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چالـــش های فـــراروی جامعه جهانی بـــه ما می گوید 
کشـــورها  کلید توســـعه و شـــریان حیاتی  کـــه انـــرژی، 
علـــت  بـــه  طبیعـــی  گاز  اســـت.  آتـــی  ســـال های  در 
گاری با محیط زیســـت، دوســـت داشـــتنی ترین  ســـاز
کشورهاســـت و در ایـــن ارتبـــاط  حامـــل انـــرژی بـــرای 
توســـعه صنایع پتروشـــیمی از اولویت های سیاســـت 
گاز طبیعی  کشـــور برمبنای استفاده از  های اقتصادی 

 . ست ا
ایـــران با در اختیـــار داشـــتن حـــدود 34 تریلیون 
گاز طبیعـــی بزرگتریـــن دارنده این  مترمکعـــب ذخایـــر 
کنار ذخایـــر باالی  ک در جهـــان بـــوده و در  انـــرژی پـــا
زیرزمینـــی بـــا بهـــره بـــرداری از فازهـــای جدیـــد پارس 
گاز طبیعـــی ایران  کنون ظرفیـــت تولید  جنوبـــی هـــم ا
بـــه بیـــش از 700 میلیـــون مترمکعـــب در روز افزایـــش 

اســـت. یافته 
در  گاز،  تولیـــد  افزایـــش  برنامه هـــای  تحقـــق  بـــا 
شـــرایط فعلـــی ظرفیـــت باالیـــی بـــرای تولیـــد انـــواع 
کشـــور فراهم شـــده و شـــرکت  گازی در  ک پایه  خـــورا
افزایـــش  بـــا  متناســـب  پتروشـــیمی نیز  صنایـــع  ملـــی 
گازی برای توســـعه  ک های  ظرفیت تولیـــد انواع خورا
صنعت پتروشـــیمی با محوریت تکمیـــل زنجیره ارزش 

گام برخواهـــد داشـــت.
هـــای  سیاســـت  هـــای  اولویـــت  مهمتریـــن  از 
راهبـــردی صنعت پتروشیمی کشـــور در برنامه ششـــم 
توســـعه افزایـــش ســـهم و ارتقـــای جایـــگاه صنعـــت 
افزایـــش  جهـــان،  و  منطقـــه  پتروشیمی درســـطح 
اســـتفاده  پتروشـــیمی و  تولیـــد محصـــوالت  ظرفیـــت 
عنـــوان  بـــه  کشـــور  هیدروکربـــوری  ذخایـــر  از  بهینـــه 
بـــا  اقتصـــادی  پایـــدار  توســـعه  محـــرک  و  پشـــتوانه 
هـــدف افزایـــش درآمـــد صادراتـــي، حـــذف تدریجي 
وابســـتگي بـــه درآمـــد حاصـــل از خام فروشـــي نفت 
گســـترش صنایـــع پایین دســـتي، بسترســـازي  گاز،  و 
گســـترش ســـایر بخـــش هـــاي اقتصـــاد اعـــم از  بـــراي 
کشـــاورزي و خدمـــات و نیز اشـــتغال زایي،  صنعـــت، 

افزایـــش تولیـــد ناخالـــص داخلـــي، و ارتقـــاء ســـطح 
رفـــاه جامعـــه اســـت. 

ایـــن صنعـــت بـــه عنـــوان یکـــي از صنایـــع مـــادر 
از  گـــون  گونا محصـــوالت  تولیـــد  وظیفـــه  همـــواره 
گاز را از طریـــق احـــداث و راه انـــدازي  منابـــع نفـــت و 

دارد. عهـــده  بـــه  پتروشـــیمي  مجتمعهـــاي 
روند توســـعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران 
کود شـــیمیایی مجتمع  بـــا بهره برداری از واحد تولید 
گاز طبیعـــی در  ک  پتروشیمی شـــیراز بـــر مبنـــای خـــورا
گردید و یک ســـال بعد نیز شـــرکت  ســـال 1342 آغـــاز 
ملـــی صنایع پتروشـــیمی احداث شـــد. پـــس از آن با 
گازطبیعی در توســـعه  ک  توجه به مزیت نســـبی خورا
صنایع پتروشیمی کشـــور، تعداد زیـــادی از واحدهای 
ک احداث  پتروشـــیمیایی مانند متانول، اوره و آمونیا

شـــد  و یا در حال ســـاخت می باشد. 
در حـــال حاضـــر مجمـــوع ظرفیـــت مجتمع های 
مبنـــای  بـــر  کشـــور  متانـــول  پتروشـــیمی تولیدکننده 
گاز طبیعی حـــدود 7 میلیون تن می باشـــد  ک  خـــورا
و تعـــداد 6 طـــرح فعال تولیـــد متانول نیز بـــا مجموع 
ظرفیـــت حـــدود 9 میلیـــون تـــن در ســـال جـــزء طرح 
هـــای جهـــش دوم توســـعه صنعت پتروشیمی کشـــور 
که  ان شـــاء ا... تا پایان ســـال 1400 به بهره  هســـتند 
بـــرداری خواهنـــد رســـید و مجمـــوع ظرفیـــت متانول 
کشـــور تا پایان ســـال 1404 به حـــدود 16 میلیون تن 

شـــد.  خواهد  بالغ 
کنون پس از گذشـــت بیـــش از نیم قرن از افتتاح  ا
گاز  ک  اولیـــن طـــرح پتروشیمی کشـــور برمبنـــای خـــورا
طبیعـــی؛ شـــاهد افتتـــاح دومین طـــرح ازطـــرح های 
جهـــش دوم صنعت پتروشیمی شـــامل شـــرکت های 
پـــارس  کاوه و پتروشـــیمی کیمیای  پتروشـــیمی متانول 
کـــه با مجمـــوع ظرفیـــت حدود  خاورمیانـــه هســـتیم 
گذاری 1550  4میلیون تن در ســـال و  ارزش ســـرمایه 
میلیـــون دالر، در نیمه نخســـت مرداد ماه امســـال به 

بهره بـــرداری خواهد رســـید.
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ینی پلیمرها  ینی پلیمرها نقش آفر نقش آفر
در رونق معامالت در رونق معامالت 

بورس کـــاالبورس کـــاال
کااللـــی ایرانـــی بـــه عنوانـــی میزبـــان مطمئن  بـــورس 
معاملـــه انواع محصوالت پلیمری و شـــیمیایی نقش 
مهمی در رونق و شـــفافیت معاملع هـــا ایفا می کند و 
در ایـــن میـــان پلیمر ها نبض معامـــات محصوالت و 
فـــرآورده هـــای عرضه شـــده در پتروشـــیمی در بورس 

کاال بـــه  شـــمار می روند.
گزارش خبرنـــگار پیام پتروشـــیمی رونق معامات  بـــه 
کاال طی ســـال جاری با  محصوالت پلیمری در بورس 
که نشان از توسعه این  رشـــد معنی داری همراه بوده 
گذشـــته برخی از محصوالت  بـــازار دارد. در ماه های 
به دالیل رشـــد قیمت هـــا یا بروز رقابت هـــای قیمتی 

خ داد، اوضاع  کـــه بـــه دنبـــال تکانه هـــای بهـــای ارز ر
کلی بـــازار آرامـــش چندانـــی را تجربه نمی کـــرد. اخیرا 
که از سوی مســـووالن در حوزه شناسایی  با تاشـــی 
گرفـــت، تا حـــدودی آرامش  تقاضـــای واقعـــی صورت 
 PVC تی مختلـــف پلیمری و به ویژه بـــر بازار محصوال
کـــه البتـــه نیاز بـــه بررســـی های  کـــم شـــده اســـت  حا

دارد.  بیشتری 
بـــا محمـــد حســـنی ســـعدی،  گفتگـــو  بـــه  از ایـــن رو 
کاالی ایـــران پرداخته ایم  ســـخنگوی شـــرکت بـــورس 
تـــا زوایای بـــازار محصـــوالت پلیمری را مورد بررســـی 

دهیم. قـــرار 

کنـــون چگونـــه  حجـــم معامـــات از ابتـــدای ســـال جـــاری تا
گذشـــته چـــه تفاوتـــی دارد؟ بوده اســـت و به نســـبت ســـال 
در پنـــج ماهـــه نخســـت ســـال 99  بـــه میـــزان 1.4 میلیـــون تن 
محصـــول پلیمـــری بـــه ارزش 183 هـــزار میلیـــارد ریـــال  معامله 
که نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال قبل بـــه لحاظ  شـــده اســـت 
درصـــدی   45 رشـــد  از  ارزش  لحـــاظ  از  و  درصـــد   26 حجـــم 

اســـت.  بوده  برخـــوردار 
 میانگیـــن قیمـــت معامله محصـــوالت پلیمری طـــی این دوره 
کـــه در مقایســـه بـــا ســـال قبل  15  129هـــزار و 765 ریـــال بـــوده 
که میانگین  درصد افزایش داشـــته اســـت. این در حالی اســـت 
خ پایـــه محصـــوالت  خ نیمایـــی ارز جهـــت قیمت گـــذاری نـــر نـــر
خ  گذشـــته  10هـــزار و 630 ریال و نر پلیمـــری در پنج ماهه ســـال 

گفت وگو
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ســـنا 131هـــزار و 850 ریال بوده اســـت. 

آمار پنج ماهه آیا نشانگر رشد است؟
خ نیما و ســـنا در پنج ماهه نخســـت سال به ترتیب  میانگین نر
به ارقـــام 156هـــزار و 325 ریـــال و 182هزار و 469ریال رســـیده 
کاهش قیمـــت جهانی  اســـت. افـــت قیمت نفـــت و به تبـــع آن 
کاالها دلیل  محصوالت پتروشـــیمی و ثبات در معامـــات اغلب 
رشـــد محـــدود میانگیـــن قیمت هـــا طی ســـال 99 بوده اســـت. 
البته الزم به ذکر اســـت در تیر و مردادماه ســـال جاری به دلیل 
خ دالر نیما و افزایش رقابـــت در محصوالتی  رشـــد محســـوس نر
و  بطـــری  ترفتـــاالت  پلی اتیلـــن  نســـاجی،  پلی پروپیلـــن  نظیـــر 
خ محصـــوالت پلیمر  پلی اتیلـــن ترفتاالت نســـاجی میانگیـــن نر

در مردادمـــاه بـــه رقم 171هزار و 574 ریال رســـیده اســـت. 

کرونـــا بـــر حجـــم معامـــات پلیمرهـــا در   آیـــا شـــیوه ویـــروس 
کاال تاثیـــر داشـــته اســـت؟ بـــورس 

افـــت حجـــم معامـــات در محصـــوالت پلیمـــری در هفته های 

خ به  خ ارز نیما و نزدیک شـــدن ایـــن نر اخیر ناشـــی از رشـــد نـــر
خ ارز آزاد بوده است.  خ ســـامانه ســـنا همچنین عدم رشـــد نر نر
گرم ســـال اغلـــب زمانی برای  کـــه روزهای  ایـــن در حالی اســـت 
کـــه برای ســـال جـــاری با  رکـــود ســـنتی در بـــازار پلیمرهـــا بـــوده 
یـــک عقـــب افتادگی نســـبی روبـــه روســـت آن هم در شـــرایطی 
کرده  که امســـال این رکود ســـنتی با یک فـــاز وقفـــه خودنمایی 

 . ست ا

آیا این شرایط در بازار طبیعی است؟
هرچقـــدر  گرچـــه  ا اســـت  طبیعـــی  نســـبت  بـــه  شـــرایط  ایـــن 
کاهش می یابـــد و این  قیمت هـــا در بـــازار افزایـــش یابـــد تقاضـــا 
گذشـــته نیز شـــبیه آن را شـــاهد بودیم.  شـــرایط در ســـال های 
کرونا اثـــر واقعی خـــود را بر همه  از ســـوی دیگر شـــیوع ویـــروس 
گذاشـــته و در همین شـــرایط شـــاهد رشد حجم  بازارها بر جای 
که یک موفقیت بســـیار بزرگ در مقایســـه با  معامات هســـتیم 

اقصـــی نقاط جهان اســـت.
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گزارش . سجاد کالنتر . کارشناس بازار سرمایه

که می توان به وسـیله آن  یکـی از بهتریـن و موثرتریـن روش هایـی 
کنترل بیشـتری داشـت، پذیرش  بـر وضعیـت فعلـی بـازار سـرمایه 

شـرکت هـای جدیـد در بـازار سـرمایه بـدون فوت وقت اسـت.
عرضـه سـهام بنگاه هـا دولتـی از طریـق بـورس، تامیـن مالـی 
شـرکت و بنگاه های دولتی، تنوع بخشـیدن به سـرمایه گذاری ها 
و اسـتفاده از منابـع شـرکت ها، می توانـد راهـکاری موثـر و حرکتـی 

بـرای رشـد اقتصـادی کشـور محسـوب شـود.
گـذاری  وا و  آزادسـازی سـهام عدالـت، عرضـه سـهام شسـتا 
سـهام دولـت در بانک هـا در قالـب صندوق هـای ETF اقدامـات 
کـه صـورت پذیرفتـه امـا بدیهـی اسـت تنهـا ایـن  مناسـبی اسـت 

کافی نبوده و باید شـرکت های بیشـتری در بازار سـرمایه  عرضه ها 
عرضـه شـود تـا تناسـب میـان عرضـه سـرمایه در بـازار و پذیـرش 
شـرکت های جدید برقرار شـود و از ایجاد حباب در قیمت سـهام 

ناشـی از فشـار تقاضـا جلوگیـری بـه عمـل آیـد.
هـای  بخـش  میـان  در  پتروشـیمی ها  نقـش  میـان  ایـن  در 
فعـال در بـازار از جهاتـی پـر رنـگ تـر می باشـد. نخسـت مقاومـت 
اسـت  بدیهـی  می باشـد.  هـا  تحریـم  برابـر  پتروشـیمی در  بخـش 
کـه عرضـه سـهام مقـاوم در برابـر تحریـم جذابیـت بسـیاری بـرای 
بـازار  کل  مقاومـت  و  داشـته  سـرمایه  بـازار  فعـاالن  و  خریـداران 
اخبـار تحریمی بـاال می بـرد.  در  از  ناشـی  تکانـه هـای  برابـر  را در 

در ماه هـای اخیـر بـه دلیـل رشـد بازار سـرمایه و اسـتقبال بـی نظیـر از آن، بخـش زیـادی از نقدینگـی در دسـت مـردم وارد بـازار 
سـرمایه شـده اسـت. در ایـن میـان افزایـش ورودی سـرمایه بـه بـازار امـکان افزایـش قیمـت هـا و ایجـاد حبـاب در قیمـت هـا را 

کـه ایـن امـر نگرانی هایـی را بـرای اقتصاددانـان و متولیـان امـر  ایجـاد می نمایـد. کـرده  ایجـاد 
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خـرداد 98 همزمـان بـا انتشـار خبـر تحریم 
کـه  بودیـم  شـاهد  پترشـیمی ها  جدیـد 
قیمـت  در  چـه  ای  ماحظـه  قابـل  افـت 
پتروشـیمی ها  معامـات  میـزان  در  و چـه 
ایـن  نمایانگـر  رخـداد  ایـن  نـداد،  خ  ر
از شـرکت هـای  بسـیاری  کـه  بـود  واقیـت 
کننـده  تامیـن  مجموعـه  ایـن  در  حاضـر 
هسـتند  هایـی  مجموعـه  بـرای  ک  خـورا
ج ندارنـد؛ یا به  کـه ارتبـاط چندانـی بـا خـار
عبـارت دیگـر بخـش مهمـی از بـازار مصرف 
کشـورهایی  محصـوالت پتروشـیمی ایران 
در  و  ترکیـه  عـراق،  افغانسـتان،  ماننـد 
کـه ارتباطـی بـا  کـزی  آخـر چیـن اسـت، مرا
سیسـتم مالـی آمریـکا ندارنـد و از حسـاب 
که  کشـور برخوردار نیسـتند  دالری در این 
بخواهنـد نگـران عواقب همـکاری با ایران 
باشـند و ایـن مویـد مقـاوم بـودن بخـش 
پتروشـیمی در مقایسـه بـا سـایر بخـش هـا 
در برابـر تحریـم هـا و لـزوم توجـه ویـژه بـه 
بـازار  جدیـد  هـای  عرضـه  در  بخـش  ایـن 

می باشـد.  سـرمایه 
پتروشـیمی از  صنعـت  کـه  آن  دوم 
مهمتریـن صنایـع بـازار سـرمایه ایـران بـه 
از 20  بیـش  کـه  بـه طـوری  شـمار مـی رود 
درصـد از ارزش بـازار بـورس تهـران متعلـق 
به نمادهای این شـرکت اسـت. بنابر آمار، 
میانگیـن بازدهـی نمادهـای ایـن صنعـت 
برخـوردار  ای  ویـژه  جایـگاه  همـواره  از 
بـوده و مـورد توجـه ویـژه فعاالن بـازار بوده 

اسـت. 
بر اساس آمارهای منتشر شده جایگاه 
کلی صنعت پتروشیمی ایران در خاورمیانه 
معـادل حـدود  38 درصـد و در دنیـا نیـز 5 
بـه  را  دنیـا  پتروشـیمی های  کل  از  درصـد 
بـه  توجـه  اسـت.با  داده  اختصـاص  خـود 
اهمیـت بسـیار زیـاد ایـن صنعـت، بررسـی 
جلـوه  می توانـد  هـا  شـرکت  ایـن  بنیـادی 

پررنگی از عملکرد بازار سهام را نشان دهد.
سـوم موضوع دارا دوم یا پاالیشـی یکم 
می باشـد. صندوق دولـت چندی پیش با 
که شـامل سـهام  نماد دارا یکم عرضه شـد 
باقـی مانـده دولت در سـه بانـک و دو بیمه 
بـود. طبـق وعـده قراربود دو صنـدوق دیگر 
خـودرو  و  فلـزی  صنایـع  شـامل  یکـی  کـه 
پاالیشـی  شـرکت  چهـار  شـامل  دیگـری  و 
فـال  قرعـه  امـا  شـود.  عرضـه  نیـز  می شـود 
بـرای دارادوم بـه نـام پاالیشـی هـا درآمـد و 
اعام شد چهار شرکت پاالیش نفت تبریز، 
نفـت  پاالیـش  بندرعبـاس،  نفـت  پاالیـش 
ایـن  در  تهـران  نفـت  پاالیـش  و  اصفهـان 

گیرنـد.  صنـدوق جـای 
تقـدم پتروشـیمی ها بـر صنایـع فلـزی 
کـم ریسـک تـر  گـر  و خودورویـی هـا نشـان 
بودن سـهام این بخش و شـفافیت بیشتر 
آن هاسـت. همچنیـن نماد پاالیشـی یکم 
کـه امـکان ادامـه عرضـه  بیانگـر آن اسـت 
سـهام دولـت در در ایـن بخـش در غالـب 
پتروشیمی دوم و سوم نیز محتمل است. 
مهمـی از  بخـش  سـازان  متانـول 
از  دارنـد.  عهـده  بـه  پتروشـیمی ها  را 
سـاز  در  متانـول  هـای  شـرکت  مهمتریـن 
بـازار می تـوان بـه پتروشـیمی های خـارک، 

کـرد. اشـاره  گـرس  زا و  آوران  فـن 
متانـول  شـرکت  سـه  پذیـرش  خبـر 
زیـر  عنـوان  بـه  سـیراف  و  دنـا  سـبان، 
مجموعـه هـای هلدینـگ انـرژی سـپهر در 
بـازار سـرمایه  می توانـد نویـد بخـش آینـده 
ای روشـن بـرای آتی بخش پتروشـیمی  در 
بـازار سـرمایه بـه عنـوان بخـش پیشـتاز در 
کـه می تـوان ایـن نویـد  ایـن بـازار باشـد چرا
گفتـه  کـه بـا افتتـاح 3 پـروژه پیـش  را داد 
تولیـد  واحـد  بزرگتریـن  هلدینـگ،  ایـن 

کـرد. ایـران قـد علـم خواهـد  متانـول 
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کار )BLS( داده های مربوط بـــه قیمت های  دفتـــر آمـــار نیـــروی 
کاالها و خدمـــات جمع آوری  گســـتره وســـیعی از  داخلی را برای 
که توســـط تولیدکنندگان ارائه می شـــوند.  می کنـــد، داده هایـــی 
گفته   PPI معموال به این داده ها شـــاخص قیمتی تولیدکننده یا
کیفیـــت تعدیل می شـــوند و  می شـــود. ایـــن قیمت ها بنســـبت 
پرداخـــت های انتقالـــی داخل شـــرکت را نیز در بـــر می گیرند؛ اما 
مالیات بر فروش و مالیات غیرمســـتقیم در محاســـبه آنها لحاظ 

نمی شوند.
ایـــن شـــاخ ص هـــا درآمـــد خالـــص تولیدکننـــده را نســـبت 
گیـــری می کننـــد. شـــورای  بـــه ســـطح آن در ســـال پایـــه انـــدازه 
کـــردن این داده  شـــیمی آمریکا )ACC( به منظور قابل مقایســـه 

ها با داده های FRB ســـال پایه را در این محاســـبات تغییر داده 
گرفته اســـت. دفتر  و ســـال 2012 را ب عنـــوان ســـال پایـــه درنظر 
کار )BLS(، داده هـــای مربـــوط بـــه شـــاخص های  آمـــار نیـــروی 
صـــادرات و واردات را نیـــز جمع آوری و منتشـــر می کند. شـــورای 
شـــیمی آمریکا ســـال پایه ایـــن داده ها را تغییـــر داده و داده های 

ســـال 2012 را نیـــز محاســـبه می کند.

 ارزش محموله ها
صنعت پتروشـــیمی -یکی از بزرگترین نهادهـــای تولیدی در 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا- عـــاوه بر بخش هـــای عمـــده از صدها 
کل مواد شیمیایی تولید  زیرمجموعه تشـــکیل می شـــود. حجم 

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی آمریکا: 

قیمت گذاری، حمل و نقل و عملکرد مالی

جدول 1- شاخص های قیمتی تولیدکننده، 2018- 2014

جهان پتروشیمی

Bureau of Labor Statistics, American Chemistry Council analysis :منبع

20142015201620172018شرح

2012 =100

99/893/290/092/797/4مواد شیمیایی

99/792/489/094/1100/4مواد شیمیایی پایه

101/3100/8100/9101/9104/7مواد شیمیایی تخصصی

94/993/285/684/189/6مواد شیمیایی کشاورزی

101/8102/4102/9103/7105/8فرآورده های مصرفی

110/4118/0126/7133/1138/0محصوالت داروئی

103/4101/8102/7106/7111/4مواد شیمیایی و محصوالت داروئی
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جدول 2- محموله های حمل شده با کشتی در صنعت پتروشیمی به تفکیک زیربخش ها، 2018- 2014

نمودار 1- محموله های 
حمل شده با کشتی در 
صنعت پتروشیمی به تفکیک 
زیربخش ها، 2018- 2014

Bureau of the Census )from the ASM-1 report(

 American Chemistry Council, Bureau of the Census

شـــده در ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بیـــش از 1 میلیـــارد تن اســـت. 
ارزش ایـــن صنعـــت بر اســـاس ارزش محموله هـــای این صنعت 

که توســـط دفتـــر آمار ارئه می شـــوند.  گیری می شـــود  انـــدازه 
ارزش محمولـــه ها در واقـــع ارزش اســـمی محصوالت حمل 
کارخانه ها اســـت؛ ایـــن آمار بر  شـــده در بنـــگاه های تولیـــدی یا 
اســـاس تغییرات قیمتی تعدیل نشـــده اند. توجه داشته باشید 
کـــه ایـــن داده هـــا بـــر اســـاس داده هـــای تعدیل شـــده ســـاالنه 

گزارش شـــده اند و بـــا داده هـــای ماهانه فـــرق دارند.

عملکرد مالی صنعت پتروشیمی آمریکا
راه هـــای بســـیاری بـــرای ارزیابـــی ســـامت مالـــی یـــک صنعـــت 
که معمـــوال از معیارهای اســـتخراج شـــده از صورت  وجـــود دارد 

هـــای مالـــی مربوط بـــه درآمـــد، دارایی هـــا و بدهی ها اســـتفاده 
اســـاس شـــرکت محاســـبه  بـــر  هـــا معمـــوال  می کننـــد. نســـبت 
می شـــوند: یعنـــی به منظـــور برآوردهای آماری هر یک از شـــرکت 
که  گروه صنعت طبقه بندی شـــده اند  های پتروشـــیمی در یک 
این دســـته بندی بر اســـاس بزرگترین زیربخـــش صنعت صورت 

. د می گیر
در نتیجـــه داده هـــای مربـــوط بـــه »شـــرکت« ممکـــن اســـت 
کارهای غیرشـــیمیایی را  کســـب و  درآمدهـــای ناشـــی از فعالیـــت 
که توسط شرکت های پتروشـــیمی به عنوان شرکت  شامل شـــود 
های مواد شـــیمیایی پایه دســـته بندی شـــده اند. از سوی دیگر، 
که بـــه عنـــوان شـــرکت های  عملیـــات شـــیمیایی شـــرکت هـــای 

شـــیمیایی ثبت نشـــده انـــد، در این آمـــار لحاظ نمی شـــود.

20142015201620172018شرح

میلیارد دالر آمریکا

588/1521/6503/4526/2553/2مواد شیمیایی

373/7314/0302/0324/0340/8مواد شیمیایی پایه

87/686/784/889/693/1مواد شیمیایی تخصصی

41/634/832/828/231/8مواد شیمیایی کشاورزی

85/386/183/884/487/5فرآورده های مصرفی

199/3215/7219/9239/2259/2محصوالت داروئی

787/4737/3723/3765/4812/4مواد شیمیایی و محصوالت داروئی

منبع:

منبع:
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جدول 3- مواد شیمیایی: معیارهای منتخب عملکرد مالی، سال 2018

 American Chemistry Council, based on Bureau of the Census

معیارهای سودآوری

16/3 درصدسود عملیاتی

)EBIT( 27/4 درصددرآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک

18/5 درصدبازدهی سهام

18/3 درصدبازدهی خالص داراریی

معیارهای جریان نقدی

26/9 درصدجریان نقدی به عنوان درصدی از بدهی بلندمدت

17/1 درصدجریان نقدی به عنوان درصدی از درآمدها

معیارهای پرداختنی و نقدشوندگی

0/77نسبت آنی

2/05نسبت فروش به دارایی های جاری

3/09نسبت بدهی جاری به موجودی

معیارهای مدیریت بدهی

0/59نسبت بدهی )بدهی کل به دارایی های کل(

1/45نسبت بدهی/دارایی

معیارهای مدیریت دارایی

14/4 درصدموجودی ها به عنوان درصدی از درآمدها

787 دالر آمریکانسبت درآمدها/ کارمندان )هزار دالر آمریکا(

139 دالر آمریکانسبت درآمد خالص/ کارمندان )هزار دالر آمریکا(

منبع:
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ایاالت متحده آمریکا
 seasonally adjusted annual شـده   تعدیـل  سـاالنه  هـای  نـرخ  گـزارش  اسـاس  بـر 
 US Bureau of  توسـط دفتـر تحلیـل اقتصـادی ایـاالت متحـده آمریـکاrates )SAAR(
)Economic Analysis )BEA، فـروش وسـائط نقلیـه سـبک در ایـاالت متحـده آمریـکا 
گذشـته در حـدود 14 درصـد افزایـش یافتـه  در مـاه ژوئیـه سـال 2020 نسـبت بـه مـاه 

کمتـر اسـت.  گذشـته همچنـان 11 درصـد  اسـت، امـا نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 
میـزان فـروش شـرکت PPG بسـیار بیشـتر از میـزان انتظـار مدیـران ایـن شـرکت بـود. 
کی  کارشناسـان بیـن المللـی ایـن شـرکت در ایـن بـاره می گوید: »ایـن موضوع حا یکـی از 
کـه در مـاه ژوئـن وجـود داشـت، حـاال بـا ایـن اتفـاق  کـه افزایـش تقاضایـی  از ایـن اسـت 

گفـت بـازار دارد بـه شـرایط بهتـری می رسـد.« تـداوم یافتـه اسـت و می تـوان 
گذاری برای بهبود فروش دیجیتال و افزایش توان  شـرکت یونیوار در حال سـرمایه 
کرونـا مشـتریان تمایل بسـیاری بـه خرید  بازاریابـی اسـت، زیـرا بـه دلیـل شـیوع ویـروس 
کـه توسـط ایـن  کـرده انـد. ایـن موضـوع نتیجـه یـک نظرسـنجی اسـت  دیجیتـال پیـدا 

صنعت پتروشیمی 8ماه 
پس از شروع کرونا:

 آیا آرامش به بازارها 
بازگشته است؟

مقاالت

کرونا بر صنعت پتروشـــیمی پرداختیم، در این  گزارشـــی به بررســـی تاثیر  پیشـــتر در 
کرونا بر صنعت  کـــه ضمن به روز رســـانی تاثیر ویـــروس  گزارش ســـعی بر این اســـت 
گیری مجدد  کاهـــش نفـــت و اوج  پتروشـــیمی، نگاهی داشـــته باشـــیم بـــه تاثیرات 
کنار جهان. گوشـــه و  کرونا بر صنعت پتروشـــیمی در  تعـــداد مبتایـــان به ویـــروس 
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شـرکت برگزار شـده اسـت. 
ایـاالت  در    )IPA( ایزوپروپانـول  بـازار 
متحده آمریکا با رکود مواجه شـده اسـت، 
میـزان  و  افزایـش  انبارهـا  موجـودی  زیـرا 
وجـود  بـا  اسـت.  یافتـه  کاهـش  تقاضـا 
کشـور اتفـاق  کـه در ایـن  بازگشـایی هایـی 
ایزوپروپانـول  بـرای  تقاضـا  اسـت،  افتـاده 

اسـت. نداشـته  چندانـی  افزایـش 

چین
صنعـت  از  شـده  منتشـر  هـای  داده 
که به  خودروسـازی چین نشـان می دهد 
کشـور برای  دنبـال تـاش های دولت این 
احیـای بازارهـای مصرفـی، میـزان فـروش 
وسـائط نقلیه در ماه ژوئیه نسـبت به ماه 
گذشـته  با افزایش 16/4  مشـابه در سـال 
درصدی به 2/1 میلیون دسـتگاه رسـید.
قیمـت هـای نقـدی اسـتون در شـرق 
چیـن بـرای دومیـن مـاه متوالـی در حـال 
کاهـش  ایـن  دلیـل  اسـت،  بـوده  کاهـش 
کارخانه  کمبـود تقاضـا و افزایش عرضه در 

هـای تولیـدی اسـت.

آسیا
بهبـود  بـرای  اوت  مـاه  کـه در  امیدهایـی 
ایجـاد شـده  آسـیا  نایلـون  بـازار  تقاضـا در 
بـود، همگـی رنـگ باخـت زیـرا نـرخ بهـره 
در  تولیـدی  هـای  کارخانـه  در  بـرداری 
بسـیار  همچنـان  دسـتی  پاییـن  صنایـع 
بـازار  در  رکـود  آن  دلیـل  و  اسـت  پاییـن 

اسـت. مصرفـی 
مباحثـات مربـوط بـه متیـل ترتیـاری 
بسـت  بـن  بـه  آسـیا   )MTBE( اتـر  بوتیـل 
که بازار پایین  رسـیده اسـت، در شـرایطی 
قـرار  بـدی  شـرایط  در  نیـز  بنزیـن  دسـتی 

گرفتـه اسـت، و ایـن هـا در شـرایطی اسـت 
که قیمت نفت خام در صنایع باالدسـتی 

در حـال افزایـش اسـت.
قیمـت هـای نقـدی بر اسـاس قیمت 
 417 تـا   388 بیـن  سـنگاپور  فـوب  هـای 
نوسـان  حـال  در  تـن  هـر  ازای  بـه  دالر 
اسـت. میـزان سـود CFR سـنگاپور نیـز بـه 
پاییـن تریـن سـطح خـود در طـول تاریـخ 
یعنـی 5 تـا 9 دالر بـه ازای هـر تـن رسـیده 

اسـت.
از سـوی دیگـر، بـر اسـاس داده هـای 
دولـت  سـوی  از  شـده  رسمی منتشـر 
سـنگاپور، اقتصاد سـنگاپور در فصل دوم 
سـال جـاری میـادی در مقایسـه با مدت 
 5/32 میـزان  بـه  گذشـته  سـال  مشـابه 
ایـن  کـه  اسـت،  شـده  کوچـک  درصـد 
 1999 سـال  اول  فصـل  از  کاهـش  میـزان 

اسـت. بـوده  سـابقه  بـی 

اروپا
تحلیـل هـای سـود ICIS نشـان می دهـد 
کرهـای  کرا قـرارداد  از  ناشـی  سـود  کـه 
سـال  گذشـته  مـاه  بـه  نسـبت  اروپایـی 
و  اسـت  یافتـه  افزایـش  میـادی  جـاری 
ایـن امـر بـه دلیـل تثبیـت قیمـت اتیلن در 
کرهایـی  کرا مـاه اوت اسـت. میـزان سـود 

که از نفتا اسـتفاده می کنند در مقایسـه با 
گاز نفـت مایـع اسـتفاده  کـه از  کرهایـی  کرا
کاهـش یافتـه اسـت و ایـن امـر  می کننـد، 
هفتـه  در  نفتـا  قیمـت  افزایـش  دلیـل  بـه 

اسـت. گذشـته  هـای 
بـه عـاوه قیمـت مرجع قـرارداد اتیلن 
اروپـا بـرای مـاه اوت، 785 یـورو بـه ازای 
هـر تـن بـوده اسـت، یعنـی نسـبت بـه مـاه 
قبـل بـه ازای هـر تن 21 یورو افزایش یافته 
کلـی قیمـت نفتـا در هفته  اسـت. بـه طـور 
 1 انـدازه  بـه  گوسـت 2020  آ بـه 7  منتهـی 
گاز نفـت مایـع بـه میـزان  درصـد و قیمـت 

6 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
بـا نزدیـک شـدن بـه سـه ماهـه پایانی 
از  هایـی  نشـانه  میـادی،  جـاری  سـال 
بهبود اقتصادی نسـبت به سـطوح تولید 
امـا  می شـود.  دیـده  اخیـر  پاییـن  بسـیار 
کـه در مورد یـک روند بهبود  خـوش بینـی 
V- شـکل وجـود داشـت در حـال ناپدیـد 
شـدن اسـت زیـرا دولت هـا برای مبـارزه با 
کرونا بـا چالش های  مـوج جدیـد ویـروس 

بسـیاری مواجـه شـده انـد.
مسـووالن بهداشت فرانسه و اسپانیا 
کـه احتمـال وقـوع مـوج  هشـدار داده انـد 
اسـت  ممکـن  و  اسـت،  بـاال  بسـیار  دوم 
همیـن حـال آلمـان ها با موج دوم دسـت 
بریتانیـا،  در  باشـند.  شـده  گریبـان  بـه 

نمودار 1- روند رشد اقتصادی در ایاالت متحده آمریکا، منطقه یورو و چین
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ایـن  شـمال  در  محلـی  هـای  قرنطینـه 
کـه اسـپانیا  جزیـره ادامـه دارنـد در حالـی 
وضـع  را  محلـی  هـای  محدودیـت  نیـز 
کـرده اسـت. نمـودار 1 رونـد رکـود و رونـق 
آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  در  اقتصـادی 
منطقـه یـورو و چیـن را مقایسـه می کنـد.
بر اسـاس داده های منتشـر شـده توسـط 
ژوئیـه  مـاه  در  آلمـان،  خـودرو  بـازار  ایفـو، 
بـرای دومیـن مـاه متوالـی، نشـانه هایـی 
انتظـارات  اسـت.  داده  بـروز  را  بهبـود  از 

صـدم   43/7 از  بـازار  ایـن  بـه  مربـوط 
مـاه  در  درصـد  صـدم   26/9 بـه  درصـد 
اینکـه رشـد  ژوئیـه رسـیده اسـت، ضمـن 
میـزان  اسـت؛  بـوده  موثـر  نیـز  صـادرات 
صـادرات از 17/3 بـه 40/8 واحـد در مـاه 

اسـت. رسـیده  ژوئیـه 

جهان
در  قـدرت خریـد مدیـران  شـاخص هـای 
از  پـس  )PMIs( سـرانجام  سـطح جهانـی 

رسـیده  بهبـود  منطقـه  بـه  مـاه  چندیـن 
انـد، و ایـن اتفـاق بـا بهبـود حجـم فـروش 
صنعـت  کلیـدی  بازارهـای  از  برخـی  در 
سـوم  ماهـه  سـه  اوایـل  پتروشـیمی در 
وجـود  ایـن  بـا  امـا  اسـت.  بـوده  همـراه 
در  بسـیاری  مخالـف  بادهـای  هـم  هنـوز 
حـال وزیـدن هسـتند و همیـن امـر مانع از 
کرونـا  بازگشـت بـه سـطوح قبـل از بحـران 

اسـت.
از طـرف دیگـر، قیمـت هـای جهانـی 
بازیابـی  حـال  پتروشـیمی در  محصـوالت 
قرنطینـه  ژوئیـه  مـاه  در  زیـرا  هسـتند 
کرونـا در امریـکای  هـای اجبـاری ناشـی از 
شـمالی و اروپـا تـا حـدی برداشـته شـدند 
گرفتـه  سـر  از  صنعتـی  هـای  فعالیـت  و 
 IPEX کـه شـدریال و همیـن باعـث شـده 

یابـد. افزایـش  ماهانـه 
هـــای  قیمـــت  اینکـــه  وجـــود  بـــا 
ژوئیـــه  مـــاه  پتروشـــیمی در  محصـــوالت 
بـــه مـــاه قبـــل افزایـــش داشـــته  نســـبت 
دوره  بـــه  نســـبت  هـــم  هنـــوز  امـــا  انـــد، 
گذشـــته 25 درصـــد پایین  مشـــابه ســـال 
تر هســـتند. نمـــودار 2 تغییـــرات IPEX را 
از ســـال 1993 تـــا ســـال 2020 بـــه تصویـــر 

. می کشـــد

نمودار 2- تغییرات IPEX از سال 1993 تا سال 2020
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تعادل جنسیتی نیروی کار تعادل جنسیتی نیروی کار 
و فرصت های جدید برای و فرصت های جدید برای 

شرکت های پتروشیمی شرکت های پتروشیمی 
منابع انسانی

تنـوع جنسـیتی باعـث توسـعه پایـدار در صنعـت پتروشیمی می شـود. بیـش از 35 درصـد شـیمیدان هـا در ایـاالت متحـده 
کـه در سـال 2017 توسـط بلومبـرگ انجـام شـده اسـت  آمریـکا زن هسـتند و ایـن تعـداد در حـال افزایـش اسـت. مطالعـه ای 

کـه مهندسـان شـیمی زن در آمریـکا توانسـته انـد از پرداختـی مسـاوی بـا مـردان برخـوردار شـوند.  نشـان می دهـد 
کار در صنعـت پتروشـیمی از طریـق سیاسـت هـای دولـت، نـوآوری  عـاوه بـر ایـن، بهبـود تنـوع جنسـیتی در اسـتخدام نیـروی 
کـه بـه بهبـود مشـاغل زنـان در شـرکت هـای  گـروه هـا و شـبکه هـای حرفـه ای  هـای شـرکت هـای پتروشـیمی و افزایـش تعـداد 

گرفتـه اسـت. پتروشـیمی می پردازند، مـورد حمایـت قـرار 
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که اخیرا انجام شده است   در مطالعه ای 
بیان  کار  و  کسب  از صاحبان  42 درصد 
ترین  مهم  برابری  و  عدالت  که  اند  کرده 
از  آنها  باعث شده است  که  دلیلی است 
پس  و  کنند،  استقبال  جنسیتی  برابری 
نوآوری  بهبود  همچون  عواملی  آن  از 
بهبود  و  مشتریان  جنسیتِی  ترکیب  ها، 
سایر  عنوان  به  گیری  تصمیم  ساختار 

دالیل مطرح شده اند.
گفته اند  تنها 8 درصد از پاسخ دهندگان 
برابری  از  استقبال  برای  شان  دلیل  که 
که  است،  مالی  های  بازدهی  جنسیتی 
خود این موضوع نیز بسیار جالب توجه 
نشان  بسیاری  تحقیقات  چون  است، 
می تواند  جنسیتی  برابری  که  می دهند 
توجه  قابل  افزایش  به  مستقیم  طور  به 

عملکرد اقتصادی منجر شود.
کردیت سوئیسه  گزارش ساالنه جنسیت 
گزارش  در  بار  چندمین  برای   ،13000
شرکت  که  است  کرده  اشاره  خود  های 
که در آنها زنان نقش پررنگ تری  هایی 
بازدهی  دارند،  گیری  تصمیم  پروسه  در 
باالتری  افزوده  ارزش  دارند،  باالتری 
سهام  بازار  در  آنها  عملکرد  دارند،  نیر 
بهتر است و توزیع سود سهام به نحوی 

متوازن تر است.
نشان  مورد  این  در   2016 سال  گزارش 
مورد  شرکت   3000 میان  در  که  می دهد 
در  زن  یک  که  هایی  شرکت  بررسی، 
داشته  حضور  آنها  مدیریتی  سطوح 

1. The annual Credit Suisse Gender 3000
2. Peterson Institute for International Economics
3. Akzo Nobel Coatings and PPG Industries
4. 2015 Law on Equal Participation of Women and Men in Leadership Positions in the Private and Public Sector.
5. 2020 Women on Boards
6. The Thirty Percent Coalition

در  شرکت  سرمایه  بازدهی  میزان  است، 
گذشته به میزان 3/3 درصد  طول دهه 
که  هایی  شرکت  و  است؛  یافته  افزایش 
را  مدیریتی  مشاغل  از  درصد   15 آنها  در 
بر عهده دارند، 50 درصد بیشتر از آنهایی 
کمتر از 10 درصد  که سهم زنان مدیرشان 

است، سودآور هستند.
که توسط موسسه پیترسون  مطالعه ای 
شده  انجام  الملل2  بین  اقتصاد  برای 
که همبستگی  کی از این است  است، حا
بسیار باالیی بین مدیریت زنان و میزان 
شرکت  دارد:  وجود  شرکت  سودآوری 
که حداقل 30 درصد از مدیرانشان  هایی 
حاشیه  می دهند،  تشکیل  زنان  را 
سودشان تا 6 صدم درصد باالتر از شرکت 
که هیچ زنی در سطوح باالی  هایی است 

مدیریتی ندارند.
قوانین و مقررات جدید در مورد پرداخت 
در  مردان  و  زنان  به  یکسان  دستمزد 

صنعت پتروشیمی
پتروشیمی شامل  جهانی  های  شرکت 
 PPG کوتینگ و صنایع کزو نوبل  شرکت آ
که  3در حال وضع سیاست هایی هستند 

پرداخت حقوق یکسان به زنان و مردان 
اجباری  شرکت  های  بخش  همه  در  را 

می کند. 
ملی  قوانین  از  برخی  حال،  همین  در 
های  شرکت  در  جنسیتی  برابری  نیز 
پتروشیمی را اجباری یا تشویق می کنند. 
قانون  یک   2014 سال  در  فرانسه  دولت 

وضع  را  جنسیتی  برابری  مورد  در  مهم 
محل  در  جنسیتی  برابری  باعث  که  کرد 

کار می شود. 
در بریتانیا، یک قانون جدید همه شرکت 
مربوط  اطاعات  که  می کند  ملزم  را  ها 
به تفاوت دستمزد بر اساس جنسیت را 
ملزم  آلمانی  های  شرکت  کنند.  منتشر 
که به هدف حضور 30 درصد یا  شده اند 
بیشتر زنان در هیات مدیره خود دست 
یابند، این الزام بر اساس قانون مشارکت 
موقعیت  در  مردان  و  زنان  مساوی 
و  دولتی  های  بخش  در  مدیریتی  های 
به تصویب  که در سال 2015  خصوصی4 

رسید، ایجاد شده است.
الزام  هیچ  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
هدفش  خاص  طور  به  که  قانونی 
مدیریتی  های  پست  در  زنان  مشارکت 
وجود  باشد،  آمریکایی  های  شرکت 
ندارد. با این وجود، چند شرکت بزرگ و 
کشور هدفشان این است  اصلی در این 
خ مشارکت زنان در مشاغل شرکتی  که نر

خود را به سرعت افزایش دهند.
پست  در  زنان  پویش  مثال،  عنوان  به 
ملی  پویش  یک   ،52020 مدیریتی  های 
تا  که  است  این  آن  هدف  که  است 
مشاغل  از  زنان  سهم   2020 سال  پایان 
مدیریتی در شرکتهای آمریکایی را به 20 
درصد برساند. ائتاف 30 درصد6 نیز یک 
که متعهد شده است  سازمان ملی است 
هدف حضور 30 درصدی زنان آمریکایی 
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در مشاغل مدیریتی شرکت های دولتی 
کند. را دنبال 

عاوه بر این، مرکز توسعه اقتصادی7 نیز 
کرده است  نوآوری هر کدام دیگر8 را ایجاد 
کند تا  تا شرکت های آمریکایی را تشویق 
برای هر هیات مدیره جدید حداقل یک 

زن را برگزیند.
در  جنسیتی  تنوع  از  که  هایی  سازمان 

شرکت های پتروشیمی حمایت می کنند
های  گروه  از  شیمی9  سلطنتی  انجمن 
که هدفشان بهبود نقش زنان  مختلفی 
حمایت  پتروشیمی است،  صنعت  در 

7. Center for Economic Development
8. Every Other One
9. The Royal Society of Chemistry
10. Association for Women in Science and Engineering
11. the UK Resource Centre for Women in Science and Engineering
12. the European Association for Women in Science, Engineering and Technology
13. Women Members Network
14. The Women Chemists Committee of the American Chemical Society

انجمن  از  عبارتند  ها  گروه  این  می کند. 
منبع  مرکز  مهندسی10،  و  علم  در  زنان 
و مهندسی11،  زنان در علم  برای  بریتانیا 
علم،  در  زنان  برای  اروپایی  انجمن  و 

مهندسی و فناوری12. 
خود  اعضای  از  آنها  عضو13  زنان  شبکه 
ارتباط  های  فرصت  و  می کند  حمایت 
فراهم  خود  اعضای  برای  را  ای  شبکه 
با  خود  کاری  های  حوزه  در  تا  می کند 
که  کسانی  یا  کنند،  ماقات  یکدیگر 
را  می کنند  دنبال  را  مشابهی  موضوعات 

گرد هم آورد.

ای  منطقه  ای  شبکه  رویدادهای 
تا  اجتماعی  ساده  رویدادهای  شامل 
سخنرانی های حرفه ای یا یک موضوع 

علمی خاص می شود. 
به  متعلق  که  شیمیدان  زنان  کمیته 
انجمن شیمی آمریکا14 است نیز خدمات 
مشابهی به زنان عضو خود ارائه می دهد. 
در  که  است  این  کمیته  این  ماموریت 
زنان  از  دفاع  و  بهبود  توسعه،  جذب، 
تا  باشد  با شیمی پیشرو  مرتبط  علوم  در 
بدین وسیله به صورت مثبت بر جامعه 

و حرفه خود تاثیر بگذارد.
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روند صعودی سرمایه گذاری 
یکا  در صنعت پتروشیمی آمر

در دهه اخیر
سرمایه گذاری
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کلـــی، یـــک صنعـــت ســـرمایه بر  صنعـــت پتروشـــیمی، بـــه طـــور 
کـــه باعث افزایـــش هزینه  اســـت. عوامـــل متعددی وجـــود دارد 
کارخانـــه هـــای دارای ظرفیـــت باالی  هـــای ســـرمایه می شـــود: 
تولیـــد معمـــوال باید در تولیـــد مواد شـــیمیایی؛ ماهیت پیچیده 
از  باالیـــی  درجـــه  اســـتفاده؛  مـــورد  فرآیندهـــای  و  تجهیـــزات 
فرآیندهـــای خـــودکار؛ مقـــدار بســـیار زیاد تجهیـــزات مـــورد نیاز؛ 
کهنه شـــدن ســـریع فناوری ها(؛  نیازمندی های تکنولوژیکی )و 
کارخانـــه ای صرفـــه جویی نســـبت به  ک فرآیندهـــای  و اســـتها

مقیاس داشـــته باشـــند.
گرفته شـــده به ازای  کار  شـــدت ســـرمایه )یا منابـــع مالی بـــه 
کفایـــت تشـــکیل ســـرمایه  کارگـــر( معیـــار مناســـبی از میـــزان  هـــر 
کتوری  اســـت. تغییرات در تشکیل سرمایه و رشـــد اشتغال در فا
کـــه اقتصاددانـــان آن را »موجودی ســـرمایه« می نامنـــد، خود را 
که برای  نشـــان می دهد، یعنی میزان متوســـط ذخیره ســـرمایه 
کار رفته  کارگر در دســـترس است. افزایش سطوح ســـرمایه به  هر 
کارگر )کـــه تعمیق ســـرمایه نیـــز نامیده می شـــود( از  بـــه ازای هـــر 
کلیـــدی در بهبود بهره  کنـــون به عنوان یکـــی از عوامل  دیربـــاز تا
کارگـــران با  کـــه  کـــی از ایـــن اســـت  وری شـــناخته می شـــود، و حا
که بـــه دلیل به  آخریـــن فنـــاوری هـــای نوآورانه تجهیز شـــده اند 

کارگیـــری ســـرمایه جدیـــد )و ظرفیت جدید تولید( اســـت. 
بهـــره وری باالتـــر نیـــز بـــه نوبـــه خـــود بـــه نوعـــی همـــراه بـــا 
کارگران اســـت. از ســـوی دیگر،  دســـتمزدهای واقعی باالتر برای 
کار  کاهش موجودی ســـرمایه عـــدم مزیت واضحی بـــرای نیروی 

کاهش دســـتمزد آنها می شـــود.  ایجـــاد می کند زیرا منجر به 
از  پتروشـــیمی پس  صنعـــت  تولیـــدی،  صنایـــع  میـــان  در 
گرفته  کار  صنعـــت پاالیش نفـــت از نظـــر میزان ســـرمایه بـــه 

شـــده در رتبه دوم قـــرار دارد.

کل سرمایه گذاری
کارخانـــه هـــا و  گـــذاری در  گـــذاری -ســـرمایه  کل ســـرمایه 
ج ســـرمایه ای  کـــه بـــه آن مخـــار  ،)P&E( تجهیـــزات جدیـــد
گفته می شـــود- از دو جرء اصلی تشـــکیل شـــده اســـت:  نیـــز 
ســـاختارها )بـــه عنـــوان مثال، ســـاختمان هـــا( و تجهیزات. 
کـــه در فرآیندها  دســـته تجهیـــزات از تجهیـــزات ســـنتی 

کار می رونـــد تشـــکیل شـــده اســـت مانند محصـــوالت فلزی  بـــه 
ساخته شـــده )کشـــتی های فشـــاری، تانکرهای ذخیره سازی، 
مبـــدل های حرارتی، لوله و غیره(؛ ماشـــین آالت عمومی صنعت 
کمپرســـورها و غیـــره(؛ تبدیـــل الکتریکـــی، توزیـــع، و  )لولـــه هـــا، 

اســـباب صنعتی؛ و ســـایر ماشـــین آالت صنعتـــی خاص. 
ج مربـــوط به تجهیـــزات در  قســـمت قابل توجهـــی از مخـــار
صنعـــت پتروشـــیمی مربوط بـــه تنظیـــم مقـــررات، رایانـــه هـــا و 
فنـــاوری هـــای مربـــوط بـــه ماشـــین هـــای خـــودکار )یا پـــردازش 
زیـــادی، ســـاختارها در صنعـــت  تـــا حـــد  اطاعـــات( هســـتند. 
ک حفظ  پتروشـــیمی فرآیندهای شـــیمیایی را از عوامـــل خطرنـــا
می کننـــد و تجهیـــزات فرآینـــد را مـــورد حمایـــت قـــرار می دهند.  
کثـــر مـــوارد مربـــوط بـــه  گـــذاری در ســـاختارها در ا ســـرمایه 

نمودار 1- سرمایه گذاری کل- مواد شیمیایی

Bureau of Economic Analysis and ACC analysis )based on Bureau of the Census data( منبع: 
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ســـاختمان هـــای صنعتی و ســـاختارهای مربوطـــه )مانند بنادر 
بارگیـــری، پایانـــه هـــای و غیـــره( اســـت، امـــا همچنیـــن شـــامل 
ج مربـــوط به ســـاختمان هـــای اداری اســـت. از ایـــن دو،  مخـــار
تجهیـــزات بـــرای رشـــد بالقـــوه بلندمـــدت در بخـــش تولیـــدی و 
صنعـــت پتروشیمی بســـیار حیاتـــی و مهم هســـتند. ایـــن امر به 
کـــه تجهیـــزات مســـتقیما در فرآینـــد تولید به  ایـــن دلیل اســـت 
کار می رونـــد و شـــامل آخریـــن فنـــاوری های مـــورد اســـتفاده در 

فرآیندهـــا می شـــود.
صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریـــکا همیشـــه یکـــی 
کارخانـــه ها  گـــذاران بخـــش خصوصـــی در  از بزرگتریـــن ســـرمایه 
و تجهیـــزات جدیـــد بـــوده اســـت. در طـــول دوره پـــس از جنـــگ 
گذاری واقعی )کـــه تاثیرات تورمی را حذف  جهانی دوم، ســـرمایه 
کارخانـــه ها( و تجهیزات توســـط  کـــرده اســـت( در ســـاختارها )یا 

کل فعالیـــت اقتصـــادی ایـــاالت  صنعـــت پتروشـــیمی به انـــدازه 
گـــذاری ها در دوره  متحده آمریکا بوده اســـت. این نوع ســـرمایه 
کاهش می یابد.  رونـــق افزایش یافتـــه و در دوره رکود اقتصـــادی 
کارخانه ها و تجهیزات  گذاری بر روی  ج ســـرمایه  از نظر مخار
کار آنها تفـــاوت هایـــی وجود  کســـب و  بـــر اســـاس تمرکـــز اصلـــی 
دارد. بـــه طور نرمال، شـــرکت های تولیدکننده مواد شـــیمیایی 
گذاری  ج ســـرمایه  پایه ســـهم عمده ای از فروش خود را به مخار

کارخانـــه ها و تجهیزات اختصـــاص می دهند.  بـــر روی 
شـــرکت های تولیدکننده مواد شـــیمیایی تخصصی و پس از 
گازهای صنعتی به عنوان ســـرمایه  آن شـــرکت های تولیدکننده 
گذاری  برتریـــن زیربخش هـــا در رتبه های بعدی از نظر ســـرمایه 
که شـــرکت  کارخانـــه ها و تجهیزات قـــرار دارند. در حالی  بـــر روی 
های تولیدکننـــده محصوالت مصرفی تمایل بســـیاری به تولید 
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کارخانه  گذاری بر روی  کمتری را به ســـرمایه  انبوه دارند، ســـهم 
ها و تجهیـــزات اختصاص می دهند.

سود و سایر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری
حاشیه سود )و سودهای عملیاتی( و نرخ بهره برداری از ظرفیت 
روی  بر  گذاری  سرمایه  میزان  بر  تاثیرگذار  اصلی  عوامل  تولید 
کارخانه ها و تجهیزات هستند. برخی از عوامل اندازه و ترکیب 
کارخانه ها و تجهیزات را تعیین می کنند. گذاری بر روی  سرمایه 

ج ســـرمایه  کـــه ســـطح مخار کننـــده  عوامـــل اصلـــی تعییـــن 
گـــذاری را تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهنـــد شـــامل ســـودهای بعد از 
کســـر مالیات، چرخـــه تجاری، انتظـــارات بلندمـــدت از صنعت، 
سیاســـت های وضع مالیات، هزینه ســـرمایه، بـــار بدهی، عرضه 

ج اجباری می شـــوند. اعتبـــارات و مخـــار
دهـــه 1990 دوره ای از رشـــد انـــدک و مـــداوم بـــرای شـــرکت 
هـــای فعـــال در صنعـــت پتروشـــیمی بوده اســـت. در اوایل دهه 
2000، شـــرکت هـــای پتروشـــیمی به طـــور خاص دچـــار صدمات 
کاهش بهـــره بـــرداری از ظرفیـــت تولید،  بســـیاری شـــدند، زیـــرا 
کاهش قیمت  افزایـــش هزینـــه هـــای انرژی و ســـایر مـــواد خـــام، 
هـــای واقعـــی، رکـــود در بازارهای مصرفـــی نهایی و مـــازاد عرضه 

کاهش حاشـــیه ســـود این شـــرکت ها شـــدند.  همگـــی باعـــث 
تـــا ســـال 2010، صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریـــکا 

کـــه تا حدی بـــه دلیل  کردند،  مـــوج جدیـــدی از رشـــد را تجربـــه 
کـــه  گاز شـــیل بـــود، و همیـــن امـــر باعـــث شـــد  افزایـــش تولیـــد 
جذابیت ایـــاالت متحده آمریکا بـــه عنوان مکانی برای ســـرمایه 
گـــذاری در صنعت پتروشـــیمی به طـــور روزافـــزون افزایش یافت. 
صنعـــت پتروشـــیمی می تواند یـــک صنعـــت پـــر نوســـان در نظـــر 
کلی صنعت با  گرچه از نظر حاشـــیه ســـود به طـــور  گرفته شـــود، ا

افزایـــش مواجه بوده اســـت.

انگیزه های سرمایه گذاری
گذاری در  شرکت های پتروشیمی دالیل متعددی برای سرمایه 
کارخانه ها و تجهیزات جدید دارند. سرمایه گذاری جدید نیازمند 
برای  هم  و  موجود  محصوالت  برای  هم  تولید  ظرفیت  توسعه 
محصوالت جدید است، زیرا کارخانه ها و تجهیزات کهنه و قدیمی را 

جایگزین کرده و کارایی های عملیاتی را بهبود می بخشند.
کامـــل برنامه های  کارخانه هـــای موجـــود، انجام  در مـــورد 
که از آخرین فناوری ها اســـتفاده می کنند بســـیار  مدرنیزاســـیون 
که ممکن اســـت باعث  روتیـــن و معمولی اســـت. ســـایر عواملی 
کارخانه هـــا و تجهیزات جدید  گـــذاری در  ایجاد انگیزه ســـرمایه 
شـــوند عبارتند از صرفه جویی در مصرف انرژی، پوشـــش نگرانی 
ها در مورد تغییرات محیط زیســـت و ســـایر نوآوری هایی اســـت 

که نیـــاز دارند رقابتـــی باقی بمانند.

نمودار 2- بهره برداری از ظرفیت

The Federal Reserve Board )FRB( منبع: 
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میزان انتشــــــــار میزان انتشــــــــار 
گازهای گلخانه ای گازهای گلخانه ای 
توسط صنعـــــــــت توسط صنعـــــــــت 
پتــــــــــــــــــــروشیمیپتــــــــــــــــــــروشیمی

محیط زیست

گازهـــای موجود در اتمســـفر برخی از  گرچـــه برخی از  کند. ا گـــرم می  تشعشـــع نـــور خورشـــید از طریق جو زمین ســـطح آن را 
کند؛ و ســـپس این تشعشـــات دوباره به ســـطح زمین ســـاطع می شـــوند.  خ )مـــوج بلند( را جـــذب می  اشـــعه هـــای فروســـر
کند. گرما از طریق پنل های شیشـــه ای جلوگیری می  گلخانه ای از انتشـــار  گازهای  که  این مکانیســـم مشـــابه روشـــی اســـت 
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گفته می  گلخانـــه ای«  گاز   در نتیجـــه، بـــه ایـــن پدیـــده »تاثیـــر 
گلخانـــه ای )GHG( افزایش  گازهـــای  کـــم  کـــه ترا شـــود. زمانی 
مـــی یابد، حرارت متوســـط ســـطح پاییـــن جو به طـــور تدریجی 
گلخانـــه ای به صورت  گازهـــای  افزایـــش مـــی یابد. بســـیاری از 
کربن؛  کســـید  طبیعـــی ایجاد می شـــوند، مانند بخار آب، دی ا
گلخانه  گازهای  کســـید نیتروژن و اوزون؛ برخـــی دیگر از  متان، ا
ای در برخـــی فرآیندهـــای صنعتـــی ایجـــاد مـــی شـــوند، ماننـــد 
 .)SF6( و هگـــزا فلورید ســـولفور )HFCs( هیدروفلوروکربـــن هـــا
گازها  برخـــی از فعالیـــت های انســـان بـــه انتشـــار برخی از ایـــن 

کنند: مـــی  کمک 
کربـــن )CO2( زمانـــی وارد اتمســـفر مـــی  کســـید  • دی ا
کـــه ضایعـــات جامـــد، ســـوخت هـــای فســـیلی  شـــود 
یـــا  چـــوب  و  ســـنگ(  زغـــال  و  طبیعـــی  گاز  )نفـــت، 

شـــوند. مـــی  ســـوزانده  چوبـــی  محصـــوالت 
هـــای  فعالیـــت  نیتـــروژن )NO2( در طـــول  کســـید  ا  •
کشـــاورزی یا صنعتـــی و نیز در زمان ســـوختن ضایعات 

جامـــد و ســـوخت های فســـیلی منتشـــر می شـــوند.
• متـــان )CH4( در زمان تولید و حمل و نقل ســـوخت 
گاز طبیعی و نفـــت(، از  هـــای فســـیلی )زغـــال ســـنگ، 
تجزیه ضایعـــات ارگانیک در مناطق انباشـــت ضایعات 

جامد شـــهری و پرورش دام منتشـــر می شـــود.
کـــه از صنعت  کربـــن مهـــم ترین آالینده ای اســـت  کســـید  دی ا
کســـید نیتـــروژن، متـــان و  پتروشـــیمی متصاعـــد مـــی شـــود. ا
گازها نیز از این صنعت منتشـــر می شـــوند.  برخـــی از انواع دیگر 
کربـــن از  صنعت پتروشـــیمی،  گازهـــای آالینـــده حاوی  انتشـــار 
کربن غیر مســـتقیم خریداری شـــده برای صنعت  شـــامل ارزش 
کل آالینده های ایـــاالت متحده آمریکا  کمتر از 5 درصـــد  بـــرق، 

را تشـــکیل می دهند.
میـــزان آالینـــده هـــای منتشـــره از صنعـــت پتروشـــیمی ایـــاالت 
متحـــده آمریـــکا، بـــه ازای هر واحد محصـــول، از ســـال 1990 به 
دلیل پیشـــرفت ها و بهبودهای بســـیار در فرایند تولید، شامل 
کســـید نیتروژن  کـــه میـــزان انتشـــار ا تغییـــر فرآینـــد )یک بـــاره( 
کـــه تاثیر بیشـــتری دارند؛  کاتالیزروهایی  کاهـــش مـــی دهـــد؛  را 
ارتقـــای فناوری هـــای صنعتـــی و فرآیندی؛ تغییر ســـوخت )به 
گاز طبیعـــی بـــه جـــای زغـــال ســـنگ( و آمـــوزش و  طـــور مثـــال 

کاهش یافته اســـت.  تربیـــت نیـــروی انســـانی، به شـــدت 
گلخانـــه ای وجـــود دارند:  گازهـــای  کلـــی دو دســـته از  بـــه طور 
گلخانـــه ای(. آالینده  گاز  مســـتقیم و غیرمســـتقیم )یا محتـــوی 
که یـــا متغلق  هـــای مســـتقیم آن دســـته از آالینده ها هســـتند 
کنترل می  به یک شـــرکت پتروشـــیمی هســـتند یا توســـط آنهـــا 
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که  شـــوند، مانند آالینده های ناشی از ســـوختن و فرآیندهایی 
خ مـــی دهند.  کارخانه ر در محـــل 

آالینـــده هـــای غیرمســـتقیم )یـــا محتـــوای آالینده( نیز شـــامل 
کـــه در جریـــان تولید بـــرق ایجاد  کربنـــی هســـتند  کســـید  دی ا
گیری میزان  مـــی شـــوند. به همین ترتیـــب، دو راه برای انـــدازه 
کربـــن وجـــود دارد: یکـــی از راه هـــا ایـــن  کســـید  انتشـــار دی ا
کـــه آالینـــده هـــای غیرمســـتقیم )یـــا محتـــوای آالینده(  اســـت 
کـــه تـــا انـــدازه ای ماننـــد رویکـــرد  کنیـــم،  را در محاســـبات وارد 
کـــه آالینده های  چرخـــه زندگی اســـت، و روش دیگر این اســـت 
کـــه این نوع  غیـــر مســـتقیم را در محاســـبات وارد نکینـــم، چـــرا 
آالینده ها توســـط بخـــش دیگـــری از اقتصاد تولید می شـــوند.
بـــه منظـــور اینکه بتوانیم پیشـــرفت صنعت پتروشـــیمی ایاالت 
گلخانه ای  گازهـــای  کاهش میـــزن انتشـــار  متحـــده آمریـــکا در 
را بهتـــر و دقیـــق تـــر نشـــان دهیـــم، دو مجموعـــه از داده هـــای 
کنیـــم: یکـــی از  گـــزارش مـــی  مربـــوط بـــه انتشـــار آالینـــده هـــا را 
گـــزارش ها شـــامل آالینده های غیر مســـتقیم می شـــود و  ایـــن 

گیرد. دیگـــری ایـــن داده هـــا را در بر نمـــی 
کـــه میزان دی  گفت  بـــر اســـاس داده های جدول 1، مـــی توان 
کربن ناشـــی از ســـوخت و برق بین ســـال های 1990 تا  کســـید  ا
کاهـــش یافتـــه و از 223 میلیون تن در ســـال  2018 بـــه شـــدت 

1990 به 180/9 میلیون تن در ســـال 2018 رســـیده است، یعنی 
در طـــول دوره زمانـــی 28 ســـاله میـــزان این نـــوع آالینده 42/1 

کاهش یافته اســـت.  میلیـــون تن 
کربـــن ناشـــی از فرآیندهـــا امـــا وضعیـــت  کســـید  در مـــورد دی ا
کـــه از 42/3 میلیـــون  تـــا حـــدی متفـــاوت اســـت، بـــه طـــوری 
تـــن در ســـال 1990 بـــه حـــدود 54 میلیـــون تـــن در پایـــان دوره 
زمانی یعنی ســـال 2018 رســـیده است. بخشـــی از این موضوع 
گســـترش تولیـــد بســـیاری از فـــرآورده هـــای صنعت  بـــه دلیـــل 
پتروشـــیمی بـــه دلیـــل بهبـــود فنـــاوری هـــا و دانـــش تولیـــد و 

کارخانـــه ها اســـت. افزایـــش تعـــداد 
کســـید  کل دی ا کـــه میزان  همیـــن موضوع باعث شـــده اســـت 
کاهش  کربـــن تولید شـــده شـــاهد افـــت چشـــمگیر مانند رونـــد 
کربن ناشی از ســـوخت و تولید برق نباشد. میزان  کســـید  دی ا
کربن منتشـــر شـــده در فضا از 265/3 میلیون  کســـید  کل دی ا
تـــن در ســـال 2018  بـــه 234/9 میلیـــون  تـــن در ســـال 1990 
رســـیده اســـت، یعنـــی در ایـــن دوره زمانی 28 ســـاله بـــه میزان 

کاهش یافته اســـت. 30/4 میلیـــون تـــن 
کاهشـــی محســـوس اســـت،  کســـید نیتروژن نیز روند  در مـــورد ا
که میـــزان تولید ایـــن آالینـــده از 27/3 میلیون تن  بـــه طـــوری 
در ســـال 1990 به 16/8 میلیون تن رســـیده اســـت، اما متان از 
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199019952000200520102015201620172018شرح

)میلیون تن معادل دی اکسید کربن(

223238252/5218/5203/8196/3184/7178/2180/9دی اکسید کربن ناشی از سوخت و برق

42/348/950/145/745/547/748/15154دی اکسید کربن ناشی از فرآیند

265/3286/9302/6264/2249/3244232.8229/2234/9کل دی اکسید کربن

27/330/819/418/415/715/917/116/716/8اکسید نیتروژن

0/20/10/10/10/10/20/20/30/3متان

HCFs46/142/937/12084/32/85/25/2

338.9360/7359/2302/7273/1264/4252/9251/4257/2کل انتشار گازهای گلخانه ای

90/391/8102/692/983/571/86051/753/6انتشار دی اکسیدکربن موجود در تولید برق

شاخص بر اساس 100= 1990عملکرد )شامل آالینده های غیرمستقیم(

100106/8121/5138127/9120/2119/6122126/8محصوالت صنعت پتروشیمی

100103/194/271/675/484/384/483/480/8کارایی انرژی

100106/410698/380/67874/674/275/9انتشار گازهای گلخانه ای

10099/787/364/76364/962/460/859/9شدت گازهای گلخانه ای

عملکرد )به جز آالینده های غیرمستقیم(:

100106/8121/5138127/9120/2119/6122126/8محصوالت صنعت پتروشیمی

100103/194/271/675/484/384/483/480/8کارایی انرژی

100108/2103/284/476/377/577/680/381/9انتشار گازهای گلخانه ای

100101/38561/259/764/564/965/964/6شدت گازهای گلخانه ای

جدول 1- میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی

EPA, American Chemistry Council :منبع

کاهـــش 50 درصدی  کند و بـــا وجود  ایـــن قاعـــده پیروی نمـــی 
از ســـال 1990 تا 1995 و ادامه آن تا ســـال 2015، از همان ســـال 
ایـــن روند معکوس شـــده و میـــزان تولیـــد این آالینـــده مجددا 
دو برابـــر شـــده و مجـــددا در ســـال 2017 شـــاهد افزایـــش 1/5 

اســـت. بوده  برابری 
کاهش  گـــروه بیش از ســـایر آالینـــده ها  گازهـــای  CHF در ایـــن 

کـــه در طـــول دوره زمانی 28 ســـاله میزان  یافتـــه انـــد به طوری 
کاهش یافته اســـت.  ایـــن نـــوع آالینده ها در حـــدود 89 درصد 
گازهـــای  کل  کـــه تولیـــد  همیـــن موضـــوع باعـــث شـــده اســـت 
کاهـــش یابد و از  گلخانـــه ای نیـــز در ایـــن دوره زمانی 24 درصد 
338/9 میلیـــون تـــن در ابتـــدای دوره بـــه 257/2 میلیون تن 

در انتهای دوره برســـد.
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معرفی هلدینگ های پتروشیمی جهان: 

شرکــــــــت 
پتروچاینا

را،  شـرکت  اسـتاندارد  مدیریـت  سـاختار 
مطابـق اسـتانداردهای قانونـی و مقـررات 
بخشـیده  بهبـود  و  ایجـاد  شـرکت  ثبـت 

است. 
بـه  تبدیـل  دارد  شـرکت پتروچاینـا سـعی 
دارای  انـرژی  المللـی  بیـن  شـرکت  یـک 
قـدرت رقابـت بیـن المللـی و یکـی از تولید 
کنندگان عمده فرآورده  کننـدگان و توزیـع 
هـای نفتـی و پتروشـیمی در جهان شـود. 
ای  گسـترده  هـای  شـرکت فعالیت  ایـن 
گاز طبیعـی انجـام  را در رابطـه بـا نفـت و 
توسـعه،  کتشـاف،  ا جملـه:  از  دهـد،  مـی 
گاز  و  خـام  نفـت  بازاریابـی  و  تولیـد 
طبیعی، پاالیـش، حمـل و نقـل، ذخیـره 
هـای  فـرآورده  و  خـام  نفـت  بازاریابـی  و 
نفتـی؛  تولیـد و بازاریابی محصوالت اولیه 
پتروشـیمی، مشـتقات مـواد شـیمیایی و 
گاز  نقـل  و  شـیمیایی؛ حمل  مـواد  سـایر 
طبیعـی، نفـت خـام و نفـت تصفیـه شـده 

طبیعـی. گاز  بازاریابـی  و 
مأموریـت  تعریـف  بـا  پتروچاینـا  شـرکت 
هایی همچون انرژی بخشـی، هماهنگی 
و تحقـق بخشـی، متعهـد به اصل توسـعه 
منابـع،  هـای  اسـتراتژی  و  اسـت  پایـدار 
را  نـوآوری  و  سـازی  المللـی  بیـن  بازارهـا، 
بیـن  انـرژی  یـک شـرکت  ایجـاد  بـا هـدف 
مـی  طراحـی  جهانـی  سـطح  در  المللـی 
کند. ایـن شـرکت در ایـن راسـتا بـه بهبـود 
کلـی، رقابـت بین المللی و توسـعه  قـدرت 
پایـدار ادامـه مـی دهـد و بـا دسـتیابی بـه 
عملکـردی رضایـت بخـش، سـهامداران و 

کنـد. جامعـه را منتفـع مـی 
چیـن )CNPC( تنهـا  نفـت  ملـی  شـرکت 
پتروچاینـا  شـرکت  سـهامدار  و  حامـی 

بخش خصوصی

هـای سـهامی محـدود4 در 5 نوامبـر 1999 
تاسـیس شـد. 

سـهام  آمریـکا )ADS( 5و  دولتـی  سـهام 
 Hشـرکت پتروچاینـا بـه ترتیـب در تاریـخ 
بهـادار  اوراق  بـورس  در   2000 آوریـل   6
هنـگ  بهـادار  اوراق  بـورس  و  نیویـورک6 
کنـگ7 در 7 آوریـل 2000 ثبت شـدند. این 
شـرکت همچنیـن در تاریـخ 5 نوامبر شـال 

شـد. ثبـت  شـانگهای8  بـورس  در   2007
تأسـیس،  زمـان  از  پتروچاینـا  شـرکت 

the Overseas Offering and Listing of Shares
4. Joint Stock Limited Companies
5. American Depositary Shares (ADS) 
6. New York Stock Exchange
7. Stock Exchange of Hong Kong Limited
8. Shanghai Stock Exchange

شـرکت پتروچاینا 1بزرگتریـن تولیدکننده و 
کـه نقـش  گاز اسـت  کننـده نفـت و  توزیـع 
گاز چیـن دارد.  مهمـی در صنعـت نفـت و 
درآمـد  بیشـترین  تنهـا  نـه  شـرکت  ایـن 
از  یکـی  بلکـه  دارد،  را  چیـن  در  فـروش 
جهـان  در  نفتـی  هـای  شـرکت  بزرگتریـن 

اسـت.
شـرکت پتروچاینـا بـه عنـوان یـک شـرکت 
توسـط  محـدود  مسـئولیت  بـا  سـهامی 
شـرکت ملـی پترولیـوم چین2 تحـت قانون 
شـرکت و آییـن نامـه ویـژه در مـورد عرضـه  
کشـور3 توسـط شـرکت  ج از  سـهام در خـار
1. PetroChina Company Limited
2. China National Petroleum Corporation
3. Company Law and the Special Regulations on 
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هـای  شـرکت  بـزرگ  گـروه  ایـن  اسـت. 
ژوئیـه  در  کـه  اسـت  پتروشـیمی  و  نفتـی 
سـاختار  اصـاح  برنامـه  بـا  مطابـق   1998
تأسـیس  دولتـی  شـورای  در  هـا  سـازمان 
شـده اسـت. شـرکت ملـی نفـت چین یک 
توسـط  کـه  اسـت  دولتـی  بـزرگ  شـرکت 
گـذاری مجـاز توسـط  ارگان هـای سـرمایه 
دارایـی  مدیریـت  و  نظـارت  کمیسـیون 

شـود. مـی  اداره  دولتـی  هـای 

شـرکت  اصلـی  کار  و  کسـب 
ینـا چا و پتر

شـرکت پتروچاینـا بزرگتریـن تولیدکننـده و 
کـه نقـش مهمـی در صنعـت نفت  گاز اسـت  کننـده نفـت و  توزیـع 
گاز در چیـن دارد. ایـن شـرکت یکـی از پردرآمدتریـن شـرکتهای  و 
گسـتردهای از فعالیتهـای  چیـن اسـت. ایـن شـرکت درگیـر طیـف 

کـه عبارتنـد از: گاز طبیعـی را انجـام مـی دهـد  مربـوط بـه نفـت و 
گاز •  و  خـام  نفـت  بازاریابـی  و  تولیـد  توسـعه،  کتشـاف،  ا

؛ طبیعـی
پاالیـش، حمـل و نقـل، ذخیـره و بازاریابـی نفـت خـام و • 

فـرآورده هـای نفتـی؛
مـواد •  پتروشـیمی،  اولیـه  محصـوالت  بازاریابـی  و  تولیـد 

شـیمیایی؛ مـواد  سـایر  و  شـده  مشـتق  شـیمیایی 
گاز طبیعی، نفت خام و نفت تصفیه شـده •  حمل و نقل 

گاز طبیعی. و بازاریابی 
کلیـه بخـش هـای اصلـی  کسـب وکارهـای موجـود در ایـن شـرکت 
گیـرد. ایـن یـک زنجیـره  صنعـت نفـت و پتروشـیمی را در بـر مـی 
کتشـاف و تولید نفت خام و  کارآمـد و یکپارچه از ا تجـاری بهینـه، 
گرفتـه تـا پاالیش، مواد شـیمیایی،  گاز طبیعـی در جریـان فوقانـی 
مـی  تشـکیل  پاییـن  و  میانـی  جریـان  در  بازاریابـی  و  کشـی  لولـه 
کاهـش  کارایـی بهـره بـرداری،  کـه باعـث بهبـود چشـمگیر  دهـد، 
کلـی ضـد ریسـک را افزایـش  هزینـه هـا و قـدرت اصلـی و توانایـی 

مـی دهد.

نمودار 1- حوزه های نفتی و گازی کشف شده در چین

http://www.petrochina.com.cn/ptr/ktysc/commonlist_norig.shtml:منبع

اکتشاف و تولید
در سـال 2011، ایـن شـرکت بـه اجـرای برنامـه »رشـد اوج ذخایـر 
کتشـافات مهـم و دسـتیابی  گاز« ادامـه داد. تعـدادی از ا نفـت و 
از جملـه  کتشـافی  ا بـزرگ در مناطـق عمـده  بـه موفقیـت هـای 
کسـیان در حوضه  پاالوهیگ در سـیچوان9، جنوب شهرسـتان با

خلیـج بوهـی 10و سـازند قیـدام یینگـدوان 11انجـام شـد.
مـازاد   ، SECو طبـق معیارهـای ذخیـره D&M بـرآورد براسـاس 
گازی  ذخایـر نفتـی ثابـت شـده ایـن شـرکت و اثبـات شـده ذخایـر 
کشـور در سـال 98/51 میلیـون تـن و 121/7 میلیـارد متـر  داخـل 

کـه نشـان دهنـده جایگزینـی مناسـب اسـت. مکعـب بـوده 
کشـور چین را نشـان  کتشـاف و تولیـد داخلـی در  نمـودار 1 نقشـه ا
گازی با رنگ نارنجی  می دهد. بر اسـاس این نمودار حوزه های 
و حـوزه هـای نفتـی بـا رنـگ سـیاه مشـخص شـده انـد. نمـودار 2 
نیـز اطاعـات مربـوط بـه تولیـد در این شـرکت را نشـان مـی دهد. 

پاالیش و مواد شیمیایی
مـواد  و  پاالیـش  مهـم  هـای  پـروژه  از  گروهـی   ،2011 سـال  در 
شـیمیایی تکمیـل و بـه بهـره بـرداری رسـیدند، و افـزوده شـدن 
کـه ظرفیت  ایـن پـروژه هـا بـه ایـن شـرکت ایـن امـکان را مـی دهـد 
9.The Palaeohigh in Sichuan
10. Baxian County depression in Bohai Bay Basin
11. Qaidam Yingdong Formation

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره136  ||  شهریورماه1399

30



http://www.petrochina.com.cn/ptr/ktysc/commonlist_norig.shtml:منبع
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نمودار 2- ذخایر اثبات شده نفت خام، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، تولید نفت خام و 
تولید معادل نفت خام

نمودار 3- کسب و کار پاالیش و مواد شیمیایی در چین

افزایـش دهـد. تـن  تـا 155 میلیـون  ایـن شـرکت  پـردازش نفـت خـام  اولیـه 
گسـترش پـروژه پاالیـش در پتروشـیمی لیائیانـگ12 بـرای بهـره بـرداری بـه  جایگزینـی و 
اتمـام رسـید و تبدیـل بـه هفتمیـن پایـه پاالیـش سـطح 10 میلیـون تن این شـرکت شـد. 
کیفیـت فـرآورده  بـه روزرسـانی ظرفیـت پـروژه پاالیـش در پتروشـیمی نینگشـیا13 و ارتقـاء 
کرمی و پتروشـیمی جینژو14 تکمیل و به بهره برداری رسـید. های نفتی در پتروشـیمی 

پتروشـیمی  اتیلـن در  و  پاالیـش  پـروژه هـای  ایـن، احـداث تسـهیات اصلـی  بـر  عـاوه 

12. Liaoyang Petrochemical
13. Ningxia Petrochemical
14. Karamay Petrochemical and Jinzhou Petrochemical

تـن  میلیـون   10 ترتیـب  بـه  کـه  فوشـون15 
و 1 میلیـون تـن ظرفیـت دارنـد، بـه پایـان 
و  یکپارچـه  تصفیـه  تاسیسـات  رسـید. 
پتروشـیمی  در  شـیمیایی  مـواد  پـروژه 
گسـترش  سـیچوان16 و پـروژه جایگزینـی و 
کینـگ17 بـه پایـان  اتیلـن در پتروشـیمی دا

رسـید.
بـا وجـود مشـکات موجـود در سـازمان   
تولیـد بـرای پاالیش، شـرکت در تخصیص 
بهینـه  کلـی،  طـور  بـه  خـام  نفـت  منابـع 
سـازی و بازرسـی و نگهـداری تجهیـزات را 
ترتیـب داده و بـه موقـع سـاختار محصول 
کـرده  را بـا محوریـت بـازار تنظیـم و بهینـه 
درجـه  بنزیـن  نسـبت  نتیجـه،  در  اسـت. 
بـه  ترتیـب  بـه  کارآمـد  محصـوالت  و  بـاال 

96/7 درصـد و 30/5 درصـد رسـید.
بـه  توجـه  بـا  شـیمیایی،  مـواد  بـرای 
تولیـد  طـرح  شـرکت  ایـن  بـازار،  تقاضـای 
کـرده و تولیـد محصـوالت قابـل  را بهینـه 
فـروش را بـه بـازار افزایش می دهد. بر این 
اسـاس، ایـن شـرکت 3/467 میلیـون تن 
کـرده و محصـوالت جدیـد را  اتیلـن تولیـد 
در 75 عامت تجاری توسعه داده است. 
بـا  کامـل را  بـه عـاوه، شـرکت معیارهـای 
ج از  فناوریهـای پیشـرفته در داخـل و خار
کـرده اسـت. از ایـن میـان،  کشـور تقویـت 
اقتصـادی  و  فنـی  کلیـدی  شـاخص   20
انـد،  رسـانده  ثبـت  بـه  را  تاریخـی  رکـورد 
عملکـرد  سـبک،  محصـوالت  عملکـرد  و 
جایـگاه  هـم  هنـوز  دییـن  بـازده  و  اتیلـن 

بسـیار خوبـی در چیـن دارد.

15. Fushun Petrochemical
16. Sichuan Petrochemical
17. Daqing Petrochemical
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نمودار 4- تولید نفت خام، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و اتیلن

نمودار5- کسب و کار بازاریابی شرکت 
پتروچاینا در چین

نمودار6- میزان فروش گازوئیل، نفت 
سفید و سوخت دیزل

بازاریابی
بـرای   ،2011 سـال  در  پتروچاینـا  شـرکت 
بازاریابـی محصوالت تصفیه شـده، جمع 
کار تخصیص و  آوری منابع، تقویت ساز و 
گسـترش خرده فروشـی ها  حمل و نقل و 
بـه ویـژه بنزیـن اقدامـات متعـددی انجام 

داد. در حـال حاضـر میـزان خرده فروشـی 
هـای ایـن شـرکت بـه 85/65 میلیون تن 
کـه نشـان دهنـده افزایـش  رسـیده اسـت، 

19/7 درصـدی اسـت.
سـهم بازار شـرکت پتروچاینا در حدود 45 
کیفیت  کمیـت و هـم  درصـد اسـت، و هـم 
یافتـه  افزایـش  شـرکت  ایـن  تولیـدات 

در  را  خـود  موقعیـت  شـرکت  ایـن  اسـت. 
چیـن بـه عنـوان بزرگتریـن تولیدکننـده و 
کننـده نفـت و قیر سـوخت تثبیت  تأمیـن 
کـرده، و بـه طـور مـداوم طـرح بـازار روغـن 
کـرد، بطـور منظـم  را بهینـه  کننـده  روان 
و مؤثـر عملیـات غیرنفتـی را انجـام داده و 

کلـی را افزایـش داده اسـت.  سـودآوری 
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مـــواد شـــیمیایی غیـــر ارگانیک معمـــوال از 
فلـــزات و مـــواد معدنـــی غیرفلـــزی ماننـــد 
نمـــک اســـتخراج می شـــوند، یـــک ترکیب 
کلر به وجـــود می آید  که از ســـدیم و  ســـاده 
و می تواند از طریق الکترولیز تجزیه شـــود و 
کلر و ســـود سوزآور )هیدروکسید  تبدیل به 

ســـدیم( شود. 
مـــواد  بـــه  مربـــوط  هـــای  مثـــال  ســـایر 
شـــیمیایی غیـــر ارگانیـــک عبارتنـــد از انواع 
اســـید )اســـید نیتریک، اســـید فسفریک، 
ســـولفات  غیـــره(،  و  ســـولفوریک  اســـید 
گازهـــای صنعتی )بـــرای مثال  آلومینیـــم، 
کســـیژن، نیتـــروژن، آرگـــون و هیـــدروژن(،  ا
آهـــک، ســـود مایـــع )کربنات ســـدیم(، بی 
کلرات ســـدیم، ســـولفات  کربنات ســـدیم، 

ســـدیم و ســـولفور.
در  هـــم  ارگانیـــک  غیـــر  شـــیمیایی  مـــواد 
بازارهـــای  در  هـــم  و  مصرفـــی  بازارهـــای 

گیرد.  ســـازمانی مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 
کلر، یک ماده شـــیمیایی غیر  بـــرای مثال، 
کاغـــذ برای  ارگانیـــک معـــروف، در صنعت 
کاغذ مورد اســـتفاده قرار می  کردن  ســـفید 
کنندگان نیز ممکن اســـت  گیرد و مصـــرف 
بـــه صـــورت غیرمســـتقیم در مورد ســـفید 
نگـــه داشـــتن لبـــاس هایشـــان و تســـویه 
آب آشـــامیدنی مورد اســـتفاده شـــان از آن 

کنند.  اســـتفاده 
شـــیمیایی  مـــواد  از  کـــه  صنایعـــی  ســـایر 
کننـــد عبارتند  غیرارگانیـــک اســـتفاده می 
از پاالیـــش نفـــت، فـــوالد و ســـایر صنایـــع 
شـــیمیایی و تولیـــدی )ســـود ســـوزآور بـــه 
گســـترده در فرآیندهـــای تولیدی  صـــورت 
صابون و انواع شـــوینده ها مورد اســـتفاده 
کـــه  گازهـــای صنعتـــی،  گیـــرد(.  قـــرار مـــی 
کننـــده هـــوا« هـــم  بـــه آنهـــا »گازهـــای جدا
گفته می شـــود، در بازارهـــای عمده مانند 

فـــوالد، تولیدکننـــدگان مـــواد شـــیمیایی، 
محصـــوالت الکترونیکـــی و مراقبـــت های 

بهداشـــتی کاربـــرد دارنـــد.
از  ایـــن صنعـــت عبارتنـــد  عوامـــل اصلـــی 
از  زیـــاد، درجـــه باالیـــی  تقاضـــای بســـیار 
بازیافـــت پذیـــری و حاشـــیه ســـود انـــدک، 
فشـــارهای محیط زیســـتی و افزایش ثبات 
گازهـــای صنعتی، به  و پایـــداری. در مـــورد 
کلیدی موثر شـــامل  طور خـــاص، عوامـــل 
شـــدت باالی سرمایه بری، جهانی شدن، 
تمرکز باال و پایداری بیشتر، افزایش تمایل 
بـــه بخش خدمـــات و تاثیر بـــر روی نوآوری 

ها در جداســـازی ســـطحی اســـت.

محصـوالت اولیه پتروشـیمی و 
مـواد واسـطه ارگانیک

محصوالت اولیه پتروشـــیمی منومرهایی 
هیدروکربـــن  ک  خـــورا از  کـــه  هســـتند 

اهمیت مواد شیمیایی 
غیر ارگانیک در صنعت 

تولید مواد شیمیایی
صنایع تکمیلی
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گاز  اســـتخراج شـــده انـــد )عمدتـــا نفـــت و 
طبیعـــی؛ مقادیر بســـیار اندکی نیـــز از زغال 
ســـنگ تولیـــد مـــی شـــوند(. یکـــی از وجوه 
کربـــن اســـت. این  متمایـــز آنهـــا مولکـــول 

مولکول ها پایه های اصلی مورد اســـتفاده 
در تولید تعداد بیشـــماری از فـــرآورده های 

هستند. شـــیمیایی 
مـــواد اولیه پتروشـــیمی، به عنـــوان بنیان 

بســـیاری از مشتقات پتروشـــیمی، شامل 
آروماتیـــک هـــا )کـــه شـــامل یـــک ســـاختار 
کربنه هســـتند(، اولفین  زنجیره ای شـــش 
کوتاه مولکولی دو، ســـه  هـــا )زنجیره هـــای 
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کربنه(، و متانـــول )یک الکل( می  یا چهـــار 
شود. بیش از 90 درصد از همه محصوالت 
شـــیمیایی از 7 محصـــول پتروشـــیمی بـــه 
دســـت می آینـــد: بنـــزن، تولوئـــن و زایلین 
)آروماتیـــک ها(؛ اتیلن، پروپیلن و بوتادین 

)اولفین هـــا(؛ و متانول.
تغییـــر  ســـپس  پتروشـــیمی  اولیـــه  مـــواد 
کننـــد یـــا بـــا برخی  شـــیمیایی پیـــدا مـــی 
محصـــوالت پتروشـــیمی دیگر )بـــه عنوان 
کســـیژن( ترکیـــب  کلـــر، نیتـــروژن و ا مثـــال 
شـــده و تبدیـــل به مـــواد واســـطه ارگانیک 
)یا محصوالت واسطه پتروشیمی( تبدیل 

شـــوند. می 
مـــاده  یـــک  تولیـــد  بـــرای  اوقـــات،  گاهـــی 
واســـطه مورد نیـــازدر تولید یـــک محصول 
گام های متعددی برداشـــته  پتروشـــیمی 
مـــی شـــود. مثـــال هـــای مربـــوط بـــه مواد 
آندرئیـــک  از  عبارتنـــد  پتروشـــیمی  اولیـــه 
استیک، اســـتون، اسید ادیپیک، سایکلو 
کلراید،  کســـید اتیلن، اتیلـــن دی  هگزان، ا
کســـید  کیومین، فرمالدئید، ا اتیل بنـــزن، 

پروپیلن، فنـــول، و اســـتایرن. 
ایـــن محصـــوالت نیـــز بـــه نوبـــه خـــود در 
صنایـــع پایین دســـتی مورد اســـتفاده قرار 
گیرند و محصوالتـــی مانند رزین های  می 
پاســـتیکی، الســـتیک هـــای مصنوعـــی، 
کننـــده های  ک  فیبرهـــای مصنوعـــی، پـــا
ســـطوح، رنـــگ و روغـــن، جوهـــر تولید می 

. ند شو
مـــواد اولیـــه پتروشـــیمی و مـــواد واســـطه 
ارگانیـــک در خدمت ســـایر تولیدکنندگان 
در  خصـــوص  بـــه  و  شـــیمیایی  مـــواد 
خدمت صنایعی همچون خودروســـازی، 
ســـاز،  و  ســـاخت  و  ســـازی  ســـاختمان 
الکتریکـــی،  ســـازمانی،  مصرفـــی/ 
الکترونیکـــی، مبلمان و نوســـازی و بســـته 

هســـتند.  بنـــدی 
عوامل اصلـــی اقتصادی موثر نیـــز عبارتند 
از افزایـــش تقاضا و فناوری، حاشـــیه های 
متغیر ســـود، فشـــارهای محیط زیســـتی، 
ظرفیـــت  مـــازاد  شـــدن،  جهانـــی  ثبـــات، 
تولید، افزایش تســـلط شـــرکت های نفتی 
و افزایش تعـــداد تولیدکنندگان خاورمیانه 

ای در بازارهـــای جهانـــی.

سـایر  و  پتروشـیمی  مشـتقات 
صنعتـی  شـیمیایی  مـواد 

ســـایر  و  ارگانیـــک  شـــیمیایی  مـــواد 
اولیـــه  مـــواد  از  شـــیمیایی  محصـــوالت 
پتروشیمی، مواد واســـطه ارگانیک و سایر 
کربن اســـتخراج می  منابع حاوی مولکول 
شـــوند. در بســـیاری از مـــوارد، ایـــن مـــواد 
شـــیمیایی با مواد شـــیمیایی غیرارگانیک 

و ســـایر مـــواد ترکیـــب می شـــوند.
این محصوالت نیز به نوبـــه خود در تولید 
مشتقات پایین دســـتی مانند رزین های 
پاســـتیکی، الســـتیک هـــای مصنوعـــی، 
کننده  ک  فیبرهـــای تولیدشـــده، مواد پـــا
ســـطوح، رنـــگ و روغن هـــا و انـــواع جوهر 
گیرنـــد. ســـایر  مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 
محصـــوالت عبارتنـــد از تربانتیـــن و ســـایر 
مواد شـــیمیایی چوبـــی، دوده، مواد آتش 
زا و ســـار انواع محصوالت شیمیایی. رزین 
های پاســـتیکی با فاصله بسیار بزرگترین 

زیربخش هســـتند.
رزین های پاســـتیکی ترکیبات مصنوعی 
که  دارای زنجیره بســـیار طوالنی هســـتند 
از یـــک یا چنـــد منومر پتروشـــیمی )اتیلن؛ 
و  پروپیلـــن  اســـتایرن،  ووینیـــل؛  کلریـــد 
غیـــره( اســـتخراج مـــی شـــوند. ایـــن رزین 
هـــا بـــه راحتـــی ذوب مـــی شـــوند، خواص 

مکانیکـــی، مقاومـــت شـــیمیایی و ویژگی 
که آنهـــا را متمایز می  هـــای دیگـــری دارند 

سازد.
گذشـــته، صنعـــت  در طـــول چنـــد دهـــه 
رزیـــن هـــای پاســـتیکی بـــه رشـــد قابـــل 
بـــا  و  اســـت،  یافتـــه  دســـت  توجهـــی 
بســـیاری از مـــواد ســـنتی ماننـــد فلـــزات، 
شیشـــه و چـــوب در صنایع بســـته بندی، 
خودروسازی، ساختمان سازی و ساخت 
بازارهـــای  ســـایر  و  الکترونیکـــی  ســـاز،  و 
نهایـــی جایگزین شـــده انـــد. رزیـــن های 
پاســـتیکی شـــامل انـــواع ترموپاســـتیک 
ها، ترموســـتات ها، رزین های مهندســـی 
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و االســـتومرهای ترموپاستیک می شود.
که  ترموپاســـتیک ها پلیمرهایی هستند 
بـــا اســـتفاده از حـــرارت نرم شـــده انـــد و در 
کاالی  آخریـــن مرحله تولیـــد و تبدیل بـــه 
نهایـــی بـــا اســـتفاده از ســـرمایش ســـخت 
شـــده اند. این رزین ها می توانند توســـط 
حـــرارت مجـــددا نـــرم شـــوند و بـــه شـــکل 

اولیـــه برگردند.
برخـــی از مثـــال هـــای ترموپاســـتیک هـــا 
بوتادیـــن-  نیتریـــل-  کریلـــو  آ از  عبارتنـــد 
اســـتایرن )ABS(، پلـــی اتیلـــن )PE(، پلی 
پروپیلـــن )PP(، پلی اســـتایرن )PS( و پلی 
انـــواع  از  )برخـــی   .)PVC( کلرایـــد  وینیـــل 

تروموپاســـتیک ها به صورت مســـتقیم از 
مواد اولیه پتروشـــیمی پلیمره می شوند(.

ترموپاســـتیک  انـــواع  هـــدف  بازارهـــای 
بنـــدی،  بســـته  صنایـــع  از  عبارتنـــد  هـــا 
صنعـــت ســـاختمان ســـازی و ســـاخت و 
ساز، صنایع مصرفی/ ســـازمانی، صنایع 
الکتریکی/ الکترونیکی و صنایع نوسازی 

و مبلمـــان. 
برخـــی از مصـــارف نهایـــی ترموپاســـتیک 
هـــا نیـــز عبارتنـــد از صنایع قطعه ســـازی و 
تزئینات داخلی خـــودرو، صنعت قطعات 
کیســـه های خرید، بســـته  لـــوازم خانگی، 
بنـــدی، انـــواع بطـــری و قوطـــی، اســـباب 

تـــور  لولـــه، مصالـــح ســـاختمانی،  بـــازی، 
فـــرش و پوشـــینه، ســـیم و  ماهیگیـــری، 
کابـــل، مواد یکبار مصرف پزشـــکی، شـــانه 
انـــواع  کاری و ســـایر  غ، عایـــق  مـــر تخـــم 

کاربردها.
کـــه  اقتصـــادی  از عوامـــل اصلـــی  برخـــی 
تولیـــد ایـــن محصـــول را تحـــت تاثیـــر قرار 
بـــاال،  تقاضـــای  از  عبارتنـــد  دهنـــد  مـــی 
ســـود ثابت، پخش فنـــاوری متالوســـین، 
بازســـازی  محیطـــی،  زیســـت  فشـــارهای 
ســـاختاری، انتقال مشـــتریان به خـــارج از 
کشـــور، ظرفیـــت مـــازاد و ثبات سیاســـی و 

اقتصـــادی.
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عملکرد شرکت های خانوادگی: عملکرد شرکت های خانوادگی: 

تاثیر جنسیت در تاثیر جنسیت در 
یت یتسطح مدیر سطح مدیر

 هدف این مقاله تحلیل تاثیر جنسیت، در سطح مدیریت، بر عملکرد شرکت خانوادگی است.
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گذشـته، پیشـرفت قابـل توجهـی بـه سـمت مسـاوات  در سـالیان 
جنسـیتی در مدیریت شـرکت بوجود آمده اسـت. این موضوع در 
کارلی  سـطح جهـان مشـاهده شـده اسـت و بـرای مثـال، ایگلـی و 
)2003( در مـورد آمریـکا، هـم در شـرکت هـا و هـم سیاسـت، اشـاره 
کـرده انـد. جدیدتـر از آنهـا، رودریگوئز-آریـزا و همـکاران )2017(، 
کننـد و یـک  همیـن موضـوع را در مطالعـه خـود خاطـر نشـان مـی 
کانادا، دانمارک،  نمونه از شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در 
فناند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد ، انگلستان 
و آمریـکا را مـورد ماحظـه قـرار مـی دهنـد. توجـه بـه ایـن موضـوع 
کشـورهای در حـال توسـعه نیـز افزایـش یافتـه اسـت و تعـداد  در 
کشـورها بخاطـر  محـدود مطالعـات در مـورد ایـن مسـئله در آن 
یافتـه  توسـعه  کشـورهای  بیـن  اجتماعـی  سـاختارهای  تفـاوت 
و درحـال توسـعه، و همچنیـن نقـش هـای اجتماعـی مرتبـط بـا 

مـردان و زنـان اسـت )خلیفـه و چالوهـی، 2013(.
اجبـاری  هـای  سـهمیه  کـردن  دخیـل  و  کـردن  وارد  واقـع،  در 
که تعـداد بیشـتری از زنـان در اتاق  کشـور باعـث شـده  درچندیـن 
گرچه  گونزالز، 2015؛ آدامز، 2016(. ا هیئت مدیره باشند )ژینگ و 
کلـی در جامعـه در سـالهای  کار و بطـور  کسـب و  نقـش زنـان در 
کرده اسـت، اما برابری واقعی بین مـردان و زنان هنوز  اخیـر تغییـر 

حاصـل نشـده اسـت )رودریگوئز-آریـزا و همـکاران، 2017(. 
کـه یـک علـت و معلـول  کننـد  بیـان مـی  کارلـی)2003(  ایگلـی و 
هـای  پسـت  در  زنـان  تعـداد  افزایـش  بیـن  دوگانـه  )سـببیت( 
مدیریـت ارشـد و تغییـرات نظریـه هـا و شـیوه هـای رهبـری وجـود 
کار تیمـی و همـکاری و  بـر  دارد. نظریـه جدیدتـر رهبـری خـوب 
کارکنـان،  کـردن  توانایـی بـرای توانمندسـازی، پشـتیبانی و درگیـر 
و  ایگلـی  1994؛  سـنگه،  1994؛  چامپـی،  و  )هامـر  دارنـد  کیـد  تا

.)2003 کارلـی، 
که  کننـد  مرونیو-سـردان و لوپز-نیکـوالس )2017( اسـتدالل مـی 
ایـن بهبـود در سـمت هـای مدیریـت میانـی، )هوبلـر و همـکاران، 
2011( نسبت به مدیریت ارشد )داولی، و همکاران، 2004؛ زینگ 

گونزالز، 2015(، مشـهودتر می باشـد. و 
به عقیده رودریگوئز-آریزا و همکاران )2017(، شواهد مخصوصی 
کـه در آنهـا تنـوع جنسـیتی در  از بهبـود شـرکت هـای خانوادگـی، 
غیرخانوادگـی  هـای  شـرکت  بـه  نسـبت  مدیـره  هیئـت  اعضـای 

بیشـتر اسـت، وجـود دارد )بـارت و مـورس، 2011(.
کـه بـر نقـش مدیـران خانـم در شـرکت هـای خانوادگـی  محققانـی 

که احتمال بیشـتری بـرای تعهد  کنـد  کـرده انـد، بیـان مـی  کیـد  تا
بـه مدیریـت از طریـق مناسـبات خانوادگـی نـه تجربـه حرفـه ای و 
کـه ایـن به عنوان »نماینده هـای خانوادگی«  دانـش وجـود دارد، 
خانـواده  منافـع  از  حمایـت  هدفـش  کـه  شـود  مـی  محسـوب 
و  )رویگـروک  باشـد  مـی  شـرکتی  تصمیمـات  کنتـرل  طریـق  از 
همـکاران،  و  رودریگوئز-آریـزا  2013؛  عبـداهلل،  2007؛  همـکاران، 

.)2017
گونزالـز  و  زینـگ  غیرخانوادگـی،  هـای  شـرکت  در  آن،  بـر  عـاوه 
هـای هیئـت مدیـره  کثـر سـمت  ا کـه  کننـد  مـی  بحـث   ،)2015(
گرفتـه شـده توسـط زنـان، سـمت هـای مدیران مسـتقل هسـتند 
گویـای تاثیـر محدود زنان بر عملیات های روزمره شـرکت  کـه ایـن 

اسـت.
وجـود و حضـور زنـان در هیئـت مدیـره شـرکت مـی توانـد عملکـرد 
گیری  گـر جنبه دیگـری برای تصمیـم  کنـد، ا شـرکت بهتـر حاصـل 
کنـد. به بیـان دیگر، زنان مـی توانند تاثیر  هیئـت مدیـره، حاصـل 
گـر تصمیـم بـه انتسـاب اعضـای هیئـت مدیـره  منفـی بگذارنـد ا
خانـم، بخاطـر فشـار اجتماعـی بـرای برابر جنسـیتی بیشـتر باشـد 

)کمپبـل و مینگوئـز-ورا، 2008(.
مـی  محسـوب  اقتصـاد  هـای  سـتون  خانوادگـی،  هـای  شـرکت 
مـی  حاصـل  کشـورها  در  را  بیشـتری   GDP و اشـتغال  و  شـوند، 
کـه باعث افزایش توجه به مطالعه این نوع شـرکت  کننـد، چیـزی 
از  سراسـری  و  جهانـی  تعریـف  یـک  امـروزه،  حتـی  اسـت.  شـده 
شـرکت خانوادگـی ، نمـی بینیـم و معمـواًل بـه مسـائل مدیریتـی، 
مالکیتـی یـا مرتبـط بـا موفقیـت، اشـاره و ارجـاع مـی شـود.  در دل 
کار خانوادگـی، قـدرت قابل  کثـر تعاریـف مربـوط بـه یـک کسـب و  ا
کـه ایـن بخاطـر  توجـه بوجـود آمـده توسـط خانـواده مـی باشـد، 
گرفتن پسـت های  میـزان قابـل توجـه تمرکـز مالکیـت و در دسـت 
گیـری تاثیـر  کـه بـر فرآیندهـای مدیریـت و تصمیـم  اساسـی اسـت 
گذارنـد )آندرسـون و ریـب، 2003؛ شـارما، 2004؛ ویالونـگا و  مـی 

آمیـت، 2006؛ رودریگوئز-آریـزا و همـکاران، 2017(.
کارهـای خانوادگـی، زنـان نقـش هـای مهم  کسـب و  بنابرایـن، در 
کـرده انـد تـا پایـداری و رشـد شـرکت های  و البتـه ماهرانـه را اتخـاذ 
لوپـز- و  مورنیو-سـردان  2009؛  )خیمنـز،  کننـد  حفـظ  را  خـود 

نیکـوالس، 2017(.
تاثیر زنان در موقعیت ها و سـمت های مدیریت در شـرکت های 
کار  کسـب و  خانوادگـی همچنـان یـک موضـوع مهـم در ادبیـات 
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کامپوپیانو  که  خانودگی است، همانگونه 
و  مرونیو-سـردان  و   )2017( همـکاران  و 
کـرده انـد. لوپـز –نیکـوالس )2017( بحـث 

بیشـتری  گاهـی  آ و  دانـش  مطالعـه،  ایـن 
بـه ایـن زمینـه و موضـوع مـی آورد و ایـن 
در  جنسـیت،  تاثیـر  تحلیـل  بوسـیله  کار 
خانوادگـی  شـرکت  عملکـرد  بـر  مدیریـت 

شـود. مـی  انجـام 
کمیـت  حا بـه  مربـوط  ادبیـات  طبـق 
توانـد  مـی  مدیـره  هیئـت  تنـوع  شـرکتی، 
ارتبـاط مثبتـی بـا عملکـرد شـرکت داشـته 
 ،)2006 همـکاران،  و  )اسـمیت  باشـد 
بـر  تاثیـر جنسـیت  ایـن مطالعـه  بنابرایـن 
بـا  را  خانوادگـی   هـای  شـرکت  عملکـرد 
انـدازه شـرکت، سـن  اثـرات  کـردن  کنتـرل 
شـرکت، منطقـه و بخـش فعالیت، تحلیل 

کـرد. خواهـد 
مشـخصات  خانوادگـی  هـای  شـرکت 
هـای  جنبـه  از  یکـی  و  دارنـد  ای  ویـژه 
یـک  و  همگـن  کـه  اسـت  ایـن  متمایـزآن 
همـکاران،  و  )شـارما  نیسـتند  دسـت 
بـه   .)2012 همـکاران،  و  چـوا  1997؛ 
 ،)2018  ،2012( همـکاران  و  چـوا  عقیـده 
ناهمگنـی ممکـن اسـت از وجـود اهـداف 
 ،)2012 همـکاران،  و  )کریسـمن  مختلـف 
کمیتـی )کارنـی، 2005( و  سـاختارهای حا
انواع منابع )هابرشون و همکاران، 2003( 

آیـد. بوجـود 
در واقـع، شـرکت هـای خانوادگـی دو نـوع 
هـدف دارنـد، مالـی و غیرمالـی )دانـس و 
کامپوپیانـو و همـکاران،  همـکاران، 2007؛ 
هولـت  2018؛  همـکاران،  و  چـوا  2017؛ 
کـه  همانگونـه  امـا،   .)2017 همـکاران،  و 
توسـط چـوا و همـکاران )2018( ذکـر شـد، 
گـی  هـر دو شـرکت خانوادگـی و غیرخاندوا
مـی  دنبـال  را  غیرمالـی  و  مالـی  اهـداف 

خانوادگـی  هـای  شـرکت  کـه  آنچـه  کننـد. 
و   ( کنـد  مـی  متمایـز  غیرخانوادگـی  از  را 
کـه  اسـت  تعادلـی   ، همدیگـر(  همچنیـن 
نـوع  و  شـده  دنبـال  اهـداف  انـواع  بیـن 
کنند،  کـه مهـم قلمداد مـی  نتیجـه هایـی 
مـی باشـد )چـوا و همـکاران، 2018؛ هولت 

.)2017 همـکاران،  و 
و   )2007( همـکاران  و  دانـس  عقیـده  بـه 
 ،)2010( همـکاران  و  گاتـوس  بانکو-مازا
خانوادگـی،  شـرکت  یـک  اصلـی  هـدف 
کـردن و پایـدار نگـه داشـتن شـرکت  حفـظ 
اسـت. بنابرایـن، از مجموعـه نظریه هایی 
را  خانوادگـی  هـای  شـرکت  مطالعـه  کـه 
کننـد، بخصـوص عملکـرد آنها،  تاییـد مـی 
بـه  پایـدار  خانوادگـی  کار  و  کسـب  نظریـه 
شـده،  انجـام  کار  بـرای  مبنایـی  عنـوان 

شـد. خواهـد  اسـتفاده 
از  پایـدار،  خانوادگـی  کار  و  کسـب  نظریـه 
نظریـه سیسـتم هـا یـا نظـام هـای عمومـی 
حاصـل مـی شـود و به هـر دوی خانـواده و 
کار و تعامـل آنهـا در دسـت یابـی  کسـب و 
کند  کیـد می  بـه پایـدار متقابـل، توجـه و تا
و  دانـس  1999؛  همـکاران،  و  )اسـتافورد 
همـکاران، 2007؛ لـی و همـکاران، 2010(. 
طبـق ایـن نظریه، پایـداری تجاری، تابعی 
کار و خانـواده  کسـب و  از موفقیـت هـر دو 
 .)1999 همـکاران،  و  )اسـتافورد  اسـت 
تحلیـل  کـه  کنـد  مـی  بیـان  نظریـه  ایـن 
و  مالـک  بـا خانـواده  مرتبـط  هـای  جنبـه 
که در شـرکت هسـتند،  کار  کسـب و  مالک 
امـکان پذیـر اسـت، امـا تاثیـرات بـر نتایـج 
)اسـتافورد و همـکاران،  پایـداری دارنـد  و 
 .)2007 همـکاران،  و  دانـس  1999؛ 
و  خانـواده  بیـن  همپوشـانی  و  ک  اشـترا
مختلـف،  هـای  شـرکت  در  کار  و  کسـب 
متغیـر اسـت و باعث بوجـود آمدن اهداف 

که ایـن باعث  و نتایـج متنـوع شـده اسـت 
شـرکت  ایـن  مشـخصه  کـه  ناهمگنـی 

شـود. مـی  هاسـت 
نظریـه  اصـول  براسـاس  مطالعـه  ایـن 
شـرکت هـای خانوادگـی پایـدار مـی باشـد 
تـا تاثیـر جنسـیت بـر عملکـرد شـرکت های 
کـردن اثـرات انـدازه  کنتـرل  خانوادگـی، بـا 
بخـش  و  منطقـه  شـرکت،  عمـر  شـرکت، 

کنـد. تحلیـل  را  فعالیـت، 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، یـک نمونـه 
غیرمالـی  هـای  شـرکت  براسـاس  آمـاری 
خانوادگـی  هـای  »شـرکت  بـه  متعلـق 
پرتغالـی« در دوره 2006 تـا 2014، تشـکیل 
تابلویـی  هـای  داده  هـای  مـدل  و  شـد 

شـدند. اسـتفاده  دینامیـک، 
هـا،  شـرکت  از  درصـد   80 تـا   70 اروپـا،  در 
در  کـه  هسـتند  خانودگـی  هـای  شـرکت 
مجمـوع 40 تـا 50 درصـد از اسـتخدام هـا 
گیرنـد )آسـتارچان و شـانکار،  را در بـر مـی 
مانـدل،  2004؛  یونـگ،  و  مـورک  2003؛ 
تفاوتـی  هنیـز  پرتغـال  کشـور   .)2008
هـای خانوادگـی  »انجمـن شـرکت  نـدارد: 
شـرکت  کـه  گویـد  مـی   )2007(  » پرتغـال 
درصـد   60 مجمـوع  در  خانوادگـی  هـای 
را   GDP از  درصـد   50 و  هـا  اسـتخدام  از 
تشـکیل مـی دهند. با توجه بـه آن، بگونه 
کـه بـه سـراغ پرتغـال بـه  ای تنظیـم شـده 
کشـور جهت مطالعـه موضوع  عنـوان یـک 
مدنظـر در نظـر بگیریـم. از سـوی دیگـر، از 
گرفتـه  جانـب دولـت تـاش هایـی صـورت 
بـرای  هایـی  توصیـه  و  هـا  سیاسـت  تـا 
کنـد.  اتخـاذ  و  توسـعه  جنسـی  برابـری 
کـه از شـرکت هـای  بنابرایـن جالـب اسـت 
یابـی  اعتبـار  بـرای  پرتغالـی  خانوادگـی 

کنیـم. اسـتفاده  مطالعـه  هـای  فرضیـه 
در  ای  ویـژه  مشـارکت  مطالعـه،  ایـن 
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ادبیـات در مـورد شـرکت هـای خانوادگـی، 
بخصوص در مورد اثر جنسیت بر عملکرد 
در  همچنیـن  و  دارد  خانوادگـی  شـرکت 
تعمیـق دانـش در مـورد تاثیـر جنسـیت بـر 
کلـی عملکـرد شـرکت، مشـارکت مـی  بطـور 
هـای  داده  هـای  مـدل  از  اسـتفاده  کنـد. 
تابلویـی، مشـارکتی قـوی بـرای این زمینه 
از ادبیـات در مـورد شـرکت های خانوادگی 
کـه اغلب در  دارد، زیـرا مسـئله درونـزادی، 
ادبیـات بـه آن اشـاره شـده، در اینجـا بـه 
مـدل  ایـن  از  اسـتفاده  طریـق  از  درسـتی 
هـا و همچنیـن همخطـی احتمالـی بیـن 
صححـی  تخمیـن  و  مسـتقل  متغیرهـای 
رابطـه بیـن متغیـر وابطتـه در دوره هـای 
گیرد.  قبلـی و فعلـی مـورد بررسـی قـرار مـی 
از  یکـی  ایـن  دانیـم،  مـی  کـه  آنجایـی  تـا 
کـه بـا اسـتفاده از  اولیـن مطالعاتـی اسـت 
کار را انجـام  ایـن مجموعـه متغیرهـا، ایـن 

مـی دهـد.
کنـد  نتایـج مـا، ایـن فرضیـه را تاییـد مـی 
کـه داشـتن یـک عنصـر مونـث در هیئـت 
مدیـره شـرکت خانوادگـی، تاثـر مثبتـی بـر 
عملکـرد دارد. نتایج همچنین نشـان می 
که منطقه و بخش تجاری، عوامل  دهند 
بـر عملکـرد شـرکت هـای خانوادگـی  موثـر 
مطالعـه  ایـن  اینکـه،  آخـر  در  هسـتند. 
کـه انـدازه و سـن شـرکت،  کنـد  تاییـد مـی 
ایـن  تبییـن  بـه  کـه  هسـتند  متغیرهایـی 
کمک می  چرخـه هـای حیـات شـرکت هـا 
کـه هرچـه شـرکت  کنـد و نشـان مـی دهنـد 
خانوادگـی بزرگتـر باشـد، عملکـرد آن بهتـر 
بیشـتری  سـن  شـرکت  همچـه  و  اسـت 
کمتر می شود. داشـته باشـد، عملکرد آن 
بعـد از ایـن مقدلـه، مقالـه بـه ایـن صـورت 
بنـدی مـی شـود: بخـش 2، مـرور  بخـش 
هایـی  فرضیـه  و  دهـد  مـی  ارائـه  را  ادبـی 

 3 بخـش  دهـد؛  مـی  ارائـه  بررسـی  بـرای 
داده،  پایـگاه  شـامل  تحقیـق  روش  بـا 
متغیرهـا  و روش تجربـی اسـتفاده شـده 
سـر وکار دارد. بخـش 4، ننتایـج آمارهـای 
توصیفـی و مـدل هـای تجربـی را بیـان می 
گیـری و  نـد و در نهایـت بخـش 5، نتیجـه 
داللـت هـای احتمالی مطالعـه را ارائه می 

دهـد.

1. مرور ادبی
1.1. جنسیت

مرتبـط  ادبیـات  بخصـوص  ادبیـات،  ایـن 
تعـدادی  وجـود  جنسـیت،  نظریـه  بـا 
کـه  کنـد  مـی  آشـکار  را  سـازمانی  شـرایط 
در آنهـا تفـاوت هـای مرتبـط بـا جنسـیت 
و  مارلـوف  نمـود.  مشـاهده  تـوان  مـی  را 
پاتـون )2005(، وجـود معایـب سـاختاری 
بهـره  از  حاصلـه  بخـش(  سـن،  )انـدازه، 
بـا رهبـری  از منابـع مرتبـط  کمتـر  منـدی 
زنـان )سـرمایه انسـانی، اجتماعـی و مالی( 
و  ایگلـی  کننـد. همچنیـن،  مـی  آشـکار  را 
که متغیرهای  کردند  کارلـی )2007( آشـکار 
مرتبـط بـا پروفایـل مدیریـت زنـان، ماننـد 
تواننـد  مـی  دیگـر،  مـوارد  و  سـابقه  سـن، 
باعـث تفـاوت جنسـیتی شـوند. تعـدادی 
کننـد  مـی  بحـث  همچنیـن  مطـاالت  از 
کاری متفاوتـی  کـه زنـان و مـردان سـبک 
نشـان  خـود  از  معینـی  هـای  جنبـه  در 
2013؛  کیسـگن،  و  )هوانـگ  دهنـد  مـی 
و  فاسـیو  2015؛  همـکاران،  و  فرانسـیس 

غیـره(. و   ،2016 همـکاران، 
برسـازمان  آن  تاثیـر  و  جنسـیت  موضـوع 
گسـترده ای مـورد مطالعـه قـرار  هـا بطـور 
کیـد  تا متنوعـی  هـای  جنبـه  بـر  و  گرفتـه 
شـده است. متغیر جنسـیت درسال 1991 

به مطالعه عملکرد وارد شد و مثالهایی از 
کالبرگ و لیشـت  کار در آن سـال عبارتند از 
ایـن  بـروش و هیسـریچ )1991(.  )1991( و 
احتمالـی  تاثیـر  تحلیـل  هدفـش  مقالـه، 
اداری  و  مدیریتـی  سـطح  در  جنسـیت 
مـی  خانوادگـی  هـای  شـرکت  عملکـرد  بـر 
باشـد، بـا توجـه به تعییـن اینکه آیـا حضور 
یـک زن در ایـن پسـت هـا مـی توانـد تاثیـر 
مثبت بر آن عملکرد داشـته باشـد یا خیر.

زنـان  باالتـر  کـه درصـد  نشـان داده شـده 
در پسـت هـای مدیریتـی او اداری را مـی 
مشـاهده  خانوادگـی  هـای  شـرکت  تـوان 
کـه یکـی از اهـداف غیرمالـی  نمـود، از آنجـا 
ایـن شـرکت هـا تضمین پیوسـتگی و رشـد 
بنابرایـن،  اسـت.  خانـواده  دسـتان  در 
مقالـه  در  کـه  همانگونـه  روأ،  مـی  انتظـار 
مرونیو–سـردان و لوپز-نیکـوالس )2017( 
کـه نـوآوری خانوادگـی، حـذف  بیـان شـده 
بـاال  تفـاوت هـای سـازمانی ذکـر شـده در 
را محقـق سـازد و همچنیـن تاثـر آنهـا، و در 
نتیجه اجازه دهد تا زنان بیشـتری پسـت 
هـای مدیریتـی را در شـرکت هـا در دسـت 

گیرنـد.
هماهنگیـی  نتایـج  عمومـی،  ادبیـات 
از  تعـدادی  اسـت.  نـداده  نشـان  را 
بیـن  منفـی  رابطـه  یـک  نویسـندگان 
یافتـه  شـرکت  عملکـرد  و  زن  همـکاران 
کـرده انـد  کـه دیگـران ادعـا  انـد، درحالـی 
موفقیت، مشـابه اسـت، و جنسیت فرقی 
کنـد. امـا تعـدادی دیگـر یـک رابطـه  نمـی 
و  مدیریـت  سـمت  در  زنـان  بیـن  مثبـت 

انـد. کـرده  پیـدا  شـرکت،  عملکـرد 
لوسـکوکو   ،)1991( هیسـریچ  و  بـروش 
)1991(، فاسجی و والدز )1998(، دو ریتز و 
هنرکسـون )2000(، بـرد و همـکاران )2001( 
دریافتنـد   )2003( همـکاران  و  اولسـون  و 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره136  ||  شهریورماه1399

41



هیئـت  در  زنـان  دارای  هـای  شـرکت  کـه 
مدیـره، عملکـرد ضعیـف تـری نسـبت بـه 

دارنـد. مـردان  فقـط 
و  گانتـی  چا  ،)1991( لیشـت  و  کالبـرگ 
 ،)2002( واتسـون   ،)1997( پاراسـورامان 
مرونیـو- و   )2013( چالوحـی  و  خلیفـه 

نتیجـه  لوپز-نیکـوالس )2017(  و  سـردان 
مدیریـت  هـای  شـرکت  کـه  کردنـد  گیـری 
و  موفقیـت  شـانس  مـردان  توسـط  شـده 
عملکـرد یکسـان بـا شـرکت هـای مدیریت 

دارنـد. زنـان  بـا  شـده 
ماننـد  نویسـندگانی  اینکـه،  آخـر  در 
 ،)1997( داول  مـک   ،)1997( فونـداس 
دوئهـر و بونـو )2006(، اسـمیت و همکاران 
 ،)2003( همـکاران  و  کارتـر   ،)2006(
کریشـنان  کمپبـل و مینگوئـز-ورا )2008(، 
و پارسـونز )2008(، آدامـز و فریـرا )2009( و 
که  کنند  گونزالـز )2015( بیـان مـی  زینـگ و 
تنـوع جنسـیت در پسـت هـای مدیریتـی 
دهـد  مـی  بهتـر  عملکـرد  هـا  شـرکت  بـه 
از  موثرتـری  مدیریـت  هـا  شـرکت  ایـن  و 
خـود نشـان خواهنـد داد. بطـور مشـابه، 
دانـس و همـکاران )2007( یـک اثر معنادار 
جنسـیت بـر شـیوه هـای مدیرتـی و سـود 
را در شـرکت هـای خانوادگـی ، اسـتنباط 

کردنـد.
طبـق مقـاالت اخیـرًا انجـام شـده در مـورد 
تاثیر جنسیت با توجه به مدیریت شرکت 
کننـد  مـی  گیـری  نتیجـه  کـه  خانوادگـی، 
ایـن  عملکـرد  مدیریـت  در  زنـان  حضـور 
شـرکت هـا را بهبـود مـی دهنـد، همانگونه 
کـه در مقـاالت دانـس و همـکاران )2007(، 
و  کمبپـل و مینگوئـز –ورا )2008( خلیفـه 
چالوهی )2013( و مرونیو-سـردان و لوپز-

ابتـدا   ، شـده  اشـاره   ،)2017( نیکـوالس 
فرضیـه زیـر بیـان مـی شـود:

سـطح  در  زن  جنسـیت   .H1
بـر  خانوادگـی  شـرکت  مدیریـت 
گـذارد. مـی  تاثیـر  آن  عملکـرد 

2.1. اندازه شرکت
شـرکت،  عملکـرد  مـورد  در  مطالعـات  در 
گیـرد.  انـدازه اثـر بایـد مـورد ماحظـه قـرار 
انـدازه  لیشـت،  و  کالبـرگ  در سـال 1991، 
بـر  گـذار  تاثیـر  عامـل  عنـوان  بـه  را  شـرکت 
کردنـد. ریسـویو )1997(،  عملکـرد معرفـی 
رابطـه  یـک  هـا،  شـرکت  خـرد  مطالعـه  بـا 
شناسـایی  عملکـرد  و  انـدازه  بیـن  مثبـت 

کردنـد.
گیـری  سراسـکیرو و نونـس )2008( نتیجـه 
متغیـر  یـک  شـرکت  انـدازه  کـه  کردنـد 

اسـت. عملکـرد  تبییـن  در  اساسـی 
کردند  گیری  تعدادی از مطالعات نتیجه 
که شرکت های بزرگ می تواانند عملکرد 
کوچک  های  شرکت  به  نسبت  بهتری 
که این بخاطر توانایی آنها  داشته باشند، 
بسیار  کارکنان  و  مدیران  استخدام  در: 
بهره  نوآوری؛  در  گذاری  سرمایه  ماهر؛ 
گیری از اقتصاد مقیاس )هاردویک، 1997؛ 
سازی  پیاده  نونس، 2008(؛  و  سراسکیرو 
یادگیری سازمانی و تغییرات ساختاری بهتر 
)دابس و هاملیتون، 2007؛ المپاداریوس و 
همکاران، 2017( و متنوع بخشی فعالیت 
باشد،  می  بیشتر  صورت  به  خود  های 
به  پاسخ  به  بیشتری  توانایی  بنابراین 
تغییرات بازار و وضعیت های ریسکی دارند 
وینتر، 1994؛  کارنانی، 1991؛  و  )فیگنباوم 
2005؛  همکاران،  و  گودارد  1998؛  وین، 
سراسکیرو و نونس، 2008(. این وضعیت 
آنها  کار و فعالیت  که  ها، باعث می شود 

کارامدتر باشد.
 )2008( نونـس  و  سراسـکیرو  واقـع،  در 
کـه عملکـرد ارتبـاط  کردنـد  گیـری  نتیجـه 
کننده  کـه این بیـان  مثبتـی بـا انـدازه دارد 
متنـوع  مقیـاس،  اثـرات  بیشـتر  اهمیـت 
سازی و توانایی بیشتر شرکت های بزرگتر 
بـرای مقابلـه با تغییرات بازار اسـت. با این 
انـدازه،  بـا  مرتبـط  عملـرد  افزایـش  حـال، 
کمتر می شـود  باالتـر از یـک انـدازه معیـن، 

.)2004 یـوون،  1997؛  )ریسـییو، 
و  دانـس  خانوادگـی،  هـای  شـرکت  در 
کـه  کردنـد  مطالعـه   ،)2007( همـکاران 
هـای  شـرکت  صاحبـان  جنسـیت  آیـا 
کننده رابطه بین شـیوه  خارجـی، تعدیـل 
هـای مدیریـت تجـاری و درآمـد ناخالـص 
کارکنان به  مختلـف ، بـا اسـتفاده از تعـداد 
عنـوان نماینـده انـدازه مـی باشـد یـا خیر و 
را دریافتنـد. و مثبـت  تاثیـر معنـادار  یـک 

حتـی بـا پذیـرش ناهمگنـی شـرکت هـای 
بـا  آنهـا  تفـاوت  نتیجـه  در  و  خانوادگـی 
ایـن  بیـان  غیرخانوادگـی،  هـای  شـرکت 
بزرگتـر  انـدازه  کـه  اسـت  پذیـر  امـکان 
دارد.  آنهـا  عملکـرد  در  مثبتـی  مشـارکت 
معنـای  بـه  توانـد  مـی  ایـن  مثـال  بـرای 
حـذف عدم تقـارن اطاعات بین مالکان، 
کمتر  گـذاران، احتمـال  مدیـران و سـرمایه 
کـه شـرکت  ورشکسـتگی و در نهایـت، ایـن 
ترکیـب  تغییـر  بـه  قـادر  کمتـر  بـزرگ  هـای 
سـطح  یـک  و  هسـتند،  خـود  دارایـی 

شـود. مـی  حاصـل  ضمانـت  از  معینـی 
زیـر  فرضیـه  هـا،  اسـتدالل  ایـن  براسـاس 

شـود: مـی  تدویـن 

خانوادگـی  شـرکت  انـدازه   .H2
آن دارد. بـر عملکـرد  مثبتـی  تاثیـر 
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3.1. سن شرکت
هانـان و فریمـن  )1984( و هانان )1998(، 
عامـل  یـک  سـن،  کـه  کردنـد  اسـتنباط 
یـک  اسـتراتژیک  هـای  گزینـه  بـرای  مهـم 
گـذر زمـان، شـرکت  شـرکت مـی باشـد. بـا 
و  کنـد  مـی  پیـدا  بـازار  از  بیشـتری  دانـش 
عملکـرد خود را بهبنود می بخشـد. عاوه 
معمـواًل  هـا  شـرکت  تریـن  قدیمـی  آن،  بـر 
گـذاران و  اعتبـار بیشـتری در نظـر سـرمایه 

دارنـد. مشـتریان 
کاروالیو  شین و ونکاترامامان )2000( و دی 
کردنـد  گیـری  و همـکاران )2013( نتیجـه 
کـه شـرکت هـای جوانتـر، درک بیشـتری از 
ریسـک نسـبت بـه پیرتـر دارنـد ، قـادر بـه 
گذاری بسـیار  انتخاب پروژه های سـرمایه 
رشـد  نـرخ  بنابرایـن  و  هسـتند  آور  سـود 

بیشـتری دارنـد.
المپاداریـوس و همـکاران )2017(، بـا نقـل 
کرند  قول از اورسر و همکاران 02000( بیان 
کـه سـن، رابطـه یکسـانی بـا عملکـرد مثـل 
اندازه شـرکت دارد. تعـدادی از مطالعات، 
بـا  را  عملکـرد  و  رشـد  و  سـن  بیـن  رابطـه 
ماحظـه مرحل شـرکت در چرخه حیات، 

کند. تحلیـل مـی 
این  بررسی  هدفش  که  ای  مطالعه  در 
های  شرکت  اندازه  و  سن  آیا  که  است 
خانوادگی داللت هایی برای تصمیم های 
تامین مالی آنها دارند یا خیر، سراسکیرو و 
که  کردند  گیری  همکاران )2016( نتیجه 
کاربردی بودن تعادل و نظریه های ترتیب 
مالی  تامین  تصمیمات  برای   pecking
شرکت های خانوادگی به سن و اندازه آنها 

بستگی دارد.
بـرای مثـال، بـا مطالعـه تاثیـر سـن بـر رشـد 
یـک   )2013( همـکاران  و  نونـس   ،SME

رابطـه منفـی معنـادار بیـن سـن و رشـد در 
SME هـای جـوان و یـک رابطـه منفـی امـا 
شـرکت  در  رشـد  و  سـن  بیـن  غیرمعنـادار 

کردنـد. هـای قدیمتـر پیـدا 
در همین راستا، ال روکا و همکاران )2011( 
که شـرکت های مراحل  کردند  اسـتندالل 
اولیـه چرخـه حیـات، سـطوح عـدم تقـارن 
بیشـتر، فرصـت هـای بیشـتر بـرای رشـد و 

کمتـر دارند. انـدازه 
قبًا، آندرسـون و رییب )2003( یک رابطه 
و  مالکیـت خانـواده موسـس  بیـن  منفـی 
عملکرد شـرکت در شـرکت های خانوادگی 
کردنـد.  پیـدا   ،S&P500 شـاخص  در 
زیـر  فرضیـه  اسـتداللها،  ایـن  براسـاس 

شـود: مـی  تدویـن 

H3. سـن شـرکت خانوادگی تاثیر 
منفی بر عملکـرد آن دارد.

4.1. منطقه شرکت
بررسـی  مطالعـات  از  اندکـی  تعـدادی 
کـه چگونـه شـرکت هـای خانوادگی  کردنـد 
گذارنـد  مـی  تاثیـر  ای  منطقـه  توسـعه  بـر 
ونبـرگ،  و  بـرد  اسـپیگل، 2013؛  و  ک  )بـا
یـا بطـور  2014؛ برلمـان و جاهـن، 2016(، 
وجـود  مطالعـه  معـدودی  تعـداد  مشـابه 
بـر عملکـرد  تاثیـر متغیـر منطقـه  کـه  دارد 
کـرده باشـند  شـرکت خانوادگـی را ارزیابـی 

.)2015 همکارانـن،  و  )اسـتاوگ 
کـه یـک  کنـد  ادبیـات موجـود آشـکار مـی 
علـت معلـول دو طرفـه بیـن تاثیـر منطقـه 
و  خانوادگـی  هـای  شـرکت  عملکـرد  بـر 
تاثیـر عملکـرد شـرکت هـای خانوادگـی بـر 
ونبـرگ،  و  )بـرد  دارد  ای  منطقـه  توسـعه 
و  بـاوو  اسـتاوگ و همـکارن، 2015   ،2014

.)2017 همـکاران، 
گیـری  نتیجـه   )2013( اسـپیگل  و  ک  بـا
تاثیـر  خانوادگـی  هـای  شـرکت  کـه  کردنـد 
مثبتـی بر سـطح نـآوری موجود در منطقه 
دارند. این تاثیر مثبت بخاطر این شـرکت 
ها بیشـتر به سـمت درازمدت تمایل دارد 
)از طریـق ریشـه هـای محلـی خـود( و در 
شـرکت هـای منطقـه  تلفیـق شـده اسـت 

نـه شـرکت هـای غیرخانوادگـی.
بـا اسـتفاده از سـه پایـگاه داده طولی چند 
که پوشـش دهنده همه مناطق  سـطحی 
، شـرکت هـا و  افـراد بـرای سـوئد بیـن 1991 
و 2007 بودنـد، بـرد و ونبـرگ )2014( تاش 
و  خانوادگـی  زمینـه  آیـا  بفهمنـد  کردنـد 
محیط منطقه ای اهداف، چشـم اندازها 
کـه شـرکت هـای خانوادگـی  و شـیوه هـای 
بـکار مـی برنـد را شـکل مـی دهنـد یـا خیـر. 
کـه اسـتارت آپ  کردنـد از آنجـا  اسـتنباط 
روابـط  کننـد  تـاش مـی  هـای خانوادگـی 
مانـدگار بـا جوامـع منطقـه ای خـود برقـرار 
که مشـخصه  کمبـود منابع  کننـد، بهتـر بـر 
نسـبت  تـر  محـروم  و  روسـتایی  مناطـق 
اسـت،  غیرخانوادگـی  هـای  اسـتارت  بـه 
کننـد. بـه این صـورت، همچنین اثر  غلبـه 
خانـواده بـر نـوع شـرکت را نیـز نشـان میـد 

. هند
بـا اسـتفاده از یـک پایـگاه داده از شـرکت 
هـای خانوادگـی و غیرخانوادگی سـوئدی، 
کردنـد  بکمـن و پالمبـرگ )2015( مطالعـه 
کـه آیـا منطقـه شـهری یا روسـتایی شـرکت 
بـر رشـد  و غیرخانوادگـی  هـای خانوادگـی 
گـذارد یا خیر. آنهـا دریافتند  آنهـا تاثیـر مـی 
شـده  واقـع  خانوادگـی  هـای  شـرکت  کـه 
بهتـری  رشـد  نـرخ  روسـتایی  مناطـق  در 
غیرخانوادگـی  هـای  شـرکت  بـه  نسـبت 
در  و   )2015 همـکاران،  و  گ  )اسـتا دارنـد 
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بـا اسـتباط  نتیجـه اسـتنباطهای مشـابه 
هـای بـرد و ونبرگ )2014( بدسـت آوردند.

ارتبـاط   ،)2015( اسـتورای  و  کوچوللـی 
شـرکت هـای خانوادگـی در اقتصـاد ایتالیـا 
کـه چگونـه و تا  کـرد  کـرد و بحـث  را تحلیـل 
چـه میـزان مالکیـت خانوادگـی و سـازمان 
تـا  تعامـل هسـتند  بـا هـم در  منطقـه ای 
آنهـا  کننـد.  حمایـت  شـرکت  عملکـرد  از 
کـه اثرات شـرکت و منطقه  گرفتنـد  نتیجـه 

بـه عنـوان یـک جایگزیـن در شـرکت هـای 
کننـد، امـا هـر دو اثـر در  کوچکتـر عمـل مـی 
شـرکت های متوسـط، همدیگـر را تکمیل 
کـه  گرفتنـد  کننـد. همچنیـن نتیجـه  مـی 
شـرکت های متوسـط ، تنها شـرکت هایی 
ناحیـه(  یـک  )در  منطقـه  از  کـه  هسـتند 
حالـت  در  تنهـا  امـا  برنـد،  مـی  منفعـت 

خانوادگـی. مالکیـت 
یـک  رسـد  مـی  بنظـر  بـاال،  هـای  بحـث  از 

رابطه بین منطقه شـرکت های خانوادگی 
بنابرایـن،  و  دارد،  وجـود  آن  عملکـرد  و 
طبـق  اینجـا،  در  اثـر  ایـن  کنتـرل  هـدف 
گ و همـکاران )2015(  داللـت هـای اسـتا
و غیـره مـی باشـد. ایـن باعـث می شـود به 

فرضیـه زیـر برسـیم:

H4. منطقـه شـرکت خانوادگـی بر 
عملکـرد آن تاثیـر مـی گذارد.
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