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کشـــور  توســـعه  ای  برنامه هـــای  و  باالدســـتی  اســـناد  در 
پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــرای  تعیین شـــده  هـــدف  مهم  تریـــن 
کشـــورمان در افـــق ۱۴۰۴ دســـتیابی بـــه مقـــام اول منطقه در 

اســـت. پتروشـــیمی  صنعـــت 
در ایـــن راســـتا اســـتراتژی صنعـــت پتروشـــیمی، رســـیدن 
به توســـعه هوشـــمند بـــه عنوان راهبرد شـــرکت ملـــی صنایع 
پتروشـــیمی هدف  گذاری شده اســـت و در این مسیر افزایش 
کیفیـــت و ارزش محصـــوالت، پرهیز  ظرفیـــت تولیـــد، افزایش 
از خـــام فروشـــی و تکمیـــل زنجیـــره ارزش محصـــوالت جهت 

رســـیدن بـــه افق 1404 مـــورد توجه قـــرار دارد.
در  پتروشـــیمی  صنایـــع  ملـــی  شـــرکت  منظـــور  بهمیـــن 
راســـتای تحقـــق راهبـــرد هوشـــمند ســـازی توســـعه صنعـــت 
ســـال 1399  ابتـــدای  از   ، افـــق 1404  تـــا  کشـــور  پتروشـــیمی 

کـــرد. تعریـــف  را  پتروشـــیمی  صنعـــت  پیشـــران  ح  هـــای  طر
انـــداز 1404،   بـــه ســـند چشـــم  بـــرای رســـیدن  در واقـــع 
ح های پیشـــران در صنعت پتروشـــیمی  اســـتراتژی اجرای طر
بـــا هـــدف رفـــع نیازهای داخـــل کشـــور و ایجاد تـــوازن و تنوع 
در ســـبد محصوالت در جهت تکمیل زنجیره ارزش و توســـعه 
کار شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی  صنایـــع پاییـــن مبنای 

گرفت. قـــرار 
صـــادرات  توســـعه  ششـــم،  برنامـــه  احـــکام  براســـاس 
کشـــور باید با رشـــد متوســـط ســـالیانه ۲1.۷ درصد  غیرنفتی 
از درآمدزایـــی 4۶.9 میلیـــارد دالر در ســـال 139۶، بـــه حدود 

113 میلیـــارد دالر در ســـال 1400 برســـد. 
طبـــق برنامه ریزی هـــای انجام  شـــده دولـــت در راســـتای 
درآمدزایـــی 3۷ میلیـــارد دالری صنعت پتروشـــیمی ، شـــرکت 

سرمقاله . ایوب بنوی

ح های صنعت پتروشیمی ُمهر جهش تولید بر طر
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کمیتـــی خود در  ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی با ایفـــای نقش حا
گذاشـــته اســـت تا  توســـعه ایـــن صنعـــت ارزش آفریـــن همت 
ح  هـــای صنعـــت پتروشـــیمی،  تولید  بـــا بهـــره بـــرداری از طـــر
صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران را تـــا 1404بـــه 130 میلیـــون تـــن 
کـــه بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم الزم اســـت  در ســـال برســـاند 
کشـــور  ســـرمایه  گذاری هـــای جدیـــد در صنعـــت پتروشـــیمی 
انجام شـــود تا صنعت را راهی جهش ســـوم توســـعه نماییم .
ح های جهـــش دوم صنعت،  اولیـــن مجتمع  از ســـبد طر
شـــرکت پتروشـــیمی میانـــدوآب بـــا ظرفیـــت 140 هـــزار تـــن در 
گذشـــته به  که طـــی روزهـــای  ســـال تولیـــد پلـــی اتیلـــن بـــود 
بهره  برداری رســـید تا ســـرآغاز جشـــنواره افتتاح  هایی باشـــد 
پتروشـــیمی در  تولیـــد محصـــوالت  از  کشـــورمان  کـــه ســـهم 

منطقـــه خاورمیانـــه  بـــه 41 درصد برســـد. 

ح های جهـــش دوم و ســـوم با  کلیـــه طـــر پـــس از اجـــرای 
یـــک پله صعود مـــی توانیم به جایـــگاه اول منطقـــه در تولید 

کنیم. محصوالت پتروشـــیمی دســـت پیـــدا 

طبق برنامه  ریزی  های انجام  شده دولت در راستای 
درآمدزایی ۳۷ میلیارد دالری صنعت پتروشیمی، 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایفای نقش 
کمیتی خود در توسعه این صنعت ارزش آفرین  حا
گذاشته است تا با بهره برداری از طرح  های  همت 

صنعت پتروشیمی،  تولید صنعت پتروشیمی ایران را 
تا ۱۴۰۴به ۱۳۰ میلیون تن در سال برساند
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عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

راه تولید سرمایه در کشور توسعه 
صنعت پتروشیمی است

عضو هیئت رئیســـه کمیســـیون انرژی مجلس شورای 
کشـــور  اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه راه تولید ســـرمایه در 
گفت: امروز صنعت  توسعه صنعت پتروشیمی اســـت، 
گیـــری از دانـــش و فناوری  پتروشـــیمی ایـــران بـــا بهـــره 
هـــای نوین جهان و با تکیه بر کارشناســـان خبره خود 

مســـیر توســـعه را با شـــتاب می پیماید.
امـــروز صنعـــت پتروشـــیمی نقـــش مهمـــی در ارزآوری و 
کـــه حوزه  کرده اســـت. از آنجا  صـــادرات غیرنفتی ایفـــا 

پتروشـــیمی بسیار گسترده اســـت، می توان بسیاری از 
کـــرد، زیرا با  مـــواد اولیـــه را به محصوالت متعدد تبدیل 
کـــه از کیفیت خوبی  تبدیـــل آن به محصوالت مختلف 
نیز برخوردارنـــد، صادرات غیرنفتی مـــا افزایش خواهد 

یافت.
ایـــن بخشـــی از ســـخنان عبدالعلی رحیمـــی مظفری، 
عضو هیئت رئیســـه کمیســـیون انرژی مجلس شورای 

که در زیر مـــی خوانید: اســـامی اســـت 

شـرایط صنعت پتروشـیمی را در دوره تحریم و شـیوع ویروس 
کنید؟ کرونـا چطور ارزیابـی می 

وجـود  بـا  تولیـد  جهـش  سـال  در  ایـران  پتروشـیمی  صنعـت 
اقتصـاد  رکـود  و  کرونـا  ویـروس  بین المللـی، شـیوع  تحریم هـای 
عظیـم  منابـع  اسـت.  بـوده  برخـودار  مناسـبی  رشـد  از  جهانـی 
گاز، ایـران را در وضـع مناسـبی بـرای توسـعه قـرار داده و  نفـت و 
گذشـته طیف وسـیعی از محصوالت پتروشیمی مورد  طی سـال 
نیـاز در بخش هـای صنایـع، نسـاجی، پزشـکی و خودروسـازی را 

تامیـن شـده اسـت.
کثری  کنیـم از امکانـات و توان داخلی اسـتفاده حدا بایـد تـاش 
گذشـته  را داشـته تا ظرفیت تولید صنعت پتروشـیمی را بیش از 

افزایش دهیم.

پاییـن  صنایـع  توسـعه  انـرژی  حـوزه  ازکارشناسـان  بسـیاری 
کننـد. نظـر  دسـتی پتروشـیمی را امـری راهبـردی قلمـداد مـی 

شـما در ایـن بـاره چیسـت؟
راهبـرد  یـک  به عنـوان  پتروشـیمی  صنعـت  متـوازن  توسـعه 

صنایـع  توسـعه  مسـیر  ایـن  در  دارد،  قـرار  ویـژه ای  توجـه  مـورد 
اقتصـاد  سیاسـت های  بـا  همسـو  پتروشـیمی  پایین دسـتی 
افـزوده  ارزش  و  می کنـد  جلوگیـری  خام فروشـی  از  مقاومتـی 
توجـه  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  بـه  بایـد  بنابرایـن  دارد،  باالیـی 
گام برداریم. بیشـتری شـود تا به سـوی تولید محصوالت نهایی 

بایـد  قدرتمنـد  اقتصـادی  و  پویـا  صنعتـی  داشـتن  بـرای  البتـه 
بـه  و  بگیـرد  فاصلـه  خام فروشـی  از  ایـران  پتروشـیمی  صنعـت 
نهایـی  محصـوالت  تولیـد  و  بیشـتر  افـزوده  ارزش  ایجـاد  سـوی 
کنـد و بـرای تحقـق ایـن هـدف، حمایت دولـت، مجلس  حرکـت 
کمیسـیون انـرژی، راه را بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف  و بـه ویـژه 

کـرد. همـوار خواهـد 

در  چقـدر  خارجـی  چـه  و  داخلـی  چـه  گـذاری،  سـرمایه 
دارد؟ اهمیـت  پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه 

طـی  را  صنعـت  ایـن  توانـد  مـی  جدیـد  هـای  گـذاری  سـرمایه 
ظرفیـت  افزایـش  بـه  منجـر  و  کـرده  متحـول  آتـی  هـای  سـال 
صنعـت  توسـعه  شـود.  پتروشـیمی  متنـوع  محصـوالت  تولیـد 

گفت وگو
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توانـد  گـذاری هـای جدیـد مـی  بـا سـرمایه  پتروشـیمی همـگام 
شـتاب  بـا  کشـور  بانکـی  نظـام  و  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  بـا 
و  کمـی  افزایـش سـطح  بـرای  و شـرایط  بیشـتری محقـق شـده 

شـود. فراهـم  تولیـدی  محصـوالت  کیفـی 
و  دانـش  از  گیـری  بهـره  بـا  ایـران  پتروشـیمی  صنعـت  امـروز   
کارشناسـان خبـره خود  فنـاوری هـای نویـن جهـان و بـا تکیـه بـر 

بـا شـتاب مـی پیمایـد. را  مسـیر توسـعه 

صنعـت پتروشـیمی در صـادرات غیرنفتـی مـا چـه نقشـی ایفـا 
کنـد؟ مـی 

کـه قیمـت نفـت هـر روز  رونـق پتروشـیمی ها به ویـژه در شـرایطی 
بـا نوسـان های مختلفـی روبه روسـت، از اهمیت فـوق العاده ای 
کـه پتروشـیمی ها ضریـب ارزش افـزوده  برخـوردار اسـت. از آنجـا 
و اشـتغال بسـیار باالتـری از فـروش نفت خـام دارنـد بایـد تـاش 
از  تـا  کـرد  بـرای تبدیـل نفـت بـه محصـوالت مختلـف  بیشـتری 

کشـور ارزش افـزوده ایجـاد شـود. ایـن طریـق بـرای 
ارزآوری و صـادرات  امـروز صنعـت پتروشـیمی نقـش مهمـی در 
کـه حـوزه پتروشـیمی بسـیار  کـرده اسـت. از آنجـا  غیرنفتـی ایفـا 

گسـترده اسـت، می تـوان بسـیاری از مـواد اولیه را بـه محصوالت 
کـرد، زیـرا بـا تبدیـل آن بـه محصـوالت مختلـف  متعـدد تبدیـل 
مـا  غیرنفتـی  صـادرات  برخوردارنـد،  نیـز  خوبـی  کیفیـت  از  کـه 

افزایـش خواهـد یافـت.

جهش تولید در صنعت پتروشیمی چطور ارزیابی می کنید؟
ح هـای جهـش تولیـد صنعـت پتروشـیمی را همسـو بـا اجرای  طر
گرچه تحریم  آسـیب های  اقتصـاد مقاومتـی می دانـم و معتقدم ا
کشـور رسـانده، امـا با اسـتفاده از ظرفیت  اقتصـادی بسـیاری به 
و توانمنـدی جوانـان در بخش هـای مختلـف از جملـه صنعـت 

کنیـم. پتروشـیمی می توانیـم از ایـن دوران نیـز عبـور 

بـرداری  بهـره  بـه  پتروشـیمی  صنعـت  در  بزرگـی  هـای  ح  طـر
ح هـا در  رسـیده و در آینـده خواهـد رسـید. افتتـاح ایـن طـر

کنیـد؟ مـی  ارزیابـی  را چطـور  بـا تحریـم هـا  مقابلـه 
ح  بهـره بـرداری از پتروشـیمی میانـدوآب را شـاهد بودیـم و طـر
گفته مسـئوالن صنعت پتروشـیمی به بهره  هـای دیگـری نیـز به 

بـرداری خواهنـد رسـید. 
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ح هـای جهـش سـوم صنعـت پتروشـیمی در حـال  از طر برخـی 
ایـن  از  برخـی  و  دارنـد  خوبـی  فیزیکـی  پیشـرفت  و  اجراسـت 
ح هـای  تحقـق طر بـا  کـه  هسـتند  تـدارک  حـال  در  نیـز  ح هـا  طر
بـه  صنعـت  ایـن  تولیـدات  ارزش  پتروشـیمی  سـوم  جهـش 
اقتصـادی  کـه در شـرایط  چندیـن میلیـارد دالر خواهـد رسـید 

اسـت. اهمیـت  بـا  بسـیار  فعلـی 
ح هـای جهـش تولیـد صنعـت پتروشـیمی در راسـتای اجرای  طر
اقتصـاد مقاومتـی اسـت. افزایـش چندیـن میلیون تنـی ظرفیت 
بـه  پاسـخ  بزرگتریـن   ،۹۹ سـال  در  پتروشـیمی  صنعـت  تولیـد 
کـه امسـال را سـال جهش تولیـد نامگذاری  نـدای رهبـری اسـت 

کرده انـد. 

اجتماعـی  هـای  مسـئولیت  بخـش  در  هـا  پتروشـیمی  امـروز 
ایـن  نقـش  دهنـد.  مـی  انجـام  ای  گسـترده  هـای  فعالیـت 

اسـت؟ چگونـه  اجتماعـی  هـای  مسـئولیت  در  صنعـت 

کرونـا، تولیـد  امـروز پتروشـیمی هـا در بخـش مقابلـه بـا ویـروس 
راه  زلزلـه،  سـیل،  همچـون  مسـائلی  ضدعفونـی،  تجهیـزات 
فعالیـت  نیـز  آمـوزش  حتـی  و  محیطـی  زیسـت  مسـائل  سـازی، 
کـه جـای تشـکر و  هـای بزرگـی در مناطـق خـود انجـام داده انـد 

دارد. سـپاس 

صنعـت پتروشـیمی تـا چـه میـزان مـی توانـد بـه اشـتغالزایی 
کنـد؟ کمـک  کشـور 

اشـتغال زایی  پتروشـیمی  باالدسـتی صنعـت  بخـش  کنـون  هم ا
کـه بنگاه هـای  کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت  مطلوبـی ایجـاد 
کشـور فعال انـد.  پایین دسـت پتروشـیمی در  زیـادی در بخـش 
از  ک  خـورا سـال  در  تـن  میلیـون  چنـد  بنگاه هـا  مجموعـه  ایـن 
بـه  ک  خـورا مقـدار  ایـن  کـه  می کننـد  دریافـت  پتروشـیمی ها 
اشـتغال هزاران نفر منجر شـده اسـت. باز هم معتقدم راه تولید 

کشـور توسـعه صنعـت پتروشـیمی اسـت. سـرمایه در 
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پتروشیمی و شاگرد اولی در پتروشیمی و شاگرد اولی در 
صنایع بزرگ کشورصنایع بزرگ کشور

گزارش 

دی ماه سال گذشته وقتی که رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت 
روز ملی صنعت پتروشیمی، این صنعت را در خط مقدم مبارزه 
نفت  وزیر  و  برشمرد  ارزآوری  برای  تاش  و  تحریم  و  اقتصادی 
پتروشیمی ها را سرباز کشور خواند، در واقع خط بطانی بر بسیاری 
کشیده شد. حسن  از حرف و حدیث ها در مورد پتروشیمی ها 
روحانی، رئیس جمهوری در دی ماه سال ۹8 گفت که صنعتگران 
در عرصه صنعت پتروشیمی در شرایط جنگ اقتصادی و فشار و 
کثری نمی توانند ما را  که با فشار حدا تحریم دشمن نشان دادند 

وادار به تسلیم کنند. 
در میان درآمدهای صادراتی غیرنفتی ما، پتروشیمی بر اساس 
آمارها در خط جلو و مقدم است. رئیس بانک مرکزی اعام کرده ۲۰ 

درصد درآمدهای ارزی ما از سوی پتروشیمی ها تأمین شده است. 
در همان مراسم عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی نیز 
کید کرد که پتروشیمی ها به خوبی به تعهدات خود عمل کرده اند  تا
کشور  که صنایع پتروشیمی، پیشتازان تأمین ارز موردنیاز  گفت  و 
این اظهارات آخرین  اقتصادی هستند و  این شرایط سخت  در 
که به  کیدات رسمی درباره اهمیت ارزآوری پتروشیمی ها بود  تا
طور رسمی اعام شد. تا پیش از این بارها در رسانه ها و از سوی 
برخی از افراد موضوع رانت بین پتروشیمی ها و عدم واریز ارز حاصل 
از فروش محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما مطرح می شد و 

همواره این اظهار نظرها نادرست و غیر واقعی بود. 
داستان ابهام در واریز سهم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما 
گردد. بعد از آن که  به تحوالت اقتصادی در سال ۹6 و ۹7 برمی 
سیاست های جدید ارزی از سوی دولت معرفی شد، شرکت های 
پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما )نظام 

صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا توجـه بـه زیر سـاخت هـای خود 
مسـیر  در  شـتاب  بـا  و  بـوده  پیشـران  صنایـع  دیگـر  میـان  در 

کنـد. توسـعه و ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر حرکـت مـی 
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یکپارچه معامات ارزی( عرضه کنند. ارزی 
سیاست های  اباغ  زمان  در  آن  نرخ  که 
اردیبهشت ماه ۹7، ۴,۲۰۰  ارزی در  جدید 
که  تومان بود، اما طبق بسته جدید ارزی 
اواسط مردادماه ۹7 رونمایی شد، نرخ آن 

را بازار ثانویه یا همان بازار آزاد تعیین کرد. 
که شرکت  های پتروشیمی  از آنجایی 
یکی از مهم ترین منابع ارزآوری کشور بوده و 
هستند همزمان با نوسانات بازار ارز، میزان 
ارزآوری و واریز ارز آنها به سامانه مورد نظر 
هم تأثیر زیادی در بازار داشت. اما در همان 
فاصله چند ماه در سال ۹7 و به واسطه 
برخی ناهماهنگی ها فضایی ابهام آمیز در 
که  مورد عملکرد پتروشیمی ها ایجاد شد 
البته با اطاع رسانی مناسب شفاف سازی 
که  شد  مشخص  و  شد  انجام  الزم  های 
شرکت های پتروشیمی به تمامی تعهدات 

خود عمل کرده اند.
مقاطع  در  نفت  وزیر   - زنگنه  بیژن   
مختلفی درباره این وضعیت و ابهام های 
کرد و توضیح داد  به وجود آمده اظهار نظر 
گو با خانه ملت  گفت و  که یکی از آنها در 
که  کسی  که » به  عنوان  گفته بود  بود. او 
نحوه  کنترل  مسئولیت  رئیس جمهور  از 
بر  را  پتروشیمی  شرکت های  ارز  بازگشت 
عهده دارم، باید بگویم؛ بیش از ۹۵درصد 
ارز  بازگرداندن  در  پتروشیمی   شرکت های 
بسیار خوب عمل می کنند و پتروشیمی های 
بزرگ و اصلی مانند هلدینگ خلیج فارس، 
هلدینگ پارسیان و هلدینگ تاپیکو خیلی 

خوب عمل می کنند.« 
ارزآوری در ماه های سخت  این روند 
کرونا  که با شیوع جهانی  پایانی سال ۹8 
همراه بود و در سه ماه اول سال ۹۹ با وجود 
فراوان  ریسک  و  بسیار  های  محدودیت 
مجموع  نهایت  در  است.  داشته  ادامه 
بر   ۹8 سال  در  پتروشیمی  صنعت  درآمد 

اعام شده 1۴.۵ میلیارد  آمارهای  اساس 
که از این میزان ۹.۵ میلیارد دالر  دالر بود 
بازار  از  و ۵ میلیارد دالر  از بخش صادرات 
داخلی به دست آمد. اما نکته حائز اهمیت 
با  ایران  پتروشیمی  که صنعت  این است 
وجود همه مشکات در سال ۹8، افزون بر 
اینکه توانست تعهد خود به سامانه نیما را 
محقق کند، ۲۲ درصد بیشتر از سقف تعهد 
که این  کرد. بدان معنا  نیما پرداخت  به 
صنعت باید در سال ۹8 حدود 7.6 میلیارد 
دالر ارز صادراتی را به نیما عرضه می کرد، اما 
این رقم به 8.۲ میلیارد دالر افزایش یافت 
توجه  قابل  خود  نوع  در  موضوع  این  که 

است. 
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت 
گرد اول  که صنعت پتروشیمی در عمل شا
نیما شده است و این روند افزایشی در سال 
۹۹ و با افتتاح هایی که در راه است بیشتر و 

بیشتر خواهد شد. 
پتروشیمی ها  که  در واقع سالهاست 
مرجعی  پردرآمد  هایی  بنگاه  عنوان  به 
برای حرکت سرمایه به سمت خود است. 
پتروشیمی ها در شرایط تحریم این سالها 
یکی از مراجع اصلی صادرات و جلوگیری از 
گاز بودند و همزمان  تک محصولی نفت و 
در تامین ارز مورد نیاز دولت نیز کمک قابل 
توجه و بی بدیلی داشتند. این مجموعه ها 
کرده اند با شفافیت  که تاش  سالهاست 
های  مجموعه  مالی،  عملکرد  در  بیشتر 
پیشرو  بنگاهی  عنوان  به  را  پتروشیمی 
معرفی کنند و در این راه نیز تاشهای قابل 

قبولی داشته اند. 
ها  پتروشیمی  امروز سهام  که  همین 
پرسودترین  و  ترین  اعتماد  مورد  از  یکی 
گویای  خود  است،  بورس  در  ها  سهم 
اقتصادی  اثرگذاری  جهت  در  آنها  تاش 
که  پتروشیمی  و شفافیت است. صنعت 
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کرونا  ویروس  شیوع  رغم  علی  روزها  این 
واحدهای جدیدی را آماده بهره برداری و 
افتتاح دارد در نیمه های راه جهش دوم 
کوتاه باقی  خود است و تا 1۴۰۰ راهی نسبتا 
مانده است و به این ترتیب بخش دیگری 
از تعهدات صادراتی خود را محقق خواهد 
کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت بخش 
قابل توجهی از این ارزآوری در واقع اعتبار 
و سرمایه مورد نیاز برای ادامه پروژه های 
در حال اجرا و پروژه های جدید در جهش 

سوم پتروشیمی خواهد بود. 
گفته بهزاد محمدی - مدیرعامل  به 
صنعت  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت 
تن  میلیون   ۳۳ ساالنه  ایران  پتروشیمی 
 6۵۰ معادل  که  می کند  مصرف  ک  خورا
هزار بشکه نفت در روز است و طبق برنامه 
ریزی صورت گرفته قرار است ظرفیت تولید 
در  و  دوم  جهش  تحقق  با  صنعت  این 
پایان سال 1۴۰۰ به 1۰۰ میلیون تن با حجم 
پایان  در  و  دالر  میلیارد  سرمایه گذاری 7۰ 
سال 1۴۰۴ و تحقق جهش سوم ظرفیت 
به 1۳۳ میلیون تن با حجم سرمایه گذاری 
۹۳ میلیارد دالر برسد و این آمار قبل از هر 
چیز این خبر را می دهد که این صنعت قرار 
است حداقل برای چند دهه آینده سودآور 
باشد و تعهد مهم ارزآوری برای کشور را هم 

اجرایی کند. 
که  کرد  آوری  یاد  باید  میان  این  در 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
نشست  آخرین  در  پتروشیمی  صنایع 
که  کرد  اعام  ماه  خرداد  در  خود  خبری 
صنعت پتروشیمی رتبه نخست تأمین ارز را 
در کشور داراست و افزود: با وجود مشکات 
حال  در  پتروشیمی  محصوالت  مختلف 
صادر شدن هستند و 8۵ درصد ارز ناشی 
از صادرات آنها به سامانه نیما تحویل داده 

شده است.
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سهم صنعت پتروشیـــــــــــــــــــمی در اقتصاد جهان سهم صنعت پتروشیـــــــــــــــــــمی در اقتصاد جهان 
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علم شـــیمی بـــرای داشـــتن یـــک اقتصاد 
که  قـــوی و پویا ضروری اســـت. از آنجایی 
صنعـــت پتروشـــیمی ســـهم بســـیار بزرگی 
از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی )GDP( دارد، 
بنابرایـــن بـــرای همـــه اقتصادهـــای دنیا 
که صنعت پتروشـــیمی قوی  مهم اســـت 

باشند. داشـــته 
شـــده  انجـــام  برآوردهـــای   1 نمـــودار 
در مـــورد مصـــرف مســـتقیم محصـــوالت 
صنعـــت پتروشـــیمی در ایـــاالت متحـــده 
آمریکا را نشـــان مـــی دهد. ایـــن برآوردها 
بر اســـاس مـــدل IMPLAN، میزان خرید 
مـــی  نشـــان  را  کننـــده  مصـــرف  صنایـــع 
کلی، میـــزان فروش نهایی  دهـــد. به طور 
میزان فـــروش درون صنعـــت و نیز میزان 
فروش به مشـــتریان این صنعت را نشان 

مـــی دهد. 
نحـــوه مشـــارکت صنعت پتروشـــیمی 
امـــا  اســـت،  متنـــوع  بســـیار  اقتصـــاد  در 
معمـــوال در تحلیـــل هـــای ســـنتی نقـــش 
آن در حـــد ایجـــاد مشـــاغل و محصوالت 
گرفته می شود. صنعت  مســـتقیم در نظر 
پتروشـــیمی به صـــورت مســـتقیم صدها 
کند. عـــاوه بر این  هزار شـــغل ایجـــاد می 
که به صورت مســـتقیم توسط  مشـــاغلی 
ایـــن صنعـــت ایجاد می شـــود، مشـــاغل 
بیشـــتری نیز از طریق خریدهای صنعت 

سهم صنعت پتروشیـــــــــــــــــــمی در اقتصاد جهان سهم صنعت پتروشیـــــــــــــــــــمی در اقتصاد جهان 

نمودار 1- جریان های نقدی در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا در سال 2018 
)میلیارد دالر آمریکا(

جهان پتروشیمی

پتروشـــیمی و شـــیمیایی و فعالیـــت های 
متوالـــی ایجاد می شـــود.

کارمنـــدان  بـــه  صنعـــت پتروشـــیمی 
خـــود دســـتمزد و حقـــوق پرداخـــت مـــی 
کند و برای اســـتفاده از خدماتی همچون 
کارگـــران  ســـرویس هـــای حمـــل و نقـــل، 
قـــراردادی، انبارداری، تعمیر و نگهداری، 
حســـابداری و غیـــره نیز پـــوا پرداخت می 

 . کند
کارهـــای عرضـــه نیز به  کســـب و  این 
نوبـــه خود خریدهایی انجـــام می دهند و 
کارمندان خود نیز دســـتمزد و حقوق  بـــه 

ایجـــاد  بنابرایـــن  کننـــد،  مـــی  پرداخـــت 
ج  چرخه هـــای متنـــاوب و متوالـــی مخار
و بـــاز پرداخت اقتصادی توســـط صنعت 
که ســـهم  پتروشـــیمی ایجـــاد مـــی شـــود 
کشـــور  بســـزایی در تولید ناخالص داخلی 
کلـــی از وضعیـــت  دارد. جـــدول 1 تصویـــر 
صنعت پتروشـــیمی ایاالت متحده آمریکا 

در ســـال ۲۰18 را نشـــان مـــی دهد.
ایـــاالت  پتروشـــیمی  صنعـــت  تاثیـــر 
کشـــور  متحـــده آمریکا بر روی اقتصاد این 
تـــر از ضریـــب افزایشـــی  گســـترده  بســـیار 
کـــه در جـــدول بـــاال بـــه آن اشـــاره  اســـت 

ACC analysis based on data from the Bureau of the Census, and the IMPLAN model :منبع
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جدول 1- تصویر کلی از وضعیت صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا در سال 2018

.Bureau of the Census, Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis, Internal Revenue Service, and American Chemistry Council analysis :منبع

) مخارج )میلیارد دالر آمریکا(تعداد مشاغل ایجاد شده )هزار

46/6کل حقوق پرداختی542مشاغل مستقیم

14/3مزایای پرداختی1.937مشاغل مربوط به عرضه

60/9کل حقوق و دستمزدها1.964مشاغل ایجاد شده به واسطه خریدها

4.443کل مشاغل

210/6ارزش افزوده7/2ضریب افزایش

کند. • هر یک شغل در صنعت پتروشیمی ۷/2 شغل در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می 

گر میـــزان اشـــتغال ایجاد شـــده را  شـــد. ا
بر اســـاس تحلیـــل داده- ســـتانده انجام 
که ایـــن تاثیر  دهیـــم متوجـــه می شـــویم 
گفته شـــد،  بســـیار بزرگتـــر از آنچه پیشـــتر 

 . ست ا
کـــه در جـــدول باال  ضریـــب افزایشـــی 
مشـــاغل  تنهـــا  اســـت  شـــده  محاســـبه 
که توسط صنعت پتروشیمی  مستقیمی 
کند،  ایجاد شـــده اســـت را محاســـبه می 
ســـتانده  داده-  تحلیـــل  کـــه  حالـــی  در 
بیشـــتر بـــر روی روابـــط عرضـــه تمرکـــز می 
کنـــد تـــا صنایع مصرفـــی پایین دســـتی یا 
گـــر بـــه صنایـــع پایین  مصـــارف نهایـــی. ا
کـــه  بینیـــم  مـــی  کنیـــم،  توجـــه  دســـتی 
اقتصـــاد در چهـــار ســـطح به علم شـــیمی 

است: وابســـته 
1. تولیـــد واقعـــی محصوالت پتروشـــیمی و 

؛ یی شیمیا

کـــه  ۲. محصـــوالت صنعتـــی تولیـــد شـــده 

توســـط ســـایر بخـــش هـــا خریـــداری مـــی 

شـــود و به عنوان مواد خام یـــا نهاده های 

واســـطه از آنهـــا اســـتفاده می شـــود؛

کاالهـــای نهایی  کـــه  3. صنایـــع تولیـــدی 

مـــواد  کـــه  کننـــد،  مـــی  تولیـــد  مصرفـــی 

شـــیمیایی و محصـــوالت پتروشـــیمی را به 

کنند  کاالی نهایـــی خریـــداری می  عنـــوان 

یـــا اینکه قطعات صنعتی ســـاخته شـــده با 

اســـتفاده از علـــم شـــیمی را مـــی خرنـــد.

4. صنایع عمده فروشـــی، خرده فروشـــی 

که محصوالت مشـــتق شـــده از  و خدمات 

کنند. علم شـــیمی را خریـــداری می 

بیـــن  روابـــط  گســـترده  شـــبکه 
پتروشـــیمی  صنعـــت  تولیدکننـــدگان 
پیچیـــده  بســـیار  کننـــدگان  مصـــرف  و 
کلید بســـیاری از  اســـت، اما علم شـــیمی 
محصوالت عمده مصرفی اســـت، شامل 
ک، لوازم خانگی، مبلمـــان، فرش  پوشـــا
و موکـــت، وســـائط نقلیـــه ســـبک و لوازم 
کشاورزی و ســـاخت و ساز.  ورزشـــی و نیز 
صنعـــت  محصـــوالت  از  بســـیاری 
گروه  پتروشـــیمی نیز می توانند در همین 
کاالیی دســـته بندی شـــوند. برای  هـــای 
مراقبـــت  و  داروئـــی  محصـــوالت  مثـــال، 
گروه های  های بهداشـــتی می تواننـــد در 

کاالهـــای تولیـــدی بـــرای مصـــرف نهایی 
دســـته بندی شـــوند. 

بســـیاری از محصـــوالت پتروشـــیمی 
کـــه در ایـــن صنعـــت تولید  و شـــیمیایی 
مـــی شـــوند مـــی توانـــد در ســـایر صنایع 
طبقـــه بندی شـــوند. بـــه عنـــوان مثال، 
هـــای  مراقبـــت  و  داروئـــی  محصـــوالت 
در  خوبـــی  بـــه  تواننـــد  مـــی  بهداشـــتی 
صنایـــع تولیـــدی محصـــوالت مصرفی و 
ســـایر فرآورده های نهایی دســـته بندی 
کـــه مـــواد شـــیمیایی  شـــوند، در حالـــی 
کشـــاورزی را  مـــورد اســـتفاده در بخـــش 
می تـــوان در صنایع تولیدی نهاده های 
کرد. خدمات نیز  واســـطه دســـته بندی 
گرفتـــه مـــی  گروهـــی در نظـــر  بـــه عنـــوان 
کننـــدگان نهایی  که بـــه مصـــرف  شـــوند 

ارائـــه می شـــوند.
محصـــوالت  صنایـــع  همـــه  تقریبـــا 
کـــه  کنـــد  و خدماتـــی را خریـــداری مـــی 
بـــه نحـــوی بـــه علم شـــیمی مربـــوط می 
کاالهـــای تولیدی  کثر  شـــود. در واقـــع، ا
بـــه صـــورت مســـتقیم تحـــت تاثیـــر علم 
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جدول 2- صنایع وابسته به صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا، سال 2018

میزان اشتغال )هزار صنعت
نفر(

ارزش افزوده )میلیارد دالر حقوق )میلیارد دالر آمریکا(
آمریکا(

54246/6210/6صنعت پتروشیمی

کاالهای واسطه

1.41544/2169/2کشاورزی

70/2218/8 673 اکتشاف نفت و گاز و معدن

3/214/7 52 آب و مدیریت پسماندها و ضایعات

5/210/5 111 منسوجات و پوشاک

814/110/2محصوالت چوبی مصنوعی

24/760/9 364 کاغذ و فرآورده های کاغذی 

13/2165/5 113 فرآورده های نفتی

39/486/5 729 الستیک و انواع پالستیک

24/661/6 415 محصوالت غیرفلزی معدنی

412/2 58 آلومینیم

3/36/3 65 در و پنجره

7/115/8 140 پوشش های فلزی

10/317/6 119 ماشین آالت صنعتی

926/815/7ماشین آالت تجاری و خدمات صنعتی

HVAC 1327/622/3تجهیزات تهویه هوا و

4382 371 اجزای شبه رسانا و الکترونیکی

33423/151/2تجهیزات و اجزای الکتریکی

کل- کاالهای مصرفی و سایر کاالهای 
نهایی

6.428533/71299/9

گیرند. عـــاوه بر بررســـی رابطه بیـــن صنایع با  شـــیمی قـــرار می 
اســـتفاده از تحلیـــل اســـتاندارد، ما به صورت مـــوردی صنایعی 
کـــه بیـــش از ۵ درصـــد از خریدهـــای  کنیـــم  را نیـــز بررســـی مـــی 
مـــواد آنهـــا مربـــوط بـــه بخـــش پتروشـــیمی و مـــواد شـــیمیایی 

کـــه به طور مســـتقیم و  اســـت. در جـــدول ۲ فهرســـت صنایعی 
غیر مســـتقیم به صنعت پتروشـــیمی وابســـته هســـتند، میزان 
اشـــتغال در آنها، حقوق و دســـتمزد و ارزش افـــزوده این بخش 

کنید. هـــا را مشـــاهده مـــی 
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واردات  و  صادرات  وضعیت 
صنایع  محصوالت  از  برخی 

پایین دستی پتروشیمی
های  چالش  بررسی  حاضر  گزارش  هدف 
ارائه  و  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع 
راهکارهایی برای حل آنها در سال جهش 
تولید است. شایان ذکر است راهکارهای 
از  جلوگیری  بر  متمرکز  عمدتًا  شده  ارائه 
های  ظرفیت  از  استفاده  و  رکود  تعمیق 
گزارش بخش دوم از  موجود است. در این 

این گزارش را می خوانید.
ارزشی  و  وزنی  میزان   1 جدول  در 
صادرات و واردات محصوالت پاستیکی، 
و  آرایشی  لوازم  و  شوینده  محصوالت 

بهداشتی در سال 1۳۹7 ارائه شده است. 

تولید  فرایند  در  که  واسطه  محصوالت 
مصرف می شود از جمله انواع اسانس های 
مورد استفاده در صنایع شوینده، آرایشی و 
ک کننده های صنعتی و موم  بهداشتی، پا

های مصنوعی بوده است.

صنایع  های  چالش  از  برخی 
پایین دستی پتروشیمی 

کلی تأمین قابل اتکای مواد اولیه  به طور 
کّمی وکیفی، دسترسی  مورد نیاز به لحاظ 
به بازار، تأمین سرمایه و تکنولوژی و فضای 
کسب وکار مناسب از جمله الزامات توسعه 
است.  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع 
بررسی وضعیت صنایع پایین دستی کشور 
کی از آن است که این صنایع در راستای  حا
که  رونق تولید با مشکاتی مواجه هستند 

که آمار جدول 1 نشان می  همان طور 
تن  هزار   6۰8 حدود   1۳۹7 سال  در  دهد 
مصنوعات پلیمری به ارزش 1.۴۹6 میلیون 
مقابل 1۴۰/۵  در  و  دالر صادر شده است 
هزار تن محصول به ارزش ۴66/8 میلیون 
دالر وارد شده است. بر اساس آمار موجود 
هر ُتن مصنوعات پلیمری صادراتی حدود 
۲۴16/۴ دالر و هر ُتن مصنوعات پلیمری 
می  گذاری  ارزش  دالر   ۳۳۲۳/۵ وارداتی 
آرایشی  لوازم  و  شوینده  صنعت  در  شود. 
کشور طی سال 1۳۹7 حدود  و بهداشتی 
۳6۵/۴ هزار تن به ارزش ُتنی 671/7 دالر 
صادر و 71 هزار تن به ارزش تُنی ۵.۵8۲ دالر 
عمده  است  ذکر  شایان  است.  شده  وارد 
صنعت  این  در  شده  صادر  محصوالت 
محصوالت نهایی و عمده کاالهای وارداتی 

جهش تولید در صنایـع پایین دستـــــی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها
مقاالت
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در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
تولید  روند  تغییر  اولیه:  مواد  کمبود 
به  کشور  باالدستی  صنایع  محصوالت 
سمت تولید محصوالت غیرمنطبق با نیاز 

بازار داخلی
مطابق ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات 
به  مؤثر  مشی  خط  تعیین  نفت،  وزارت 
های  فرآورده  صادرات  جایگزینی  منظور 

گاز و محصوالت نهایی پتروشیمی  نفتی و 
طبیعی  گاز  و  خام  نفت  صدور  جای  به 
مبتنی بر شاخص های اقتصادی، مزیت 
به  ارزش  زنجیره  تکمیل  و  رقابتی  های 
گذاشته شده است. به  عهده وزارت نفت 
تأمین  و  تولید  نفت متولی  وزارت  عبارتی 
دستی  پایین  صنایع  نیاز  مورد  ک  خورا
پتروشیمی و تعیین خط مشی های مؤثر 

جهش تولید در صنایـع پایین دستـــــی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها

13
9۷

ل 
سا

 واردات صادرات نام محصول 

ارزشوزن )هزار ُتن( 
)میلیون دالر( 

ارزش هر ُتن 
محصول 

)دالر به ُتن(
ارزش وزن )هزار ُتن(

)میلیون دالر(

ارزش هر ُتن 
محصول

)دالر به ُتن( 

کد 39( 3323/5 466/8 140/5 2416/4 1469/8 608/4مصنوعات پلیمری)

شوینده ها و لوازم آرایشی
کدهای 33 و 34( ( 365/4 245/5 671/7 71 396/3 5582

جدول1- میزان وزنی و ارزشی صادرات و واردات مصنوعات پلیمری، شوینده ها و لوازم آرایشی و بهداشتی در سال 1397

منبع: محاسبات بر اساس آمار دریافتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،

برای تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت 
که بررسی طرح  است. این در حالی است 
دست  در  و  رسیده  برداری  بهره  به  های 
کی از آن است  اجرای صنعت پتروشیمی حا
که دولت برنامه های خود را بیشتر معطوف 
ک گاز  ساخت پتروشیمی ها بر مبنای خورا
گاز  پایه  بر  محصوالت  عمده  است.  کرده 
ک و متانول با هدف  از جمله اوره، آمونیا

بخش دوم
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صادراتی تولید می شوند و در زنجیره ارزش 
محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی 
روند   1 نمودار  در  گیرند.  نمی  قرار  کشور، 
نسبت فراوری در مجتمع های پتروشیمی 

طی دهه های 7۰ الی ۹۰ ارائه شده است. 
توسعه  که  دهد  می  نشان   1 نمودار 
ک  صنایع پتروشیمی کشور بر مبنای خورا
گاز و اجرای طرح های توسعه ای عمدتًا 
ک میزان  اوره و آمونیا بر متانول و  مبتنی 
در  باالدستی  صنعت  در  فراوری  نسبت 
داده  کاهش  را  کشور  پتروشیمی  صنعت 
است. این در حالی است که توسعه صنایع 
پایین دستی پتروشیمی وابسته به عمق 
دادن به مراحل تولید و ایجاد محصوالت 
با  گریدهای خاص و محصوالت  و  میانی 
پلیمرهای  جمله  از  بیشتر  افزوده  ارزش 
مهندسی است. توسعه پتروپاالیشگاه ها، 
گسترش عمودی صنایع پایین دستی به 
تولید  و  پتروشیمی  میانی  صنایع  سمت 
با ارزش افزوده بیشتر، اعمال  محصوالت 
ک های  تخفیف پلکانی بیشتر برای خورا
مایع می تواند از جمله راهکارهای تولید 
نیاز  با  متناسب  پتروشیمی  محصوالت 
پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع  داخل 

کشور باشد. 
توســـط  عرضـــه  کـــف  رعایـــت  عـــدم 

ن  گا کننـــد لید تو
بازار  تنظیم  دستورالعمل  اساس  بر 
محصوالت پتروشیمی کف عرضه بر اساس 

عوامل زیر تعیین می شود: 
محصول  گرید  هر  عرضه  و  تولید  میزان   .1

سال  ماهه  سه  مقاطع  در  پتروشیمی 

گذشته، 

و  فصلی  تقاضای  نوسانات  میزان   .۲

مناسبت های تقویمی در سال گذشته، 

گرفتن حداقل 1۲0 درصد میزان  3. در نظر 

نمودار 1- نسبت فراوری در مجتمع های پتروشیمی طی دهه های 1370 الی 1390

منبع: رضا محتشمی پور، آنچه باید سیاست گذاران ارشد کشور در توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی 
کشور به آن بپردازند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،1۳۹6. 

تقاضای واقعی سال گذشته هر گرید محصول پتروشیمی، 

4. تقاضای جدید شرکت های پایین دستی، 

5. ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکننده، 

ک دریافتی تولیدکنندگان،  ۶. مقدار خورا

۷. مقدار تحویل به صنایع پایین دستی توسط تولیدکنندگانی که بیش از 50 درصد سهام آن را در 

اختیار دارند. 

گریدهای مختلف محصول اعام  کف عرضه تعیین شده به تفکیك  که  اما از آنجایی 
کمبود  کف عرضه توسط تولیدکننده به دلیل  که با وجود رعایت  نمی شود سبب شده 
کاال، سقف رقابت افزایش یابد.  گرید ُپرتقاضای تولیدی توسط آن تولیدکننده در بورس 
به عبارتی ایجاد نوسان در عرضه و کنترل قیمت توسط تولیدکنندگان صنایع باالدستی از 

جمله مشکات تولیدکنندگان صنایع پاییندستی پتروشیمی است. 
انتظارات تورمی

کاال در هفته های اخیر نشان از افزایش تقاضا نسبت به  بررسی اغلب معامات در بورس 
هفته های قبل از آن دارد. به نظر می رسد نااطمینانی تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی و 

انتظارات تورمی محرک افزایش تقاضا در این بازه زمانی بوده است. 
کاهش واردات

مشکات ناشی از تبادالت پولی و بانکی، افزایش هزینه های مبادله و مشکات مرتبط با 
کاال سبب شده واردات محصوالت پتروشیمی مورد  تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص 
که قبًا مواد اولیه  نیاز صنایع پایین دستی کاهش یابد. از سویی برخی از تولیدکنندگانی 
کردند، در حال حاضر بنا به دالیل مذکور به تأمین مواد اولیه از  مورد نیاز خود را وارد می 
بازار داخل روی آورده اند .این موضوع نیز کمبود مواد اولیه را در داخل تشدید کرده است.

مجوز خرید محصوالت خارج از بورس برای کاالهای استراتژیک
ک  مطابق بند »و« ماده۲ دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی، تأمین خورا
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شرکت های دفاعی )وابسته به وزارت دفاع(، امنیتی، نیروگاه ها، 
پاالیشگا هها و شرکت های بهره برداری مخازن نفت و گاز به عنوان 
کاالی استراتژیك شناخته شده است و خرید آنها خارج از بورس 

صورت می گیرد. 
پتروشیمی  از محصوالت  تولید در برخی  با توجه به محدودیت 
کاالی استراتژیك از ابتدا نیازشان  چنانچه دستگاه های مرتبط با 
را بر اساس برنامه زمان بندی شده اعام کنند، امکان برنامه ریزی 
برای تأمین بازار داخل و جلوگیری از اختال در بازار برای برنامه 

ریزان ذیربط فراهم می شود . 
از سویی طبق تبصره بند »و« ماده ۲ تأمین نیاز کاالهای استراتژیك 
صرفًا به منظور بهره برداری در همان سازمان است و محصوالت 
خریداری شده قابل عرضه در بازار نیست. ازاین رو فرایند نظارت 
بر عملکرد این دستگاه ها در ارتباط با مصرف این مواد در داخل 

سازمان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

صنایع  افزودنی  مواد  واردات  تسهیل  ضرورت 
پایین دستی 

و  محصوالت  انواع  به  که  هستند  شیمیایی  مواد  افزودنی  مواد 
فرایندهای صنعتی طی مراحل تولید محصول اضافه می شوند 
کیفیت محصول می شوند و دارای سه  و سبب بهبود فرایند یا 
وظیفه اصلی ُپرکنندگی، پایدارکنندگی و بهبوددهندگی هستند. 
فرایند  در  محصوالت  این  سهم  هرچند  موجود  اظهارات  به  بنا 
تولید  فرایند  در  آن،  تأمین  عدم  صورت  در  اما  است،  کم  تولید 
کرده و سبب توقف تولید می شود. بنا به اظهارات  اختال ایجاد 
کارشناسان به دلیل حجم کم و تعدد این محصوالت ثبت سفارش 
این محصوالت در وزارت صمت با مشکل مواجه می شود. به نظر 
می رسد تجمیع مواد افزودنی مورد نیاز صنایع پایین دست و ثبت 
سفارش آن توسط یك شرکت بازرگانی می تواند در حل این مشکل 

راهگشا باشد.
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بـه طـور تاریخـی، رشـد صنعت پتروشـیمی 
همیشـه بـا افزایـش اشـتغال و نیـز افزایـش 
کار همـراه  چشـمگیر در بهـره وری نیـروی 
بـه  محصـول  میـزان  )یعنـی،  اسـت  بـوده 
یافتـه  افزایـش  کارگـر  نفر-سـاعت  هـر  ازای 
اسـت(. دسـتمزدهای واقعـی نیـز افزایـش 
شـدت  بـه  ماهیـت  دلیـل  بـه  انـد.  یافتـه 
فنـی و بـه سـرعت در حـال تغییـِر عملیـات 
و محصـوالت صنعـت، تحقیـق و توسـعه 
و خدمـات فنـی عرضـه شـده بـه مشـتریان 
از عوامـل مهـم در توانایـی شـرکت هـا بـرای 

هسـتند.  رقابـت 
ایـن امر و نیز افزایش مـداوم در خودکار 
کاهش  شدن پروسه های تولیدی، باعث 
کل  در  کارگـران  تعـداد  نسـبت  بـه  تولیـد 

صنعـت در طـول زمـان شـده اسـت.
آمـار مربـوط بـه اشـتغال ایـن صنعـت 

کار  نیـروی  هـای  داده  دفتـر  توسـط  کـه 
میـزان  شـود،  مـی  آوری  جمـع   )BLS(
اشـتغال واقعی ایجاد شـده توسط صنعت 
کنـد،  کمتـر از حـد بـرآورد مـی  پتروشـیمی را 
زیـرا شـامل تعـداد مدیـران شـرکت، و افـراد 
کارکنـان خدماتی نمی شـود.  متخصـص و 
در نتیجـه، اشـتغال واقعـی در حـدود 1۰ تـا 
 BLS کـه آمـاری اسـت  از  1۵ درصـد باالتـر 

کـرده اسـت. منتشـر 

کل تاثیـر صنعـت پتروشـیمی بر 
اشتغال

کـه ایـن صنعـت بـه واسـطه آنهـا  ابزارهایـی 
کننـد بسـیار بیشـتر از  اشـتغال ایجـاد مـی 
کـه توسـط ایـن  اشـتغال مسـتقیمی اسـت 
ارزیابـی  بـرای  شـود.  مـی  گـزارش  صنعـت 
تاثیر واقعی صنعت پتروشـیمی بر اشـتغال 

بایـد مـوارد زیـر را در نظـر داشـت:
بـه  کـه  افـرادی  • اشـتغال مسـتقیم- 
کار می کنند.  طـور مسـتقیم بـرای صنعـت 
به عنوان مثال، در صنعت پتروشیمی این 
کارخانه، مهندسان  امر شـامل اپراتورهای 
تحقیق و توسعه، شیمیدان ها و غیره می 

شود.
کـه  • اشـتغال غیـر مسـتقیم- افـرادی 
کننـد  کار مـی  بـرای مشـاغل سـایر صنایـع 
بـه صـورت  کـه  کننـده هـا(  )ماننـد عرضـه 
غیـر مسـتقیم توسـط صنعـت حمایـت می 
شـوند و تحـت نظـارت صنعـت قـرار دارنـد. 
پتروشـیمی  صنعـت  در  مثـال،  عنـوان  بـه 
کامیـون  ایـن نـوع اشـتغال مثـل راننـدگان 
کارخانـه حمـل  کـه مـواد را از و بـه  هسـتند 
ثالـث  شـرکت  نظـارت  تحـت  و  کننـد  مـی 

هسـتند.
بخـش  بـه  مربـوط  هـای  فعالیـت   •
کننـده  عرضـه  در  کـه  مشـاغلی  مخـارج- 
کننده وجـود دارد )برای مثال  هـای عرضه 
بایـد  کـه  هایـی  کامیـون  تولیدکننـدگان 
کامیـون هـای مـورد نیاز برای حمل مـواد از 

اشتغال در صنعت 
یکا پتروشیمی آمر

منابع انسانی

صنعـت پتروشـیمی بـه عنـوان یـک صنعـت نـوآور، خـاق و پیشـرو یکـی از صنایعـی 
کـه بیشـترین میـزان دانش-بـری را در بیـن صنایـع تولیـدی دارد. بـه رغـم  اسـت 
از  یکـی  همچنیـن  صنعـت  ایـن  اسـت،  بـر  سـرمایه  شـدت  بـه  صنعـت  ایـن  اینکـه 

آمریـکا اسـت.  آورتریـن صنایـع  اشـتغال 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره134  ||  تیرماه1399

18



و بـه کارخانـه را تولیـد کننـد(، و در صنایعی 
کارکنـان  کـه بـه  کـه توسـط دسـتمزدهایی 
کنند،  کار می  شاغل در بخش های عرضه 
پرداخـت مـی شـود )بـرای مثـال، امکانـات 

کافـی شـاپ هـا(. پزشـکی و 

کارکنان دانش
قـوی  محرکـه  موتـور  پتروشـیمی  صنعـت 
از نـوآوری و خاقیـت اسـت. ایـن امـر بـه 
که دانش تخصصی  کارکنانی اسـت  دلیل 
اسـت  ای  واژه  دانـش«  »کارکنـان  دارنـد. 
که برای اولین بار توسـط اسـتاد مدیریت 
هـا  دهـه   )Peter Drucker( دروکـر  پیتـر 
کارکنانـی  پیـش ابـداع شـد. ایـن واژه بـه 
دانشـگاهی  مـدرک  کـه  کنـد  مـی  اشـاره 
وظایـف  کـه  کسـانی  آمـوزش  یـا  دارنـد 
کاربـرد  یـا  توسـعه  شـامل  شـان  اصلـی 

اسـت. کار  محـل  در  تخصصـی  دانـش 
نفـر   1۰ هـر  از  پتروشـیمی  صنعـت  در 
کارمنـد بیـش از ۴ نفـر پسـت هـای مربـوط 
بـه امـور اجرایـی، فـروش، خدمـات فنـی، 
دارنـد.  کارمنـدی  و  توسـعه  و  تحقیـق 
دانشـمندان و شـیمیدان هـا و مهندسـان 

کارکنان این صنعت  کل  کل 1۰ درصد از  در 
را تشـکیل مـی دهنـد.

در  آمریـکا  شـیمی  انجمـن  تحلیـل 
بـه  را  اشـتغال  دانـش  کارکنـان  مـورد 
دسـته  شـغل  نـوع  و  ماهیـت  تفکیـک 
سـطح  مقابـل  )در  کنـد  مـی  بنـدی 

20142015201620172018

هزار نفر

524.1525.5525.8531.3542.1کارمندان

به تفکیک شغل

333.2339.3341.9341.8352.3کارگران خط تولید

190.9186.2183.9189.5189.8سایر کارگران

به تفکیک جنسیت

125.4128.5128.0130.6138.7زن

398.7397.0397.3398.7403.4مرد

جدول 1- اشتغال ایجاد شده در صنعت پتروشیمی بین سال های 2014 تا 2018

Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, National Science Foundation, American :منبع
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گی ها و توانمنـدی های تحلیلی،  آموزشـی(. ایـن مشـاغل با ویژ
هدایـت،  و  رهبـری  ریـزی،  برنامـه  سـازماندهی،  اطاعـات، 
گرفتـه  کارکنـان دانـش در نظـر  کنتـرل و نظـارت و فنـی بـه عنـوان 

شـوند.  مـی 
کـه بـه دلیـل تغییـر تعاریـف،  کـرد  بایـد ایـن نکتـه را یـادآوری 
قبلـی  هـای  تحلیـل  بـا  نتـوان  را  هـا  تحلیـل  ایـن  اسـت  ممکـن 

کارکنان صنعت  کـه BLS تعداد واقعـی  کـرد. از آنجایـی  مقایسـه 
دلیـل  ایـن  بـه  و  بـود  کـرده  بـرآورده  حـد  از  کمتـر  را  پتروشـیمی 
کـردن بیشـتر ناظـر بـر مدیریـت شـرکت هـا و  کـم بـرآورد  کـه ایـن 
ارائـه مـی دهنـد،  و تحصصـی  فنـی  کـه خدمـات  اسـت  کسـانی 
کارکنـان دانـش احتمـاال خیلـی بیشـتر از آنچـه  بنابرایـن سـهم 

کـه در جـدول ۲ نشـان داده شـده اسـت.  اسـت 

کلناشی از مخارجزنجیره عرضهمستقیمصنعت

هزار نفر

542542محصوالت شیمیایی

7438111کشاورزی

1158123معدن

37744آب و برق

482270ساخت و ساز

23089320تولید، به جز مواد شیمیایی و محصوال پتروشیمی

21357270تجارت عمده محصوالت

81265346تجارت خرده فروشی

17166237حمل و نقل

353368اطالعات

150230380امور مالی و بیمه

210102311خدمات حرفه ای، علمی و فنی

20222223مدیریت شرکت ها و موسسات

211125336خدمات مربوط به امور اجرایی و مدیریت ضایعات

1405406مراقبت های بهداشتی و آموزش

236083هنر، سرگرمی و تفریح

53230283خدمات مربوط به محل اسکان و غذا

47182228سایر خدمات

382361دولت

5421,9371,9644,443کل، همه صنایع

جدول 2- کل مشاغلی که توسط صنعت پتروشیمی ایجاد شده اند، 2018

Bureau of Labor Statistics and American Chemistry Council analysis :منبع
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تحلیل اهمیت سرمایه گــــذاری 
بر روی تحقیـق و توســـــــــــــعه در 

صنعــت پتروشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــمی 

نـــوآوری در همـــه جنبـــه هـــای ایـــن ســـازمان دیـــده می شـــود، از 
گرفته تا فرآیندهای تجاری و روابط با مشتریان و  تحقیق و توسعه 
دانش فنی. فناوری های به روزی که توســـط صنعت پتروشـــیمی 
کاربری محصـــوالت را بهبود می بخشـــند، هزینه  ابـــداع شـــده اند 

کاهـــش مـــی دهنـــد و بهـــره وری را افزایش می دهنـــد و این  هـــا را 
که نوآوری آینده ســـالم  اعتقاد در صنعت پتروشـــیمی وجـــود دارد 

تـــر، ایمن تـــر و پایدارتـــر را به همراه خواهد داشـــت.
نـــوآوری به عنوان یکـــی از عوامل اصلی رقابت پذیری و رشـــد 
اقتصـــادی در مرکـــز تولیـــد ارزش افـــزوده محصـــوالت و خدمـــات 
قـــرار دارد، باعـــث افزایـــش بهینگـــی در فرآینـــد تولیـــد می شـــود و 
کند. ارزیابی شـــرکت هـــا دیگر  مـــدل هـــای تجـــاری را تقویت مـــی 
تنها بســـته به میزان فروش ســـاالنه آنها نیســـت. رتبه شـــرکت ها 
بســـتگی به عواملی مانند شـــناخت اهمیت دانش فنـــی و دارایی 
هـــای غیر ملموس ماننـــد برند و تصویر شـــرکت، اختراعات، روابط 

سرمایه گذاری

صنعـــت پتروشـــیمی بـــه عنـــوان یـــک موتـــور محرکه قـــوی از 
کننده و  نـــوآوری و خاقیـــت، بیـــش از یـــک صنعـــت تولیـــد 
کننده محصـــوالت و خدمـــات به ســـایر بخش های  عرضـــه 
کـــه از نوآوری  کننده اســـت  صنعتی اســـت؛ یک اهرم تقویت 

هـــای فنـــاوری در طـــول زنجیـــره ارزش بهره مـــی جوید.
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با مشـــتریان، مهارت های منحصـــر به فرد یا بر پایه دانش و ســـایر 
مواردی از این دســـت اســـت.

در واقـــع، دارایـــی هـــای فیزیکـــی در تعـــداد زیـــادی از صنایع 
کاال هســـتند. این دارایـــی های  در حـــال تبدیـــل شـــدن به یـــک 
کارکنـــان، برندها، فرآیندهای فناوری،  غیرملموس -مانند دانش 
داده هـــا و اطاعـــات دربـــاره محصـــوالت، مشـــتریان و فرآیندهای 
تجـــاری و نیز دارایی های غیر ملموس ســـنتی تـــر ذیل عنوان حق 
مالکیـــت معنـــوی مانند حق ثبـــت اختراع، نشـــان هـــای تجاری 
که به طـــور روزافـــزون »ارزش  گواهینامـــه هـــای مقرراتی اســـت-  و 

کنند. واقعـــی« را تعییـــن می 
گذشـــته به ســـمت جهانی  که هر روز بیش از  در یـــک دنیایی 
شـــدن می رود، شـــرکت هـــا در حال یافتـــن مزیت های بیشـــتر در 
اطاعات، روابط و دانش در مقابل دارایی های فیزیکی هســـتند.

فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه
صنعت پتروشـــیمی به طور پیوســـته یکی از بزرگترین سرمایه 
گـــذاران در زمینه تحقیق و توســـعه )R&D( اســـت. مخارج مربوط 
به تحقیق و توســـعه شـــامل تحقیق در علوم، مهندسی و طراحی 
و توســـعه فرآیندهـــا و محصـــوالت پیـــش فـــرض اســـت. )مخـــارج 
مربـــوط بـــه آزمایش محصـــول، خدمات فنـــی، تحقیق در بـــازار، و 
ســـایر فعالیت های مربوط به امور غیر فناوری ار این امر مســـتثنی 

اند.( شده 
شـــیمیدان ها و سایر دانشـــمندان، مهندسان و تکنسین ها 
گمارده شـــده  کار  بـــه صورت پیوســـته در صنعت پتروشـــیمی بـــه 
انـــد: آنها فنـــاوری هـــای مربوط بـــه فرآیندهـــای جدید را توســـعه 
می دهنـــد، ترکیبات جدید شـــیمیایی و نیز محصـــوالت جدید را 
کاربردهای جدیـــد را برای محصوالت موجود  کنند، و  اختـــراع می 
کنند. و محصـــوالت و فرآیندهـــای جدید  شـــیمیایی معرفی مـــی 
نیروهـــای اجبار بـــرای تداوم رقابـــت پذیری صنعت پتروشـــیمی، 

هـــم به صـــورت داخلـــی و هم به صـــورت بین المللی هســـتند.
کلی از تحقیق و توســـعه وجـــود دارد:  کلی دو دســـته  به طـــور 
کاربـــردی. تحقیق پایه )بنیـــادی( می توانـــد به هر تحقیق  پایـــه و 
کلی ناشـــناخته و اعتبار  برنامه ریزی شـــده در مورد وقایع و اصول 
ســـنجی آنها اطاق شـــود، بدون اینکه به اهداف تجاری اشاره ای 
گیرد. این نوع تحقیق شـــامل بررسی اصلی توسعه دانش  صورت 

علمی در مورد آن موضوع اســـت. 
کاربـــردی، مـــی توانـــد به عنـــوان هر  از ســـوی دیگـــر، تحقیـــق 

نمودار 1- میزان مخارج مربوط به تحقیق و توسعه در بخش مواد 
شیمیایی پایه و تخصصی

نـــوع تحقیق برنامه ریزی شـــده یا هـــدف اســـتفاده از رویدادهای 
شـــناخته شـــده یا مـــوادی که یک هـــدف ویژه را دنبـــال می کنند 
کلـــی، تحقیق پایه امروز بنیان تحقیق  نیز اطاق شـــود. به صورت 

کاربردی فردا اســـت. 
کـــه تحقیـــق انجام شـــد، نتایـــج آن )یا ســـایر اشـــکال  زمانـــی 
که بتواننـــد نیازهای  دانـــش عمومی( باید به شـــکلی بیان شـــوند 
کننـــد. ایـــن مربوط بـــه بخش »توســـعه« در  مشـــتریان را بـــرآورده 

تحقیق و توســـعه اســـت.
تحقیق سازمان یافته صنعتی در صنعت پتروشیمی از حدود 
ســـال 1۹۰۰ آغاز شـــد. جنگ جهانی اول بـــر اهمیت تحقیق صحه 
گذاشـــت و آغازی شـــد بـــرای برنامه هـــای تحقیقاتی قابـــل توجه. 
در طـــول قـــرن اخیر، تـــاش های مربـــوط به تحقیق و توســـعه در 
صنعت پتروشـــیمی به گســـترش خود ادامـــه داده انـــد، و حتی در 
که حاشـــیه ســـود بســـیار اندک بوده اســـت، شـــرکت  زمـــان هایی 
هـــای پتروشـــیمی فعالیت هـــای تحقیق و توســـعه خـــود را حفظ 

اند. کرده 
کثر شـــرکت های تولیدکننـــده مواد شـــیمیایی پایه و  امـــروزه ا
کلی حـــدود ۲ تـــا ۳ درصد از فروش ســـاالنه  تخصصـــی به صـــورت 
خـــود را بـــه برنامه هـــای تحقیق و توســـعه اختصاص مـــی دهند. 
شـــرکت هـــا در بخش محصـــوالت داروئی، بیـــن 1۰ تـــا ۲۵ درصد از 
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درآمـــد خـــود را به ایـــن امـــر اختصاص می 
دهند. عـــاوه بر این، بر خاف بســـیاری از 
کـــه از وجـــود دولتی برای  صنایـــع تولیدی 
کنند،  انجام تحقیقات خود اســـتفاده می 
صنعـــت پتروشـــیمی در ایـــاالت متحـــده 
آمریکا خـــودش هزینه تحقیق و توســـعه را 

کند. تامین مـــی 
 تحقیق موفق در صنعت پتروشـــیمی 
نیازمنـــد تـــاش بـــی وقفـــه و هزینـــه های 
قابل توجه اســـت؛ این پروسه زمان بسیار 
طوالنـــی می بـــرد تـــا نتیجه آن مشـــخص 
کـــه بـــا انجـــام یک پـــروژه  شـــود، از زمانـــی 
که محصوالت  موافقت می شـــود تا زمانی 

ایـــن پـــروژه با بـــازار عرضه می شـــود.
که در ســـال ۲۰1۳ توسط  یک مطالعه 
کینـــزی انجـــام شـــد، تحت  شـــرکت مـــک 
گذاری  عنوان نوآوری شـــیمیایی: سرمایه 
برای نســـل ها، به این نتیجه رســـیده بود 
کشد  که بین ۲ ســـال تا 1۹ ســـال طول می 

تا یک محصـــول وارد بازار شـــود. 
کـــه با موفقیت به مرحله  هر پروژه ای 
کاربرد برسد، تقریبا 1۰۰ بار شکست خورده 
اســـت. موفقیت های به دســـت آمده باید 
کافـــی بـــازده داشـــته باشـــند تا  بـــه انـــدازه 
گذاری انجام شده در  کل ســـرمایه  بتوانند 
بخـــش تحقیق و توســـعه را جبـــران کرده و 

ســـودآوری هم داشته باشند.
در تحقیق و توسعه، بسیاری از شرکت 
که خیلی زود به ســـطوح  هـــا انتظار دارنـــد 
بـــاالی تولیـــد برســـند تـــا بتواننـــد صرفـــه 
جویـــی ناشـــی از مقیاس داشـــته باشـــند. 
نقش ائتاف و ســـایر انـــواع همکاری های 
کـــردن طرفداران  در نـــوآوری در حـــال پیدا 
پتروشـــیمی  هـــای  شـــرکت  در  بیشـــتری 
تمایـــل  هـــا  شـــرکت  کثـــر  ا زیـــرا  اســـت، 
کـــه با صـــرف هزینـــه هـــای کمتر به  دارنـــد 

دســـتاوردهای بزرگتـــر دســـت یابند.
شرکت های پتروشـــیمی همچنین در حال بکارگیری مدل بازتری از نوآوری هستند، 
کنند. همچنین به نظر می  که از ایده های بیرونی بیشـــتری اســـتفاده می  به این شـــکل 
که ارتباط مســـتقیم تری بین تاش های تحقیق و توســـعه و نتایج تجاری اســـت،  رســـد 
که  زیـــرا واحدهـــای مطالعات اســـتراتژیک در شـــرکت های پتروشـــیمی موظف شـــده اند 
که با اهداف آنها ســـازگار اســـت.  کنند  برنامـــه های تحقیق و توســـعه بیشـــتری را تعریـــف 
مدیریـــت دانـــش و نـــوآوری در طـــول کل زنجیـــره ارزش حـــاال به عنوان مناطق حســـاس 

تعریف می شـــوند.

نمودار 2- میزان مخارج مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی
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ج مربوط به حفاظت از  ج مربوط به حفاظت از مخار مخار
یست، بهداشت و ایمنی  یست، بهداشت و ایمنی محیط ز محیط ز

یکا یکادر صنعت پتروشیمی آمر در صنعت پتروشیمی آمر

ج مربوط به  در ســـال هـــای اخیـــر، مخـــار
حفاظـــت از محیـــط زیســـت، بهداشـــت 
و ایمنـــی )EH&S( بـــه عنـــوان بخشـــی از 
کاهـــش یافته  هزینـــه های حمـــل و نقل 
افزایـــش  دلیـــل  بـــه  عمدتـــا  کـــه  اســـت، 
بـــر  بســـیار ســـریع درآمدهاســـت. عـــاوه 
این، تاثیرات منحنـــی یادگیری نیز نقش 
کند. از  مهمـــی را در ایـــن زمینـــه ایفا مـــی 
ســـال 1۹7۰ شـــاهد هزینه هـــای ناخالص 
کار،  ک، نیروی  عملیاتی ساالنه )اســـتها
مـــواد اولیـــه و نهاده ها، خدمـــات و غیره( 
کنتـــرل امکانـــات  کاهـــش و  بـــه منظـــور 

تولیـــدی بوده اســـت.
عـــاوه بر ایـــن، فعالیت هـــای مربوط 

محیط زیست

Guide to the Business of Chemistry 2019 :منبع

نمودار 1- مخارج مربوط به محیط زیست، بهداشت و ایمنی در بخش های تولید مواد 
شیمیایی پایه و تخصصی ایاالت متحده آمریکا

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره134  ||  تیرماه1399

25



کاهـــش آلودگـــی در انتهـــای پروســـه  بـــه 
تولیـــد در شـــرکت هـــای پتروشـــیمی نیـــز 
بخـــش قابـــل توجهـــی از هزینـــه ســـرمایه 
ک  خطرنـــا ضایعـــات  روی  بـــر  گـــذاری 
گیرد. کارخانه هـــای تولیدی را در بـــر می 
گذشـــته، صنعت  در طول چند دهه 
گسترده ای  پتروشیمی برنامه ســـازنده و 
کاهـــش انتشـــار انـــواع آالینده ها  را بـــرای 

کنند  کـــه هـــوا، آب و زمیـــن را آلـــوده مـــی 
کرده اســـت. اقدامـــات صنعت  را شـــروع 
محیـــط  از  حفاظـــت  بـــرای  پتروشـــیمی 
گذاری  زیســـت ضـــرورت انجـــام ســـرمایه 
کنتـــرل آن را  کاهـــش آلودگـــی و  ها بـــرای 
کـــه مجمـــوع ایـــن  کـــرده اســـت  ایجـــاب 
کنـــون بالغ بر  هزینـــه هـــا از ســـال 1۹7۰ تا

ده هـــا میلیـــارد دالر آمریـــکا بوده اســـت.

پتروشـــیمی  صنعت  عملکـــرد 
در حفاظـــت از محیـــط زیســـت

حفاظـــت از محیـــط زیســـت بـــرای دهـــه 
هـــا یکـــی از اولویت هـــای ملـــی در ایاالت 
متحده آمریـــکا بوده اســـت. برنامه های 
دولتـــی و صنعتـــی متعددی وجـــود دارد 
کـــه تمرکز آنها بـــر روی حمایـــت از محیط 
زیست و بهداشـــت و سامت است. یکی 
کاهش  از ایـــن برنامه هـــا برنامـــه ابداعی 

انتشـــار مواد ســـمی )TRI( است.
کاهش انتشـــار مواد  برنامـــه ابداعـــی 
که در ســـال 1۹86 توسط   ،)TRI( ســـمی
 )EPA( آژانس حفاظت از محیط زیســـت
آغـــاز شـــد، رونـــد انتشـــار برخـــی از مـــواد 
کنـــد  شـــیمیایی ســـمی را پیگیـــری مـــی 
که ممکن اســـت برای ســـامت انســـان و 
ک باشـــند. بخش  محیط زیســـت خطرنا
هـــای مختلـــف صنعـــت پتروشـــیمی در 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بایـــد بـــه صورت 
کـــه چـــه میـــزان از  کننـــد  ســـاالنه اعـــام 
هـــر یـــک از مـــواد شـــیمیایی در محیـــط 
که چه  زیســـت منتشـــر شـــده اند یا ایـــن 
مقـــداری از آنهـــا از طریـــق بازیافـــت مورد 
گرفته اند )انتشـــار  اســـتفاده مجدد قـــرار 

نمودار 2- مخارج مربوط به محیط زیست، بهداشت و ایمنی به تفکیک نوع مخارج
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نمودار 3- پیشرفت های محیط زیستی با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و رشد 
جمعیت در ایاالت متحده آمریکا

که  مواد شـــیمیایی بـــه این معنی اســـت 
ایـــن مواد در هـــوا، آب یا برخی از اشـــکال 

زمین منتشـــر شـــده اند(.
کل  میـــزان  کنـــون،  تا دهـــه 1۹8۰  از 

انتشـــار مـــواد ســـمی اصلـــی در 

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره134  ||  تیرماه1399

27



کاهـــش یافته اســـت. به  هـــوا بـــه شـــدت 
طـــور همزمـــان، تولیـــد ناخالـــص داخلی 
ســـرانه و واقعی )که برای تـــورم نیز تعدیل 
شـــده اســـت( در ایـــاالت متحـــده آمریـــکا 

افزایـــش یافته اســـت. 
کـــه تبدیـــل مـــواد اولیـــه  از آنجایـــی 
به محصـــول با اســـتفاده از ســـایر صنایع 
نیـــز می توانـــد تولیدکننـــده انـــواع آلودگی 
شـــود، بـــرای صنایـــع پایـــه ماننـــد مـــواد 
شـــیمیایی مقررات و قوانین بسیار سفت 
و ســـختی وضع شـــده اســـت، مخصوصا 
که به محیط زیســـت مربوط  در مـــواردی 
مـــی شـــوند. صنعـــت پتروشـــیمی و مواد 
شـــیمیایی یکـــی از بخش هـــای صنعتی 
که بایـــد داده هـــا و آمار خـــود را به  اســـت 
کاهش انتشـــار مواد سمی  برنامه ابداعی 

کند. اعـــام   )TRI(
بـــر ایـــن اســـاس به جـــرات مـــی توان 
که امـــروزه عملکرد محیط زیســـتی  گفـــت 
کاهـــش میـــزان  صنعـــت پتروشـــیمی در 
کاهش  انتشـــار آالینده هـــا و مواد ســـمی 

نزولـــی  رونـــد  اســـت.  یافتـــه  بســـیاری 
شـــیمیایی  مـــواد  انتشـــار  در  بلندمـــدت 
اصلی توســـط صنعت پتروشـــیمی و مواد 
که  شـــیمیایی یکـــی از شـــواهدی اســـت 
بـــر اســـاس آن عملکـــرد ایـــن صنعـــت در 
زمینه حفاظـــت از محیط زیســـت بهبود 
چشـــمگیری یافته اســـت. عاوه بـــر این، 
انتشـــار مـــواد ســـمی و آالینـــده هـــای هوا 
در مـــورد مـــواد ســـمی اصلـــی بـــه شـــدت 
حالـــی  در  اســـت،  کـــرده  پیـــدا  کاهـــش 
پتروشـــیمی  محصـــوالت  تولیـــد  میـــزان 
و شـــیمیایی بســـیار زیـــاد شـــده اســـت. 
کـــه در ادامه مـــی بینیـــد میزان  جدولـــی 
همچنیـــن  و  هـــا،  آالینـــده  کل  انتشـــار 
انتشـــار مواد ســـمی از صنعت پتروشیمی 
در هـــوا را نشـــان می دهـــد. در مورد همه 
کار صنعت پتروشیمی  کســـب و  معیارها، 
کل  در مجمـــوع ســـهم بســـیار اندکـــی از 

آالینـــده هـــا دارد.
ترتیـــب  بـــه   ۴ و   ۳ هـــای  نمـــودار 
پیشـــرفت هـــای محیـــط زیســـتی بـــا در 

نمودار 4- پیشرفت های محیط زیستی و تولید در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا

گرفتـــن مســـایل اقتصادی و رشـــد  نظـــر 
و  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  در  جمعیـــت 
پیشـــرفت های محیـــط زیســـتی و تولید 
در صنعـــت پتروشـــیمی ایـــاالت متحـــده 
آمریـــکا را نشـــان مـــی دهنـــد. همانطـــور 
کـــه در نمـــودار ۳ مشـــاهده مـــی شـــود، 
از ســـال 1۹88 تـــا ســـال ۲۰18 بـــا وجـــود 
اینکه جمعیت و تولیـــد ناخالص داخلی 
واقعـــی هـــر دو همـــواره در حـــال افزایش 
بـــوده انـــد، اما انتشـــار مـــواد شـــیمیایی 
و ســـمی اصلـــی و نیـــز مـــوارد مربـــوط به 
مـــواد  انتشـــار  کاهـــش  ابداعـــی  برنامـــه 
کاهـــش  ســـمی )TRI( همـــواره در حـــال 

اند. بـــوده 
که به  در نمـــودار ۴ نیز ماحظه می شـــود 
رغـــم افزایش تولیـــدات صنعتـــی در دوره 
زمانـــی بین ســـال هـــای 1۹88 تـــا ۲۰18، 
انتشـــار مـــواد شـــیمیایی و ســـمی اصلـــی 
و نیـــز مـــوارد مربـــوط بـــه برنامـــه ابداعـــی 
کاهش انتشـــار مواد ســـمی )TRI( همواره 

کاهـــش بـــوده اند. در حـــال 
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198519901995۲000۲005۲010۲015۲01۶۲01۷۲018
هزار تن

دی اکسید سولفور

23,30723,07718,61916,34714,5467,7323,6852,9602,8092,735کل، همه بخش ها

456297286338251146123123123123صنعت پتروشیمی

4.5%4.4%4.2%3.3%1.9%1.7%2.1%1.5%1.3%2.0%به عنوان درصدی از کل

اکسیدهای نیتروژن

25,75725,52924,95622,59820,35514,84611,84311,30410,77110,327کل، همه بخش ها

262168158105615347474747صنعت پتروشیمی

0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.5%0.6%0.7%1.0%به عنوان درصدی از کل

ترکیبات متفاوت ارگانیک

27,40424,10822,04117,51217,75317,83516,70116,42916,20215,975کل، همه بخش ها

8816346602542358577777777صنعت پتروشیمی

0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%1.3%1.4%3.0%2.6%3.2%به عنوان درصدی از کل

بن مونوکسید کر

176,844154,188126,777114,46788,54673,77164,46261,84660,00058,155کل، همه بخش ها

1,8451,1831,223361208173129129129129صنعت پتروشیمی

0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.2%0.3%1.0%0.8%1.0%به عنوان درصدی از کل

 PM10

41,32427,75325,81923,74721,30220,82318,16618,15318,13818,123کل، همه بخش ها

58776755362319191919صنعت پتروشیمی

0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.2%0.3%0.3%0.1%به عنوان درصدی از کل

PM2.5

n/a7,5606,9297,2885,5925,9645,3635,3485,3315,315کل، همه بخش ها

n/a474246291814141414صنعت پتروشیمی

n/a%0.6%0.6%0.6%0.5%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3به عنوان درصدی از کل

آمونیاک

n/a4,3204,6594,9073,9294,2713,5683,5653,5623,559کل، همه بخش ها

n/a18318326182222222222صنعت پتروشیمی

n/a%4.2%3.9%0.5%0.5%0.5%0.6%0.6%0.6%0.6به عنوان درصدی از کل

Environmental Protection Agency :منبع

جدول 1- معیارهای اصلی آالیندگی، خالصه پیشرفت های حاصله
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معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: 

هلدینگ پتروشیمی 
اس. کی. اینوویشــــن

کره  گروه SK ســـومین هلدینگ بـــزرگ در 
گـــروه SK از ۹۵ شـــرکت  جنوبـــی اســـت. 
که دارای نام  تابعه تشـــکیل شـــده اســـت 
گـــروه  فرهنـــگ مدیریـــت  و   SK تجـــاری
 )SK سیســـتم مدیریـــت( SKMS بـــا نـــام
هســـتند. در ســـال 1۹۹7 نـــام خـــود را از 
تغییـــر   SK Group بـــه   Sunkyong گـــروه 
گروه SK تقسیم انرژی  داد. ســـنگ بنای 

و مواد شـــیمیایی آن اســـت. 
کارمند دارد  گروه SK بیـــش از 7۰،۰۰۰ 
کار  کـــه در 11۳ دفتـــر در سراســـر جهـــان 
گرچـــه تمرکز ایـــن هلدینگ  کننـــد. ا مـــی 
در درجـــه اول صنایـــع شـــیمیایی، نفـــت 
همچنیـــن  گـــروه  ایـــن  اســـت،  انـــرژی  و 
صاحـــب بزرگترین ارائه دهنـــده خدمات 
 SK ،کـــره جنوبی تلفن همـــراه بی ســـیم 
Telecom اســـت و خدمات ســـاختمانی، 
حمـــل و نقـــل، بازاریابـــی، تلفـــن محلی، 
اینترنت پر ســـرعت و پهن باند بی ســـیم 

)WiBro( را نیـــز ارائـــه مـــی دهد. 
ادغـــام  بـــا   SK  ،  ۲۰1۰ مـــارس   ۲۰ در 

بخش خصوصی

کار  کسب و  Hynix به SK Hynix ، دامنه 
گســـترش داد،  خـــود را بـــه نیمه رســـاناها 
کننده بـــزرگ نیمه هادی  دومیـــن تولیـــد 

حافظـــه در جهان اســـت. 

SK تاریخچه گروه
توســـط   ،1۹۵۳ ســـال  در   SK گـــروه 
بنیانگذاران فعلی تاســـیس شد. در سال 
1۹۵8، ایـــن شـــرکت بـــرای اولین بـــار پلی 
گـــروه در  کـــرد. ســـپس ایـــن  اســـتر تولیـــد 
 Sunkyong Fibers شـــرکت   1۹6۹ ســـال 
کـــرد و تولید نـــخ را در این  Ltd را تأســـیس 
 SK ، 1۹7۳ کـــرد. در ســـال شـــرکت آغـــاز 
کـــرد  ســـپس Sunkyong Oil را تاســـیس 
و یـــک اســـتراتژی ادغام عمـــودی را برای 
مدیریـــت تولیـــد »از نفـــت تا الیـــاف« آغاز 
کـــرد. در همـــان ســـال، این شـــرکت هتل 

کـــرد. Walkerhill را نیـــز تاســـیس 

 Sunkyong در ســـال 1۹76 ، شـــرکت
مجـــوز شـــرکت بازرگانی بیـــن المللـــی را از 
کـــرد. در دســـامبر  دولـــت هنـــد دریافـــت 
 National کره، شـــرکت  SK 1۹8۰ شـــرکت
کـــرد و آن را بـــه پنجمین  Oil را خریـــداری 

کرد.  کـــره تبدیـــل  هلدینـــگ بزرگ 
 SK شـــرکت  تاریخچـــه   1 نمـــودار 
Innovation را بـــه طور خاصه نشـــان می 

دهـــد.

هلدینـگ  مختلـف  هـای  بخـش 
SK Innovation

کتشاف و تولید نفت بخش ا
نفـــت  هلدینـــگ SK Innovation تولیـــد 
ســـال  در  کـــرد.  شـــروع   1۹8۰ دهـــه  از  را 
1۹8۴، ایـــن هلدینـــگ اولیـــن شـــرکت در 
کتشـــاف موفقیت  کـــه از طریق ا کره بـــود 
آمیز بلـــوک نفتی ماریب در شـــمال یمن، 
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کشـــور را  ج از  مـــی توانســـت نفتـــی خـــار
کنون در بلوک  کند . این شـــرکت ا تأمیـــن 
های مهـــم نفتـــی از جمله پـــرو و ویتنام، 
هـــر روز ۵۵۰۰۰ بشـــکه نفـــت خـــام تولیـــد 
کنـــد )از دســـامبر ۲۰1۹(. همچنیـــن  مـــی 
)از  بشـــکه  میلیـــون  ایـــن هلدینـــگ ۵1۰ 
دســـامبر ۲۰18( از نفـــت خـــام موجـــود در 
کرده اســـت  ذخایـــر تأیید شـــده را تأمین 
و بـــه تأمین منابـــع انرژی و افزایش رشـــد 
کرده اســـت. نمودار  کمک  کره  اقتصادی 
کتشـــاف و تولید  ۲ بلـــوک هـــای مختلف ا
 SK Innovation نفـــت توســـط هلدینـــگ
کشـــورهای مختلف را نشان می دهد.  در 
که در این نمودار مشـــاهده می  همانطور 
کتشـــاف و تولید نفت  شـــود بلوک هـــای ا
گســـتره جغرافیایی وسیعی از  این شرکت 
آمریکای شـــمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا و 

گیرد. آســـیا و اقیانوســـیه را در بر مـــی 

بخش تولید انواع باطری
SK Innovation بـــا موفقیت، با اســـتفاده 
گانـــه بـــا چگالـــی انـــرژی باال  از مـــواد ســـه 
بـــرای اولیـــن بـــار از باتـــری هـــای لیتیـــوم 
نقلیـــه  وســـائط  انبـــوه  تولیـــد  در  یـــون 
کرده اســـت. شـــرکت  الکتریکی اســـتفاده 
SK Innovation بـــه دلیـــل چنین قابلیت 
هـــای تکنولوژیکـــی قراردادهـــای فـــروش 
بـــزرگ  خودروســـازان  بـــا  توجهـــی  قابـــل 

 Hyundai Motor گـــروه  ماننـــد  جهـــان 
 Daimler AG و از جملـــه BAIC گـــروه  ،
باتـــری  تجـــارت  و  اســـت  کـــرده  امضـــا  را 
گســـترش داده است. خودروهای برقی را 

نمـــودار ۳ تاریخچـــه مختصـــر از آغـــاز 
تولیـــد ایـــن نـــوع باطری هـــا و آغـــاز تولید 

کشـــد.  انبـــوه آنهـــا را بـــه تصویر می 
ایـــن شـــرکت در ســـپتامبر ۲۰1۲ یـــک 
کردن  سیســـتم تولید باتـــری را با اضافـــه 
در  مـــگاوات   ۲۰۰ باتـــری  مونتـــاژ  خـــط 
Chungcheongnam- اســـتان   ،Seosan
do ، بـــه اتمـــام رســـاند. همچنیـــن ایـــن 
بـــه  پاســـخگویی  منظـــور  بـــه  هلدینـــگ 
هـــای  باتـــری  بـــرای  فزاینـــده  تقاضـــای 
و   ۲۰1۴ ســـال  در  برقـــی  نقلیـــه  وســـایل 
ســـوزان  در  را  مونتـــاژ  خطـــوط   ،۲۰1۵
گســـترش داد، و ظرفیت تولید باتری را به 
۳۰،۰۰۰ دســـتگاه برقی در سال رساند. در 

ســـال ۲۰16، این شـــرکت یک خط مونتاژ 
جدیـــد را برای پاســـخگویی بـــه نیازهای 
کرد. در ســـال  روزافـــزون مشـــتری تنظیم 
افزایـــش  بـــرای   SK Innovation  ،۲۰17
کارخانـــه  تولیـــد،  حجـــم  توجـــه  قابـــل 

کـــرد. جدیـــدی را در ســـوزان احـــداث 

بخـــش تولیـــد مـــواد الکترونیکـــی و 
اطاعـــات انتقـــال 

در   SK Innovation شـــرکت  تحقیقـــات 
مـــورد غشـــاهای ریـــز از ســـال 1۹۹8 ایـــن 
شـــرکت را بـــه ســـوی چندیـــن حـــق ثبت 
اختراع ســـوق داد. اولیـــن فعالیت مونتاژ 
تجـــاری ایـــن هلدینـــگ در نوامبـــر ۲۰۰۵ 
کننده  کرد و از آن زمان جدا کار  شـــروع به 
و   IT هـــای  انـــواع دســـتگاه  بـــرای  را  هـــا 
کننـــده های مقـــاوم در برابـــر حرارت  جدا
برای باتری های وســـایل نقلیه الکتریکی 

SK Innovation منبع: سایت شرکت SK Innovation نمودار 1- تاریخچه تشکیل هلدینگ

نمودار 2- بلوک های مختلف اکتشاف و تولید نفت شرکت SK Innovation در سراسر دنیا
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کرد.  را طراحـــی و تولیـــد 
بـــا  شـــرکت  ایـــن  کـــه  آنجایـــی  از 
پیشـــرفت تکنولـــوژی فعلی خـــود راضی 
فنـــاوری  تـــا  اســـت  تـــاش  در  نیســـت، 
های جدیدتـــر تولید محصول را توســـعه 
بـــه  شـــدن  تبدیـــل  مـــا  هـــدف  دهیـــم. 
 LiBS کننـــده برتـــر جهانـــی یـــک تولیـــد 
کننـــده باتری لیتیوم یون( اســـت.  )جدا

نمـــودار ۴ مشـــخصات و هدف اســـتفاده 
را  یـــون  لیتیـــوم  باتـــری  کننـــده  جدا از 

نشـــان مـــی دهـــد.

بخش تولید اولفین ها
بـــه  متعلـــق  الفیـــن  تولیـــد  کار  و  کســـب 
بخش باالدســـتی در زنجیره پتروشـــیمی 
تولیـــد  بـــا  کار  و  کســـب  ایـــن  اســـت. 

مـــواد اولیـــه رزیـــن هـــای مصنوعـــی، به 
محصـــوالت ایـــن شـــرکت ارزش افـــزوده 
کمک  می دهـــد و به تولید ســـود پایـــدار 
کند. عـــاوه بر این، بر اســـاس تعالی  می 
گذشـــته  کـــه در طی ۴۰ ســـال  عملیاتـــی 
ایـــن هلدینـــگ  اســـت،  انباشـــته شـــده 
کثر بهـــره وری فرآیندهـــای تولیدی  حدا

خـــود را دارد.

نمودار 3- باتری های لیتیون یون در طول زمان
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نمودار 4- مشخصات و هدف استفاده از جداکننده باتری لیتیوم یون

SK Innovation نمودار 5- فرآیند تولید اولفین ها در شرکت

ادغـــام  براســـاس  ایـــن،  بـــر  عـــاوه 
تـــا  از نفـــت  کل صنعـــت پتروشـــیمی  در 
پلیمـــر، SK شـــیمیایی جهانـــی در حـــال 
ایجـــاد هـــم افزایـــی در سراســـر تجـــارت 
اســـت. عـــاوه بر این، بـــرای رشـــد پایدار 
بـــر اســـاس رقابـــت ایـــن شـــرکت در بهره 
گیاهان و پروژه های مشـــترک  برداری از 
جهانـــی ماننـــد Sinopec-SK )ووهـــان( 
کنـــد. نمودار  پتروشـــیمی مشـــارکت می 
 SK ۵ فرآینـــد تولید اولفین ها در شـــرکت

Innovation را نشـــان مـــی دهـــد.
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صنعـــت  موفقیـــت  عوامـــل 
پتروشـــیمیایی  و  شـــیمیایی 

ن لمـــا آ
ک تأمین پایدار خورا

در ســـایت ها و پارک های مختلف مناطق 
گسترده  گون آلمان، طیف  گونا شیمیایی 
ک مصـــرف مـــی  ای از مـــواد اولیـــه و خـــورا
که ســـهم عمده  شـــود )حدود 1۰،۰۰۰ نوع( 
گاز طبیعی و اتیلن تشـــکیل می  آن را نفتا، 
دهـــد و توســـط خط لولـــه اروپـــا تأمین می 
شـــود، بخش دیگـــر آن نیـــز از کارخانههای 
کشـــورهای مجاور به دســـت می آید. نفت 
مـــورد نیـــاز نیـــز از مدیترانه، دریای شـــمال 
و روســـیه )از طریـــق خط لولـــه( تأمین می 

شود. 
توســـعه  و  ایجـــاد  از  آلمـــان  کشـــور  البتـــه 
پاالیشـــگاه هـــا در پـــارک هـــای شـــیمیایی 
خود غافل نشـــده و انجمن ها و نهادهای 

حقوقـــی مربوط بـــه آن، همواره بـــه دنبال 
ایجاد توافقنامه هایی برمبنای اقتصاد آزاد 
جهـــت مقابله با وضع مالیات بـــر صادرات 
کشـــورهای تولیدکننده  مواد خام ازســـوی 
نفت بـــوده اند. آلمان همچنین توانســـته 
اســـت با ایجاد تنـــوع در ســـاختار تأمین از 
طرق اجرای سیســـتم تجـــاری چندجانبه 
قـــوی و انجـــام معامـــات با تمام شـــرکای 
ک مورد  عمده، دسترســـی پایدار به خـــورا

نیاز را ممکن ســـازد. 

ک و تجارت یکپارچه شبکه خورا
ک و شـــبکه ســـازی  شـــبکه ســـازی خـــورا
تجاری از مهم تریـــن عوامل رقابت پذیری 
در پارک های شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی 
ک و به  آلمان اســـت. شـــبکه ســـازی خورا
هـــم پیوســـتگی موجـــود بین خوشـــه ها، 
زیرخوشـــه هـــا و خوشـــه هـــای اقمـــاری از 

طریـــق خـــط لولـــه هـــا، راه هـــای دریایی، 
زنجیـــره  مدیریـــت  ای،  جـــاده  و  ریلـــی 
کارآمد و پیچیـــده ای را در صنعت  تأمیـــن 
کشـــور  شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی ایـــن 

کرده اســـت.  امـــکان پذیـــر 
از  بســـیاری  نیـــز  تجـــاری  ســـازی  شـــبکه 
کاهـــش و بهـــره وری پـــارک  هزینـــه هـــا را 
هـــا را افزایـــش داده اســـت؛ برای مثـــال در 
کمپارک، یك تولیدکننـــده فناندی به نام 
کـــه قصـــد دارد تجهیزات   )Kemira( کمیـــرا
کی و پساب های صنعتی  تصفیه آب خورا
را بســـازد، بـــا شـــرکت بایر متریال ســـاینس 
تأمیـــن  کـــه   )Bayer Material Science(
کننده اسید هیدروکلریك و پیش سازهای 
پلـــی اورتـــان اســـت، همـــکاری تنگاتنگـــی 
دارد. بـــه ایـــن ترتیب، عـــاوه بر ماحظات 
زیســـت محیطی، نیـــازی به حمـــل و نقل 
جـــاده ای و ریلـــی وجود نـــدارد و مواد مورد 

تجارب کشورها در توسعه 
زنجیره ارزش در صنعت 

لمان پتروشیمی: کشور آ

بخش سوم

صنایع تکمیلی
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نیـــاز از طریـــق لولـــه هـــای توزیـــع داخلـــی 
شـــود.  می  منتقل 

خدمات پشتیبانی کامل و قوی
تأمیـــن امکانات تولیـــد از قبیـــل آب، برق، 
کمّیـــت  بخـــار، هـــوای فشـــرده و تدبیـــر در 
و کیفیـــت مـــورد نیاز توســـط شـــرکت های 
شـــرکت  قبیـــل  از  حـــوزه  ایـــن  در  پیشـــرو 
گیـــرد و در  کیورنتـــا )Currenta( صـــورت می 
واقـــع این شـــرکت مدیـــر و توســـعه دهنده 

کـــم پارک اســـت. 
گذاری مشترک  کیورنتا، حاصل ســـرمایه 
النکـــس  و   )Bayer( بایـــر  شـــرکت  دو 
)Lanxess( بـــوده و درحـــال حاضر قرارداد 
پـــروژه ســـاخت نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی 
شـــرکت  بیـــن  لورکـــوزن  ســـایت  در  بـــرق 

منعقـــد  کیورنتـــا  و   )Repower( ریپـــاور 
شـــده اســـت. از دیگر خدمات ارائه شـــده 
توســـط این شـــرکت ها می توان بـــه ارائه 
خدمـــات آنالیز صنعت، مدیریت زیســـت 
محیطـــی و ارائـــه دانش مـــورد نیـــاز برای 
دفع پســـماند، خدمات ایمنـــی و قابلیت 
اطمینـــان، ارائـــه برنامـــه هـــای آموزشـــی 
هـــای  آزمایشـــگاه  اجـــاره  مطالعاتـــی،  و 
تخصصصـــی به همراه نیـــروی متخصص 
و  عمومـــی  روابـــط  خدمـــات  ارائـــه  آن، 

کـــرد. رســـانه و... اشـــاره 
 شـــرکت هـــا مـــی تواننـــد با بـــرون ســـپاری 
فرآیندهـــای تجـــاری فرعـــی به ایـــن قبیل 
کنندگان خدمات، امکان توســـعه  تأمیـــن 
مجـــدد مـــدل تجـــاری خـــود را بـــه منظور 

تمرکـــز بر رقابـــت پذیـــری فراهم ســـازند. 

 نوآوری در فناوری 
و  ارتبـــاط صنایـــع شـــیمیایی  بـــه دلیـــل 
کـــز آمـــوزش  پتروشـــیمیایی آلمـــان بـــا مرا
کز تحقیقاتـــی، منابعـــی از ایده  عالـــی و مرا
های جدید در دســـترس ایـــن صنایع قرار 
دارد. بـــرای مثـــال در شـــرکت بایـــر متریال 
ســـاینس، ایده های جدیدی بـــرای تولید 
کربنـــات هـــا با  محصـــوالت جدیـــد از پلـــی 
گرفته  تمرکز بر صرفه جویی در وزن شـــکل 
اســـت. به این ترتیب بهره وری و در نتیجه 
آن، آزادی عمـــل در طراحـــی هـــای جدید 

بـــاال خواهـــد رفت. 
 

حضور شرکت های بزرگ و پیشرو 
حضـــور شـــرکت های عظیـــم، پیشـــرو و پر 
ســـابقه ای نظیـــر بایـــر، باســـف، بریتیـــش 
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پترولیـــوم، ســـابیك، دگوســـا و... بـــه طـــور 
قابـــل توجهی در ایجـــاد و توســـعه صنایع 
شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی آلمـــان مؤثـــر 
بـــوده اســـت؛ بـــرای مثـــال شـــرکت بایـــر، از 
گذاران عمـــده و فعال در ســـایت  ســـرمایه 
کـــم پـــارک اســـت. از طرف  هـــای مختلف 
دیگـــر، جذب شـــرکت های غیرشـــیمیایی 
کـــی تـــی )NKT(، موفقیت بزرگی  نظیـــر ان 
کیورنتـــا جهت توســـعه زیرســـاخت  بـــرای 

هـــای الزم بـــه حســـاب مـــی آید. 
 

نیروی انسانی متخصص 
وجود دانشگاه های بین المللی در سطح 
ایـــاالت و همچنیـــن برگـــزاری دوره هـــای 
آموزشـــی در ســـایت هـــا، ســـطح تخصص 
نیـــروی انســـانی مشـــغول در پـــارک هـــای 
شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی آلمـــان را بـــاال 
بـــرده اســـت. خدمات ترجمـــه و زبـــان نیز 
بـــرای مشـــتریان و اتبـــاع خارجـــی ارائه می 

 . د شو
 

مکان استقرار مناسب و دسترسی 
بازارهای مصرف  به 

بـــه  خـــوب  دسترســـی  کـــه  آنجایـــی  از 
زیرســـاخت هـــای حمـــل و نقـــل، یکـــی از 
عوامل مهم مکان یابی صنایع شیمیایی 
موفق اســـت، بزرگترین صنعت شیمیایی 
آلمان در وســـتفالن - راین شـــمالی و پس 

از آن در راینلنـــد - فاالتینیـــت و هســـه قرار 
کنـــار رودخانـــه رایـــن  کـــه هـــر ســـه در  دارد 
واقـــع شـــده انـــد. موقعیـــت مکانـــی ایـــن 
کم هزینه  مناطق شـــیمیایی، دسترســـی 
به مشـــتری را از طریق مجاورت با راه های 
آبـــی، بزرگـــراه هـــا، خـــط آهـــن و نزدیکی به 

فـــرودگاه ها ممکن ســـاخته اســـت. 
 

حفاظت از محیط زیست 
دفـــع و بازیافـــت پســـماندها و مـــواد زائد 
عاوه بر مســـائل زیســـت محیطی، دارای 
اهمیـــت اقتصـــادی بـــرای تولیدکنندگان 
کـــه از میـــزان ضایعات  بـــوده و هر مقـــدار 
تولیـــد  اقتصـــاد  نفـــع  بـــه  کاســـته شـــود، 

. ست ا
 بـــه همین علت، مطالعات عمیقی در این 
کـــه منجر به اســـتفاده  گرفته  باره صـــورت 
از سیســـتم هـــای پیشـــرفته بـــرای دفـــع 
پسماندها در پارک ها و مناطق شیمیایی 
آلمان شـــده است. خدمات ســـوزاندن و یا 
دفـــن زبالـــه های پـــارک های شـــیمیایی و 
گلخانه  گازهـــای  کاهـــش تولید  همچنین 
کیورنتـــا  ای توســـط شـــرکت هایـــی نظیـــر 

گیرد.  مـــی  صورت 

نتیجه گیری
منابـــع  اینکـــه  وجـــود  بـــا  آلمـــان  کشـــور 
ک مورد  هیدروکربـــوری اندکی دارد و خـــورا

نیـــاز صنعت شـــیمیایی و پتروشـــیمیایی 
مـــی  تأمیـــن  واردات  طریـــق  از  را  خـــود 
کنـــد، یکـــی از قـــدرت های برتر شـــیمیایی 
کشـــور  جهـــان محســـوب مـــی شـــود. این 
توانســـته با ایجاد خوشـــه هـــای تخصصی 
در قالـــب پـــارک های شـــیمیایی با ســـطح 
بـــاالی یکپارچگـــی و بـــا تمرکـــز بر نـــوآوری، 
کننـــدگان را  تقاضاهـــای پیچیـــده مصرف 
کنـــد به طـــوری که درآمـــد حاصل  تأمیـــن 
از فـــروش محصوالت شـــیمیایی آلمان در 
ســـال ۲۰1۵ نزدیـــك بـــه 1۴8 میلیـــارد یورو 

اســـت.  بوده 
صنعـت  شـد  اشـاره  کـه  طـور  همـان 
مزیـت  حفـظ  بـرای  آلمـان  پتروشـیمی 
رقابتـی خـود بـر پژوهـش و نـوآوری متمرکـز 
از 7۰ درصـد شـرکت هـای  بیـش  و  اسـت 
فعالیـت  آن  پتروشـیمیایی  و  شـیمیایی 
هـای تحقیقاتـی دارنـد. یافتـه هـای ایـن 
که در سـال ۲۰1۵  مطالعه نشـان می دهد 
کشـور آمریـکا، آلمـان بـا 18 درصـد  بعـد از 
اختراعـات  ثبـت  در  را  سـهم  باالتریـن 

اسـت.  داشـته  اروپـا  در  شـیمیایی 
هـای  ویژگـی  از  یکـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
هـای  حلقـه  در  شـده  تولیـد  محصـوالت 
نهایـی زنجیـره ارزش پتروشـیمی، افزایـش 
پیچیدگی فناوری در تولید این محصوالت 
در  توفیـق  دلیـل  بـه  آلمـان  کشـور  اسـت، 
نوآوری های تکنولوژیکی در توسعه متوازن 
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این صنعت دستاوردهای مطلوبی داشته 
مـواد  فـروش  ارزش  سـال ۲۰1۵  در  اسـت. 
شیمیایی تخصصی آلمان ۴۰ میلیارد یورو 
بوده و این رقم در مورد مواد پتروشیمیایی 

پایـه ۴8 میلیـارد یـورو بـوده اسـت. 
 دسـتیابی بـه چنیـن جایگاهـی از عوامـل 
شـیوه  کـه  میگیـرد  نشـئت  متعـددی 
مدیریـت و اداره ایـن صنعـت و توجـه ویـژه 
بـه راهبـرد فنـاوری عمـده تریـن دالیـل این 

اسـت.  موفقیـت 
تنظیـم  سـاختار  اینکـه  توجـه  قابـل  نکتـه 
پتروشـیمیایی  و  گـری صنعـت شـیمیایی 
آلمان، چندسـطحی اسـت. به این صورت 
کـه نقطـه نظـرات تولیدکننـدگان محلـی در 
جلسات منطقه ای مطرح، بررسی و جمع 
بندی شده و نتایج جلسات منطقه ای در 
نشسـت های هم اندیشـی ملی بیان شده 
و در نهایت مسـائل طرح شـده به جلسات 
بررسـی اتحادیـه اروپـا راه مـی یابـد. قوانیـن 
گـری اتخـاذ شـده در  کارکردهـای تنظیـم  و 

اتحادیـه اروپـا نیـز از طریـق همیـن سـطوح 
در الیـه هـای مختلـف ملـی، منطقـه ای و 

محلـی اعمـال مـی شـوند. 
درسطح منطقه و پارک نیز خدمات توسط 
توسعه دهندگان به فعالین حاضر در پارک 
ارائه می شـود. برای مثال در منطقه روهر، 
کت  کـم سـایت« بـه عنـوان یـك شـرا »سـتاد 
عمومـی- خصوصـی بیـن ایالـت وسـتفالن 
- رایـن شـمالی و تولیدکنندگان شـیمیایی 
پـارک  سـطح  در  و  دهنـده  توسـعه  نقـش 
شـرکت خصوصـی »کیورنتـا« نقـش توسـعه 

دهنـده را ایفـا مـی کنـد. 
 همچنیـن از تجربـه کشـور آلمـان مـی تـوان 
کـه عـاوه بـر شـیوه مدیریـت  گرفـت  نتیجـه 

صحیـح و توجـه بـه مقولـه فنـاوری؛ 
ایجـاد  طریـق  از  ک  خـورا پایـدار  تأمیـن   -

آن،  تنـوع  و  ک  خـورا شـبکه 
کامـل و قـوی و  - ارائـه خدمـات پشـتیبانی 
تعامـل بخـش هـای  بـرای  ایجـاد بسـتری 

مختلـف صنعـت، 

سـرمایه  و  بـزرگ  هـای  شـرکت  حضـور   -
ایـن  شـیمیایی  هـای  سـایت  در  گـذاری 

کشـور، 
واقـع  ازجملـه  مناسـب  اسـتقرار  مـکان   -
کنار رودخانه راین و دسترسی به  شدن در 
بازارها از پارامترهای مهم موفقیت صنعت 
پتروشیمی و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش 

در کشـور آلمـان بـوده اسـت. 

گیری نهایی و براسـاس  بنابراین در نتیجه 
صنعـت  زمینـه  در  آلمـان  کشـور  تجربـه 
پتروشـیمی مـی تـوان بـه ایـن مهـم اشـاره 
کـه شـیوه مدیریـت صحیـح در سـطوح  کـرد 
گـری،  تسـهیل  و  گـری  تنظیـم  مختلـف 
توجـه بـه مقولـه فنـاوری، توسـعه پـارک هـا 
و شـهرک هـای پتروشـیمیایی مـی توانـد در 
دسـتیابی بـه اهـداف صنعـت پتروشـیمی 
کلی اقتصاد  کشور در تحقق سیاست های 
بسـیار  توسـعه  ششـم  برنامـه  و  مقاومتـی 

مفیـد و راهگشـا باشـد.
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فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی فاکتورهای مالی و رفتار صادراتی 
شرکت های کوچک و متوسط در شرکت های کوچک و متوسط در 

بخش اولبخش اولیک اقتصاد نوظهوریک اقتصاد نوظهور

 چکیده
ماحظـــات مالـــی نقـــش مهـــم و موثری بر بین المللی شـــدن شـــرکت ها ایفاء مـــی کنند. با این حال، هنوز مشـــخص نیســـت که 
چگونه ادغام عوامل مالی مانند هزینه و ســـرمایه مرتبط با رفتار صادراتی شـــرکت های کوچک و متوســـط )SMEs( اســـت. هدف 
این مطالعه، بررســـی مشـــخصات مالی شـــرکت های کوچک و متوســـط در یک اقتصـــاد نوظهور با تمایز بیـــن غیرصادر کنندگان 
و صادرکنندگان اســـت. داده های نظرســـنجی از 35۶ شـــرکت کوچک و بزرگ در مالزی به منظور نشـــان دادن نحوه ارتباط هزینه 
هـــای درک شـــده، منابـــع مالی داخلـــی و محدودیت های ســـرمایه ای خارجـــی مرتبط با وضعیت صـــادرات آن ها مـــورد آنالیز قرار 
گرفت. از طریق مدل رگرســـیون لجســـتیک چندگانه، پی برده شـــد که صادرکنندگان منابع مالی داخلی باالتر و محدودیت های 
کنندگان  کمتری را در دسترســـی به ســـرمایه خارجی نیاز دارند. آن ها همچنین هزینه های صادراتی باالتری نســـبت به غیرصادر 
دارا می باشـــند. این مطالعه، به دانشـــگاهیان، کارآفرینان و سیاســـتگذاران کمک می کند که به درک جامعی از مشخصات مالی 

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

کلمات کلیدی
عوامل مالی؛ هزینه های درک شده؛ منابع مالی؛ محدودیت های مالی؛ رفتار صادر کننده؛ SMEs؛ کشورهای در حال توسعه
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مقدمه
کارها به منظور  کسب و  آزادی اقتصاد جهانی فرصت هایی برای 
ترین  عملی  صادرات  و  آورده  فراهم  خارجی  بازارهای  به  نفوذ 
کوچک و متوسط به منظور دستیابی  روش برای شرکت های 
شرکت  گرچه  ا  .)۲۰۰7 همکاران،  و  )لیندو  است  هدف  این  به 
در  پایدار  های  شرکت  کثر  ا نماینده  متوسط  و  کوچک  های 
عملیات  نظر  از  ها  شرکت  این  اما  هستند،  کشورها  از  بسیاری 
قرار  اقلیت  در  بزرگ  های  شرکت  با  مقایسه  در  صادرات  های 
گزارش  که توسط شرکت های SME در مالزی  دارند. همانطور 
کوچک و متوسط در مالزی در  شد، تنها 1۰ درصد شرکت های 
کننده بودند و حدود ۲۰ درصد مقدار صادرات  سال ۲۰1۰ صادر 
کمتر از  کشور را به خود اختصاص دادند. این رقم به مراتب  این 
ایتالیا، ۴۲  که ۳8 درصد SME در  اقتصادهای پیشرفته است 
کننده  درصد در فرانسه و 67 درصد در آلمان در سال ۲۰1۰ صادر 
شورای  گزارش  اساس  بر   .)SME صادرات  انداز  )چشم  بودند 
توسعه ملی SME مالزی در سال ۲۰1۰، عدم وجود سرمایه مالی، 
مدیریتی  ظرفیت  و  کارآفرینی  های  مهار  نوآورانه،  محصوالت 

همگی ممکن است در این اختاف نقش داشته باشند. 
رفتار  با  مرتبط  مالی  عوامل  بررسی  منظور  به  مطالعه  این 
مشابه  شد.  انجام  نوظهور  اقتصادهای  در   SME صادراتی 
هزینه  صادراتی  های  فعالیت  شدن،  المللی  بین  حاالت  دیگر 
های  عملیات  برای  نیاز  مورد  های  هزینه  از  فراتر  اضافی  های 
کند )مینتی و زیو، ۲۰11(. هزینه  داخلی به شرکت تحمیل می 
تا جابجایی  کشور محلی  تولید در  از هزینه  های قابل توجهی 
کننده مورد نیاز است. اشاره  محصول نهایی در بازارهای صادر 
المللی شدن شرکت ها یک فرایند رفتاری است  که بین  شده 
)مک دایوگال و اویات، ۲۰۰۰(. مشارکت صادراتی آن ها توسط 
که ممکن است  گرفته  درک اثر رفتار ریسک دار تحت تاثیر قرار 
گیرنده مدیریتی تاثیر  گذاری مالی تصمیم  این رفتار بر سرمایه 
مدت  کوتاه  دیدگاه  با  مالک   .)۲۰11 گاالن،  و  کدو  )آ باشد  گذار 
نگرش نامطلوبی نسبت به صادرات نشان می دهد، چون نیاز 
به زمان طوالنی تری برای سودآوری این استراتژی است )کوتاب 

و سینکوتا، 1۹۹۲، تانوس، 1۹۹7(. 
یکی دیگر از ماحظات ملی، منابع سرمایه ای کافی به منظور 
تحمل هزینه های اضافی از طریق مراحل توسعه صادرات است 

پیشنهاد  تجربی  مطالعه  چندین   .)1۹۹۲ سینکوتا،  و  )کوتاب 
کننده رشد شرکت  که قابلیت دسترسی به سرمایه تعیین  داد 
)بیکیتی و ترواتو، ۲۰۰۲، گرسی و اولوفسون، 1۹۹7، هیوچینسون 
گذاری  و زاویر، ۲۰۰6، اولیویرا و فورتوناتو، ۲۰۰6( و سطح سرمایه 
)چائو و فونگ، ۲۰۰۰، هیوچینسون، 1۹۹۵( است. در حوزه مالی 
کار عمدتا از طریق منابع داخلی  کسب و  SMEs، فعالیت های 
گسترش، حفظ  تامین مالی می شود )روسیل، ۲۰1۲(. به منظور 
کم بودجه مالی خارجی ترجیح داده می  درآمد و افزایش بسیار 
گذاری های  شود )کراپنتر و پترسون، ۲۰۰۲۹. بنابراین، سرمایه 
کارامد و عمدتا  صادراتی SMEs از طریق دارا بودن منابع مالی 

داخلی تحریک می شود. 
گرچه سرمایه از منابع خارجی برای SMEs ضروری است،  ا
گرفتن از منابع خارجی به منظور حفظ رشد ضروری است  وام 
همکاران،  و  ووس  تانوس، 1۹۹7،   ،۲۰۰۵ همکاران،  و  )گرگوری 
اغلب  مشابه  مالی  موسسات  یا  ها  بانک  حال،  این  با   .)۲۰۰7
اقتصادی  شایستگی  دلیل  به  ها  آن  به  دادن  وام  به  تمایل 
پایین )سیرکای و همکاران، ۲۰۰۵( و ویژگی های مالی ضعیف 
)گریفتی، ۲۰11( ندارند. در نهایت این امر نیازمند تامین هزنیه 
مالی خارجی بسیار هزینه بر است )بارو، ۲۰۰۲، کارپنتر و پترسون، 
محدودیت  ترتیب،  این  به   .)۲۰۰7 همکاران،  و  گرناوی   ،۲۰۰۲
با  های  شرکت  و  شده  صادرات  از  منابع  خارجی  ای  سرمایه 
دسترسی به سرمایه خارجی رشد بهتری نسبت به شرکت هایی 
دهند  می  نشان  شوند،  می  حمایت  داخلی  منابع  توسط  که 

)باتن و هیتهاوا، 1۹۹۹(. 
ادغام این ماحظات مالی سوال زیر را مطرح می کند چگونه 
صادراتی  رفتار  با  مرتبط  سرمایه  و  هزینه  مالی  عوامل  ادغام 
SMEs است؟ حجم قابل توجهی از منابع به بررسی متغیرهایی 
کننده را از شرکت های غیرصادر  که شرکت های صادر  پرداخته 

کننده در هر دو سطح مدیریتی و شرکتی تفکیک می سازد.
آنالیز  اما  نیستند،  مستثنی  امر  این  از  مالی  عوامل  گرچه  ا
تمایل به جداسازی و بخش بندی قابلیت دسترسی به سرمایه 
مالی به عنوان محرک )کالکا، ۲۰۰۲، منتی و زائو، ۲۰11( یا هزینه 
کاریجان،  های تحمل ناپذیر به عنوان یک مانع دارد )خان و 
درباره  کافی  اطاعات  هم  هنوز  متعاقبا،   .)۲۰1۰ شفرد،   ،۲۰11
که این عوامل به طور همزمان  گرفتن این  اثرات ترکیبی با در نظر 
کنند، وجود ندارد.  در طول فرایند بین المللی شدن ظهور می 
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ادغام عوامل مالی کشش و فشار برای درک بهتر رفتار استراتژیک 
شرکت ها ضروری است. عاوه بر این، تحقیقات اخیر در رابطه 
با ارتباط بین عوامل مالی داخلی و خارجی نسبتا مختلط است. 
کافی یک  که سرمایه  کنند  کثر مطالعات تایید می  که ا در حالی 
پیش نیاز برای رشد است )یزدانفر و تورنر، ۲۰1۳(، شواهد تجربی 
نشان داد که توانایی دستیابی به سرمایه خارجی به میزان قابل 
کند )وستد  توجهی تمایل بعدی به صادرات را پیش بینی نمی 

و همکاران، ۲۰۰1(. 
هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات مالی SMEs صادر 
کننده در اقتصاد نوظهور مالزی است. به طور  کننده و غیرصادر 
سرمایه  و  هزینه  ابزارهای  رفتار  و  اصلی  مالی  عامل  دو  خاص، 
ارتباط  نحوه  بررسی  منظور  به  متوسط  و  کوچک  های  شرکت 
هزینه های درک شده، منابع مالی داخلی و محدودیت سرمایه 
گذاری خارجی با وضعیت صادرات آن ها ادغام شد. این مقاله 
بازگشت سرمایه در  و  ارتباط بین ریسک مالی  بررسی عملی  با 
کند  کمک می  فرایند بین المللی شدن به منابع در این زمینه 
)کاوسگیل و همکاران، ۲۰1۳(. مبنای نظری این مطالعه ریشه 
کویلو  و  جونز  توسط  شرکت  یک  شدن  المللی  بین  مدل  در 
که اثرات عوامل مالی در هر دو سطح فردی و شرکتی  )۲۰۰۵( دارد 
کارآفرینان را به  مشخص می شود. سطح فردی دیدگاه فلسفی 
گیرد )درک و نگرش  گذار یک شرکت در نظر می  عنوان سرمایه 

که سطح  ها به سمت ریست های بین المللی شدن(، در حالی 
حمایت   )RBV( منابع  بر  مبتنی  دیدگاه  نظریه  توسط  شرکتی 
که دارایی ها یا منابع یک شرکت وقف فرایندهای توسعه  شده 

گردد )کالکا، ۲۰۰۲(.  کار می  کسب و 
چون  است،  ارزشمند  مطالعه  این  در  شده  اتخاذ  رویکرد 
تصمیمات  بر  مالی  تاثیرات  درباره  عمومی  سواالت  بررسی  به 
که در تحقیقات  گردازد  صادرات SMEs در بازارهای نوظهور می 
از  مطالعه  این  خاص،  طور  به  بود.  شده  گرفته  نادیده  قبلی 
که رشد  کشور در حال توسعه  اطاعات تجربی در مالزی، یک 
اقتصادی آن تاحد زیادی توسط مدل توسعه مبتنی بر صادرات 
و  کاوسگلی  )رینهاردت، ۲۰۰۰،  کرد  استفاده  تحریک می شود، 
و  المللی  بین  تجارت  وزارت  اعام  اساس  بر   .)۲۰1۳ همکاران، 
حدود ۲۰۰  سال ۲۰1۰  در  کشورها  کل  صادرات  مالزی،  صنعت 
که این میزان در سال  میلیارد دالر بوده و پیش بینی می شود 
۲۰1۵ به 6۹۰ میلیارد دالر برسد. همچنین، گزارش رقابت پذیری 
جهانی ۲۰1۵ – ۲۰1۴ توسط مجمع جهانی اقتصاد، بخش مالی را 
کرد و بنابراین، این مطالعه  در بازارهای توسعه یافته رتبه بندی 
از دیگر اقتصادهای نوظهور که به صورت سنتی مورد مطالعه قرار 

گرفته بود، متمایز است. 
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بررسی مقاالت 
مانع  یک  عنوان  به  شد(  )درک  هزینه های 

صادرات
تولید  هزینه  بین  تفاوت  عنوان  به  الملی  بین  تجارت  هزینه 
توسط  شده  پرداخت  هزینه  و  مبداء  کشور  در  ای  حاشیه 
کشور مقصد تعریف می شود )خان  کنندگان نهایی در  مصرف 
نقل  و  به هزنیه های حمل  ها  این هزینه  کاریجان، ۲۰11(.  و 
و  از مرزی صریح  فراتر  طبیعی، هزینه های مرزی، هزینه های 
کاریجان،  کرد )خان و  هزینه های فراتر از مرزی ضمنی تقسیم 
و  داخلی  های  هزینه  به  صادرات  های  هزینه  معموال،   .)۲۰11
خارجی تقسیم می شود. هزینه های داخلی اشاره به سرمایه 
اصاح  هزینه  مانند  ها  شرکت  عملیات  در  شده  انجام  گذاری 
کارکنان دارد )وروال و دونکرز،  محصول، هزینه تولید و آموزش 
که  که هزینه خارجی اشاره به هزینه هایی دارد  ۲۰۰۲(، در حالی 
از  را  بازارهای داخلی و خارجی  که  از اطاعات ناقص و موانعی 
کند، مانند مالیات واردات تحمیل شده به دولت  هم جدا می 
های خارجی ظهور می کند )بلنز – کریستوبال و همکاران، ۲۰۰8، 

اسفرد، ۲۰1۰(. 
کارآفرینی بین المللی شامل رفتار ریسک پذیر فراتر از مرزهای 
ملی به منظور خلق ارزش در یک سازمان است )مک دوگال و 

اویات، ۲۰۰۰(. این ویژگی در توضیح رفتار صادرات و به ویژه در 
که صاحبان آن نقش مهمی در تحریک وضعیت   SMEs میان
هزینه  وقوع  است.  ضروری  کنند،  می  ایفاء  شرکت  استراتژیک 
که  گیرندگان است  های صادرات محرک درک در میان تصمیم 
به تعهدی برای پیگیری تفسیر می شود. مدل Uppsala تصریح 
المللی شدن شرکت ها  بین  به مشارکت در  تعهد  که  کند  می 
ضروری است )جانسون و والن، 1۹77(. تعهدات روانشناسی و 
نگرشی تاحدی از ماحظات مالی مربوط به هزینه ها شروع شده 
کسب اطاعات بیشتر است )تان و همکاران،  و شامل عاقه به 
کافی دانش الزم برای هدایت  ۲۰۰7(. بر همین اساس، اطاعات 
بازار صادرات را فراهم آورده و بنابراین باعث تشویق شرکت ها به 
گردد )مینتی و زیو، ۲۰11(. با این حال، هزینه های  صادرات می 
که  کرده  باالی صادرات اغلب برداشت های نامطلوبی را ایجاد 
که ممکن  شرکت ها تمایل به تحمل ریسک نیستند، هر چند 

است این ریسک سودآوری بیشتری را در پی داشته باشد. 
سرمایه  که  کند  می  استدالل  المللی  بین  تجاری  منابع 
گذاری های صادراتی SMEs مشخصه ی کارآفرینی از نظر ریسک 
کویلو، ۲۰۰۵(. همچنین،  پذیری و تهاجم رقابتی است )جونز و 
صنعتی  های  شرکت  برای  صادرات  رفتارهای  نظری  مدل 
که اهداف و رفتارهای بعدی توسط  کند  کوچک تر عنوان می 
کسین و  اعتقاد مدیریت به ارزش مالی صادرات شکل می گیرد )آ
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همکاران، 1۹۹۴(. این ویژگی نگرش های منفعانه ای را نسبت 
غیرقابل  ها  هزینه  که  صورتی  در  دهد،  می  نشان  صادرات  به 
تحمل و باال باشد، بنابراین، ریسک های مالی بزرگتر از درآمد 

بالقوه خواهد بود. 
از منظر RBV، منبع صاحیت های شرکت ها می تواند در 
محدوده ی نهاده های فیزیکی ملموس تا دارایی های ناملموس 
سرمایه انسانی و فکری باشد )ورنفلت، 1۹8۴(. با این حال، پی 
که دارایی های ناملموس برتر از دارایی های ملموس  برده شد 
در تعیین عملکرد یا مزیت رقابتی پایدار احتمالی شرکت ها می 
کارآفرینی  نظریه  همچنین،   .)۲۰۰7 همکاران،  و  )هیت  باشد 
کارآفرینان منبع انسانی اصلی  که توانایی های  کند  تصریح می 
های  ویژگی  کیو، ۲۰۰۵(.  )آ دارند  اختیار  در  ها  شرکت  که  بوده 
که در طول تصمیم  کیفیت ذهنی آن هاست  کارآفرینان شامل 
کیو،  گیری استراتژیک مانند مشارکت در صادرات حیاتی است )آ
که آرزوها،  ۲۰۰۵، فاهی، ۲۰۰۲(. مطالعات تجربی نشان می دهد 
شروع  به  عاقه  محرک  کارآفرینان  درک  و  انتظارات  اعتقادات، 
پاسترانک،  و  جافی   ،1۹81 ناوین،  و  )کاوسگلی  است  صادرات 
این  واقع،  در   .)1۹78 همکاران،  و  پائول   – وایدرشیم   ،1۹۹۴
ویژگی ها ماهیتی فعال، منطقی، پرخاشگرانه تر و رفتار صادراتی 

استراتژیک محور دارند )لئوندو و همکاران، ۲۰۰7(. 

منابع مالی به عنوان یک محرک صادرات
تمایل به ورود به بازارهای خارجی توسط درک و نگرش مطلوب 
در رابطه با بین المللی شدن همراه با قابلیت دسترسی به منابع 
کویلو، ۲۰۰۵(.  )از جمله منابع مالی( تحریک می شود )جونز و 
سرمایه مالی به عنوان یک دارایی عمل می کند، چون شرکت ها 
کافی از عملیات های  با دارا بودن سرمایه مالی قادر به حمایت 
فعلی و آینده خود خواهند بود )گراناوی و همکاران، ۲۰۰7(. بر 
همین اساس، مشارکت در صادرات فقط برای شرکت های تولید 
کثر هزینه های  کافی انجام می شود، چون ا کننده با نقدینگی 

ورود باید از قبل پرداخت شود )مینتی و زیو، ۲۰11، زیا ۲۰۰8(.
که رشد شرکت ها از  کند  الگوی سنتی RBV استدالل می 
طریق توسعه یا بهره برداری از منابع و قابلیت های موجود قابل 
دستیابی است )ورنفلت، 1۹8۴(. در واقع، وقف منابعی مانند 
دارایی های مالی ناهمگنی را در رشد و عملکرد شرکت ها تعریف 

المللی شدن  )بارنی، 1۹۹1(. مطالعات مربوط به بین  کند  می 
عوامل  از  طیفی  شناسایی  منظور  به   RBV بررسی  به   SMEs
رفتارهای  توضیح  منظور  به  مالی  منابع  جمله  از  ای  سرمایه 
صادراتی آن ها می پردازد )واستد و همکاران، ۲۰۰1، ویدرشیم – 
که  پائول و همکاران، 1۹78(. شواهد تجربی پیشنهاد می دهد 
وجود سرمایه مالی قوی شرکت ها را تشویق به شروع صادرات 

کند )کالک، ۲۰۰۲، مینی و زایو، ۲۰11(. می 
در حوزه مالی SME، بسیاری از شرکت ها به شدت متکی 
کسب  های  فعالیت  بودجه  تامین  برای  داخلی  مالی  منابع  بر 
کار خود می باشند، چون اغلب سرمایه خارجی محدود می  و 
توسعه،  حال  در  کشورهای  در  وژه  به   .)۲۰1۲ )روسلی،  باشد 
از  داخلی  صورت  به  را  خود  های  عملیات  مالی  هزینه   SME
کسب تدریجی سرمایه خارجی  طریق درآمد حفظ شده قبل از 
کارپنتر و پترسون، ۲۰۰۲(.  کنند )باتن و هاتیوا، 1۹۹۹،  تامین می 
و   SME داخلی  مالی  های  ویژگی  ارزیابی  بنابراین،  بنابراین، 
بررسی روابط آن با رفتار استراتژیک آن ها ضروری است. ابتدا، 
کید دارد )گریفت،  دارایی های مالی بر عملکرد مالی برجسته تا
گیری می  که از نظر سودآوری و بهبود جریان نقدی اندازه   )۲۰11
شود )باتن و هیتوا، 1۹۹۹(. دوم، وضعیت مالی توسط فراهمی 
که برای حفظ رشد شرکت ها ضروری است، اندازه  منابع قوی 
گیری می شود )گریفت، ۲۰11(. سوم، ویژگی های مالی به دارا 
به  وثیقه هنگام دستیابی  به عنوان  نقدی  بودن دارایی های 

سرمایه خارجی نسبت داده می شود )باتن و هیتوا، 1۹۹۹(. 

محدودیت مالی خارجی 
سرمایه  کسب  توانایی  ها،  شرکت  برای  رشد  دیگر  مالی  منبع 
خارجی است )واتسد و همکاران، ۲۰۰1(. تامین مالی از شرکت 
و  )وس  است  ضروری   SMEs رشد  و  بقاء  برای  خارجی  های 
را به  این مساله  کثر مطالعات  ا این حال،  با  همکاران، ۲۰۰7(. 
 SMEs برای به عنوان یک دارایی  َنه  و  عنوان یک محدودیت 
جانسون،  و  برنارد  همکاران، ۲۰۰6،  و  )بیک  گیرند  می  نظر  در 
کراسی و الوفسون، 1۹۹7، ال سعید و  ۲۰۰۴، چائو و فانگ، ۲۰۰۰، 
همکاران، ۲۰1۳، هوتچینسون و زاویر، ۲۰۰6، تانوس، 1۹۹7، زیا، 
کاهش تامین بودجه  ۲۰۰8(. محدودیت سرمایه ای به عنوان 
گذاری می شود  که منجر به سطح پایین تر سرمایه  تعریف شده 
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پیشنهاد  صادراتی،  رفتار  حوزه  در   .)۲۰۰6 همکاران،  و  )بیک 
که تامین منبع مالی خارجی به منظور حذف موانع مالی  شده 

ضروری است )وستد و همکاران، ۲۰۰1(. 
موسسات  یا  متعارف  های  بانک  از  خارجی  بودجه  کمبود 
مالی مشابه در میان SMEs توسط چندین عامل ایجاد می شود. 
گذاری  اول، بسیاری از SMEs عملکرد مالی ضعیفی را با سرمایه 
باال  میر  و  مرگ  و  کافی  نا های  دارایی  پایین،  سودآوری  پایین، 
کرازکی و همکاران، ۲۰۰۵،  نشان می دهند )باتن و هتیاو، 1۹۹۹، 
بازپرداخت  انداز  چشم  طلبکاران  از  بسیاری   ،)۲۰11 گریفیت، 
که، SMEs فاقد  گیرند. دوم این  خود را ریسک پذیر در نظر می 
برای  سنجی  امکان  گزارشات  ارائه  منظور  به  الزم  های  مهارت 
برنامه های وام خود هستند و بنابراین، باعث عرضه اطاعات 
کافی از طریق سوابق مالی نظارت نشده می گردد )باتن و هتیاو،  نا
کی و همکاران،  1۹۹۹، برور، ۲۰۰7، کراسی و اولفسون، 1۹۹7، کیزرا
که ارزیابی برنامه ریزی  ۲۰۰۵(. به این ترتیب، طلبکاران پی بردند 
کی و  گذاری آن ها در بازارهای خارجی دشوار است )کیزرا سرمایه 
همکاران، ۲۰۰۵(. نظریه عدم تقارن اطاعات بیانگر این است یک 
که متقاضیان دانش بیشتری درباره  شکاف اطاعاتی هنگامی 
گذاری نسبت به طلبکاران دارند، اما قادر به انتقال این  سرمایه 
اطاعات نیستند، وجود دارد )استیگلر، 1۹61(. به منظور غلبه بر 
این مشکل، SMEs باید استراتژی هایی را جهت رفع عدم تقارن 

اطاعاتی اتخاذ کنند )تانوس، 1۹۹7(. 
می  پیشنهاد  معامله  های  هزینه  نظریه  که،  این  سوم 

پردازش معامات مالی  برای  ثابت  اداری  که هزینه های  دهد 
)ویلیامسون،  است  مشابه  درگیر،  واحدهای  تعداد  از  صرفنظر 
واحدها  تعداد  افزایش  ثابت،  هزینه  هر  برای  بنابراین،   .)1۹81
کاهش متوسط هزینه در هر واحد است. این اصل  متناسب با 
 ،۲۰1۳ همکاران،  و  سعید  )ال  دهد  می  نشان  را   SMEs عیب 
تانوس، 1۹۹7(، چون طلبکاران در تصویب وام های با مقیاس 
بخش  حوزه  در  چهارم،   .)۲۰1۰ )تامپی،  دارند  تردید  کوچک 
مالی صادرات، ریسک بازپرداخت در میان SMEs به طور قابل 
ماحظه ای باالست، چون آن ها به شدت وابسته به جریان 
نقدی از معامات صادرات به منظور بازپرداخت وام های خود 
می باشند )تانوس، 1۹۹7(، بنابراین، این مساله شانس آن ها را 

برای دستیابی به سرمایه خارجی به خطر می اندازد. 
حال  در  کشورهای  در  خارجی  سرمایه  های  محدودیت 
توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته شایع تر است )کیزارکی 
بازارهای  تامپی، ۲۰1۰(. موسسات مالی در  و همکاران، ۲۰۰۵، 
نوظهور، دارای انحصار مجازی خود هستند، بنابراین، افزایش 
هزینه های وام دهی و محدودیت توانایی دستیابی به منابع 
خ خواهد داد )ایوب و فریکسانت، ۲۰1۴، چائو و  مالی خارجی ر
کشورهای توسعه یافته  فونگ، ۲۰۰۰(. در مقابل، شرکت ها در 
دارای فرصت های بهتری به منظور دسترسی به بودجه مالی 
های  برنامه  ایجاد  از   )۲۰۰6 زیویر،  و  )هوتچینسون  خارجی 
که به ندرت در  بودجه عمومی هستند )زیکینی و ونتورا، ۲۰۰۹( 

کشورهای در حال توسعه وجود دارد. 
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