ــت که پیش ــتر از س ــوی این هلدینگه ــا برنامه
ریزی ش ــده است.
گفتن ــی اس ــت که ب ــا توج ــه ب ــه ل ــزوم اس ــتفاده از خورا کهای
ترکیب ــی و نی ــز اس ــتفاده از متان ــول م ــازاد ب ــرای تولی ــد پل ــی
پروپیلن چش ــم ان ــداز مطلوب ــی برای توس ــعه مت ــوازن صنعت
ترس ــیم ش ــده است.
.6نقش ش ــرکت مل ــی صنایع پتروش ــیمیبه عنوان ش ــرکتی
هدایتگ ــر و حا کمیت ــی در این فرایند چگونه اس ــت؟
بـــا توجه به سیاسـ ـتهای ش ــرکت مل ــی صنایع پتروش ــیمیدر
راس ــتای توس ــعه زنجی ــره ارزش و همچنی ــن رف ــع موان ــع و
چالشه ــای ص ــادرات متانول در آینده و در راس ــتای تش ــویق
و تس ــهیل س ــرمایه گذاری در اجرای طر حه ــای تولید پروپیلن
کـــه از مهمتری ــن زنجیرهه ــای طر حه ــای پیش ــران میباش ــد؛
ش ــرکت ملی صنای ــع پتروشیمیمش ــوقهایی را در نظ ــر گرفته
است :
"پیش ــنهاد اص ــاح آیین نام ــه تخفیف پلکان ــی قیمت خورا ک"
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ب ــه وزارت نفت ارائه ش ــده اس ــت ت ــا در هیئت محتـــرم وزیران
مط ــرح و تصویب ش ــود .ب ــه موجب این اصالحیه شـــرکتهای
تامی ــن کننده خ ــورا ک (متان ــول) طر حهای  ، MTPمتناســـب
ب ــا مق ــدار تحویل خ ــورا ک ،تا  30درص ــد در بهای خـــورا ک گاز
دریافت ــی تخفیف دریاف ــت خواهند نمود و متناســـبا در قیمت
ف ــروش متان ــول تخفیف قایل خواهند ش ــد.
جه ــت متوازن ک ــردن توزیع س ــود بین زنجی ــره ارزش پروپیلن
و ج ــذاب نم ــودن طر حه ــای  ، MTPفرم ــول جدیـــد قیمـــت
گ ــذاری پروپیل ــن تدوین گردیده اس ــت که قابل ارائـــه به تولید
کنن ــدگان و مص ــرف کنن ــدگان این محصول اســـت.
الیحه پیشنهادی جهت تصویب قانون "تسری معافیت
مالیاتی صادرات غیر نفتی به درآمدهای حاصل از قرارداد بلند
مدت تامین خورا ک صنایع میانی پتروشیمی" به وزارت نفت
ارسال شده است که پس از تصویب آن در مجلس شورای
اسالمی ،شرکتهای تامین کننده خورا ک (متانول) طر حهای
 MTPمیتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
همچنی ــن دان ــش فن ــی تولی ــد پروپیل ــن از متانول کـــه متعلق
به ش ــرکت مل ــی صنایع پتروشیمیاس ــت با تســـهیالت ویژه در
اختی ــار س ــرمایه گ ــذاران قرار خواه ــد گرف ــت و در تامین منابع
مالی داخلی و خارجی با س ــرمایه گذاران مس ــاعت خواهدشد.
جه ــت تس ــهیل در اج ــرای طر حه ــای  MTPزمیـــن و زیـــر
س ــاختهای الزم در عس ــلویه در نظر گرفته شـــده است که در
اختی ــار س ــرمایه گ ــذاران ق ــرار خواه ــد گرفت.
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نوای دلنشین توسعه
صنعت پتروشیمی
گزارش
بـه منظـور تحقـق اسـتراتژی هوشمندسـازی از ابتـدای سـال جـاری پروژههایـی تحـت عنـوان طر حهـای پیشـران از سـوی
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمیهدفگذاری شـد .برمبنـای ایـن طر حهـا ،افزایـش ظرفیـت تولیـد ،ارتقـاء سـطح کیفیـت و بـاال
رفتـن ارزش افـزوده محصـوالت تولیـدی بـا هـدف فاصلـه گرفتـن از خـام فروشـی و تکمیـل زنجیـره ارزش در دسـتور کار قـرار
گرفـت تـا سـند چشـمانداز  1404محقـق شـده و بـازار داخلـی بـا عرضـه کافـی محصـوالت پرتقاضـا و بـه اصطلاح جـذاب کـه
همـواه رقابتهـای قیمتـی بـاال را در بسـتر معامالتـی بـورس کاال تجربـه میکننـد ،تغذیـه شـود.
پلیپروپیلـن یکـی از ایـن محصـوالت پرتقاضـا محسـوب میشـود
کـه بـه گفتـه علیمحمـد بسـاقزاده ،عضـو هیـات مدیـره و مدیـر
طر حهـای شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمیتا سـال  ۱۳۹۸مجمـوع
پروپیلن تولیدی کشـور ۹۸۵ ،هزار تن به ثبت رسـید .یک میلیون
و  1۶۰هـزار تـن نیـز ظرفیـت مصـرف داشـتیم .بـا فـرض ادامـه همین
شـرایط ،در سـال  ۱۴۰۴یـک میلیـون و  ۹۵۰هـزار تـن تولیـد خواهیـم
داشـت در حالـی کـه ظرفیـت مصـرف بـه  ۲میلیـون و  ۶۰۰هـزار تـن
افزایـش مییابـد .امـا با بـه بهرهبرداری رسـیدن طر حهای پیشـران

این میزان تولید به  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار تن افزایش خواهد یافت.
در معرفـی برخـی از ایـن طر حهـا ،میتـوان بـه سـلمان فارسـی،
واحـد خمیـن و ایلام اشـاره کـرد .پروژه سـلمان فارسـی تا کنـون 75
درصـد پیشـرفت را بـه ثبـت رسـانده کـه در صـورت بـه بهرهبـرداری
رسـیدن آن ظرفیـت تولیـدی ایـن طـرح طبـق برنامهریزیهـای
صـورت گرفتـه 450 ،هزارتـن بـرآورد میشـود .واحـد خمیـن نیز بالغ
بر  82درصد پیشرفت فیزیکی را به همراه داشته که با ظرفیت 150
تـا  200هـزار تـن قـادر بـه تولید سـاالنه اسـت .انتظـار بر این اسـت که
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در اواخـر سـال آینـده پـروژه ایلام بـا ظرفیـت
تولیـدی حـدود  ۱۰۵هـزار تـن در سـرویس
بیایـد و بـه بهره بـرداری برسـد.
البتـه طر حهای پیشـران تنها به اینجا
ختم نمیشـود .بلکه این طر حها در چهار
زنجیـره متانـول ،پروپلیـن ،اتیلـن و بنـزن
تعریـف شـده اسـت .امـا بـه دلیـل اینکـه
واحدهـای متانـول و پروپیلـن بـا یکدیگـر
همپوشـانی باالیـی دارنـد و بـا توجـه بـه
کمبـود پروپیلـن در کشـور میتوان 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
ایجـاد کـرد ،افتتـاح پروژههـای مربـوط بـه
تولید پروپیلن گامیبلند در تحقق اهداف

توسـعه صنعـت پتروشیمیمحسـوب
میشـود.
همانگونـه کـه بهزاد محمـدی ،معاون
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمیعنوان کرد ،برای توسعه و تولید
حداقـل  ۳تـا  ۳.۵میلیـون تـن پروپیلـن
در کشـور دو خـط پروپیلـن در نظـر گرفتـه
شـده اسـت؛ نخسـت خـط جنـوب بـه مرکـز
یعنی از عسلویه به مرودشت که متولی آن
شـرکت ملـی صنایـع پتروشیمیاسـت .بـه
این صورت که با مازاد متانول در عسـلویه،
پروپیلـن تولیـد شـده کـه بـه مرودشـت
منتقـل و ذخیرهسـازی در یکهـاب
ذخیرهسـازی انجـام میگیـرد .پـس از آن
از طریـق حملونقـل ریلـی و جـادهای
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بهمنظـور توسـعه زنجیـره پروپیلـن در
شـهرهای اسـتان فـارس ،جنـوب اصفهـان
و اسـتانهای اطـراف توزیـع میشـود.
دوم ،خط البرز که در امیرآباد از گاز طبیعی
پروپیلـن تولیـد خواهـد شـد و از امیرآبـاد
نـکا بـه منطقـه دامغـان منتقـل و بـا ایجـاد
مخـازن ذخیرهسـازی در دامغـان بهمنظـور
توسـعه صنایـع پاییندسـتی پروپیلـن
مورد نیاز در اسـتانهای خراسـان شـمالی،
رضوی و جنوبی و سمنان و مناطق اطراف
توزیـع خواهـد شـد.
بنابرایـن هـر دو مـکان در شـمال و
جنـوب کشـور قـرار دارنـد .زیـرا قابلیـت
تامیـن آب مـورد نیـاز ایـن واحدهـا را دارنـد.
در پروژههـای طراحـی شـده سـعی بـر آن
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بـوده کـه ایـن مسـائل لحـاظ شـده و در
قسمتهای مختلف کشور که زیر ساخت
احـداث شـبکه انتقـال از لحـاظ بهر هبـردن
از کنـار سـایر خطـوط لولههـای گاز ،تانـک
فارمهـا و زمیـن مناسـب وجـود دارد ،ایـن
پرو ژههـا طراحـی شـود ،تـا بـا صرفهجویـی
در هزینـه زیرسـاخت ،امکان بهر هبـرداری از
ایـن امکانـات در راسـتای طر حهای جدید
تسـریع شـود.
حجم سرمایهگذاری در طر حهای
توسعه ای که در برنامه بهر ه برداری
تا پایان سال  99قرار دارند ،حدود 12
میلیارد دالر برآورد شده است .برای
تامین مالی این میزان سرمایه ،شرکت
ملی صنایع پتروشیمیطی جلسهای با

حضور شرکتهای تامین سرمایه ،یکی
از بانکهای تجاری داخلی و مدیریت
سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،به بررسی این موضوع
پرداخت.
از اینرو بر استفاده از ظرفیتهای
موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه که
این روزها به طور برجسته مورد توجه عموم
سرمایهگذاران قرار گرفته است ،تا کید شده
است کهدر کنارتشکیلسازوکارهاییمبنی
بر تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری
پروژه و خصوصی در کنار انواع اوراق و
صندوقهای  ETFجهت تامین مالی
طر حهای صنعت پتروشیمیبا همکاری
بانکهای داخلی و شرکتهای تامین
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سرمایه به بازار سرمایه ،بهینهترین راهکار
برای تامین مالی پروژههای پیشران در
دستور کار قرار گیرد.
ثمـره ایـن امـور تلاش در توسـعه
دانشهـای فنـی اسـت تـا مسـیر توسـعه
توسـوی تولید
صنعت پتروشـیمیبه سم 
محصـوالت متنـوع بـا ارزش افـزوده بـاال
سـوق داده شـود و بـا کمـک بـه بلـوغ هرچه
بیشـتر صنایع پاییندستی در کنار صنایع
باالدستی ،زنجیره مصرف کامل شود .این
امـر تنهـا با هوشمندسـازی توسـعه صنعت
پتروشـیمیمحقق میشـود کـه موثرتریـن
راه بـرای بقـا و افزایـش رقابتپذیـری ایـن
صنعـت پرافتخـار کشـور در بـازار جهانـی
خواهـد بـود.

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره | 135مردادماه1399

10

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره | 135مردادماه1399

سهم صنعت پتروشیمیآمریکا از صنعت
پتروشیمیجهان در سال 2019
جهان پتروشیمی
صنعت پتروشیمیو مواد شیمیایی
بکارگیری علم برای حمایت و تقویتکیفیت زندگی ما -یکی از قدیمیترین
صنایعی است که دنیا آغاز به کار
کرده است .صنعت پتروشیمیو مواد
شیمیایی یک صنعت پویا ،آینده نگر و
نوآور است و یکی از سنگ بناهای اقتصاد
دنیا به شمار میرود .این صنعت در
ایاالت متحده آمریکا نیز قدمتی بسیار

طوالنی دارد .ترکیب صنعت پتروشیمیو
مواد شیمیایی همواره در حال تغییر
است ،ضمن اینکه تنوع بخشهای
این صنعت به فناوریهای برتر ،مانند
فناوری زیستی ،فناوری نانو و مواد
پیشرفته ،که در سایر صنایع هم کاربرد
دارند ،هم رسیده است.
صنعت پتروشیمیایاالت متحده
آمریکا ،با تولید بیش از  12درصد از کل

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

جدول -1خالصه صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا

2014

2015

2016

2017

2018

میلیارد دالر
حمل و نقل

588.1

521.6

503.4

526.2

553.2

مخارج سرمایه ای

26.7

31.0

31.1

31.9

33.2

وجوه سرمایه گذاری شده در تحقیق و توسعه

11.8

12.2

10.9

9.3

9.6

صادرات

139.5

128.3

121.0

130.2

140.2

واردات

102.9

95.2

93.1

97.0

109.1

توازن تجاری

36.6

33.1

27.9

33.2

31.1

شاخص تولید ()2012=100

98.5

95.6

95.7

99.4

103.4

شاخص قیمت ()2012=100

99.8

93.2

90.0

92.7

97.4

اشتغال (هزار نفر)

524

525

525

531

542

متوسط دستمزد ساعتی کارگران بخش تولید

20.62$

21.04$

22.67$

23.49$

24.18$

منبعBureau of the Census, Bureau of Labor Statistics, and American Chemistry Council :
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منبعAmerican Chemistry Council analysis:

مواد شیمیایی
پایه

مواد شیمیایی
تخصصی

مواد شیمیایی
کشاورزی

محصوالت
مصرفی

اندازه کسب و کار (میلیارد دالر آمریکا)

340.8$

93.1$

31.8$

87.5$

قیمت محصول (به ازای هر پوند وزن)

> 0.80$

<1.75$

1.50$-0.30$

< 2.00$

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

1.6

1.3

1.0

1.2

بازدهی اقتصادی روی سرمایههای بکارگرفته شده
(متوسط  10ساله)

%7

%12

%15-5

%15

جدول  -2ویژگیهای صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا

دالر صادرات آمریکا را به خود اختصاص میدهند.
کارکنان صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا جزو بهره
ورترین کارکنان در سراسر دنیا هستند .ماهیت پیچیده صنعت
پتروشیمینیازمند بکارگیری نیروی کار جدیدی است که از
مهارتهای بسیار باالیی برخوردارند و تحصیالت باالتری
دارند و دورههای آموزشی بیشتری را نیز سپری کرده اند .نیاز
به مهارتهای فناوری بیشتر و افزایش بهره وری باعث شده
است که شرکتهایی که در صنعت پتروشیمیفعالیت میکنند
در مقایسه با سایر صنایع دستمزدهای بسیار باالتری را نیز
پرداخت کنند.
صنعت پتروشیمیرا نمیتوان با واژههای سنتی که در
اقتصاد وجود دارند ،مانند سیستم طبقه بندی صنعتی آمریکا
توصیف کرد ( .)NAICSاین بنیادهای تعریفی بر پایه مفهوم
فعالیتهای مرتبط تولیدی قرار دارند .در مقام مقایسه ،صنعت
پتروشیمیعمدتا بر پایه ویژگیهای بازار تعریف میشود.
عالوه بر فعالیتهای تولیدی ،بسیار مهم است که
فعالیتهایی مانند بازاریابی ،توزیع ،مالکیت معنوی و سایر
توانمندیهایی که بخشهای مختلف صنعت را متمایز میکنند
را باید در نظر گرفت .این صنعت به جز طبقه بندیهای آماری
به عنوان صنعتی که دارای  4بخش مهم است در نظر گرفته
میشود :مواد شیمیایی پایه ،مواد شیمیایی تخصصی ،مواد
شیمیایی کشاورزی و محصوالت مصرفی که هر کدام ساختار ،
پویاییهای رشد ،بازارها ،توسعه و مشکالت منحصر به فرد خود
را دارند.
ا گرچه مرزهایی که این  4بخش را از هم مجزا میکند به
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صورت شفاف تعریف نشده اند و هنوز هم مقدار قابل توجهی
هم پوشانی بین این بخشها وجود دارد .به عنوان مثال ،برخی
از مواد شیمیایی تخصصی مانند رنگهایی که در معماری
داخلی به کار میرود و افزودنیهای بسته بندی شده میتوانند
به عنوان محصوالت مصرفی نیز در نظر گرفته شوند .ویژگیهای
اصلی هر یک از این بخشها در جدول  2آورده شده است.
عالوه بر این ،این بخشها تا حد زیادی همگرایی نیز
دارند ،که این امر نیز تا حدود زیادی تمایز این بخشها را از
بین میبرد .به عنوان مثال ،چند دهه آینده شاهد تبدیل
شدن بخش فناوری زیستی به یکی از بخشهای سنتی (پایه)
پتروشیمیخواهیم بود .فناوری نانو در بخشهای مختلف مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و بازارهای مصرفی نیز توسعه خواهند
یافت .صنعت پتروشیمیبه طور روز افزون راه حلهای دانش-
بر بیشتری را برای برآورده کردن خواستهها و نیازهای انسانها
معرفی خواهد کرد.

ساختارهزینه
ساختارهای هزینه نوعی در ادوار تجاری بین بخشهای اصلی
صنعت پتروشیمیمتفاوت است .بخش اصلی هزینه در مواد
شیمیایی پایه به هزینههای خورا ک و مواد تعلق دارد :به صورت
ترکیبی این ردیف بیش از  65درصد از کل هزینهها را تشکیل
میدهد.
از سویدیگر،محصوالتمصرفیسهمبیشتریاز مخارجشان
مربوط به تبلیغات ،تحقیق و توسعه و سایر انواع فروش ،مخارج
عمومیو مخارج اجرایی است .حاشیه سود در تولید محصوالت
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جدول  -3شاخصهای تولید صنعتی در صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا

2014

2015

2016

2017

2018

2012 =100
محصوالت شیمیایی

98.5

95.6

95.7

99.4

103.4

مواد شیمیایی پایه

97.5

94.3

95.9

97.2

100.6

مواد شیمیایی تخصصی

103.7

102.9

101.2

108.2

112.6

مواد شیمیایی کشاورزی

108.1

94.5

96.5

117.5

122.7

محصوالت مصرفی

93.7

93.8

91.0

93.0

98.2

محصوالت داروئی

90.4

94.1

92.7

91.7

95.2

مواد شیمیایی و محصوال داروئی

95.6

95.2

94.7

96.6

100.4

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

شاخصهایتولید

هیات مدیره فدرال رزرو ( 295 )FRBشاخص تولید صنعتی
محصول را در صنایع تولیدی ،معدن و برق و آب اندازه گیری
میکند .این سیستم جزیی و ادغام شده از محصول جزییاتی را
در مورد گروههای بازاری (بر پایه تقاضا) و گروههای صنعتی (بر
پایه عرضه) را ارائه میکند ،که به طور کلی شامل همه صنایع
چهار رقمی NAICSو نیز صنایع جزیی تر زیر مجموعه میشود.
اینها در واقع معیارهای محصول واقعی  -یعنی تولید،
فعالیت (بر اساس حجم) ،و تاثیرات تغییرات قیمتی شامل این
محاسبه نمیشوند -نسبت به سطح تولید در سال پایه (در
اینجا سال  )2012هستند .فا کتورهای وزن دهی در مورد هر یک
از شاخصهای اجزای تولید منتشر میشوند تا نسبت اهمیت هر
یک از این بخشها را به کل تولید بخش پتروشیمیاندازهگیری
کنند.
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مقاالت
عل ــم ش ــیمی :در همه چی ــز و همه جا
ش ــاهد حض ــور عل ــم شیمیهس ــتیم.
از هوای ــی ک ــه در آن نف ــس میکش ــیم
و آب ــی ک ــه مینوش ــیم ت ــا محص ــوالت
و فناوریهای ــی ک ــه روزان ــه از آنه ــا
اس ــتفاده میکنی ــم ،حت ــی بافته ــای
بـــدن م ــا و س ــامت آنها مدی ــون علم
شیمیا س ــت.
نوآوری در علم شیمیمنافع اقتصادی و
اجتماعی بی شماری را به همراه داشته
است :زندگی طوالنی تر و سالم تر به
دلیل پیشرفتهای علم پزشکی؛ بهبود
استانداردهای زندگی به دلیل کودهای
شیمیایی که در تولید محصوالت به کار
میروند و مواد شیمیایی که در تصفیه آب

علم شیمی ،صنعــــــت
مدرنیزه شدن زنـ ـــــــــــــــ
مورد استفاده قرار میگیرند؛ و دسترسی
آنی به اطالعات در هر نقطه از زمان و مکان
به لطف وجود گوشیهای هوشمند و
سایر دستگاههای هوشمند تنها برخی
از فوایدی هستند که نوآوری در علم
شیمینصیببشر کردهاست.
به لطف علم شیمی ،محصوالت
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نوآورانه در حال بهبود جهان اطراف ما
هستند و باعث میشوند زندگی ما سالم تر،
امن تر ،پایدارتر و بهره ورتر شود.

علمشیمیدر زندگیروزمرهما
از طریق علم شیمی ،پایههای اصلی
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پتروشیمیو
ـــــــــدگی بشر
تشکیل دهنده کره زمین ،مانند کربن،
هیدروژنوا کسیژن،تبدیلبهموادیشده
اند که به وقوع یک انقالب در زندگی بشر
کمک کرده اند .صنعت پتروشیمیو مواد
شیمیاییساالنهبیشاز صدهامیلیونتن
از مواداولیهطبیعیرابهمحصوالتیتبدیل

نمودار  -1علم شیمیو تحول زندگی بشر

علمشیمی

کشف و نوآوری

تولیدمحصوالتبیشتر

بهبود کیفیتزندگی

آرامش خاطر ،امنیت و لذت
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میکند که ما در زندگی روزمره خود از آنها استفاده میکنیم .در زیر
فهرست کوتاهی از برخی از این محصوالت را مالحظه میکنید که از
طریق علم شیمیزندگی بشر را متحول ساخته اند.

اتومبیل
ارزشموادشیمیاییبه کار رفتهدر ساختیکاتومبیلمعمولی
بیش از  3.000دالر آمریکا است.
در ساخت یک اتومبیل معمولی حدود  340پوند وزنی پالستیک
و ترکیبات پلیمری و بیش از  280پوند وزنی الستیک ،منسوجات
و رنگ استفاده شده است .از فوم اورتان به کار رفته در صندلی
اتومبیل تا ایربگهای نایلونی تا مایع شیشه پا ک کن به کار رفته
در شیشه جلوی اتومبیل ،عملکرد و ایمنی یک اتومبیل به هزاران
محوصل پتروشیمیو شیمیایی بستگی دارد که در ساخت آن به
کار رفته است.
فوالد منعطف به کار رفته در بسیاری از کاربردهای اتوماتیک،
پالستیکها و ترکیبات پلیمری معموال  50درصد از حجم وسایل
نقلیه سبک را تشکیل میدهند اما تنها  10درصد وزن آن را به
خود اختصاص میدهند ،که این امر باعث میشود اتومبیلها
سبک تر شوند و به همین دلیل مصرف سوخت آنها نیز کمتر
شودChemistry and Light Vehicles, American Chemistry(.
)Council
تحلیلی که توسط دپارتمان انرژی ایاالت متحده آمریکا(U.S.
 )Department of Energyانجام شده حا کی از این است که به ازای
هر  10درصد کاهش وزن 6 ،تا  8درصد در مصرف سوخت صرفه
جویی خواهد شد .بنابراین نه تنها صنعت پتروشیمیبه ساخت
اتومبیلهای بهتر و ایمن تر کمک میکند بلکه راه حلهایی را ارائه
میکند که پایداری را بهبود میبخشند.

پوشاک
علم شیمیکمک میکند تا پوشا ک بهتر و ایمن تری بپوشیم.
در باشگاه ورزشی ،در یک سایت ساختمان سازی یا در محل کار،
علم شیمیبه ایمنی نیروی کار کمک میکند تا آسیب کمتری از
مواد خطرنا ک و سمیببیند و همچنین در مقابل ضربههای
احتمالی مقاوم تر باشد؛ موادی مانند سرب و پنبه نسوز چنین
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کارایی دارند .کالههای ایمنی از پلی اتیلن سنگین یا سایر رزینها
ساخته شده اند .پارچههای پوشانده شده با پلی اورتان بادوام و
ضدسائیدگیهستند؛فناورینانوبهپوشا کاینامکانرامیدهد
تا ضد لکه باشند ،و مواد مقاوم در برابر اشعه یو وی از آسیب به
پوست در مقابل آفتاب جلوگیری میکنند ،به عالوه ویژگیهای
آنتی با کتریال پارچهها را نیز در نظر بگیرید که چقدر میتواند در
پا کیزگیپوشا ک کمک کند.
فیبرهای مقاوم ساخته شده از پلی آمیدهای آروماتیک برای
ساخت جلیقه ضد گلوله به کار میروند .بنابراین به لطف علم
شیمیما ضمن اینکه لباسهای پا کیزه تر و بهتری میپوشیم،
ایمن تر و حتی خوشبو تر نیز هستیم.

تلفنهایهوشمند
به ازای هر  3نفر در جهان یک دستگاه گوشی هوشمند وجود
دارد.
و انتظار میرود که این رقم در چند سال آینده به بیش از دو برابر
برسد .گوشیهای هوشمند امروزی ،که بسیار جلوتر از گوشیهای
همراه دهه  90و حتی گوشیهای هوشمند دهه پیش هستند،
انسانهاراقادر ساختهاست کههمه کارهایشاناز دیدنتلویزیون
آنالین تا گرفتن و ویرایش یک فیلم تا اندازه گیری ضربان قلبشان
را به راحتی از منزل انجام دهند ،فقط با بستن یک ساعت به
مچشان یا حتی با استفاده از یک «دستیار مجازی»!
این عصر اطالعات است ،جایی که ارزهای دیجیتال ،یادگیری
ماشینها ،و محاسبات ابری در میان سایر توسعههایی که مربوط
به چگونگی ذخیره سازی و اشترا ک اطالعات است ،همگی فقط و
فقط به لطف پیشرفت علم شیمیاتفاق افتاده است.
علمشیمیدرساختمدارهایالکتریکیبه کارمیرود؛پالستیکها
مقاومت بسیار موثر ،قوی و با دوام مورد نیاز این وسایل را فراهم
میکنند .در واقع ،علم شیمیعصر اطالعات را ایجاد و آن را حفظ
کرده و رو به جلو میبرد.

باتریهایلیتیومی
باتریهایلیتیومیقابلشارژراعلمشیمیخلق کردهاست.
باتریهای لیتیومیکه با استفاده از علم شیمیساخته شده
اند برای ساخت باتریهای قابل شارژ اتومبیلها ،لپتاپها،
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گوشیهای همراه MP3 ،پلیر و غیره مورد استفاده قرار میگیرند.
باتریهای لیتیومیهمچنین برای کاربردهای نظامیحساس نیز
مورد استفاده قرار میگیرند ،و در مواردی مانند وسایل قابل کنترل
از راه دور ،جابجایی سربازها و بهبود پشتیبانی به کار میروند.
قدرت و اندازه باتریهای لیتیومیآنها را برای مصارف مصرفی ایده

آلمیسازند:آنهادر گوشیهایهوشمندوتبلتهابه کار میروند،
از آنها همچنین در دریلهای بدون سیم و چراغ قوهها استفاده
میشود.در یکمقیاسبزرگترباتریهایلیتیومیبرایبرقی کردن
همه وسایل از ویلچر گرفته تا وسایل نقلیه هیبریدی و جتهای
جنگنده و ماهوارهها به کار میروند.

17
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میزان حقوق و دستمزد در
صنعت پتروشیمیآمریکا

منابع انسانی

ماهیـت پیچیـده صنعـت پتروشـیمیاغلب بـه نیـروی کار آمـوزش دیـده ،بـا مهـارت و تحصیـل کـرده نیـاز دارد .در عملیـات
کارخانـه ،ایـن امـر باعـث شـده اسـت از کارگـران ماهـر تکنسـینها (بـرای مثـال ،اپرا تـور ماشـین آالت) و از کارگـران غیـر ماهـر
(بـرای مثـال عملههـا) کارگـران ماهـر سـاخته شـود.
در سـایر حوزههـا ،نیـاز بـه شـیمیدانها ،مهندسـان شـیمیو صنعتـی و سـایر پرسـنل آمـوزش دیـده در مسـایل فنـی (از
بذرشناسـان تـا سـم شناسـان و جانورشناسـان) وجـود دارد و ایـن نیـاز بـه طـور روز افـزون افزایـش مییابـد.

18
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صنعـت پتروشـیمیعالوه بـر نر خهـای
بـاالی حقـوق و دسـتمزد کـه منعکـس
کننـده میزان دانش -بری مشـاغل اسـت،
مزایـای بسـیار عالـی را نیـز بـرای کارکنانـش
در نظـر میگیـرد .ایـن مزایـا عبارتند از تعهد
قانونـی بـه پرداخـت مخـارج ،و همچنیـن
برنامههـای داوطلبانـه ،شـامل تسـهیم
سـود و سـایر روشهـای پرداخـت حقـوق،
پرداخـت مربـوط بـه تعطیلات و سـایر
اشـکال مرخصیهـا ،بیمـه سلامت و عمر،
برنامههـای خریـد سـهام ،بازنشسـتگی،
مشارکت  401هزار نفر و سایر موارد مزایا که
به صورت انفرادی در نظر گرفته میشـود.
ایـن نـوع مزایـا بـه عنـوان بخشـی از حقـوق
و دسـتمزد تقریبـا یـک سـوم یـا بیشـتر بـه
هزینـه حقـوق و دسـتمزد میافزاینـد.
صنعـت پتروشـیمیبه دلیـل سـرمایه
گـذاری گسـترده در دانـش و سـرمایه ،در
طـول سـالهای اخیـر بـه منافـع قابـل
توجهی از نظر بهره وری دست یافته است.
این منافع حاصل از بهره وری باعث شده
است که هزینههای واحد نیروی کار برای
شـرکتهای پتروشـیمیافزایش نیابـد و
حتـی در بسـیاری از مـوارد آنهـا را کاهـش
دهـد.
ا کثـر کارخانههـا در صنعـت
پتروشیمیاز نظر ماهیتی پیوسته هستند
و معمـوال ماننـد یـک سـاعت کار میکنند.
در نتیجـه ،شـیفتهای کاری بـه عنـوان
یـک قاعـده اصلی شـمرده میشـوند و یک
هفتـه کاری معمـوال بیـش از  40سـاعت
اسـت .متوسـط هفتـه کاری ،وقتـی کـه بـا
تعـداد کارگـران بخـش تولیـدی مقایسـه
میشـود ،معیـار بسـیار دقیقـی از فعالیـت
تولیـدی صنعـت را ارائـه میدهـد.

جدول  -1ترکیب شغل /بخش در صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا2018 ،
شرح

هزار نفر

مدیریت

39.0

موقعیتهای مدیریتی مربوط به پشتیبانی

18.7

مهندسی شیمی

10.6

سایر مهندسان

15.7

دانشمندان علوم

1.1

شیمیدانان

13.2

سایر دانشمندان

1.3

متخصصان فناوری اطالعات

6.0

سایر متخصصان

4.0

تکنسینها و سایر پشتیبانان تکنسینها

31.6

بازاریابی و فروش

20.9

امور اجرایی

55.5

کل کارگران دانش

217.5

کارگران دانش به عنوان درصدی از کل کارگران

%40

ناظران

31.1

تجارت و صنعت

3.4

اپراتورهای کارخانهها

236.9

سایرین

53.2

سایر کارگران

324.6

کل کارکنان صنعت پتروشیمی

542.1

منبعAmerican Chemistry Council analysis based on Bureau of Labor Statistics :

دادههای مربوط به نیروی کار و
حقوقودستمزد
دفتـر آمـار نیـروی کار (BLS:The Bureau
 )of Labor Statisticsدو سـری آمـار در
مـورد اشـتغال بـه تفکیـک صنعـت منتشـر
میکنـد .مطالعـه اشـتغال فعلـی (CES:
 )The Current Employment Surveyبـه
روزتریـن آمـار موجود با برآوردهـای اولیه در
سـطح ملی اسـت که تا هفته پایانی ماهی
کـه دادههـای آن منتشـر شـده گـزارش
میشـود.

19

برآوردهـای سـطح ملـی معمـوال بـرای
سـه هفتـه پایانـی هـر مـاه در دسـترس
هسـتند ،ا گرچـه دادههـای ملی تنهـا برای
صنایـع بـزرگ و مهـم منتشـر میشـوند.
در مـورد صنعـت پتروشـیمی ،دادههـای
مطالعـه اشـتغال فعلـی ( )CESتنهـا آمـار
اشـتغال بـرای  21ایالـت را منتشـر میکنـد.
دومیـن مجموعـه آمـار سـریهای
اشـتغال و دسـتمزدهای تحـت پوشـش
(CEW: Covered Employment and
 )Wagesاسـت ،کـه دادههـای مربـوط بـه
اشـتغال و فیـش حقوقـی را از ادعاهـای
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نمودار  -1میزان بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمیایاالت متحده آمریکا

منبعBureau of Labor Statistics:

ایالتـی جمـع آوری میکنـد تـا آمـار بیمـه
بیـکاری را منتشـر کنـد .ایـن دادههـا دقیق
تریـن و جزیـی تریـن دادههـا در مـورد
اشـتغال و حقـوق و دسـتمزد هسـتند،
ا گرچـه ایـن دادهها تا برای سـال پیش تا 6
یا  9ماه از سـال تقویمیهنوز نهایی نشـده
انـد.
در سـطح ملـی ،دادههـای مطالعـه
اشـتغال فعلـی ( )CESو دسـتمزدهای
تحـت پوشـش ( )CEWدر مـورد صنعـت
پتروشـیمی ،بـه دلیـل تفاوتـی کـه در مبـدا
محاسـباتی این دو مرکز وجود دارد ،اندکی
بـا یکدیگـر فـرق دارنـد .در نتیجـه ،شـورای
شـیمیآمریکا ( )ACCدادههـای مربـوط
به اشـتغال در سـطح ملی که از سـوی مرکز
دادههـای مطالعـه اشـتغال فعلـی ()CES
منتشـر میشـود را مبنـای تحلیلهـای
خـود قـرار میدهـد.
شـورای شـیمیآمریکا (ACC:
 )American Chemistry Councilدر
سـطح ملـی ،از دادههـای دسـتمزدهای
تحـت پوشـش ( )CEWاسـتفاده میکنـد،
کـه معمـوال یـک سـال عقـب هسـتند بـه
این دلیل که تحلیل شـورای شیمیآمریکا
قبل از انتشار دادههای جدید توسط مرکز
دسـتمزدهای تحـت پوشـش دادههـای

خـود را منتشـر میکنـد.
نمودار  1میزان بهره وری نیروی کار در
صنعت پتروشـیمیایاالت متحده آمریکا را
بـه تصویـر میکشـد .همـان طور کـه در این
نمـودار مالحظه میکنید بهـره وری نیروی
کار در صنعـت پتروشـیمیایاالت متحـده
آمریـکا در بـازه زمانـی بیـن سـالهای 1990
تـا  ،2018یعنـی در طـول  28سـال ،بـه طـور
کلـی رونـد صعودی داشـته اسـت.
ا گرچـه شـیب ایـن افزایـش در فاصلـه
بیـن سـالهای  1990تـا  2006بسـیار بیشـتر
بـوده اسـت .بـه طور کلـی به جز سـال 2009
و سـال  2015در بقیـه مـوارد بهـره وری
همـواره افزایـش یافتـه اسـت .دلیـل افـول
بهره وری در سـال  2009به وضوح به اثرات

رکود اقتصادی گسـترده در جهان در سـال
 2008بـر میگـردد و سـال  2015و  2016نیـز
نتیجـه رکـود اقتصـادی محـدود و تضعیـف
وضعیـت اقتصـادی آمریـکا اسـت.
نمـودار  2نیـز میـزان حقوق و دسـتمزد
کارکنـان و نیـز مزایـای پرداختـی در صنعـت
پتروشـیمیایاالت متحـده آمریـکا را بـه
تصویـر میکشـد .ایـن دادههـا مربـوط بـه
بازه زمانی  10سـال گذشـته اسـت .ارقام به
صـورت کلـی اسـت و واحد اندازه گیـری آن
میلیـارد دالر آمریـکا اسـت.
همانطـور کـه در این نمودار مشـاهده
میکنیـد ،کل حقـوق و دسـتمزد و
مزایـای پرداختـی بـه کارکنـان صنعـت
پتروشـیمیایاالت متحـده آمریـکا در دهـه
گذشـته با یک شـیب نسبتا مالیم افزایش
یافتـه اسـت و دلیـل ایـن افزایـش نیـز
تعدیل حقوق و مزایا با تورم آمریکا است.
البتـه شـیب افزایـش تـورم بـه صـورت کلـی
کمتـر از شـیب افزایـش حقـوق و دسـتمزد
در صنعـت پتروشیمیاسـت .دلیـل ایـن
امـر دو موضـوع اسـت :اول اینکـه بـا گـذر
زمـان صنعـت پتروشـیمیبه منظور حفظ
کیفیـت و انگیـزه نیـروی کار و جـذب
نیروهای نخبه و کارآمد سـعی کرده اسـت

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

منبعBureau of Labor Statistics:

20
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کـه حقـوق و مزایـای پیشـنهادی خـود را باال تـر از صنایـع رقیب در
نظـر بگیـرد .دلیـل دوم اینکـه صنعـت پتروشـیمیروند افزایشـی
حقـوق و مزایـای خـود را در جایـی باال تـر از افزایـش تـورم تعییـن

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

21
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حوزههای مورد عالقه صنعت
پتروشیمیبرای سرمایه گذاری
در حوزه نوآوری

سرمایهگذاری

نـــوآوری و یادگی ــری به عن ــوان دو عامل کلی ــدی و حیاتی در
دس ــتیابی به موفقیت ش ــناخته ش ــده اند.
در صنای ــع و ش ــرکتهای مختلف معیارهای مختلف بس ــیاری از
چش ــم انداز ن ــوآوری و یادگیری پیش ــنهاد ش ــده و مورد اس ــتفاده
ق ــرار گرفته اند ،اما یک ــی از این معیارها در میان تحلی ــل گران بازار
ســـهام ،دانش ــگاهیان و س ــایرین مورد پذیرش قرار گرفته اس ــت:
س ــهم درص ــدی درآم ــد از محص ــوالت و خدم ــات جدی ــدی ک ــه
حاصل از ن ــوآوری و یادگیری اس ــت.
دو پروفس ــور در دانش ــگاههاروارد ،رابرت اس .کاپالن و دیوید

22

پ ــی .نورت ــون در یک مطالعه ب ــه این نتیجه رســـیدند که توانایی
ش ــرکتها در ن ــوآوری ،بهب ــود و یادگی ــری مس ــتقیما بـــا ارزش آن
ش ــرکت مرتبط اســـت (بخشـــی از یک مفهوم که آنهـــا آن را «کارت
ثب ــت امتیاز متـــوازن» نامیدند).
ای ــن بدان مفهوم اس ــت ک ــه یک ش ــرکت یا بنـــگاه اقتصادی
و در ن ــگاه کالن یـــک صنعت -تنها از طریـــق توانایی برای عرضهمحص ــوالت و خدمات جدید ،ایجاد ارزش افزوده برای مشـــتریان
و بهب ــود کاراییهای عملیاتی قـــادر خواهد بود کـــه وارد بازارهای
جدی ــد ش ــود و درآم ــد و حاش ــیه س ــود خ ــود را افزایش دهـــد .به
ســـهام ســـهامداران را
طور خالصه ،کاالها و خدمات جدید ارزش
ِ

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره | 135مردادماه1399

افزای ــش خواهند داد.
دپارتم ــان اقتص ــاد و آم ــار ش ــورای ش ــیمیآمریکا دادهه ــای
مربـــوط ب ــه س ــهم درص ــدی درآمدهای حاص ــل از محص ــوالت و
خدمات جدی ــد را به عنوان بخش ــی از مطالعه اقتصادی س ــاالنه
اش جم ــع آوری میکن ــد .تحلیل دادهه ــای مذکور حا ک ــی از این
اســـت که ش ــرکتهای تولیدکنن ــده مواد ش ــیمیایی تخصصی در
مقایس ــه ب ــا ش ــرکتهای تولیدکننده مواد ش ــیمیایی پایه س ــهم
به نس ــبت باالت ــری دارند .این در حالی اس ــت که طی س ــالهای
متمادی میزان س ــرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کاهش یافته
اس ــت .این دادهها از یک س ــال به س ــال دیگر کامال قابل مقایسه
نیستند.
ن ــوآوری -تبدی ــل ک ــردن ایدهه ــا ب ــه محص ــوالت و خدمات
جدی ــدی ک ــه نیازهای مش ــتریان فعلی و آت ــی را ب ــرآورده میکند از
طریق بکارگی ــری دانش -یک ــی از عوامل موفقیته ــای مالی آتی
و ایجاد ارزش اس ــت .نوآوری فرصتهای تج ــاری را ایجاد میکند
ضم ــن این که پایههای الزم برای داش ــتن رش ــد پای ــدار و مداوم را
فراه ــم میکند.
ن ــوآوری همچنی ــن میتوان ــد به تبدی ــل روابط هزینه نس ــبی
منج ــر ش ــود و مزیته ــای رقابت ــی پای ــدار ایج ــاد کن ــد .در واق ــع،
نـــوآوری در قل ــب صنع ــت پتروش ــیمیقرار دارد و ب ــه منظور حفظ
رش ــد اقتصادی و بهبود کیفیت و اس ــتاندارد زندگی الزم و ضروری
است.

حوزههایاصلیموردعالقهصنعت
پتروشیمیبرایسرمایهگذاریدر نوآوری
حوزهه ــای اصل ــی تحقیق و توس ــعه و نیز توس ــعه فن ــاوری که به
سرعت در بین فعاالن و س ــرمایه گذاران صنعت پتروشیمیجا باز
کرده اس ــت ،ش ــامل موارد زیر میش ــود:
• فناورینانو
• چاپ سه بعدی
• متالوسنوسایر کاتالیزورهایتک-سایتی
• پایداری و بازیافت منابع
• فناوریهایتبدیل
• فرآیندهایزیستیو کاتالیزورهایزیستی
• ا کسیداسیونمستقیمآلکانها

• فرآورش شکست آبی
• مـــواد جدیـــد /بهبودیافته مـــورد اســـتفاده در کارهای
س ــاختمانی
• استخراجفلزات کمیابزمینی(فناوریهاو کاربردها)
• عایقه ــای پ ــودری ،عایقه ــای تشعشـــعات و
عایقه ــای آب ــی
• م ــواد پیش ــرفته ب ــرای بکارگی ــری در کاربردهـــای کاراتر
(س ــرامیک ،فل ــزات ماتریس ــی و غی ــره)
• بهبود کاراییانرژی
• مواد شـــیمیایی و ســـایر مواد بـــرای اســـتفاده در میکرو
الکترونیکه ــا ( ب ــه عن ــوان مث ــال ،م ــواد بات ــری لیتیـــوم)
• فناوریهای حاللهای پا ک کننده جدید

نوآوریدر خدمات
ن ــوآوری مح ــدود ب ــه محص ــوالت و فرآینده ــا نمیشـــود؛ بلکـــه
میتوان ــد ش ــامل مجموع ــه ای از تالشه ــا باش ــد کـــه منجـــر بـــه
افزایش ارزش میشـــود .خدمات-بری بســـیاری از محصوالت در
صنع ــت پتروش ــیمیدر حال افزایش اس ــت و نوآوریهـــای مربوط
ب ــه خدم ــات به طور روزافـــزون تبدیل بـــه یکی از مهم تریـــن انواع
نوآوری میشـــود.
ش ــرکتها در بس ــیاری از بخشهای صنعت پتروشیمیعالوه
بر محصوالت شـــیمیایی -و گاهی اوقات به جـــای آنها -خدمات
مدیریت ــی را ب ــه پورتف ــوی خ ــود اضاف ــه ک ــرده ان ــد .شـــرکتهای
تولیدکنن ــده مواد ش ــیمیایی تخصص ــی و مواد پیشـــرفته  -که به
دلیل ماهیت خاص شـــان نیـــاز به اجزای خدمات فنی گســـترده
و نماین ــدگان فروش و خدمـــات آموزش دیـــده ،مشـــاوران ورزیده
بخ ــش خدمات مش ــتریان و افراد حرف ــه ای در بخش ســـامت و
ایمنی نیروی کار دارند -شـــاهد افزایش روز افزون نوآوری هستند.
ش ــرکتهای فعال در بخـــش خدمات در نظـــر دارند خدماتی
فراتر از سیســـتم خدمات ســـنتی و فنی ارائه دهند و به این منظور
از راه حلهـــای خالقانـــه اســـتفاده میکنند تا بتواننـــد در این نوع
ش ــرکتها ارزش افزوده ایجاد کنند.
ن ــوآوری در خدمـــات در صنایـــع اتومبیـــل ســـازی و لـــوازم
الکترونیکی بیش از ســـایر صنایع موجود در صنعت پتروشیمیبه
چش ــم میخ ــورد .تولیدکنن ــدگان اتومبی ــل زمان ــی کـــه بـــه رنگ
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اتومبی ــل و ویژگ ــی عایق ب ــودن آن فکر میکنند بای ــد ویژگیهای
خاص ــی مانن ــد ویژگیه ــای ضد زن ــگ زدگ ــی را در نظ ــر بگیرند.
ش ــرکتهای اتومبیل س ــازی به جای اینکه رنگ را به صورت
گالن ــی خری ــداری کنند ،ب ــا تولیدکنن ــدگان رنگ ادغام میش ــوند
ت ــا نیازه ــای آنها را به ص ــورت کامل ب ــرآورده کنند .ش ــرکتهای
تولیدکنن ــده رن ــگ نی ــز معم ــوال در کارخانههای اتومبیل س ــازی
ادغ ــام میش ــوند و در همان محل کارخانه کلی ــه خدمات مربوط
به رن ــگ اتومبیل را ارائ ــه میکنند.
در صنع ــت لوازم الکترونیک ــی ،خدماتی که اصطالح ــا به آنها
خدم ــات «ز گهواره تا مرگ» گفته میش ــود ،ب ــه طور قابل توجهی
اهمیت پیدا ک ــرده اند.
ب ــه عنوان مث ــال ،یک عرضه کنن ــده مواد ش ــیمیایی ممکن
اس ــت مواد ش ــیمیایی را به یک ش ــرکت تولیدکننده ش ــبه رس ــانا
اج ــاره دهد تا بتواند فرآین ــد تولید انواع چیپ را به پایان برس ــاند،
بـــه نح ــوی ک ــه ش ــرکت تولیدکنن ــده ش ــبه رس ــانا مجبور نباش ــد
ضایع ــات م ــواد ش ــیمیایی را مدیریت کند.
شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی در حال ایفای نقش
مش ــاوره ،حل مش ــکالت و راه حلهای عرضه ،بهتری ــن اقدامات
و ضمان ــت اجرایی هس ــتند ،در حالی که به ط ــور همزمان میزان
ضایع ــات را کاهش داده و هزینهه ــای خود را نیز تعدیل میکنند.
ن ــوآوری در خدم ــات ش ــیوه جدی ــدی از تفک ــر را در صنع ــت
پتروش ــیمیرواج داده اس ــت .ارائ ــه خدم ــات ،ب ــه عن ــوان ی ــک
اس ــتراتژی متمای ــز میتواند هزینهه ــای هماهنگ ــی ،معامالت و
ســـایر هزینههای تحمیل شده از سوی مش ــتریان را کاهش دهد.
ب ــدون تردید این هزینهها در مقایس ــه با زمانی که مش ــتریان
خودش ــان میخواس ــتند دنب ــال محص ــوالت جدی ــد ،خدمات و
فعالیته ــا (مانند م ــواد ش ــیمیایی ،تجهیزات ،تهی ــه ،عملیات،
تعمی ــر و نگه ــداری ،تضمین کیفی ــت و موجودی) بگردند بس ــیار
کمتر است.
ن ــوآوری در خدم ــات به مش ــتریان ای ــن ام ــکان را میدهد که
بـــر روی توانمندیه ــای اصل ــی خودش ــان تمرک ــز کنن ــد و باع ــث
افزای ــش انعطاف پذی ــری فناوریها میش ــود .از نقطه نظر عرضه
کنن ــدگان و نوآوران ،این نوآوریها یک سیس ــتم از درآم ــد و ارزش
«ارزش همه
افزودهه ــای باالتر ایجاد میکند .ن ــوآوری در خدمات
ِ
«ارزش ایجاد ش ــده توس ــط هم ــه چیز» تبدیل میکند.
چیز» را به
ِ

24

نمودار  -1سهم درآمدهای حاصل از محصوالت جدید در
صنعت پتروشیمیبین سالهای  2008تا 2018

منبعBureau of Economic Analysis, ACC:
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میزان انتشار آالیندهها توسط
صنعت پتروشیمیو اهمیت
سالمت و ایمنی نیروی کار
محیط زیست
1988

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

به میلیون پوند وزنی
کل آالیندهها

694

528

362

239

169

134

132

131

130

هوا

624

480

311

186

126

85

77

78

74

آبهای سطحی

19

11

5

4

3

2

2

3

2

زمین

51

38

46

49

40

47

53

51

54

نفوذ به زیر زمین

160

156

152

110

94

97

97

99

101

جدول  -1انتشار مواد سمیتوسط صنعت پتروشیمی
منبع /.)Environmental Protection Agency - TRI Public Data Releases via TRI Explorer www.epa.gov/triexplorer :توضیحات :شـــورای شـــیمیآمریکا کل
آالیندههـــا را آالیندههای منتشـــر شـــده در هوا ،آبهای ســـطحی و زمیـــن در نظر میگیرد و نفـــوذ در منابع زیرزمینی را جزو آالیندههای محســـوب نمیکند.

صنع ــت پتروش ــیمیهمواره ب ــه عن ــوان یک ــی از صنایع ــی ک ــه
ســـهم بس ــزایی در انتش ــار آالیندهه ــا دارد معرف ــی میش ــود.

ا گرچ ــه به دلی ــل ماهیت این صنع ــت نمیتوان وجـــود چنین
گ ــزاره ای را نادی ــده گرف ــت ،ام ــا نکت ــه مه ــم در این مـــورد این
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نمودار  -1میزان انتشار آالیندهها به تفکیک نوع انتشار در صنعت پتروشیمی
منبع.US E. P. A :

اس ــت ک ــه کاه ــش س ــطح انتش ــار ای ــن
آالیندهه ــا همواره یک ــی از اهداف اصلی
س ــازمانهای محیط زیستی در کل دنیا
بوده است و ش ــرکتهای پتروشیمیهم
در طول زمان همکاری بس ــیار مناس ــبی
با این س ــازمانها داش ــته اند .به نحوی
کـــه در ط ــول زم ــان می ــزان انتش ــار ای ــن
آالیندهه ــا به طور قاب ــل توجهی کاهش
یافته اس ــت.
ج ــدول  1می ــزان انتش ــار ان ــواع م ــواد
س ــمیحاصل از فعالی ــت صنع ــت
پتروش ــیمیایاالت متح ــده آمری ــکا را
از س ــال  1988ت ــا س ــال  2018نش ــان
میده ــد .همانط ــور ک ــه در ای ــن جدول
میبینی ــد می ــزان کل انتش ــار آالیندهها
در ه ــوا ،آب ،زمی ــن و مناب ــع زیرزمین ــی
از  694میلی ــون پون ــد وزن ــی در س ــال
 1988ب ــه  130میلی ــون پون ــد وزن ــی در
ســـال  2017کاه ــش یافت ــه اس ــت .ای ــن
بـــدان معناس ــت که می ــزان انتش ــار این

آالیندهه ــا در ی ــک ب ــازه زمانی  30س ــاله
می ــزان این آالیندهها بی ــش از  81درصد
کاه ــش یافت ــه اس ــت.
نکت ــه مه ــم دیگ ــری ک ــه در ج ــدول 1
قاب ــل مش ــاهده اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه
ط ــی دوره زمان ــی بین س ــالهای 1988
ت ــا  ،2017می ــزان آالیندهه ــای منتش ــر
ش ــده از س ــوی صنع ــت پتروش ــیمیدر
ه ــوا و آب به ط ــور قاب ــل توجهی کاهش
یافت ــه اس ــت ،ب ــه ط ــوری ک ــه می ــزان
آالیندههای منتشر ش ــده در هوا از 624
میلی ــون پون ــد وزن ــی در س ــال  1988به
 74میلیون پوند در س ــال  2017رس ــیده
اس ــت ،و می ــزان ای ــن آالیندهه ــا در
آبهای س ــطحی نی ــز از  19میلیون پوند
وزن ــی در س ــال  1988به تنه ــا  2میلیون
پون ــد در س ــال  2017رس ــیده اس ــت.
ام ــا ای ــن اتف ــاق در م ــورد می ــزان
آالیندهه ــای منتش ــره در زمی ــن رخ
ن ــداده اس ــت .ا گرچ ــه می ــزان ای ــن نوع
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آالیندهه ــا از  51میلی ــون پونـــد وزنـــی
در س ــال  1988ب ــه  47میلیـــون پونـــد
رس ــیده ،ام ــا ب ــا افزایش مجدد در ســـال
 2017ب ــه  54میلی ــون پونـــد رســـیده و
حت ــی رقم س ــال  1988را نیز پشـــت ســـر
گذاش ــته اس ــت .این بدان مفهوم است
که صنع ــت پتروش ــیمیدر دسترســـی به
فناوریهایی که موجب کاهش انتشـــار
آالیندهها در زمین میشـــود ،نتوانســـته
عملک ــرد موف ــق داش ــته باشـــد .بـــه نظر
میرس ــد تمرک ــز فعل ــی این صنعـــت باید
ب ــر روی کاه ــش ای ــن نـــوع آالیندههـــا
با شد .
همین واقعی ــت را میتوان در مورد نفوذ
آالیندهه ــا ب ــه زی ــر زمی ــن نیـــز مشـــاهده
ک ــرد ،هرچن ــد ب ــه ط ــور کلـــی عملکـــرد
صنع ــت در مورد ای ــن نـــوع آالیندهها در
مقایس ــه ب ــا آالیندههای زمیـــن موفق تر
بوده اس ــت.
نم ــودار  1نی ــز ک ــه اطالعـــات جـــدول 1
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نمودار  -2روندهای مربوط به صدمات ناشی از کار و نرخ ابتال به بیماری در صنعت پتروشیمی
منبعBureau of Labor Statistics and American Chemistry Council :

را بـــه تصوی ــر کش ــیده اس ــت گویای همی ــن واقعیت اس ــت .به
طـــور کل ــی ب ــر اس ــاس ای ــن اطالع ــات میت ــوان گف ــت صنعت
پتروش ــیمیدر زمین ــه کاه ــش انتش ــار آالیندهه ــای ناش ــی از
فعالی ــت ای ــن صنع ــت ،بی ــش از هم ــه در کاه ــش آالیندههای
منتش ــر ش ــده در ه ــوا موف ــق بوده اس ــت.

سالمت و ایمنی کارکنان
صنعت پتروشیمیعالوه بر فعالیتهایش در زمینه حفظ
محیط زیست ،در زمینه ایمنی نیروی کار نیز به رکورد قابل
توجهی دست یافته است .این رکورد نشان میدهد که از زمان
جنگ جهانی دوم تا کنون ،به دلیل حذف خطرات شغلی در
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جدول  -2نرخهای بیماری و صدمات ناشی از کار در صنایع مختلف

شرح

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

نرخ موارد روزانه از دست رفته به ازای هر  100کارمند
صنایع تولیدی
کل موارد بیماری و صدمات ناشی
از کار

4/3

4/4

4/4

4/3

4/0

4/0

3/8

3/6

3/5

---

موارد روزهای کاری از دست رفته

1/0

1/1

1/1

1/1

1/0

1/0

1/0

0/9

0/9

---

صنعت پتروشیمی
کل موارد بیماری و صدمات ناشی
از کار

2/3

2/4

2/4

2/3

2/0

2/3

3/1

2/0

2/0

---

موارد روزهای کاری از دست رفته

0/6

0/7

0/7

0/7

0/5

0/7

0/6

0/6

0/6

---

شرکتهای زیر مجموعه شورای شیمیآمریکا
کل موارد بیماری و صدمات ناشی
از کار
موارد روزهای کاری از دست رفته

0/74 0/76 0/70 0/76 0/82 0/73 0/75 0/85 0/93 0/96
0/23

0/22

0/20

0/17

0/17

0/20

0/20

0/17

0/20

0/21

پیمانکاران شرکتهای زیر مجموعه شورای شیمیآمریکا
کل موارد بیماری و صدمات ناشی
از کار
موارد روزهای کاری از دست رفته

0/41 0/34 0/34 0/42 0/47 0/55 0/65 0/71 0/73 0/60
0/12

0/13

0/12

0/13

0/09

0/09

0/08

0/06

0/07

0/10

منبعBureau of Labor Statistics and American Chemistry Council:

این صنعت و همچنین نوآوری صنعت در زمینه به کارگیری
برنامههای ایمنی موثر ،بهبودهای چشمگیری در این زمینه
رخ داده است.
ش ــرکتهای پتروش ــیمیتولیدکننده م ــواد ش ــیمیایی پای ــه و
تخصص ــی س ــاالنه میلیاردها دالر برای بهبود س ــامت و ایمنی
کارکن ــان خود هزین ــه میکنند .نتایج حاصله از چنین س ــرمایه
گذاری دس ــت کمـ ـیاز یک معجزه ن ــدارد :بر اس ــاس دادههای
دفت ــر آمار نی ــروی کار ( ،)BLSنرخ بیم ــاری و صدمات در حین
کار در صنعت پتروشیمیبس ــیار کمتر از صنایع تولیدی اس ــت،
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و یک ــی از کمتری ــن نر خه ــا را از ای ــن لح ــاظ در مقایســـه بـــا کل
صنای ــع تولیدی دارد.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ،ن ــرخ بیم ــاری و صدم ــات در حیـــن کار در
ش ــرکتهای زی ــر مجموع ــه ش ــورای ش ــیمیآمریکا تقریبـــا یک
س ــوم کل صنع ــت پتروشیمیاس ــت .ج ــدول  2نر خهـــای
بیم ــاری و صدم ــات ناش ــی از کار را در صنای ــع مختلف نشـــان
میده ــد و نم ــودار  2ه ــم رونده ــای مرب ــوط بـــه نر خهـــای
بیماری و صدمات ناش ــی از کار را بین س ــالهای  1990تا 2018
ب ــه تصوی ــر میکش ــد.
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معرفی هلدینگهای پتروشیمیجهان:

هلدینـ ـ ــگ
پتروشیمی
ایوونیـ ـ ــک

بخش خصوصی
معرفی

هلدینگپتروشیمیاوونیک()Evonicیکی
از شرکتهای پتروشیمیپیشرو جهان در
تولید مواد شیمیایی تخصصی است .این
شرکت در بیش از  100کشور در سراسر جهان
فعال است و در سال  2019میزان فروش
آن  13/1میلیارد یورو و سود عملیاتی

آن (تنظیم  2/15 )EBITDAمیلیارد
یورو بوده است .حوزه فعالیت هلدینگ
پتروشیمیاوونیک ( )Evonikبسیار فراتر از
شیمیاست تا بدین وسیله راه حلهای
ابتکاری ،سودآور و پایدار را برای مشتریان
ایجاد کند .بیش از  32.000کارمند برای
یک هدف مشترک با هم کار میکنند با
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این شعار که :شرکت پتروشیمیاوونیک
میخواهید روز به روز زندگی بشر را بهبود
بخشد .نمودار  1تاریخچه تصویری شرکت
پتروشیمیاوونیک و نمودار  2دادهها و
آمار کلیدی در مورد این شرکت را به تصویر
میکشد.
ممکن است این شرکت الستیک،
تشک ،دارو یا خورا ک دام تولید نکند ،اما
هلدینگ پتروشیمیاوونیک ()Evonic
بخشی از این محصوالت را تولید میکند.
در حالی که این شرکت اغلب تنها مقادیر
کمیموادتولیدمیکند،همینمیزانتولید
نیزتفاوتهایقابلتوجهیراایجادمیکند.
دلیل این امر این است که محصوالت
تولیدی این شرکت الستیکهای با
کیفیتتر،تشکهای کشسانتر،داروهای
موثرتر و تغذیه حیوانات سالم تر هستند.
این همان تفاوتی است که مواد شیمیایی
تخصصی ایجاد میکند .بنابراین وقتی
صحبت از مواد شیمیایی تخصصی
میشود ،به جرات میتوان گفت شرکت
پتروشیمیاوونیکجزوبهترینهادرجهان
است.
بازارهای مصرف نهایی این هلدینگ
پتروشیمیرادر نمودار 3میتوانیدمالحظه
کنید.اینبازارهاشاملمحصوالتمصرفی
و مراقبتهای بهداشتی ،تولید وسایل
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نقلیه و ماشین آالت ،مواد غذایی و خورا ک ،الستیک و پالستیک،
صنعت ساختمان سازی ،محصوالت داروئی ،محصوالت فلزی
و نفتی ،محصوالت کاغذی و چاپی ،رنگ و روغن ،محصوالت
مربوطبهمهندسیالکترونیک ،کشاورزی،انرژیهایغغیرعمده:
این استراتژی ویژگی محصوالت شرکت پتروشیمیاوونیک را تغییر
میدهد ،زیرا کاالهای نهایی با ارزش تر ،با دوام تر ،با صرفه تر و از
بسیاریجهاتبهینهترمیشوند.

30

تغذیهومراقبت
در بخش جدید تغذیه و مراقبت ،همه چیز حول زندگی بهتر انسان
 حول سالمت و کیفیت زندگی میچرخد .این محصوالت به طورمستقیم توسط انسان یا حیوانات مورد استفاده قرار میگیرند .آنها
موادفعالهستند کهمیتوانندزندگیهمهانسانهاراتغییردهند.
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نمودار  -1تاریخچه شکل گیری و توسعه شرکت پتروشیمیاوونیک به روایت تصویر

منبعevonic.com:

2007
R AG
BETEILIGUNGS AG

1968

RUHRKOHLE
AG

2006

2001

1999

1999

1996
1989

1847

GOLDSCHMIDT

1908
SK W

1938

1873

HÜLS

DEGUSSA

49

31

1907

RÖHM

1880

STOCKHAUSEN
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موادهوشمند
بخش  Smart Materialمواد با کارایی باال را
برای سیستمهای سازگار با محیط زیست
و کارآمد انرژی در بخشهای خودرو،
رنگها ،روکشها ،چسبها ،صنایع
ساخت شرکت پتروشیمیاوونیک و سایر
بخشهافراهممیکند.

موادکاربردی
کالسیکهای همیشه جوان بخش
عملکرد محصوالت متشکل از محصوالت
و فناوریهایی هستند که به طور مداوم
بهبود مییابند .آنها مبنای بسیاری
از کاربردهای مدرن ،به عنوان مثال در
زمینههای تحرک ،تغذیه ،داروسازی یا
پالستیکهستند.

باالتر از متوسط و حاشیه ،مدیریت
و سرمایه گذاریهای پرتفوی شرکت
پتروشیمیاوونیک را مشخص میکند.
با شروع از موقعیتهای پیشرو در بازار،
شرکت پتروشیمیاوونیک به طور مداوم
موتورهای رشد خود را در مناطق تجاری
قوی گسترش میدهد :مواد افزودنی
تخصصی ،بهداشت و مراقبت ،مواد
هوشمندوتغذیهحیوانات.

نوآوری
شرکت پتروشیمیاوونیک در تحقیق و

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

فرهنگسازی
فرهنگ سازی شرکت پتروشیمیاوونیک
مبتنی بر اعتماد ،احترام و باز بودن است.
شرکتپتروشیمیاوونیکخودرایکشرکت
بین المللی میداند و تنوع را یک فرصت

نمودار  -2دادهها و آمار کلیدی شرکت پتروشیمیاوونیک در سال 2019

فناوریوزیرساخت
به عنوان محرک نوآوری و دیجیتالی
شدن در محیط تولید ،بخش فناوری و
زیرساختهاطیف کاملیاز تخصصهاحول
محور تولید مواد شیمیایی را ارائه میدهد.

نمودار  -3بازارهای نهایی محصوالت شرکت پتروشیمیاوونیک

استراتژی
برای افزایش ارزش شرکت ،شرکت
پتروشیمیاوونیک سه حوزه تمرکز
استراتژیک را هدف قرار داده است :نمونه
کارها ،نوآوری و فرهنگ سازی.

نمونهکارها
مواد شیمیایی تخصصی و طیف خاصی
از مواد شیمیایی و بازارهای دارای رشد

32
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در نظر میگیرد .شرکت پتروشیمیاوونیک تغییر را آغاز کرده است،
وعدههای خود را حفظ کرده و به عملکرد بهینه پاداش میدهد.

در سراسر جهان فعال است .در سال مالی  ،2019این شرکت
با بیش از  32.000کارمند از  13/1میلیارد یورو سود و سود
عملیاتی (تعدیل شده  )EBITDAو نیز  2/15میلیارد یورو از
ادامه عملیات تولید کرد .خالصه اطالعات مالی این شرکت را در
جدول  1مشاهده میکنید.

اطالعاتمالیشرکتپتروشیمیاوونیک
هلدینگ پتروشیمیاوونیک ( )Evonicدر بیش از  100کشور

جدول-1اطالعات شرکت پتروشیمیاوونیکلی شرکت پتروشیمیاوونیک(میلیونیورو)

شرح

2015

2016

2017

2018

2019

فروش

13,507

12,732

14,383

13,267

13,108

درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمیاوونیکلیات و استهالک

2,465

2,165

2,357

2,150

2,153

درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمیاوونیکلیات و استهالک به درصد

18.2

17.0

16.4

16.2

16.4

درآمد تعدیل شده قبل از شرکت پتروشیمیاوونیکلیات

1,752

1,448

1,486

1,361

1,201

بازدهی سرشرکت پتروشیمیاوونیکیه به کار گرفته شده به درصد

16.6

14.0

11.2

10.2

8.6

درآمد خالص

991

844

713

932

2.106

درآمد خالص تعدیل شده

1,128

930

1,007

1,014

902

درآمد به ازای هر سهم به یورو

2.13

1.81

1.53

2.00

4.52

درآمد تعدیل شده به ازای هر سهم به یورو

2.42

1.99

2.16

2.18

1.94

کل داراییها تا  31دسامبر

17,005

19,645

19,940

20,282

22,023

نسبت سهام تا  31دسامبر به درصد

44.6

39.5

37.7

38,6

41.1

جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

1,971

1,769

1,551

1,760

1,321

جریان نقدی آزاد

1,052

821

511

526

472

مخارج سرشرکت پتروشیمیاوونیکیه ای

877

960

1,078

1,050

استهالک و ارزش دفتری استهالک

700

707

829

837

خالص داراییهای شرکت پتروشیمیاوونیکلی به بدهی تا  31دسامبر

1,098

1,111

3,023-

2,907-

2,141-

داراییهای غیر ملموس

0.97

1.24

1.16

0.87

1.18

تعداد حوادث در اووینک

1.29

0.95

1.11

1.08

1.10

مخارج تحقیق و توسعه

434

438

476

437

428

تعداد کارکنان تا  31دسامبر

33,576

34,351

36,523

32,623

32,423
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اهمیت مواد شیمیایی پایـــ

صنایع تکمیلی

مواد ش ــیمیایی بر اس ــاس م ــواد اولیه ای
که برای س ــاخت آنها به کار رفته اس ــت به
دو دس ــته ارگانیک و غیر ارگانیک تقس ــیم
میش ــوند .ترکیب ــات ارگانی ــک معم ــوال
ح ــاوی کربن هس ــتند .ب ــه عن ــوان مثال،
نهادهه ــای ارگانی ــک مانن ــد نف ــت و گاز
طبیع ــی ش ــامل هیدروکربنها میش ــوند
که زیربن ــای اصلی محصوالت ش ــیمیایی
ارگانیک هس ــتند.
نهادهه ــای غی ــر ارگانیک معم ــوال ترکیبی
از دو ی ــا چند جزء طبیعی هس ــتند و غالبا
کربن جزء مواد اصلی تش ــکیل دهنده آنها
محس ــوب نمیشود.
ا گرچه تعداد بسیار کمیاز مواد شیمیایی
از نف ــت و گاز طبیع ــی به طور مس ــتقیم به
عن ــوان م ــواد اولیه اس ــتفاده میکنن ــد .در
عـــوض نف ــت و گاز طبیع ــی ابتدا ف ــرآوری
شـــده و تبدیل به گازه ــای طبیعی مایع،

مانند اتان و پروپان ،یا مایعات سنگین تر،
مانند نفتا و گازوئیل ،میش ــوند و س ــپس
در فرآین ــد تولی ــد محص ــوالت شـــیمیایی
مورد اس ــتفاده ق ــرار میگیرند.
در مرحل ــه اول ف ــرآوری ،ای ــن م ــواد اولی ــه
معم ــوال پاالی ــش میش ــوند محص ــوالت
اولیه ای مانند بنزن و اتیلن تولید شـــوند.
محصوالت اولیه این چنینی پایه و اساس
صنعت پتروش ــیمیرا ش ــکل میدهند .در
مراح ــل بع ــدی ف ــرآوری ،مواد شـــیمیایی
مانند کلر ب ــه ای ــن هیدروکربنهای اصلی
اضاف ــه میش ــوند ت ــا ب ــه ای ــن ترکیب ــات
ویژگیه ــای مطل ــوب خاص ــی را بدهند.
به عن ــوان مث ــال ،ممکن اس ــت محصول
نهای ــی نایل ــون ی ــا فیب ــر پل ــی اس ــتر،
پالس ــتیک ،یک محصول داروئی یا ســـایر
محصوالت باش ــد .این محصوالت متغیر
معم ــوال ب ــه  4بخ ــش اصل ــی ب ــازار -محور

34

تقس ــیم میش ــوند ک ــه عبارتنـــد از:
	•موادشیمیاییپایه
	•موادشیمیاییتخصصی
	•موادشیمیاییتخصصی
	•محصوالتمصرفی

موادشیمیاییپایه
مواد شـــیمیایی پایه ،که بـــه آنها کاالهای
ش ــیمیایی نی ــز گفت ــه میشـــود ،معمـــوال
در حجمه ــای بس ــیار بـــاال از ترکیبـــات
خ ــاص ش ــیمیایی تولیـــد میشـــود کـــه
ماهی ــت همگ ــن دارن ــد؛ یعنـــی تمایـــزی
بی ــن محص ــوالت تولی ــدی وجود نـــدارد.
م ــواد ش ــیمیایی پای ــه معمـــوال در تولیـــد
محصوالت یـــا فرآیندهـــای پاالیـــش مورد
اس ــتفاده ق ــرار میگیرن ــد.
یک ــی از روشه ــای بررســـی این اســـت که
در نظ ــر بگیری ــد ک ــه تولیدکننـــدگان ایـــن
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ــــــــــه در صنعت پتروشیمی
بخـــش مولک ــول میفروش ــند (تع ــداد بی
شـــماری از مولکوله ــا را میفروش ــند).
برخ ــی از ان ــواع م ــواد ش ــیمیایی پای ــه
عبارتن ــد از :مواد ش ــیمیایی غی ــر ارگانیک،
تولیـــد انبوه محصوالت پتروش ــیمی ،مواد
شیمیایی واسطه ای ارگانیک ،رزینهای
پالس ــتیک ،الس ــتیکهای مصنوع ــی،
فیبرهای تصنعی ،رن ــگ و رنگدانه و جوهر
چا پ .
مواد ش ــیمیایی پایه یک صنعت بالغ و جا
افتاده اس ــت .بازارهای اولیه ش ــامل سایر
مـــواد ش ــیمیایی و محصوالت ش ــیمیایی

است؛ سایر کاالهای تولیدی (محصوالت
نس ــاجی ،اتومبیل ،لوازم خانگی ،مبلمان
و غی ــره) ک ــه در تولی ــد کااله ــای نهای ــی
مورد اس ــتفاده ق ــرار میگیرند ی ــا در مرحله
فرآوری و پاالیش کاربرد دارند (خمیر کاغذ
و کاغ ــذ ،پاالی ــش نفت ،تولی ــد آلومینیم و
غی ــره)؛ و همچنی ــن برخ ــی از صنای ــع غیر
تولی ــدی نی ــز در ای ــن دس ــته بن ــدی ج ــا
میگیرند.
قیم ــت کااله ــای تولی ــدی ب ــه طـــور قابل
توجهی بس ــتگی به س ــطوح بهره ب ــرداری
از ظرفی ــت و هزینهه ــای خ ــورا ک (یا مواد

نمودار  -1نمادهای بخش های اصلی بازار-محور در تقسیم بندی محصوالت ارگانیک و غیرارگانیک
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اولی ــه) دارد ،ک ــه نتیج ــه آن حاشـــیههای
س ــود ان ــدک و درج ــه بســـیار باالیـــی از
قابلیـــت بازیافت اســـت .در برخی مـــوارد،
بازدهیهای اقتصادی ممکن است کمتر
از هزینه س ــرمایه باش ــد.
تولی ــد م ــواد ش ــیمیایی پایـــه ســـرمایه -بر
اســـت .عالوه بر هزینه باالی ســـرمایه برای
تولی ــد این م ــواد ،تولی ــد آنها نیـــز با حجم
بس ــیار باال ص ــورت میگیرد کـــه به همین
دلیل به انرژی بســـیار زیادی نیـــز نیاز دارد.
ای ــن عوامل ،ب ــه هم ــراه مســـوولیتهای
بالق ــوه محی ــط زیس ــتی ،باعـــث میشـــود
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نمودار  -1حمل و نقل مواد شیمیایی پایه ،سال ( 2018میلیارد دالر آمریکا)

منبعBureau of the Census (from the ASM-1 report) :

که موانع بس ــیار زی ــادی ب ــرای ورود به این
صنعت وجود داش ــته باش ــد.
دسترس ــی ب ــه خورا که ــای ح ــاوی
هیدروکرب ــن و س ــایر م ــواد اولی ــه نی ــز
بس ــیار مه ــم اس ــت .ان ــدازه کارخان ــه (ی ــا

مقی ــاس آن) نی ــز از لح ــاظ اقتص ــادی
اهمی ــت دارد ،همچنان ــی که تولیـــد انبوه
نی ــز خ ــود موضوع ــی ب ــس مه ــم اس ــت.
نیازمندیه ــای فن ــاوری نی ــز ماهیت ــا
متوسط و پیوسته هس ــتند ،ضمن اینکه
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اهمیـــت زیادی بـــر فرآیند فنـــاوری دارند تا
فن ــاوری محص ــول.
ی ــک کرا ک ــر ات ــان ک ــه از خورا کهـــای
هیدروکربنی اســـتفاده میکنـــد ،نمونه ای
از بســـیاری از عملیـــات کارخانـــه ای برای
تولی ــد م ــواد ش ــیمیایی پایـــه اســـت .یک
کرا کر اتان جدید که از گاز طبیعی استفاده
میکن ــد ،ظرفی ــت تولید ســـاالنه محصول
بالغ بر  1/5میلیون تن یا بیشـــتر را دارد ،در
حالی که قیمت محصول تولیدی آن بالغ
بـــر میلیاردهـــا دالر خواهد بود.
ای ــن کرا کره ــا باید نزدی ــک بـــه خورا کها
ق ــرار بگیرند ،بنابراین منطقـــه جغرافیایی
ک ــه ای ــن امکان ــات میتواننـــد در آن قـــرار
بگیرند بس ــیار محدود است ،ضمن اینکه
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شـــبکههای توزیع نیز چنی ــن محدودیتی
دارند.
توزیع مواد ش ــیمیایی پایه عمدتا از طریق
راه آه ــن و راهه ــای آب ــی ص ــورت میگیرد و
ایـــن محص ــوالت معم ــوال در حجمه ــای
بسیار باال به تعداد اندکی مشتری تحویل
داده میش ــوند ،که ا کثر آنها تولیدکننده یا
کش ــاورز (که نی ــاز به کود ش ــیمیایی دارند)
هستند.
در م ــورد بس ــیاری از م ــواد ش ــیمیایی پایه
حس ــابهای مش ــتریان ممک ــن اس ــت از
محـــل ف ــروش س ــاالنه گ ــردش مال ــی بالغ
بـــر  1میلی ــون دالر آمری ــکا ایج ــاد کن ــد .در
حـــال حاض ــر ،تمرکز ای ــن صنعت ب ــر روی
محصوالت تولیدی اس ــت ول ــی این تمرکز

در ح ــال تغییر به مش ــتریان اس ــت.
در چن ــد م ــاه اخی ــر ب ــازار مواد ش ــیمیایی
از ثب ــات خوب ــی برخ ــوردار ب ــوده اس ــت و
ب ــر همی ــن اس ــاس ائت ــاف ش ــرکتها و
قرارداده ــای مش ــترک نی ــز به عن ــوان یک
ابزار اس ــتراتژیک م ــورد توجه ش ــرکتهای
پتروش ــیمیقرار گرفت ــه اس ــت زیـــرا ای ــن
ش ــرکتها تمای ــل پی ــدا ک ــرده ان ــد ک ــه
فناوریهای مورد اس ــتفاده را به اشـــترا ک
بگذارند و از این طری ــق هزینههای خود را
کاه ــش دهند.
تمرک ــز ب ــر روی توانمندیهای ش ــیمیایی
نی ــز اهمی ــت بیش ــتری یافت ــه اس ــت و
ش ــرکتهایی ب ــوده اند که با ادغ ــام زدایی
ب ــه دنب ــال ایج ــاد ی ــک هوی ــت متمای ــز
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صنعت ــی -ش ــیمیایی ب ــرای شـــرکت خود
ب ــوده ان ــد .زیرمجموعههـــای شـــیمیایی
ش ــرکتهای نفت ــی ،ک ــه نقطه قـــوت آنها
اس ــتفاده از مزی ــت دسترســـی آســـان تـــر و
ارزان ت ــر ب ــه خورا ک اس ــت ،ســـهم بســـیار
زیـــاد (و در حـــال افزایشـــی) از کل دارنـــد.
ش ــرکتهای تولیدکننده مواد شـــیمیایی
معموال اس ــتراتژیهای رهبـــری کم هزینه
را ب ــه کار میگیرن ــد (از طریـــق صرفههـــای
اقتص ــادی ی ــا فناوریه ــای اختصاصـــی)
و احتم ــاال تمایل ــی ب ــه کاهش ســـهم بازار
خـــود ندارنـــد ،مخصوصا زمانی کـــه تعداد
بازیگران بسیار زیاد اســـت .نمودار  1حمل
و نق ــل مواد ش ــیمیایی پایـــه را به تفکیک
ن ــوع آنها ب ــه تصویر میکشـــد.
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فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی
شرکتهای کوچک و متوسط در
یک اقتصاد نوظهور بخش دوم
چکیده

مالحظ ــات مال ــی نق ــش مه ــم و موثری ب ــر بین المللی ش ــدن ش ــرکتها ایفاء میکنن ــد .با این حال ،هنوز مش ــخص نیســـت که
چگونه ادغام عوامل مالی مانند هزینه و س ــرمایه مرتبط با رفتار صادراتی شـــرکتهای کوچک و متوس ــط ( )SMEsاســـت .هدف
این مطالعه ،بررس ــی مش ــخصات مالی ش ــرکتهای کوچک و متوس ــط در یک اقتصاد نوظهور با تمایز بین غیرصادر کنندگان و
صادرکنندگان اس ــت .دادههای نظرس ــنجی از  356شرکت کوچک و بزرگ در مالزی به منظور نشان دادن نحوه ارتباط هزینههای
درک ش ــده ،مناب ــع مالی داخل ــی و محدودیتهای س ــرمایه ای خارجی مرتبط با وضعیت ص ــادرات آنها مورد آنالیـــز قرار گرفت.
از طریق مدل رگرس ــیون لجس ــتیک چندگانه ،پی برده ش ــد که صادرکنندگان منابع مالی داخلی باالتر و محدودیتهای کمتری
نه ــا همچنین هزین هه ــای صادراتی باالتری نس ــبت به غیرصادر کننـــدگان دارا
را در دسترس ــی ب ــه س ــرمایه خارجی نی ــاز دارند .آ 
میباش ــند .این مطالعه ،به دانش ــگاهیان ،کارآفرینان و سیاس ــتگذاران کمک میکند که به درک جامعی از مش ــخصات مالی که
رفتار صادر کنندگی ش ــرکتهای کوچک و متوس ــط را در کش ــورهای در حال توس ــعه را توضیح میدهد ،برس ــند.

کلمات کلیدی

عوامل مالی؛ هزینههای درک شده؛ منابع مالی؛ محدودیتهای مالی؛ رفتار صادر کننده؛SMEs؛ کشورهای در حال توسعه
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مدل و فرضیات
هزینههای درک شده
شواهد تجربی نشان میدهد که هزینه
صادرات عامل معنی داری در توضیح
تمایل به شروع (برنارد و جانسون،
 )2004و سطح وا کنش صادرات توسط
شرکتهاست (داس و همکاران،
 .)2007بر همین اساس ،منابع پیشنهاد
میدهند که شرکتها تنها در صورتی
که سودآوری مورد انتظار مثبت باشند،
میتوانند صادرات انجام دهند (بالنز
– کریستوبال و همکاران ،2008 ،داس و
همکاران ،2007 ،روبرتز و تایبوت.)1997 ،
مطالعه انجام شده توسط ان و کالراجان
( )2011نتایج مشابهی را در سطح کشوری
نشان داد که استراتژیهای کاهش
هزینههای صادرات اتخاذ شده توسط
دولت باعث افزایش تمایل شرکتها به
صادرات میگردد .بنابراین ،از دیدگاه
رفتار استراتژیک ،استدالل شده که ،
در صورتی که هزینههای درک شده
باالتر از درآمد برآورد شده باشد ،سرمایه
گذاریهای صادرات یک استراتژی پویا
نیست.
مدل بین المللی سازی پیشنهاد
میدهد که درک و نگرشها به سمت
هزینهها ،رفتار صادراتی شرکتها را تحت
تاثیر قرار میدهد (آسدو و گاالن.)2011 ،
در همین راستا ،یک مطالعه کسب و کار
بین المللی ادعا کرد که شرکتها تا زمانی
که هزینهها را به عنوان یک مانع در نظر
بگیرند ،مایل به سرمایه گذاری در بخش
صادرات نخواهند بود (کوتاب و سینکوتا،
 .)1992توضیح داده شده که مقاومت در
برابر صادرات حاصل یک باور بدبینانه

شکل  :1چارچوب مفهومی
منابع مالی
داخلی
منابع مالی
خارجی

رفتار
صادرات
سرمایه

است که هزینهها بیش از حد است و این
مساله مانع از تمایل به استفاده از منابع
برای این هدف میگردد (تان و همکاران،
 .)2007از طرف دیگر ،درک مطلوب
هزینههای صادرات به عنوان یک
محرک داخلی فعال عمل میکند (لیندو،
 )1998که شرکتها را تشویق به برنامه
ریزی استراتژیهایی برای مشارکت در
بازارهای خارجی میسازد (رید.)1981 ،
از آنالیز ما مشخص شد که وضعیت
صادرات شرکتها میتواند بر اساس
هزینههای درک شده تعیین شود که
در این وضعیت انتظار میرود که صادر
کنندگان هزنیههای صادراتی پایین تری
را نسبت به غیرصادر کنندگان درک
کنند .این مطالعه متکی بر هزینههای
درک شده به جای هزینههای واقعی
است ،چون غیرصادر کنندگان هنوز
هزینههای واقعی صادرات را تجربه
نکرده اند .ا گرچه این ساختار در سطح
مدیریتی اندازه گیری شده ،اما میتوان
به عنوان رفتار  SMEsبه دلیل تاثیر قوی
صاحبان بر استراتژی بعدی اجراء شده
توسط شرکت تفسیر کرد (آ کدو و گاالن،
 ،2011سومر.)2010 ،
صادر کنندگان هزینههای صادرات
پایین تری را نسبت به غیرصادر کنندگان
درک میکنند.
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هزینههای
درکشده
هزینه

منابع مالی داخلی
منابع پیشنهاد میدهند که وقت منابع
(از جمله منابع مالی) مرتبط با رفتار
صادراتی شرکتهاست .در مدلهای
رفتاری صادرات اولیه ،منابع مالی به
عنوان پیش نیاز برای شروع صادرات
شرکتها در نظر گرفته میشوند
(بیلکای ،1978 ،ویدرشیم – پائول و
همکاران .)1978 ،این منابع هدف
سرمایه گذاری را تحریک کرده و باعث
افزایش سطح تعهد به بازارهای خارجی
میشود ،بنابراین ،شرکتها امکان کاربرد
یک استراتژی صادرات را خواهند داشت
(ویدرشیم – پائول و همکاران.)1978 ،
بعدا ،داراییهای مالی به یکی از منابع
رقابتی شرکتها در عملیات صادرات
تبدیل شد (کاال کا.)2002 ،
تان و همکارانش ( )2007بر این باورند
که منابع شرکت بر انتقال یک شرکت
صرفا از شرکت داخلی به یک شرکت بین
المللی تاثیرگذار است .تصور بر این است
که تنها شرکتهای با سرمایه مالی کافی
قادر به جبران همه هزینهها ،تبدیل
شدن به صادر کننده و حفظ سودآوری
خود میباشند (داس و همکاران،2007 ،
مینتی و زائو .)2011 ،مطالعات تجربی نیز
نشان داد که سالمت سرمایه یک شرکت
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که توسط نقدینگی داخلی و نسبت
بدهی به دارایی خالص آن شرکت اندازه
گیری میشود ،برای پیش بینی میل
شرکت به صادرات مهم است (گراناوی
و همکاران .)2007 ،مطالعه ما بر روی
عوامل مالی منابع داخلی و رفتار صادرات
شرکتهای مالی کوچک و متوسط به
عنوان یک منبع رقابتی شرکت ،مطابق
با حوزه  SMEsبحث شده در بخش قبلی
متمرکز است.
در همین راستا ،منابع مالی نا کافی به
عنوان یک مانع در نظر گرفته شده که مانع
از سرمایه گذاری شرکت در حوزه صادرات
میگردد .توضیح داده شده که رشد
 SMEsاز جمله استراتژی صادرات آنها
توسط کمبود سرمایه محدود میگردد
(لئونیدو ،1995 ،ریکونا – سیلونت،)2005 ،
چون بسیاری از شرکتها متکی بر منابع
مالی محدود داخلی هستند (اولیورا و
فورتوناتو ،2006 ،ووس و همکاران.)2007 ،
کایانا ک و کوتاری ( )1984استدالل کردند

که سرمایه نا کافی مانه از شروع صادرات
شرکتها میگردد ،چون در این شرایط
شرکتها قادر به تامین مالی هزینههای
اضافی تحمیل شده به شرکت نخواهند
بود .با استناد به این بحث ،فرض بر این
است که صادر کنندگان به عنوان یک
گروه دارای سرمایه مالی داخلی بهتری
نسبت به غیرصادر کنندگان هستند که
این مساله به آنها اجازه دنبال کردن
استراتژی صادرات را میدهد.
صادر کنندگان دارای منابع مالی
بهتری نسبت به غیرصادر کنندگان
میباشند.

محدودیت مالی خارجی
محدودیت مالی خارجی توسط مقایسه
نرخ رشد واقعی شرکتها با بودجه
مالی خارجی و حدا کثر نرخ رشدی که
میتوانند بدون چنین کمکی به دست
آورند ،اندازه گیری میشود (بیک و
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همکاران .)2006 ،محدودیت سرمایه ای
در صورتی که نرخ رشد واقعی بسیار بزرگتر
از نرخ رشد مورد انتظار باشد ،تحقق
مییابد .به این ترتیب ،استراتژیهای
رشد که شامل سرمایه گذاری صادرات
است ،تا زمانی که سرمایه خارجی نا کافی
باشد ،تحقق نخواهد یافت (هیتچسون
و زاویر .)2006 ،همچنین ،شواهد تجربی
نشان میدهد که شرکتهایی که موفق
به مدیریت بودجه خارجی هستند ،رشد
باالتری نسبت به آنچه با بودجه مالی
انتظار دارند ،خواهند شد (باتن و هیتاوا،
 .)1999در حوزه رفتار صادرات ،کسب
سرمایه خارجی بیانگر اثرات برجسته
در پیش بینی تصمیم یک شرکت برای
صادرات است (زیا .20089 ،منابع
مدیریتی پیشنهاد میدهند که عوامل
خارجی مالی از بانکهای خصوصی به
عنوان محرک به منظور تشویق مشارکت
شرکتها در حوزه صادرات عمل میکنند
(لیندو .)1998 ،از طرف دیگر ،سرمایه
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جدول  :1مشخصات نمونه

مشخصات

غیرصادر کننده

صادر کننده

میانگین

انحرافاستاندارد

میانگین

انحرافاستاندارد

سالهای عملیات

14/26

10/81

20/67

10/۷۷

سالهای صادرات

--

--

13/17

۸/۹۰

گردش مالی صادرات

--

--

59/88

۲۹/۱۲

گردش مالی کل (میلیون)

درصد

درصد

کمتر از  RM1میلیون

50.7

17.8

بین  RM1میلیون تا  RM10میلیون

29.6

35.5

بیش از  RM10میلیون

19.7

46.7

کل کارمندان

درصد

درصد

کمتر از 20

59.2

25.2

بین  20و 50

18.3

17.8

بیش از 50

22.5

57.0

نوع صنعت

درصد

درصد

غیربادوام

45.1

56.1

بادوام

19.7

16.8

غذایی  /کشاورزی

35.2

27.1

اصول محصول

درصد

درصد

صنعتی

19.7

29.0

مصرف کننده

54.9

43.0

هر دو

25.4

28.0

محدود از بیرون از شرکت در میان
غیرصادر کنندگان برجسته تر بوده و
دارای تاثیر منفی بر تصمیمات صادرات
آنها خواهد بود (بیلکی ،1978 ،لیئوندو،
 ،1995زیا.)2008 ،
صادر کنندگان نسبت به غیرصادر
کنندگان دارای منابع مالی خارجی
محدودتری هستند .شکل  1چارچوبی

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

روش تحقیق
جمع آوری نمونه و داده
نمونه در این مطالعه شامل شرکتهای
کوچک و متوسط تولید کننده در
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کشورهای مختلف است که از پایگاه داده
مالزی گرفته شده است .شرکتهای
تولیدی به دلیل این که به میزان
چشمگیری به فعالیتهای اقتصادی
کشور کمک کرده و جایگاه برجسته ای در
تجارت جهانی دارند ،برای این مطالعه
انتخاب شد .شرکتهای خدماتی به
منظور ایجاد یک نمونه همگن ،اجتناب
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جدول  :2نتایج آنالیز آماری برای متغیرهای اکتشافی

مقیاس و آیتم
هزینههای درک شده ()α =۰.729

بارگذاری مقدار ویژه درصدواریانس
--

2/523

22/935

.1اصالح محصول  /تولید

0/611

--

--

.2دورهها  /آموزش صادرات

0/670

--

--

.3تدارکات و بازاریابی

0/771

--

--

.4هزینههای اداری

0/698

--

--

.5مالیاتهای مربوطه

0/722

--

--

محدودیتمالی خارجی ()α=۰.۸۵۰

--

2/499

22/722

.1نیاز به بودجه مالی خارجی بیشتر

0/855

--

--

 .2محدودیت اعتبار خارجی ارائه
شده

0/894

--

--

.3مهار توسط اندازه

0/849

--

--

محدودیت مالی داخلی ()α =۰.۴۸۶

--

1/638

14/886

.1نقدینگی کافی

0/860

--

--

.2بهبود عملکرد مالی

0/743

--

--

.3قابلیت دسترسی به داراییها

0/477

--

--

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

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

از سوگیری محتوا و بهبود اعتبار اندازه
گیریها از این مطالعه کنار گذاشته شد.
در این مطالعه از پرسشنامه به عنوان
ابزاری برای جمع آوری داده استفاده
شد .این پرسشنامه از منابع طراحی
و اتخاذ شد و همانطور که در بخش زیر
مورد بحث قرار گرفته ،حاوی اطالعات
تکمیلی از پایگاه داده مالزی برای آنالیز
میباشد .برای ارزیابی وضوح سواالت،
دستورالعملها و فرمت پاسخ ،یک نمونه
کوچک از صاحبان کسب و کار به صورت
پیش فرض انتخاب شد .بعد از ترجمه
نسخه بازنگری شده (نهایی) به یک

نظرسنجی آنالین ،لینک نظرسنجی به
صاحبان شرکتها ارسال شد .استفاده از
نظر سنجی آنالین برای پاسخ دهندگان
راحت تر است ،چون باعث صرفه جویی
در زمان و تالش آنها و همچنین سرعت
باالتر پاسخ نسبت به نظرسنجیهای
پست شده به صورت سنتی میگردد
(رایت.)2006 ،
دادههای نظرسنجی طی یک دوره
 6ماهه بین سپتامبر  2012و مارس 2013
جمع آوری شد ( .)1لینک این نظرسنجی
به  1190شرکت که به صورت تصادفی
از پایگاه داده انتخاب شده بود ،ارسال
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شد .در یک دوره سه ماهه 213 ،شرکت یا
 17/90پاسخ دهنده به پرسشنامه پاسخ
دادند .بعد از یادآوری 146 ،پاسخ دیگر
به منظور افزایش کل  359پاسخ یا نرخ
پاسخ  30/17درصد دریافت شد .با این
حال ،سه پاسخ به دلیل ناقص بوده رد
شد ،بنابراین ،نرخ خالص پاس به 356
شرکت یا  29/91درصد رسید .شرکتها
شامل  214صادر کننده ( 60/11درصد)
و  142غیرصادر کننده ( 39/89درصد)
بودند .جدول  1مشخصات نمونه را بر
اساس وضعیت صادرات ارائه میکند.

ساختارها و اقدامات
همه آیتمهای اندازه گیری در این
مطالعه از مطالعات مقایسه ای با اندازه
گیری سازههای مشابه اتخاذ شد .متغیر
ا کتشافی ،هزینه درک شده بوده که بر
روی مقیاس پنج نقطه ای لیکرت از 1
(هزینه بسیار پایین) تا ( 5هزینه بسیار
باال) اندازه گیری شد که از صاحبان
شرکتها خواسته شد که پنج نوع هزینه
را تعیین کنند :اصالح محصول  /تولید،
آموزش  /دوره صادرات ،تدارکات /
بازاریابی ،اداری (مجوز دهی و تشریفات
اداری) و مالیاتهای مربوطه (خان و
کالیراجان.)2011 ،
آیتمهای مربو به دو و سه متغیر
ا کتشافی نیز بر روی مقیاس پنج نقطه
ای لیکرت به دنبال یک بررسی گسترده
منابع ایجاد شد (کارپنتر و پترسون،2002 ،
کیزارکی و همکاران ،2005 ،گریفیت،
 .)2011منابع مالی داخلی دارای سه
ویژگی میباشد :نقدینگی کافی از منابع
داخلی ،بهبود عملکرد مالی و قابلیت
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جدول  :3میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگیها

دسترسی به داراییها به عنوان وثیقه.
محدودیت مالی خارجی سه مساله را
ارزیابی میکند ،در صورتی که ( )1شرکت
نیازمند منابع خارجی بیشتری نسبت
به آنچه ایرا به دست آورده )2( ،اعتبار
خارجی ارائه شده محدود باشد و )3
اندازه آنها مانع از دستیابی به وامهای
خارجی بیش از یک مقدار خاص گردد.
در این مطالعه ،متغیر وابسته رفتار
صادرات بر اساس وضعیت صادرات یک
شرکت اندازه گیری شده و به فرم باینری
کد گذاری شده است :صفر برای شرکت
غیرصادر کننده و  1برای شرکت صادر
کننده .این مساله تصمیم برای شروع یا
عدم شروع صادرات را تعیین میکند.
به منظور آنالیز آماری ،دادههای
تکمیلی گزارش شده برای شرکت کوچک
و متوسط مالزی به منظور کنترل اثرات
ویژگیهای شرکتها بازیابی شد .این
اطالعات شامل سن (الگوریتم طبیعی
سالهای عملیات) ،اندازه (تعداد
کارکنان) ،گردش کاری (گزارش شده به
صورت دسته بندی) ،اصول محصول
(صنعتی ،مصرف کننده یا هر دو)،
صنعت (غیرقابل مصرف ،ماندگار یا
غذایی  /کشاورزی) و تجارت محصول
(نرخ افزایشی از  1تا  5اعطاء شده توسط
شرکت  SMEمالزی بر اساس رقابت
پذیری قیمت و منحصر به فرد بودن
محصول) است.

آنالیز آماری
قبل از اجراء آنالیز آماری ،اقدامات قابل
توجهی در مقابل سوگیری پاسخ و
غیرپاسخ ،سوگیری روش معمول ()CMB

انحراف
میانگین
استاندارد

متغیرها

1

2

3

4

5

6

متغیرهای اکتشافی

-0/10

.1هزینههای درک شده

3/08

0/80

.2منابع مالی داخلی

3/42

0/70

0/06

.3منابع مالی خارجی

3/31

1/07

0/16

متغیرهای شاهد
.4سالهای عملیات

18/10

11/22

-0/21 0/35 0/06

.5درجه محصول

3/24

0/67

0/08 0/14 0/06 0/18

.6اندازه

0/01 0/49 -0/07 0/45 0/07

.7گردش کاری

0/69 -0/10 0/41 -0/10 0/48 0/10

 ،N = 356میانگین و انحراف استاندارد .برای اندازه (تعداد کارکنان) و گردش کاری محاسبه
نشد ،چون این پارامترها در دسته بندی گرارش شد.

و همچنین هم خطی بودن انجام شد.
تضمین شد که نظرسنجیها تنها توسط
یک پاسخ دهنده به منظور تایید معیار
اطالعات کلیدی پاسخ داده میشود.
لینک نظرسنجی به صورت محرمانه با
استفاده از آدرس ایمیل شخصی آنها
به پاسخ دهندگان ارسال شد و همه
پاسخ دهندگان این ایمیلها را دریافت
کردند .همچنین ،همه پاسخ دهندگان
با تعریف  SMEsموافق بودند و همانطور
که در پایگاه داده گزارش شد ،در صنعت
تولیدی مشغول کار بودند .به منظور
تضمین همگن بودن نمونه ،شرکتهایی
که عرضه کنندگان شبکه مربوطه با
شرکتهای بین المللی خارجی بودند ،از
لیست حذف شدند و موسسات کارآفرین
نیز در این مطالعه قرار داده نشدند .عالوه
بر این ،هیچ گونه تفاوت معنی داری بین
 213پاسخ دهنده اولیه و  146پاسخ
دهنده بعدی وجود نداشت ،بنابراین،
منطقی است که سوگیری عدم پاسخ
ارائه نشد.
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ا گرچه اثر  CMBمیتواند به میزان
حداقل باشد ،اما باید اقداماتی به منظور
تضمین عدم سوگیری صورت گیرد
(کونوای و النس .)2010 ،بر همین اساس،
تست تک فا کتورههارمان انجام شد و
هیچ تک فا کتوری برای ا کثر کوواریانس
در متغیرهای مستقل و وابسته موجود
اختصاص نیافت (پودسکوف و همکاران،
 .)2003همچنین ،آنالیز فا کتور سازگاری
داخلی قابل قبولی برای همه متغیرهای
ا کتشافی که در جدول  2نشان داده
شده ،را گزارش کرد .در نهایت ،مساله
هم خطی بودن در میان پیش گوها
از طریق دو اقدام کنترل تورم واریانس
( ،)VIFکه  VIFبرای همه متغیرهای
مستقل در محدوده بین  1/08و 2/22
است و ماتریس همبستگی نشان داده
شده در جدول  3مشاهده نشد.

نتایج
هم ــه فرضی ــات ب ــا اس ــتفاده از آنالیـــز
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جدول  :4رگرسیون لجستیک

فاکتورها

ß

انحرافاستاندارد

هزینههای درک شده

0/21

0/14

منابع مالی داخلی

0/21

0/16

منابع مالی خارجی

-0/10

0/10

سالهای عملیات

0/04

0/01

درجه محصول

0/14

0/20

اندازه

0/34

0/14

گردش کاری

0/36

0/09

صنعت
غیربادوام

0/60

0/33

بادوام

0/27

0/42

اصول صنعتی
مصرف کننده

-0/08

ثابت

0/05

0/39

 ،N =356دو متغیر ساختگی برای سه صنعت ایجاد شد ،محصوالت
غذایی و کشاورزی از مطالعه کنار گذاشته شد ،دو متغیر ساختگی
برای سه اصول محصول ایجاد شد ،محصوالت صنعتی و مصرف
کننده از مطالعه کنار گذاشته شد.

رگرس ــیون لجس ــتیک چندگان ــه ب ــه منظ ــور تمای ــز بی ــن ص ــادر
کنندگان و غیرصادر کنندگان تس ــت ش ــد .متغیرهای ا کتشافی
هزینهه ــای درک ش ــده ،منابع مالی داخل ــی و محدودیت مالی
خارج ــی و همچنی ــن متغیره ــای ش ــاهد بحث ش ــده در بخش
قبل ــی در ای ــن م ــدل گنجانده ش ــد .نتایج مدل و س ــطح معنی
داری آن در ج ــدول  4ارائه ش ــده اس ــت .بر همین اس ــاس ،این
مـــدل میتوان ــد به ص ــورت زیر نوش ــته ش ــود:
وضعیت صادرات =  α1هزینههای درک شده  α2 +منابع مالی
داخلی  α3 +محدودیت مالی خارجی  α4( +سن  α5 +اندازه +
 α6گردش کاری)
این مدل به لحاظ آماری در سطح  0/001معنی دار است و
دقت کلی پیشگویی مدل  75/8درصد است .این مساله نشان
میدهد که وضعیت صادرات شرکتهای کوچک و متوسط با
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معرفی عوامل مالی به خوبی توضیح داده شد.
همه متغیرهای ا کتشافی به لحاظ آماری در این مدل
معنی دار است .با این حال ،نتایج تنها از فرضیات  2و 3
حمایت میکند ،اما حمایتی از فرضیه 1نمیکند .فرضیه  2که
ادعا میکند صادر کنندگان دارای منابع مالی داخلی بهتری
نسبت به غیرصادر کنندگان هستند ،مورد تایید قرار گرفت .با
ّ
این حال ،این رابطه اثر علت را نشان نداد .بنابراین ،میتوان
استدالل کرد که یک موضع مالی قوی در میان صادر کنندگان
نشان میدهد که ( )1شرکتهای با کیفیت باالتر (به لحاظ
مالی) به احتمال بیشتری به دنبال استراتژی صادرات هستند
(گرینوای و همکاران )2007 ،و یا ( )2استراتژی صادرات کمک
مثبتی به عملکرد مالی شرکتها میکند (داس و همکاران،
 .)2007فرضیه  3که بیان میکند صادر کنندگان توسط سرمایه
خارجی نسبت به غیرصادر کنندگان کمتر محدود میشوند،
نیز حمایت شد .این مساله نشان میدهد که دسترسی بهتر
به منابع مالی خارجی شرکتها را تشویق به صادرات میکند
(وستد و همکاران ،2001 ،زیا )2008 ،و یا سودآوری صادرات به
صادر کنندگان کمک کرده که سود مالی خود را ترجیحا توسط
وام دهندگان خارجی بهبود ببخشند .از طرف دیگر ،پی بردیم
که غیرصادر کنندگان به دنبال توسعه یک اعتبار مالی ارزشمند
جهت تحقق رضایت طلبکاران خود میباشند.
ا گرچه متغیر هزینههای درک شده به لحاظ آماری معنی
دار بود ،اما اثر آن خالف آنچه در فرضیه  1پیشنهاد شده بود،
میباشد .نتایج نشان داد که صادر کنندگان هزینههای
صادرات باالتری نسبت به غیرصادر کنندگان درک میکنند .این
مساله پیشنهاد میدهد که در واقع تنها آن دسته از شرکتهای
کوچک و متوسط که قادر به ایجاد برآورد واقعی از هزینههای
شرکت در صادرات هستند ،میتوانند به صادر کنندگان موفق
تبدیل شوند .به عبارت دیگر ،ناچیز پنداشتن این هزینهها
منجر به ایجاد محصوالتی شده که قادر به رقابت در بازارهای
صادراتی نیستند .مطالعه قبلی نتایج مشابهی را ارائه کرد
و نشان داد که صادر کنندگان موانع اصلی بین المللی شدن
را عوامل مرتب با هزینه میدانند (شاو و داروچ .)204 ،این
مساله ممکن است توسط هزینههای واقعی صادرات بیش از
هزینههای مورد انتظار اولیه ایجاد شود .شاید ،اطالعات کسب
شده در طول مرحله قبل از صادرات ،اطالعات کافی درباره
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هزینهها ،تا زمانی که شرکتها خودشان
اقدام به سرمایه گذاری نکرده اند ،ارائه
ندهد .همچنین ،تصور بر این است که
هزینههای باالی صادرات احتماال نشانه
ی عالقه مدیریتی خاص و یا تمایل به
بین المللی شدن باشد که در منابع نیز
ذکر شده است (تان و همکاران.)2007 ،
این عوامل به عنوان محرک داخلی
تعیین کننده تصمیمات صادرات
شرکتها عمل میکند.
سه متغیر شاهد سالهای عملیات،
اندازه و گردش کاری در این مدل معنی
دار بود .نتایج تعجب آور نیست ،چون
توسط مطالعات قبلی حمایت شده که
شرکتهای صادراتی معموال قدمت
بیشتری داشته (منیت و زائو )2011 ،و
دارای کارکنان بیشتر و سودآوری باالتری
میباشند (داس و همکاران.)2007 ،
سرمایه گذاری در بخش صادرات یک
رویکرد درون زا مبتنی بر تجربه انباشته
شده در طول سالهای کسب و کار در
بازار محلی است ،بنابراین ،این مساله
باعث شده که شرکتهای قدیمیتر
به احتمال بیشتری شروع به صادرات
کنند .بر همین اساس ،این استراتژی به
شرکتها این امکان را میدهد که کارکنان
بیشتری را برای توسعه عملیاتهای
خود استخدام کنند (واروال و دونکرز،
.)2002

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

 .)1995به عنوان مثال ،شورای توسعه
 SMEمالزی ( )2010گزارش کرد که یکی
از موانع درک شده که مانع از صادرات
 SMEدر مالزی میشود ،عدم توانایی
این شرکتها در توسعه محصوالت
نوآورانه و متمایز به دلیل عدم وجود
منابع و قابلیتهاست .متعاقبا ،طرز
فکر و اعتقادات آنها باعث اعتماد به
نفس کمتر این شرکتها میشود .به این
ترتیب ،آنها از رقابت در بازارهای جهانی
با محصوالت نوآورانه خارجی منصرف
خواهند شد.
عالوه بر این ،موضع مالی نیز به عنوان
یکی از مالحظات کلیدی هنگام در نظر
گرفتن صادرات ظهور میکند (گرانوای
و همکاران ،2007 ،مینتی و زائو.)2011 ،
تحقیقات قابل توجهی در زمینه بررسی
عوامل مالی پشت تصمیمات صادرات ،با
هزینه به عنوان مانع و یا سرمایه گذاری
به عنوان محرک صورت گرفته است.
با این وجود ،اثرات ترکیبی بر تصمیم
به صادرات نسبتا بدون بررسی مانده
است ،هر چند که هر دو عامل همزمان
در مسیر بین المللی شدن شرکتها
ظهور کرده است .مهم تر این که ،اثرات
مالی بر تصمیم به صادرات مساله شایع
در بازارهای نوظهور است ،اما این اثرات
چندان درک نشده است .به منظور
تحقق این شکاف تحقیقاتی ،هزینه و
سرمایه گذاری و وضعیت صادرات SMEs
با استفاده از دادههای تجربی از مالزی به
عنوان نمونه ای از یک کشور با صادرات
فشرده مورد مطالعه قرار گرفت .به طور
ویژه ،مشخصات مالی متمایز کننده
شرکتهای غیرصادراتی و صادراتی از نظر
هزینههای صادرات درک شده آنها،
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منابع مالی داخلی و محدودیت مالی
خارجی توسعه یافته است .هدف بررسی
منابعی است که بیان میکند این سازهها
پیشگوهای قابل توجه رفتار صادرات
شرکتها میباشند.
یافتهها نشان میدهد که صادر
کنندگان در مقایسه با غیرصادر کنندگان،
منابع مالی داخلی باالتر و محدودیتهای
پایین تری از مسائل مالی خارجی را درک
میکنند .همچنین ،آنها هزینههای
بیشتری نسبت به غیرصادر کنندگان
درک میکنند .ابتدا ،عملکرد مالی (از نظر
نقدینگی داخلی و داراییهای ملموس)
ارتباط مثبتی با مشارکت صادر کنندگان
دارد .مطالعات قابل توجهی وجود دارد
که نشان میدهد منابع مالی یک فا کتور
ضروری موثر بر مشارکت شرکتها در
حوزه صادرات است (گرانوای و همکاران،
 ،2007کالکا ،2002 ،مینتی و زائو،2011 ،
زیا .)2008 ،اغلب ،صادر کنندگان به
دنبال حفظ جایگاه برتر در بازار محلی
قبل از سرمایه گذاری در بازارهای خارجی
میباشند (کانسینو و همکاران.)2013 ،
مزیت رقابتی در بازار داخلی به ایجاد یک
مساله مالی داخلی کافی به منظور شروع
عملیات صادرات کمک کرده و بنابراین،
باعث تمایز آنها از غیرصادر کنندگان
میشود .عالوه بر این ،منابع مالی داخلی
قوی در میان صادر کنندگان میتواند
حاصل فعالیتهای صادراتی آنها باشد.
صادرات یک رویکرد استراتژیک است که
با ایجاد شبکهها ،دستیابی به دانش و
فناوری و همچنین دستاوردهای مالی
مزایایی را برای شرکتها به همراه دارد
(هیت و همکاران .)2007 ،بنابراین ،تنها
افرادی که دارای سودآوری مالی هستند،
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صادر کننده باقی خواهند ماند ،در حالی
که بقیه از این دور خارج خواهند شد.
دوم ،مناب ــع مال ــی مح ــدود از
مناب ــع خارج ــی ارتب ــاط منف ــی ب ــا درک
ص ــادرات دارد و ای ــن مس ــاله س ــازگار ب ــا
تحقیق ــات قبلی اس ــت (بات ــن وهاتوای،
 ،1999هوتچینس ــون و زاوی ــر.)2006 ،
عملی ــات ص ــادرات نیازمن ــد س ــرمایه
گـــذاری قاب ــل توجه ــی اس ــت ک ــه اغل ــب
توس ــط تامی ــن مال ــی داخل ــی حمای ــت
نمیش ــود .بنابرای ــن ،دنب ــال ک ــردن
ســـرمایه خارج ــی ب ــا در نظر داش ــتن یک
اس ــتراژی ص ــادرات ،ب ــه وی ــژه در می ــان
 SMEsضروری اس ــت (ووس و همکاران،
 .)2007ب ــا ای ــن وج ــود ،آنه ــا اغل ــب از
دس ــتیابی ب ــه منابع خ ــودداری میکنند
که ای ــن مس ــاله به می ــزان قاب ــل توجهی
توانای ــی آنه ــا ب ــرای ص ــادرات را کاهش

میدهد (بیک و هم ــکاران ،2006 ،برنارد
و جانس ــون ،2004 ،چائ ــو و فن ــگ،2000 ،
کرازی و اولفس ــون ،1997 ،گریفت،2011 ،
تانوس ،1997 ،وستد و همکاران.)2001 ،
ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،ص ــادر کنن ــدگان ب ــه
عن ــوان ی ــک گ ــروه احتم ــاال ب ــه دنب ــال
تامی ــن اعتب ــار مال ــی کاف ــی از مناب ــع
یک ــه غیرص ــادر کنندگان
خارج ــی هنگام 
ب ــا چالشهای ــی در دس ــتیابی ب ــه آن
روب ــرو هس ــتند ،میباش ــند .از دی ــدگاه
متف ــاوت ،میت ــوان ف ــرض ک ــرد ک ــه
دسترس ــی به مناب ــع مالی خارجـــی برای
ص ــادر کنن ــدگان آس ــان ت ــر اس ــت ،چون
مش ــخصات مال ــی آنه ــا بهب ــود مییابد
و بنابرای ــن ،خط ــر وام دهن ــدگان کاهش
پی ــدا میکند .ی ــک اعتبار خ ــوب و روابط
ق ــوی با بانکها دسترس ــی به س ــرمایه را
تسهیل میبخش ــد (براو ،2002 ،کیزرا کی
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و همـــکاران ،2005 ،هرنانـــدز  -کاناوس و
مارتینز  -ســـوالنو ،2006 ،پلتونمیو وریو،
.)2012
س ــوم این ک ــه ،نتیجـــه مـــورد انتظار
ای ــن اس ــت ک ــه هزین ــه درک شـــده در
می ــان غیرص ــادر کنن ــدگان باالتر اســـت،
بنابرای ــن ای ــن مس ــاله باعـــث جلوگیـــری
از س ــرمایه گ ــذاری آنهـــا در صـــادرات
شـــده که در آنالیز مشـــاهده نشـــد .تالش
ب ــرای درک ای ــن که چ ــرا صـــادر کنندگان
هزینهه ــای صادرات ــی بیشـــتری نســـبت
ب ــه غیرص ــادر کنن ــدگان درک میکننـــد،
انجام ش ــد .بررس ــی تحلیلی منابع تاحد
خاص ــی بینشهای ــی ب ــه منظـــور توجیه
ای ــن مس ــاله ارائ ــه ک ــرد .صـــادرات یـــک
اس ــتراتژی ریس ــک دار بـــه دلیـــل نیـــاز به
س ــرمایه گ ــذاری مال ــی گســـترده اســـت
(تانـــوس .)1997 ،قبل از شـــروع این کار،
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هزینهه ــای صادرات ــی تاح ــد زی ــادی از
دانـــش و اطالع ــات کس ــب ش ــده ب ــرآورد
میش ــود .ب ــا ای ــن ح ــال ،هزینه ــای
غیرمنتظ ــره ممکن اس ــت بع ــد از این که
شـــرکتها ش ــروع ب ــه ص ــادرات کردند ،یا
به عن ــوان هزینهه ــای جدی ــد و غیرقابل
پیـــش بین ــی و ی ــا افزای ــش هزینهه ــای
واقع ــی رخ ده ــد .به ای ــن ترتی ــب ،صادر
کننـــدگان هزینهه ــای بیش ــتری نس ــبت
بـــه آنچ ــه غیرص ــادر کنن ــدگان انتظ ــار
دارن ــد ،تجرب ــه میکنن ــد .با ای ــن وجود،
هزینهه ــای ب ــاالی درک ش ــده توس ــط
صـــادر کنن ــدگان لزوما بد نیس ــت ،چون
ایـــن هزینهها منج ــر به یک انتظ ــار واقع
بینان ــه نس ــبت ب ــه اعتق ــاد ادرا ک ــی در
طـــول مرحل ــه ادام ــه ص ــادرات میگردد.
همچنی ــن ،یافتهه ــا میتواند با ترس ــیم
چارچوب بین المللی ش ــدن تفسیر شود

(ت ــان و هم ــکاران )2007 ،ک ــه آرمانهای
مدیریت ــی ب ــه ص ــورت داخل ــی مح ــرک
رفت ــار صادراتی شرکتهاس ــت .بر همین
اس ــاس ،هزینههای باالی صادرات درک
ش ــده در میان صادر کنندگان بیانگر این
اس ــت که این ش ــرکتها واق ــع بینانه تر،
عالق ــه مندت ــر و آم ــاده برای تعه ــد منابع
جه ــت اج ــراء اس ــتراتژی میباشـــند.

نتیجه گیری
 SMEsب ــه می ــزان قابل توجهی به رش ــد
اقتص ــادی بس ــیاری از کش ــورها کم ــک
میکنن ــد .تالشه ــای مداومیبه منظور
تس ــهیل عملی ــات آنه ــا از جمل ــه بی ــن
المللی ش ــدن باید انجام ش ــود (ایوب و
فریکس ــانت .)2014 ،بنابراین ،تحقیقات
در زمین ــه عوام ــل ص ــادرات ی ــک تالش
ارزش ــمند ب ــرای محقق ــان در سراس ــر
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حوزهه ــای اقتص ــادی ،مالـــی ،تجـــارت
بی ــن الملل ــی و مدیریت اســـت .در حالی
ک ــه تحقیق ــات قبل ــی ادعـــا میکنـــد کـــه
جهت گی ــری جهان ــی و نوآورانـــه عوامل
تعیی ــن کنن ــده اصل ــی صـــادرات بـــرای
 SMEsمیباش ــد (روس ــلی ،)2012 ،ایـــن
مطالع ــه ب ــه منظ ــور تکمیل این مســـاله
با بررس ــی عوام ــل مال ــی رفتار صـــادرات
از طری ــق ی ــک چارچ ــوب منســـجم از
محرکه ــا (س ــرمایه) و موانـــع (هزینـــه)
انج ــام ش ــد .پ ــازل تجرب ــی بـــا اســـتفاده
از دادهه ــای خ ــاص کشـــور در مالـــزی
ب ــه عن ــوان مه ــم تری ــن کشـــور در میان
اقتصاده ــای نوظه ــور در ارائـــه کمـــک
مال ــی ب ــه کس ــب و کار حل شـــد .ا گرچه
آنالی ــز آماری ما تعامالت بیـــن متغیرها را
محاس ــبه نمیکن ــد ،اما نتایج پیشـــنهاد
میدهد ک ــه ص ــادرات در میـــان SMEs
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در مال ــزی ب ــا عرض ــه کاف ــی س ــرمایه
خارج ــی و داخل ــی افزای ــش یافت ــه ،ام ــا
مان ــع از کاه ــش هزینهه ــا نمیش ــود.
نتای ــج حا کی از این اس ــت ک ــه وضعیت
ص ــادرات ش ــرکتها میتوان ــد بر اس ــاس
مش ــخصات مال ــی آنه ــا تفکیک ش ــود
کـــه ص ــادر کنن ــدگان دارای مناب ــع مالی
داخل ــی بهتر و دسترس ــی بهتر ب ــه منابع
مال ــی خارجی میباش ــند .با ای ــن حال،
ص ــادر کنن ــدگان هزینهه ــای بیش ــتری
را نس ــبت ب ــه غیرص ــادر کنن ــدگان درک
میکنند .مش ــاهده ش ــده که دس ــتیابی
بـــه منابع مال ــی خارجی ضروری اس ــت،
ام ــا ای ــن مس ــاله ب ــرای  SMEsدش ــوار
میباش ــد .بنابرای ــن ،ای ــن ش ــرکتها
نیازمند س ــرمایه داخلی کاف ــی ،حداقل
در مراح ــل اولی ــه ص ــادرات میباش ــند.
همچنی ــن ،درک واقع بینان ــه از هزینهها
بـــه آمادگ ــی آنه ــا ب ــرای مواجه ــه ب ــا
چالشه ــای غیرمنتظ ــره در سراس ــر
فراین ــد ص ــادرات کم ــک میکن ــد.
اس ــتفاده از دادهه ــا در می ــان  SMEsدر
مال ــزی دیدگاه جدی ــدی در زمینه موانع
و فرصته ــای مال ــی صادرات ش ــرکتها
در کش ــورهای در ح ــال توس ــعه فراه ــم
کـــرده اس ــت .بنابرای ــن ،یافتهها نش ــان
میده ــد ک ــه مش ــارکت در ص ــادرات در
کش ــورهای توس ــعه یافت ــه ب ــه س ــختی
توس ــط س ــرمایه مح ــدود پیش ــگیری
میش ــود .همچنی ــن ،پیش ــنهاد ش ــده
کـــه بانکها ب ــا بودج ــه مالی بیش ــتر و یا
س ــهولت الزام ــات تایی ــد وام را در تالش
به منظ ــور تقویت مش ــارکت در صادرات
بـــه  SMEsارائ ــه میکنن ــد .اعتب ــار بای ــد
به ص ــورت اس ــتراتژیک تخصی ــص یابد،
چ ــون نیازه ــای مال ــی ص ــادر کنن ــدگان

جدید متفاوت اس ــت (روبرت ــز و تایبوت،
 .)1997ب ــه عنوان مثال ،مب ــارزات مالی
ب ــه عن ــوان ی ــک مان ــع در مرحلـــه اولی ــه
ب ــرای نف ــوذ ب ــه بازاره ــای بی ــن الملل ــی
ب ــرای دو ش ــرکت ص ــادر کنن ــده موف ــق
در مال ــزی یعن ــی Noraini Cookies
(وزارت تج ــارت و صنای ــع بی ــن الملل ــی
مال ــزی )2011 ،و  Les Copaqueم ــورد
تا کی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت (هاری ــس و
هم ــکاران .)2012 ،ای ــن ش ــرکتها ب ــا
مش ــکالتی در مدیری ــت هزینههای خود
روبرو هس ــتند ،اما نس ــبت به سودآوری
بیش ــتر از صادرات خوش بین هس ــتند.
در نهای ــت ،آنه ــا ب ــا تبدی ــل ش ــدن به
برندهای پیش ــرو در س ــطح بی ــن المللی
ب ــر ای ــن چالشه ــا غلب ــه میکنن ــد.
ب ــا ای ــن وج ــود ،محدودیته ــای
متعددی در این رابطه ذکر ش ــده است.
اول ای ــن ک ــه ،تصمیم ــات ص ــادرات
ممک ــن اس ــت ی ــک وا کن ــش درون ــی به
برخ ــی عوامل باش ــد که در ای ــن مطالعه
ذکر نش ــده اس ــت .هر چند که رگرسیون
ارائ ــه ش ــده در ای ــن مطالع ــه ش ــامل
چندی ــن متغی ــر ش ــاهد از ویژگیه ــای
شرکتهاس ــت که مس ــتقیما برای اثرات
ویژگیه ــای کارآفرین ــی مانن ــد آرزوه ــا،
جه ــت گی ــری جهان ــی و رفت ــار ریس ــک
پذی ــر کنت ــرل نش ــده ان ــد ،چـــون ان ــی
ویژگیه ــا ممک ــن اس ــت به ت ــاش برای
ش ــروع ص ــادرات در  SMEsکم ــک کن ــد
(آ ک ــدو و گاالن ،2011 ،بیلک ــی،1978 ،
روس ــلی ،2012 ،ویدرش ــیم  -پائ ــول
و هم ــکاران .)1978 ،دوم ای ــن ک ــه،
آیتمه ــای ان ــدازه گی ــری ب ــرای تعیی ــن
مفاهی ــم مالی در س ــازهها ش ــاید س ــاده
باش ــد ،بنابرای ــن تفس ــیر نتایـــج را ب ــا
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مش ــکل روبرو میس ــازد .کارهـــای آینده
بای ــد ب ــه بررس ــی و اصـــاح آیتمهـــا بـــه
منظ ــور اتخ ــاذ گس ــترده تر شـــرایط مالی
در مطالع ــه مدیری ــت بپـــردازد .ســـوم
ای ــن ک ــه ،نمون ــه مح ــدود یـــک کشـــور
مال ــزی اس ــت .تعمی ــم دادن یافتهها به
دیگ ــر کش ــورهای در حـــال توســـعه باید
ب ــا احتی ــاط انجام ش ــود ،چون ســـاختار
موسس ــات مال ــی و حقوقـــی کشـــورها
متفاوت بوده که این مســـاله بر شـــرایط
مال ــی در س ــطح ش ــرکت تاثیرگذار اســـت
(بی ــک و هم ــکاران ،2006 ،مینتی و زائو،
 ،2011تامپ ــی.)2010 ،
اطالع ــات س ــطح کشـــوری از
س ــازمانهایی مانن ــد بانـــک جهانـــی و
س ــازمان تج ــارت جهان ــی میتوانـــد بـــه
رف ــع ای ــن نگران ــی کم ــک کنـــد .چهارم،
ا گرچ ــه عوام ــل مال ــی کشـــش و فشـــار
در م ــدل ق ــرار گرفت ــه اســـت ،امـــا نتایج
ای ــن مطالع ــه بیانگ ــر وزن هـــر عامـــل
نیس ــت ،بنابرای ــن ای ــن مســـاله مانـــع از
شناس ــایی عوام ــل برجســـته تر نســـبت
به س ــایر عوام ــل میگردد .بـــا این حال،
مطالع ــات قبل ــی پیش ــنهاد میدهد که
مناب ــع ناملموس ویژگیهـــای کارآفرینی
ق ــوی تری ــن صالحیتهـــا نســـبت بـــه
داراییه ــای فیزیک ــی ماننـــد قابلیـــت
مالی اس ــت (هایت و همـــکاران.)2007 ،
همچنی ــن ،از آنج ــا که علت این مســـاله
مش ــخص نیس ــت ،متغیرهـــا نمیتوانند
ب ــه عن ــوان عوام ــل تعییـــن کننـــده یـــا
نتای ــج مش ــخص ش ــوند ،بنابرایـــن نیـــاز
ب ــه انج ــام تحقیقات در آینـــده به منظور
کارب ــرد ی ــک روش طول ــی یا جمـــع آوری
اطالعات از ش ــرکتهایی کـــه از صادرات
خ ــارج ش ــده ان ــد ،میباشـــد.

