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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

پتروشیمی به عنوان پتروشیمی به عنوان 
یکی از بخش های اصلی یکی از بخش های اصلی 

، طالیه دار  ، طالیه دار صنعتی کشور صنعتی کشور
ایجاد ارزش افزوده در ایجاد ارزش افزوده در 

منابع نفت و گاز استمنابع نفت و گاز است
کشـور،  پتروشـیمی بـه عنـوان یکـی از بخـش هـای اصلـی صنعتـی 
گاز اسـت. ایـن  طالیـه دار ایجـاد ارزش افـزوده در منابـع نفـت و 
صنعـت بـه عنـوان دارنـده مقـام اول صـادرات غیرنفتـی در جهـت 
کردن فناوری،  کشـور، توسـعه پایدار، بومی  شـکوفایی اقتصادی 
 ... و  اشـتغال  ایجـاد  )تکمیلـی(،  پاییـن دسـتی  توسـعه صنایـع 

عمـده  می دانیـد  کـه  همانطـور  دارد.  برعهـده  اساسـی  نقشـی 
ک، دسترسـی به  تریـن مزایـای ایـن صنعـت در ایـران، تنـوع خورا

آب هـای آزاد و نیـروی انسـانی متخصـص اسـت.
صنعـت  روز  عنـوان  بـه  کشـور  تاریـخ  در  دی مـاه  هشـتم 
گوشـه ای از زحمـات مـردان و زنانـی  گردیـد تـا  پتروشـیمی ثبـت 
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کـه در توسـعه و افتخـار  را جاودانـه نمایـد 
آفرینـی ایـن صنعـت ارزش آفریـن نقشـی 

انـد.  داشـته  مانـدگار 
پنجـاه و ششـمین سـالگی شـکوفایی 
صنعت پتروشـیمی ایران در حالی سـپری 
کـه همچنـان تأثیـر شـرکت ملی  کنیـم  مـی 
صنایع پتروشـیمی بر بخش های مختلف 
صنعـت، اقتصاد و حتی جامعه و فرهنگ 

کشـورمان روشـن و چشـم گیر بوده اسـت.
گذشـت بیـش از  نیـم قـرن از تأسـیس 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی فرصتـی 
اسـت مغتنـم تـا بتـوان بـا شـناخت ژرف و 
تحلیـل دقیـق عملکردهـا در تمامـی ابعـاد 
بـا  سیاسـت ها  مشـی ها،  خـط  اصـالح  و 
بـرای  را  روشـن تر  آینـده ای  افـزون  توانـی 

کشـورمان رقـم زد. صنعـت و اقتصـاد 
ایـران  گفـت  می تـوان  قطـع  طـور  بـه 
کشـور  هـر  از  قبـل  کـه  اسـت  کشـوری 
در  بلکـه  خاورمیانـه  در  تنهـا  نـه  دیگـری 
زمینـه ی  در  را  خـود  فعالیت هـای  آسـیا 
آغـاز  پتروشـیمیایی  فرآورده هـای  تولیـد 
کـرده و در ایـن رشـته سـابقه طوالنـی دارد. 
دهه هـای  در  صنعـت  ایـن  خوشـبختانه 
کشـور بـه سـرعت رشـد و  1370 و 1380 در 
پیشـرفت نمود و توانست جایگاه مطلوبی 
دهـد.  اختصـاص  خـود  بـه  منطقـه  در  را 
قـرن  نیـم  گذشـت  بـا  آن چـه  اینـک 
در  پتروشـیمی  صنعـت  ایجـاد  از  تجربـه 
تالشـی  نتیجـه  گردیـده  حاصـل  ایـران 
که تمامی دلسـوزان این صنعت در  اسـت 
و  مدیران،کارکنـان  داشـته اند.  نقـش  آن 
کـه در طـول این سـال ها در  متخصصینـی 
کردنـد و تـا  راه توسـعه ایـن صنعـت تـالش 
امروز و در پنجاه سـالگی، این نهال بتواند 

گردد. به درخت تنومند و مثمری تبدیل 
پتروشـیمی  صنعـت  دسـتاوردهای 
و   هـا  مجتمـع  تولیـدات  میـزان  در  تنهـا 
درآمدزایـی  و  پروژه هـا  فیزیکـی  پیشـرفت 

نمی شـود.  خالصـه  اقتصـادی 
رسـیدن  بـرای  پتروشـیمی  صنعـت 
راه   1404 انـداز  چشـم  سـند  اهـداف  بـه 
طوالنـی و پـر پیـچ و خمـی را پیـش رو دارد 
تـا بتواند به جایـگاه اول اقتصادی، علمی 
و فـن آوری در سـطح منطقـه« دسـت یابـد 
تالشـی  و  اسـتوار  همتـی  بـا  تنهـا  ایـن  و 
همیـن  در  اسـت.  یافتنـی  دسـت  گیـر  فرا
پتروشـیمی  جهـش  دو  درجریـان  راسـتا 
ایـران و بـا اجـرای طرح های فعـال و طرح 
هـای راهبـردی برنامه ریزی شـده ، تعداد 
مجتمـع هـای پتروشـیمی از 56 مجتمـع 
در سال 99 به 134 مجتمع در سال 1405 
گـذاری هـای  فزونـی یافتـه و بـا سیاسـت 
جدیـد  هـای  طـرح  تعریـف  شـده  انجـام 
ک  پتروشـیمی بـه سـمت اسـتفاده از خورا
هـای پایه این صنعت نظیر متانول سـوق 

داده خواهـد شـد.
در واقـع تنـوع محصوالت پتروشـیمی 
طرح هـای  از  بهره بـرداری  از  پـس  نیـز 
افزایـش  پتروشـیمی  سـوم  و  دوم  جهـش 
قابـل مالحظـه ای خواهد داشـت و تأمین 
نیـاز داخـل در اولویت شـرکت ملی صنایع 
ایـن  تحقـق  از  پـس  و  اسـت  پتروشـیمی 
محصـوالت  از  برخـی  می تـوان  جهش هـا 

کـرد. وارداتـی را در داخـل تولیـد 
کیـد موکد داشـت  بایـد بـر ایـن مهـم تا
کـه هـدف اصلـی و بنیادیـن از جهـش دوم 
کاهش خام فروشی و  و سـوم پتروشـیمی، 
تکمیـل زنجیـره ارزش صنعت پتروشـیمی 

اسـت. در همیـن راسـتا تولیـد محصـوالت 
هـدف  بـا  اسـتراتژیک  و  متنـوع  جدیـد، 
تامین نیاز داخل در درجه نخسـت و پس 
از آن صـادرات محـوری، بـرای جهـش هـا 
گانـه پتروشـیمی  تـا سـال 1405 هـدف  دو 

گـذاری شـده اسـت.
صنعت پتروشیمی میراث این شرکت 
صنعتـی  گـذاردن  باقـی  کشـورمان  بـرای 
کـه در  پتروشـیمی  نـام صنعـت  بـه  اسـت 
سـالهای اخیـر در زمینـه تولید محصوالت 
متعـارف و پایـه بـه موفقیت هـای عظیمی 
در  طرح هـای  بـا  و  اسـت  یافتـه  دسـت 
بـه  نزدیـک  آینـده ای  در  کـه  اجـرا  دسـت 
صنایـع  بزرگتریـن  جـزء  می رسـند،  ثمـر 
تولیدکننـده بـا مـواد آروماتیکـی، اولفینـی 
شـد.  خواهیـم  جهـان  در  متانـول  و 
پیشـرفت های صنعت پتروشیمی، نشانه 
ای از توانایـی هـای علمـی و فنـی ایـران و 
کارکنان صنعت پتروشیمی  ایرانی است و 

از ایـن بابـت بـر خـود مـی بالنـد. 
امید این صنایع آنست، که آینده مانند 
حال نباشد، چه اینکه کشور در جهش اول 
توان  می  حق  به  که  پتروشیمی،  صنعت 
بیشتر آنرا به پای دولت اصالحات نوشت، 
پتروشیمی  که  نسبی  ازمزیت  نتوانستند 
های کشور به وفور از آن استفاده کرده و می 

کنند، بهره مند شوند. 
متاسـفانه به دلیل سود آوری بیشتر، 
صادرات محوری در برنامه پتروشـیمی ها 
بـه یـک اصـل اساسـی بـدل شـد و تامیـن 
صـورت  داخـل،  ناچیـز  نسـبت  بـه  نیـاز 
کـه مـا در برخـی از  نپذیرفـت، بـه وجهـی 
گـروه هـای پلیمـری نیازمنـد واردات بـوده 

و هسـتیم.
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پتروشیمی صنعتی پتروشیمی صنعتی 
پیشرو در توسعه پیشرو در توسعه 

صادرات غیرنفتی استصادرات غیرنفتی است
گفت وگو 

کشور  غیرنفتی  صادرات  محور  به  پتروشیمی  امروز 
به دلیل  این صنعت  از  تبدیل شده است، حمایت 
توجه  مورد  باید  باال،  اشتغال  و  افزوده  ارزش  ایجاد 
گیرد، زیر این صنعت، صنعتی پیشرو در توسعه  قرار 

صادرات غیرنفتی تلقی می شود.
پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت ایران 
در زنجیره تولید است،  این صنعت، صنعتی پیشرو 

در توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می شود، باید 
با جذب سرمایه های جدید به پیشرفت این صنعت 
کمک کنیم، زیرا توسعه این صنعت می تواند به نوعی 

تحریم ها را خنثی کند.
این بخشی از صحبت های احمد مرادی، نایب 
در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
خصوص صنعت پتروشیمی است که در زیر می خوانید:
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شـرایط  در  پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه 
کشـور  اقتصـاد  در  نقشـی  چـه  کنونـی 

دارد؟
صنعـت  اصلـی  ارکان  از  یکـی  پتروشـیمی 
اسـت،  تولیـد  زنجیـره  در  ایـران  نفـت 
توسـعه  در  پیشـرو  صنعتـی  پتروشـیمی 
شـود  مـی  محسـوب  غیرنفتـی  صـادرات 
رفـع  و  پتروشـیمی  صنعـت  توسـعه  بـا 

در  خوبـی  دسـتاوردهای  آنهـا،  مشـکالت 
آینـده خواهیـم داشـت. همچنیـن بایـد بـا 
جـذب سـرمایه های جدیـد بـه پیشـرفت 
توسـعه  زیـرا  کنیـم،  کمـک  صنعـت  ایـن 
ایـن صنعـت می تواند به نوعـی تحریم ها را 

کنـد. خنثـی 
کاهـش درآمدهای نفتـی در نتیجه  بـا 
تحریم هـای یکجانبـه آمریـکا علیـه ایـران، 

صنعت پتروشـیمی با توجه به نقش مهم 
کشـور، اهمیـت  خـود در درآمدهـای ارزی 

دارد. فوق العـاده ای 
بـه محـور صـادرات  پتروشـیمی  امـروز 
اسـت،  شـده  تبدیـل  کشـور  غیرنفتـی 
ایجـاد  دلیـل  بـه  ایـن صنعـت  از  حمایـت 
مـورد  بایـد  بـاال،  اشـتغال  و  افـزوده  ارزش 

گیـرد. قـرار  توجـه 
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جهـش تولیـد در صنعـت پتروشـیمی را 
کنیـد و ایـن افزایـش  چطـور ارزیابـی مـی 
خواهـد  اثراتـی  چـه  آینـده  در  تولیـد 

داشـت؟
بـا افتتـاح طرح هـای متنـوع پتروشـیمی، 
کشـور، طیـف  کنـون صنایـع پتروشـیمی  ا
متانـول،  نظیـر  محصوالتـی  از  متنوعـی 
پلی پروپیلن، الفین و غیره را تولید می کند 
کـه باعـث بی نیازی بیشـتر کشـور از واردات 
و صرفه جویـی ارزی خواهـد شـد. تـا پیـش 
از ایـن، سـهم ایـران از ظرفیـت محصوالت 
پتروشـیمی جهـان بیـش از ۲ درصـد بـوده 
است هدف ایران دستیابی به سهم تولید 
کـه بـا تالش هـای  بیشـتری اسـت، هدفـی 
گسـترده بـه نظـر می رسـد دسـتیابی بـه آن 

چنـدان دور از دسـترس نخواهـد بـود.
گرفتـه  ایـن جهـش در حالـی صـورت 
که میزان تولید مواد پتروشـیمی در ایران 
و تـا زمـان پیـروزی انقـالب، تقریبـا ناچیـز 
کاال در  بـود و ایـران ناچـار بـود برای تولیـد 
کشـور، مواد اولیه پتروشـیمی را به  داخل 
کند و  کشور وارد  ج از  کامل از خار صورت 
کشورهای  همین مسـئله بر وابسـتگی به 

دیگـر می افـزود. البتـه هـر سـاله بـر میـزان 
کشـور  پتروشـیمی  محصـوالت  صـادرات 
افزوده شـده اسـت و صادرات محصوالت 
پتروشـیمی، میلیون ها دالر ارزآوری برای 

کشـور داشـته است. 

صنعت پتروشـیمی چگونـه می توانـد در 
اشـتغال  افزایـش  و  کشـور  بـرای  ارزآوری 

نقـش داشـته باشـد؟
صنعـت پتروشـیمی همـواره نقـش موثری 
کـه  گونـه ای  کـرده اسـت بـه  در بـازار ارز ایفـا 
ارز  نیازهـای  از  زیـادی  کنـون درصـد  ا هـم 
کشـورمان در بخـش صـادرات غیر نفتـی از 
این صنعت پیشـرو و مهم تامین می شـود 
و بـه نوعـی ایـن صنعـت ثبات دهنـده بـازار 

ارز محسـوب مـی شـود.
بـا وجـود برخـی  صنعـت پتروشـیمی 
صـادرات  بـا  مـدت،  ایـن  در  چالش هـا 
محصوالتـی متنـوع و ارزشـمند و تجربـه 
زیـادی  بخـش  مالحظـه،  قابـل  رشـد 
خـود  بـه  را  کشـور  غیرنفتـی  صـادرات  از 
کـه از نظـر اقتصـادی یـک  اختصـاص داد 

می شـود. محسـوب  جهـش 

ایـن صنعـت در بخش هـای مختلـف 
و در تقویـت زیرسـاخت ها موفقیت هـای 
خوبی کسب کرده است، همچنین نقش 
این صنعت در افزایش اشـتغال به ویژه در 
کشـور قابل چشم پوشـی  مناطق مختلف 

نیست.

روی  بـر  چقـدر  اقتصـادی  تحریم هـای 
اسـت؟ تاثرگـذار  پتروشـیمی  صنعـت 

وابسـتگی اقتصـاد مـا بـه درآمدهـای ارزی 
منابـع  مهم تریـن  و  نیسـت  قابل انـکار 
ارزآوری کشـورمان هـم فروش نفت اسـت. 
نفـت  فـروش  افزایـش  و  کاهـش  بنابرایـن 
بـه طـور مسـتقیم در میـزان ذخایـر ارزی و 
نوسـانات آن در بـازار تاثیـر می گـذارد. وقتی 
کـه درآمدهـای نفتـی در تهدیـد تحریـم قرار 
گرفـت، پتروشـیمی ها و پاالیشـگاه ها پـا بـه 
کتشـاف نفتی  پای پروژه های اسـتخراج و ا

توسـعه یافـت.
بـا افزایـش درآمدهـای ناشـی از فـروش 
محصوالت پتروشیمی، برخی از هلدینگ 
های پتروشیمی هم وارد لیست تحریم ها 
شدند. البته تحریم صنعت پتروشیمی به 
راحتِی نفت خام نیست و به گفته بسیاری 
از کارشناسان داخلی و خارجی این حوزه، 
اساسـًا پتروشـیمی ها تحریم ناپذیرنـد، امـا 
بـه هرحـال تحریـم محدودیت هایـی را نیز 

کرد. ایجـاد خواهد 

طرح هـای پیشـران صنعـت پتروشـیمی 
صنعـت  ایـن  توسـعه  در  نقشـی  چـه 

دارنـد؟
ادامـه  ایـن طرح هـا مکمـل  تردیـد  بـدون 
کل صنعـت پتروشـیمی هسـتند. توسـعه 
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یکی از برنامه های پیش بینی شـده تأمین 
نیاز صنایع داخلی است که با بهره برداری 
از طرح هـای پیشـران بخـش عمـده ای از 

کشـور بـرآورده مـی شـود. نیازهـای 
کاهـــش  ارزش،  زنجیـــره  توســـعه 
خام فروشـــی، ارزش افـــزوده بیشـــتر بایـــد 
بـــا جدیـــت پیگیـــری شـــود، همچنیـــن 
کلیدی و  هلدینگ های پتروشیمی نقش 
تعیین کننده ای در طرح های توســـعه ای 
صنعـــت ایفـــا می کننـــد، ایـــن شـــرکت ها 
بخشـــی از درآمـــد خـــود را در طرح هـــای 
زنجیـــره  تحقـــق  مســـیر  در  توســـعه ای 
ارزش ســـرمایه گذاری و بعضـــی از آنهـــا نیز 

کرده انـــد. تعریـــف  جدیـــد  طرح هـــای 

توسعه و سرمایه گذاری در صنایع پایین 
دستی پتروشیمی چقدر ضروری است؟

گـــر جهش هـــای پتروشـــیمی بـــا رونـــق  ا
تولیـــدات صنایـــع پایین دســـتی همـــراه 
باشـــد، افزون بـــر ایجاد اشـــتغال فراوان، 
کشـــور  ارزش  افزوده بســـیاری را نیز برای 
بـــه همـــراه دارد. نفـــت و پتروشـــیمی به 
محســـوب  ایـــران  اول  صنعـــت  عنـــوان 
کارکردهـــای خود  می شـــوند و بـــه دلیـــل 
از  بســـیاری  کشـــور  توســـعه  مســـیر  در 
کشـــور را تحـــت تاثیر خود  صنایـــع دیگـــر 

قـــرار می دهـــد.
هرچـه  تقویـت  و  توسـعه  همچنیـن 
برنامه ریـزی،  مسـتلزم  صنعـت  بیشـتر 

گـذاری و حمایت هـای بـی چـون  سـرمایه 
پتروشـیمی  صنعـت  معتقـدم  چراسـت. 
کنـون می تواند خود را به  عنوان  ایـران هم ا
مهیـا  شـرط  بـه  کشـور  اقتصـاد  پیشـران 
بودن شـرایط اقتصادی و سیاسـی داخلی 
و خارجـی مطـرح سـازد و قطـار اقتصـادی 

بـه حرکـت درآورد. را  کشـور 
ظرفیـت  و  کیفیـت  کنـون  ا هـم 
شـرکت های پتروشـیمی ایرانی قابل قبول 
روی  پیـش  زیـادی  فرصت هـای  و  اسـت 
ایـران وجـود  توسـعه صنعـت پتروشـیمی 
که روز به روز شـاهد عرضه  دارد و امیدوارم 
بـازار  در  ایـران  پتروشـیمی  محصـوالت 

باشـیم. جهـان 
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گزارش

مدت هاست که طرح افزایش تولید پروپیلن از متانول تولیدی 
کشـور، در دسـتور کار بررسـی و پژوهـش قـرار گرفتـه اسـت و عـزم 
کـه در  گرفـت  جـدی تکمیـل ایـن زنجیـره تولیـد از زمانـی قـوت 
قالب طرح های پیشـران صنعت پتروشـیمی هم پیگیری شـد.
بـه گـزارش پیام پتروشـیمی، بهـزاد محمدی مدیرعامل شـرکت 

ملی صنایع پتروشیمی، طرح های پیشران صنعت پتروشیمی 
را در ۴ زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن مطرح می کند که 
با هدف ایجاد تنوع در سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، 
ک صنایـع پایین دسـتی، افزایـش  کاهـش واردات، تامیـن خـورا

ارزش محصوالت و آمایش سـرزمینی اسـت.

کشـــور حـــدود 10  در حـــال حاضـــر ظرفیـــت تولیـــد متانـــول در 
میلیون تن اســـت و افزایش تولید ســـاالنه این محصول توسط 
مجموعـــه های پتروشـــیمی عالوه بر افزایش صـــادرات، ارزآوری 
کـــه قرار اســـت بخش قابل  قابـــل توجهـــی را نیز بـــه همراه دارد 

توجهـــی از ایـــن میزان در زنجیـــره تولید پروپلیـــن و محصوالت 
پاییـــن دســـتی پروپیلن بـــه عنـــوان محصوالتی بـــا ارزش تولید 

شود.  
محمـــدی، بومی ســـازی دانش تولیـــد متانول بـــه پروپیلن 
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تحقق زنجیره 
تولید پروپیلن 

ح  از متانول، طر
پیشران صنعت 

پتروشیمی
را توســـط شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی بـــه عنـــوان 
گوید  دســـتاوردی بـــرای تولیـــد ایـــن محصول مـــی داند و مـــی 
کشـــور بـــا اجرای  کـــه قرار اســـت 5 میلیون تـــن متانول مازاد در 
ح هـــای جدید و پیشـــران بـــه محصـــول ارزشـــمند پروپیلن  طر

تبدیل  شـــود.
کمبـــود در بازار مواجه  کنون با  که هـــم ا محصـــول پروپیلن 
ح های جدید در پارک پروپیلن  اســـت قرار اســـت با ســـاخت طر
ح اســـالم آباد غـــرب و نیز چند  عســـلویه، منطقـــه امیرآبـــاد و طر
کشـــور را به محصول  ح دیگـــر، 5 میلیون تن متانـــول مازاد  طـــر

ارزشـــمند پروپیلن تبدیل شود.
کـــه از آن بـــه عنـــوان خاویـــار صنعـــت  محصـــول پروپیلـــن 
پتروشـــیمی یاد می شـــود در حال حاضر در بخش پاالیشگاهی 
که بـــا افزایش تولید  و پتروشـــیمی 950 هزار تن تولید می شـــود 
ح های جدیـــد ظرفیت تولیـــد آن بـــه 4.5 میلیون  در ایـــن طـــر

تن می رســـد.
تولیـــد پروپیلـــن معمـــوال در روش هـــای مختلفـــی اعـــم از 
ک هـــای مایـــع) نفتا، الیـــت اند، LPG و ســـایر  شکســـتن خورا
فراینـــد  پاالیشـــگاه هـــا،  تولیـــد آن در  ک هـــای مایـــع(،  خـــورا
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گاز متان به متانول  گاز پروپان به پروپیلـــن و روش  کاتالیســـتی 
و متانـــول بـــه اتیلـــن و پروپیلن اســـت.  

شـــوند  مـــی  تولیـــد  متعـــددی  محصـــوالت  پروپیلـــن  از 
پلی پروپیلـــن،  بـــه  تـــوان  مـــی  آن  از مهمتریـــن مشـــتقات  کـــه 
کســـوالکل ها،کیومن،  کســـید، فنل، ا کریلونیتریـــل، پروپیلن ا آ
کـــرد. محصـــوالت  کریلیـــک اســـید اشـــاره  آ ایزوپروپیل الـــکل، 
کمبـــود عرضه و  کـــه در حـــال حاضـــر بـــازار آن هـــا بـــا  باارزشـــی 
کـــه در صـــورت افزایـــش ظرفیت  افزایـــش تقاضـــا مواجه اســـت 
تولیـــد پروپیلن و ایجـــاد زنجیره تولید در صنایع پایین دســـتی 
بـــه ایـــن محصـــوالت بـــا ارزش نیـــز می تـــوان دسترســـی یافت.
از ســـوی دیگـــر پیش بینـــی ها از تولیـــد و افزایـــش ظرفیت 
کـــه این تولیـــد از میزان   متانـــول در ســـال 1404 خبر مـــی دهد 
حـــدود 10 میلیـــون تن فعلی بـــه ۲3 میلیون تن در ســـال 1404 

که در صـــورت تکمیل زنجیره تولیـــد دیگر محصوالت  می رســـد 
بـــا ارزش در صنایـــع پاییـــن دســـت پروپیلـــن محصـــول پلـــی 
کـــه از مســـیر تولید  گفته می شـــود  پروپیلـــن تولیـــد می شـــود. 
ح پیشـــران تعریف خواهد شـــد و ایـــن زنجیره  پروپیلـــن ۲۲ طر

تا تکمیـــل محصـــوالت پیش خواهـــد رفت.
پروپیلـــن بـــه عنـــوان یـــک محصـــول پایـــه ای در صنعـــت 
پاییـــن  محصـــوالت  زیـــرا  دارد.  خاصـــی  اهمیـــت  پتروشـــیمی 
کـــه  دســـت بـــا ارزشـــی از ایـــن مـــاده پایـــه ای تولیـــد می شـــود 
ک اصلی صنایع نســـاجی، پالســـتیک، آرایشـــی بهداشتی  خورا
کاهش  و خودروســـازی اســـت و همچنین زمینه ســـاز اشتغال، 

واردات و افزایـــش صـــادرات و مزیـــت ارزآوری اســـت.
مزیت نسبی تولید پروپیلن با شرایط تولید اقتصادی

گاز و وجود ایـــن منبع خـــدادادی زمینه  بســـتر الزم تولیـــد 
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اجرایـــی شـــدن تولیـــد محصولـــی بـــا ارزش بـــه نـــام پروپیلن از 
گاز متـــان و تولیـــد متانـــول را بوجـــود مـــی آورد. امـــا نکتـــه حائز 
کـــه یـــک ســـالی  ح اســـت  اهمیـــت اقتصـــادی بـــودن ایـــن طـــر
ح تولیـــد پروپیلـــن از متانـــول و  بـــا اعـــالم اجرایـــی شـــدن طـــر
موضوعـــات و تبعـــات اقتصادی آن نیز به عنـــوان موانع موجود 
ک و شـــرایط ارزی  خ خـــورا که نـــر ح شـــده اســـت. طرحی  مطـــر

ح می شـــود.   بـــرای خریـــد تجهیـــزات مطر
گفتـــه مـــی شـــود ســـودآوری در تولیـــد متانـــول و جذابیـــت 
گـــذاری آن بیـــش از تولیـــد پروپیلن از متانـــول خواهد  ســـرمایه 
بـــود اما معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور پتروشـــیمی از ســـودآوری 
کـــه بـــرای  گویـــد  ح مـــی  گـــذاری ایـــن طـــر و جذابیـــت ســـرمایه 
ح ها، مشـــوق هایی ماننـــد تخفیف قیمت  بهبود اقتصادی طر
گاز، معافیـــت مالیاتـــی، ارائـــه دانش فنـــی و در اختیار  ک  خـــورا

گرفته شـــده است. گذاشـــتن زیرســـاخت های مورد نیاز در نظر 
در  متانـــول  از  پروپیلـــن  تولیـــد  کارشناســـان  اعتقـــاد  بـــه 
بلندمـــدت در شـــرایط حمایـــت هـــای اقتصـــادی تامیـــن ارز و 
ک ارزان می تواند منطقی و توجیه پذیر باشـــد  اختصـــاص خورا
و یـــا تامین زیرســـاخت هـــای الزم بـــرای تکمیل ایـــن زنجیره و 
گذاری  که همه برای ســـرمایه  تولیـــد محصوالت پایین دســـت 
ح را اقتصـــادی جلوه  یک مزیت نســـبی اســـت تـــا حدودی طـــر
کاربرد بســـیار  که  مـــی دهـــد. پلـــی پروپیلن محصـــول باارزشـــی 
زیادی درصنایع داشـــته و دارد و در صـــورت پروپیلن مازاد می 
توانـــد بـــه تولید پلـــی پروپیلـــن و عرضه زیـــاد در بـــازار هم منجر 

 . د شو
تولید پلی پروپیلن در صورت افزایش تولید پروپیلن

کشـور برای تولید پلی پروپیلن  در حال حاضر ظرفیت فعلی 
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می شـود؛  بـرآورد  هزارتـن   300 و  میلیـون  یـک  بـه  نزدیـک 
پیش بینـی  اسـت.  تـن  هـزار   900 حـدود  آن  تولیـد  درحالی کـه 
می شـود بیـش از 300 هـزار تـن ظرفیـت خالـی بـرای تولیـد ایـن 
کشـور وجـود داشـته باشـد. بـا توجـه بـه آمـار و ارقامـی  مـاده در 
تابلـوی  در  پروپیلـن  تقاضـای محصـول  و  میـزان عرضـه  در  کـه 
بـه  انتظـار مـی رود نزدیـک  بـه ثبـت رسـیده اسـت،  کاال  بـورس 
کمتـر از 300 هـزار تـن نیـاز بـه افزایـش عرضه  همیـن مقـدار یعنـی 
پلی پروپیلـن در زنجیـره تولیـدی ایـن محصـول داشـته باشـیم. 
کاال بویژه  کمبـــود برخی محصوالت پتروشـــیمی در بـــورس 
کمبـــود  پروپیلـــن و پلـــی پروپیلـــن تبعـــات مختلفـــی از جملـــه 
خ و رونـــق  در تولیـــد محصـــوالت پاییـــن دســـتی و افزایـــش نـــر
که  لی و واســـطه ای را بوجـــود اورده اســـت. تقاضایی  بـــازار دال
همـــواره برای این محصـــوالت وجود دارد ولی بـــه دلیل عرضه 

کمبـــود تولید این محصـــول عالوه بـــر رونق بازار  کافـــی بـــازار و  نا
لـــی قیمـــت های غیـــر منطقـــی را رقم مـــی زند. دال

رشـــد و توســـعه صنایـــع پاییـــن دســـتی یکـــی از پایـــه های 
که الزمـــه آن در دســـترس  بنیادیـــن توســـعه اقتصـــادی اســـت 
گـــر از داخل تامین  که ا بـــودن مواد اولیه اســـت مواد اولیـــه ای 
گـــذاری ســـودآوری و تولید  شـــود عـــالوه بـــر جذابیـــت ســـرمایه 
محصـــوالت بـــا ارزش افزوده دیگـــری را بوجود مـــی آورد. تولید 
محصوالتـــی از قبیـــل پروپیلـــن و پلـــی پروپیلـــن از این دســـت 
که مـــی تواند بـــا پیگیـــری و حمایـــت از تولیـــد در بخش  اســـت 
گر  کند حتی ا کســـب  کشـــور جایـــگاه ویژه ای را  خصوصی برای 
کمتری  گذاری  کوتاه مدت جذابیت ســـرمایه  ح هـــا در  ایـــن طر
داشـــته باشـــد امـــا بـــا حمایـــت هـــا و تـــداوم آن در بلندمـــدت 

دســـتاورد قابـــل توجهی را از خـــود نشـــان خواهد داد.
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صنعت
پتروشیمی هند

بخش اول: کلیات
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جهان پتروشیمی

کشور هند بیشتر به  رشد این صنعت در 
دلیل رشد مصرف و افزایش فرصت های 
صادراتی است. مصرف مواد شیمیایی و 
پتروشیمیایی از 41/3 میلیون تن در سال 
مالی ۲014 به 47/8 میلیون تن در سال 
مالی ۲018 رسید، یعنی نرخ رشد ساالنه آن 

3/7 درصد بوده است.
از 13/8  واردات  مدت،  این  طول  در 
افزایش  میلیون تن به 18/7 میلیون تن 
پیدا کرده است )نرخ رشد ساالنه 8 درصد( 
که صادرات از 7/9 میلیون تن به  در حالی 
9/9 میلیون تن رسید یعنی ساالنه 5/8 
بنابراین خالص واردات  کرده است.  رشد 

صنعت پتروشـیمی هند با سـرعت بسـیار زیادی در حال رشـد اسـت و در این زمینه گوی سـبقت را از بسـیاری کشـورها ربوده اسـت. 
کره جنوبی، از نظر تولید  در حال حاضر، این صنعت در آسیا رتبه سوم را دارد و پس از ایاالت متحده آمریکا، چین، آلمان، ژاپن و 

محصول ششـمین بازار بزرگ دنیا است. 

نمودار 1- روند مصرف محصوالت شیمیایی و پتروشیمی هند

Chemical and petrochemical statistics :منبع

ساالنه 10/8 ذرصد رشد داشته است یعنی از 5/9 میلیون تن در سال مالی ۲014 به 8/9 
میلیون تن در سال ۲018 رسیده است.

صنعت پتروشیمی هند نقش بسیار موثری در تجارت هند به لحاظ ارزش دارد. ارزش 
واردات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی از 43 میلیارد دالر در سال مالی ۲015 به 56/5 
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سهم  است.  بوده  دالر  میلیارد   15/9 بر 
واردات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی 
کل واردات 11 درصد بوده  در سال ۲019 از 
در   ۲015 مالی  سال  به  نسبت  که  است، 

حدود 9/6 درصد افزایش یافته است. 
کل  از سوی دیگر، سهم این بخش در 
صادرات هند از نظر ارزش از 9/4 درصد در 
به 1۲/3 درصد در سال  مالی ۲015  سال 
مالی ۲019 رسید. با این وجود سهم هند 
از تجارت جهانی محصوالت شیمیایی و 

پتروشیمی در حدود 3 درصد بوده است. 
تخصصی  شیمیایی  محصوالت 
بیشترین سهم را از صادرات )31/8 درصد( 

نمودار 2- حجم واردات و صادرات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی هند

Chemical and petrochemical statistics :منبع

که ارزش صادرات از ۲9/1 میلیارد دالر به  میلیارد دالر در سال مالی ۲019 رسید، در حالی 
40/5 میلیارد دالر رسیده است. 

کسری تجاری هند در سال ۲019 در اثر تجارت محصوالت شیمیایی و پتروشیمی بالغ 
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که  به خود اختصاص داده است، در حالی 
انواع پلیمرها و پالستیک مهم ترین اقالم 
هستند  هند  به  درصد(   37/6( وارداتی 

)نمودارهای 3 و 4(. 
نمودارهای 5 و 6 نیز به ترتیب ارزش 
تجاری  وکسری  واردات  و  صادرات  اسمی 
مصحوالت شیمیایی و پتروشیمی و سهم 
کل  صادرات و واردات این محصوالت را از 
صادرات و واردات هند به تصویر می کشند. 

 مواد شیمیایی تخصصی
مواد شیمیایی تخصصی به دلیل عملکرد و 
کاربدشان تولید می شوند. این محصوالت 
یا  که  باشند  تکی  محصوالت  توانند  می 
که ترکیب آنها  اینکه فرموالسیونی باشند 
عملکرد و فرآیند تولید محصوالت نهایی را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
را  شیمیایی  محصوالت  نوع  این 
که  زیرمجموعه،  صنایع  نظر  از  توان  می 
مصرف کننده نهایی آن محصول محسوب 
مواد  این  کرد.  بندی  دسته  شوند،  می 
شیمیایی غالبا محصول یک روند تحقیق 
از  یکی  که  هستند،  طوالنی  توسعه  و 
تجاری  برای  اصلی  های  متمایزکننده 

سازی در صنعت پتروشیمی است. 
که  شیمیایی  محصول  یک  برخالف 
زیادی  بسیار  کاربردهای  است  ممکن 
داشته باشد، یک ماده شیمیایی تخصصی 

تنها یک یا دو کاربرد اصلی دارد.
شیمیایی  محصوالت  تولیدکنندگان 
اصلی  گروه  سه  در  توان  می  را  تخصصی 

دسته بندی کرد:
که  عادی:  تولیدکنندگان   .1
توانمندی های تولیدی خود را می فروشند،
شیمیایی  مواد  تولیدکنندگان   .2
سنتی: که حمایت همه جانبه از محصول 

نمودار 3- صادرات محصوالت پتروشیمی و شیمیایی هند به تفکیک بخش در سال مالی 2019 )درصد(

نمودار 4- صادرات محصوالت پتروشیمی و شیمیایی هند به تفکیک بخش در سال مالی 
2019 )درصد(

نمودار 5- صادرات و واردات و کسری تجاری محصوالت شیمیایی و پتروشیمی هند 
)میلیون دالر آمریکا(

 Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Chemical and petrochemical :منبع
statistics

Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals :منبع
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شیمیایی فروخته شده برای مشتری در 
نظر می گیرند،

شیمیایی  مواد  تولیدکنندگان   .3
اختصاصی: که مولکول یا فرمول محصولی 
به  متعلق  آن  معنوی  مالکیت  حق  که 

خودشان است را می فروشند.
شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد  صنعـــت 
کـــه مصرف  اختصـــای بـــر اســـاس صنعتی 
کننـــده نهایـــی آن محســـوب می شـــود به 
کشـــاورزی،  بخش هـــای مواد شـــیمیایی 
مـــواد شـــیمیایی آبـــی، مـــواد شـــیمیایی 
کاربردی تقســـیم می  منســـوجی و بخش 
شـــود. ایـــن بخـــش هـــا مهم تریـــن بخش 
تولید مواد شـــیمیایی تخصصی را تشکیل 
مـــی دهنـــد و روی هـــم رفتـــه بیـــش از 80 
درصد مواد شـــیمیایی تخصصی دنیا را به 

خـــود اختصـــاص مـــی دهند.
بـــازار جهانی فـــروش مواد شـــیمیایی 
تخصصـــی با نـــرخ 5 درصد در ســـال رشـــد 
کنـــد و ارزش فـــروش این بـــازار از 577  مـــی 
میلیارد دالر آمریکا در ســـال مالـــی ۲01۲ به 
745 میلیـــارد دالر آمریـــکا در ســـال ۲017 
کـــه ارزش  رســـیده اســـت. انتظار مـــی رود 
این بـــازار در ســـال ۲0۲۲ بـــه 1.000 میلیارد 
دالر آمریـــکا برســـد و ســـاالنه بـــه میـــزان 6 

کند. درصـــد رشـــد 
چیـــن و آمریـــکای شـــمالی بـــا ســـهم 
تقریبـــا 50 درصدی بـــازار مواد شـــیمیایی 
تخصصـــی را در تســـلط خـــود گرفتـــه انـــد، 
کمتـــر از 3 درصد  که ســـهم هند  در حالـــی 
که بـــازار مواد  اســـت. این نشـــان می دهد 
شـــیمیایی تخصصـــی در هنـــد در ســـطح 
خیلـــی پایین تـــری در مقایســـه بـــا ایاالت 
متحـــده آمریکا و چین قرار دارد و به همین 
دلیـــل ظرفیـــت بســـیار باالیی برای رشـــد 

دارد.

Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Chemicals and Petrochemicals :منبع

Aarti Industries :منبع

Aarti Industries :منبع

نمودار 6- سهم صادرات و واردات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی از کل صادرات و واردات هند

نمودار 7- اندازه بازار جهانی مواد شیمیایی تخصصی که انتظار می رود بین سال های 
2017 تا 2022 ساالنه به میزان 6 درصد رشد کند

 نمودار 8- سهم کشور منطقه از بازار جهانی محصوالت شیمیایی تخصصی

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره140||دیماه1399

17



آیا بهبود صنعت پتروشیمی پایدار خواهد بود؟
بهبود در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا از فصل سوم 
از  و بسیاری  آغاز شده است  قابل توجهی  به صورت  سال ۲0۲0 
صنایع مصرف کننده محصوالت شیمیایی و پتروشیمی نیز شاهد 
بهبود و رونق بوده اند، و به همین دلیل چشم انداز این صنعت در 

سال میالدی بعدی مثبت خواهد بود.
در آغاز سال ۲0۲0 میالدی، صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 

آنها  از  برخی  که  شد  مواجه  شدیدی  مخالف  بادهای  با  آمریکا 
عبارتند از رکود تولید جهانی، سیاست های تجاری حمایت گرایانه 

و نا اطمینانی در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری.
کووید-19 نیز هنوز وجود داشت،  که اثرات پاندمی  از آنجایی 
کرد. تولید وسایط  تولید محصوالت شیمیایی و پتروشیمی افول 
که در آن سوی زنجیره ارزش قرار دارد در نتیجه  نقلیه موتوری نیز 

این رکود کاهش پیدا کرد.

یکا تا سال 20222022: :  یکا تا سال چشم انداز صنعت پتروشیمی آمر چشم انداز صنعت پتروشیمی آمر

جهان از شر رکود جهانیجهان از شر رکود جهانی
ناشی از کووید-ناشی از کووید-1919  

خالص می شودخالص می شود
مقاالت
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گزارش شورای شیمی آمریکا تحت عنوان »گزارش پایان سال  بر اســـاس 
 American[2020 از وضعیت فعلی و چشـــم انـــداز صنعت پتروشـــیمی
 Chemical Industry 2020 Chemistry Council (ACC)'s Year-End

Situation and Outlook[«، تولید محصوالت شـــیمیایی و پتروشـــیمی 

کـــردن با اختالالت  در ایـــاالت متحـــده آمریکا پس از دســـت و پنجه نرم 
کووید-19  کاهش درآمـــد در اثر پاندمی  کاهش شـــدید تقاضا و  عرضه، 

در حال بازیابی قوای خویش اســـت.

دورکاری  و  کاری  الگوهای  تغییر  به  توجه  با  مسکن  بخش 
گذاشت.  وپایین ترین نرخ های بهره در طول تاریخ، رو به بهبود 
اما سایر بخش هایی که با مصرف کننده نهایی در اراتباط بودند با 
گرچه این افول تا حدی به دلیل افزایش تقاضا  رکود مواجه شدند، ا

برای محصوالت شیمیایی مورد نیاز در پاندمی جبران شد.
آمریکا  شیمی  شورای  ارشد  اقتصاددان  سوئیفت،  کوین 
»صنعت  گوید:  می  باره  این  در  انداز  چشم  گزارش  نویسنده  و 

شیمیایی آمریکا نقش حیاتی در مقابله با پاندمی کووید-19 ایفا می 
کند، از جمله نهاده هایی را برای تجهیزات مراقبت های شخصی 
کننده تولید  ک  کننده و پا کند، محصوالت ضدعفونی  فراهم می 
کند، موانع  فراهم می  را  و تجهیزات پزشکی  امکانات  کند،  می 
حمایتی و بسته بندی های پالستیکی نیز از دیگر محصوالتی است 

که این بخش تولید می کند.« 
دپارتمان امنیت داخلی ایاالت متحده آمریکا در ماه مارس 
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سال ۲0۲0 بخش تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی را به عنوان 
»زیرساخت حیاتی و ضرورتی« تعیین کرد.

پتروشیمی  صنعت  مختلف  های  بخش  عملکرد 
آمریکا در سال 2020 و پیش بینی سال 2021

صنعت  مختلف  های  بخش  عملکرد   ،۲0۲0 سال  طول  در 
پتروشیمی متفاوت بود. بخش رزین های پالستیکی تنها بخشی 
کرد، و آن هم به دلیل نقشی بود که در  بود که رشد مثبت را تجربه 

تولید تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با پاندمی کووید-19 داشت.
سایر بخش های مواد شیمیایی پایه با افت شدید تولید و رکود 
که  مواجه شدند -به ویژه بخش تولید الستیک های مصنوعی- 

یک ماده اولیه کلیدی در بخش تولید تایر است. 
بخش تولید مواد شیمیایی تخصصی تقریبا در همه بخش 
کاهش تقاضا مواجه شد.  با  بازار  کاربردی و قسمت های  های 
شورای شیمی آمریکا پیش بینی کرده است که این بخش در سال 

۲0۲1 زیان خود را به خوبی جبران خواهد کرد.
مارتا مور، مدیر ارشد تحلیل سیاست و اقتصاد شورای شیمی 
گزارش چشم انداز در این باره معتقد  آمریکا و یکی از نویسندگان 
است: »چشم انداز پسا پاندمی رشد بسیار باال در همه بخش های 
صنعت پتروشیمی را پیش بینی می کند، رشدی که مبنای بسیار 

محکی دارد.«
و  صادراتی  بازارهای  در  ثبات  مشتریان،  تقاضای  افزایش 
گاز طبیعی مایع ایجاد  گاز شیل و  که دسترسی به  حاشیه رقابتی 
می کند، از جمله عواملی هستند که باعث تداوم روند سودآوری در 

این صنعت خواهند شد.

تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی 
به جز محصوالت  پتروشیمی  و  تولید مواد شیمیایی  کل حجم 
کاهش یافت و انتظار  داروئی در سال ۲0۲0 به میزان 3/6 درصد 
که در سال ۲0۲1 به میزان 3/9 درصد و در سال ۲0۲۲ به  می رود 

میزان ۲/7 درصد افزایش یابد.
تولید مواد شیمیایی تخصصی در سال ۲0۲0 به میزان 1/3 
که تولید این مواد در  کاهش یافت و پیش بینی می شود  درصد 
سال ۲0۲1 به اندازه 5 درصد رشد کند و در سال ۲0۲۲ نیز رشد 3/۲ 

درصدی را تجربه کند.

تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال های 2022-
2020

اندازه 3/8  به  آمریکا در طول سال ۲0۲0  ناخالص داخلی  تولید 
در   ۲019 سال  برای  رقم  این  که  حالی  در  یافت،  کاهش  درصد 
حدود ۲/3 درصد بود. همان طور که اقتصاد جهانی از روکد ناشی 
که رشد اقتصادی ایاالت  از پاندمی بهبود می یابد، انتظار می رود 
متحده آمریکا در سال ۲0۲1 به اندازه 3/7 درصد و در سال ۲0۲۲ به 
که دلیل اصلی آن افزایش مخارج  اندازه 3/۲ درصد افزایش یابد، 

مصرف کنندگان خواهد بود.

تولید صنعتی آمریکا و چشم انداز آن تا سال 2022
تولید صنعتی ایاالت متحده آمریکا نیز در سال ۲0۲0 به اندازه 6/9 
کاهش تقریبا در همه بخش ها اتفاق  کاهش یافت، این  درصد 
که تولید صنعتی در سال ۲0۲1 به اندازه 3/7  افتاد. انتظار می رود 

درصد و در سال ۲0۲۲ به میزان 3/5 درصد رشد کند.

چشم انداز بخش خودروسازی تا سال 2022
که  رشد تقریبا برای همه صنایع پیش بینی شده است، در حالی 
که بیشترین رشد مربوط به بخش تولید وسایط  انتظار می رود 
نقلیه موتوری، هوافضا، لوازم خانگی، آهن و فوالد، نفت و پاالیش و 

پالستیک و محصوالت الستیکی باشد.
بخش های خودروسازی و ساختمان سازی و ساخت و ساز 
کنندگان نهایی مهمی برای صنعت پتروشیمی هستند.  مصرف 
تولید وسایط نقلیه سبک بین سال های ۲015 تا ۲019 بسیار باال 
که متوسط تولید این بخش 17 میلیون واحد در  بود، به طوری 

سال بود.
که میزان فروش در سال ۲0۲0 به طور متوسط  انتظار می رود 
فقط 14/4 میلیون واحد باشد. یک فرآیند بهبود V-شکل شروع 
که میزان فروش به 16  شده است و بر این اساس انتظار می رود 
کارشناسان بر روی آن  کثر  که ا میلیون واحد برسد. چشم اندازی 
که میزان فروش به طور چشمگیری بهبود  اجماع دارند این است 
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خواهد یافت و برای چند سال آینده در سطوح باالیی خواهد ماند.

چشم انداز بخش مسکن آمریکا تا سال 2022
به  که  این است  توافق در مورد بخش مسکن  انداز مورد  چشم 
سطح 1/34 میلیون واحد در سال جاری برسد، زیرا بسیاری از 
کم جمعیتی کمتری داشت نقل مکان  خانوارها به مناطقی که ترا

کرده بودند، این روند بهبود تا سال ۲0۲5 ادامه خواهد داشت.
تشکیل خانواده نیز روند مثبتی خواهد داشت زیرا در بلندمدت 
هم وضعیت اشتغال و هم وضعیت درآمد بهبود پیدا خواهد کرد. 
نرخ های بسیار پایین وام مسکن نیز انگیزه های بسیاری برای 

تشکیل خانواده ایجاد کرده است. 
کمبود مهارت های مورد نیاز روند  کار و  کمبود نیروی  گرچه  ا
کرد. انتظار می رودکه رشد بخش  رشد را تا حدی مختل خواهد 
مسکن در سال ۲0۲1 نیز ادامه داشته باشد و به 1/38 میلیون 
واحد برسد. این رقم برای سال ۲0۲۲ در حدود 1/36 پیش بینی 

شده است. 

و  پتروشیمیایی  و  شیمیایی  محصوالت  تجارت 
پیش بینی آن تا سال 2022

تجارت مواد شیمیایی ایاالت متحده آمریکا در سال ۲0۲0 به شدت 
کشید  کاهش خواهد یافت و احتماال یک تا دو سال طول خواهد 
تا سطح تجارت برای این محصوالت به سطوح قبل از پاندمی 
کل تجارت در سال ۲0۲0 به  که  کووید-19 برسد. انتظار می رود 
کاهش یابد و به رقم ۲۲0/8 میلیارد دالر برسد،  اندازه 7 درصد 

سپس این رقم در سال ۲0۲1 به ۲40 میلیون دالر خواهد رسید.
صادرات محصوالت شیمیایی و پتروشیمی نیز قبل از افزایش 
به سطح 134/5 میلیارد دالر در سال ۲0۲1، به رقم 1۲4 میلیارد 
کاهش  کرد. واردات نیز 5 درصد  دالر در سال ۲0۲0 افول خواهد 
خواهد یافت تا رقم آن برای سال ۲0۲0 به 96/8 میلیارد دالر باشد، 
سپس به سطح 105/5 میلیارد دالر در سال ۲0۲1 افزایش خواهد 

یافت.
چشم انداز تجارت محصوالت شیمیایی و پتروشیمی به شکل 
کووید-19 بستگی دارد.  بهبود تولید، سیاست های تجاری و رفتار 
تغییرات احتمالی در زنجیره های عرضه جهانی می تواند سطوح 
تجارت بین الملل را برای دوره زمانی طوالنی تری تحت تاثیر قرار دهد.
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منابع انسانی

کار مواجه  کسب و  صنعت پتروشیمی جهان با یک چالش مهم در محیط 
است. موضوعات نوظهوری مانند ثبات، عمل گرایی بیشتر سرمایه گذاران و 
سرعت گرفتن روند جهانی شدن، در کنار سایر مشکالتی که در این صنعت 
از قبل وجود داشت، مانند سودهای ناخالص محدود و فقدان نوآوری های 
قابل تجاری سازی همه و همه دست به دست هم داده ند تا نیاز به تغییر 

الگوهای تجاری در این صنعت بیش از پیش آشکار شود.

صنعت پتروشیمی و تغییر مدل های 
تجاری برای جذب نخبگان
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کسـب  کـه ایـن موضوعات هـم بر روی فضای  الزم بـه ذکـر اسـت 
برتـر در ایـن صنعـت  بـر روی جـذب اسـتعدادهای  کار و هـم  و 
گذاشـته اسـت. احتمـاال مدیـران شـرکت های پتروشـیمی  تاثیـر 
گذشـته ایـن صنعـت )بـرای مثـال  در نتیجـه روندهـای فعلـی و 
و  هـا  اسـتراتژی  مـورد  در  بازنگـری  نیازمنـد  هـا(  قیمـت  ثبـات 

توانمنـدی هـای تجـاری خـود هسـتند. 
انـداز  چشـم  یـک  بـا  پتروشـیمی  هـای  شـرکت  مدیـران 
کار مواجه هسـتند، شـاید سـخت ترین چشـم  کسـب و  پیچیده 
کـه در طـول تاریـخ ایـن صنعـت وجـود داشـته اسـت.  انـدازی 
کار برتـر رای  کسـب و  در پاسـخ بـه ایـن چالـش هـا سـه مـدل 
کـه مـی توانـد بـه تغییـر سـاختار زنجیـره  کـرد  مـی تـوان معرفـی 
کند. این مدل های  کمک  ارزش در صنعـت پتروشـیمی جهـان 

نوظهـور عبارتنـد از:

1. مدل کسب و کار مالکان طبیعی
ک با  کـه یا مالک خـورا ایـن مـدل مربـوط به شـرکت هایی اسـت 
کی دسترسـی  مزیـت بسـیار بـاال هسـتند یا به چنیـن منابع خورا
دارنـد. ایـن شـرکت هـا نقـش خـود را در صنعـت بـه خوبـی مـی 
داننـد و پیشـروی خـود را بـا تمرکـز بـر هزینـه انـدک تولیـد حفـظ 

کرد. خواهنـد 
بازدهـی  بـه طـور منظـم ۲0 درصـد  ایـن شـرکت هـا قادرنـد 
کـه ایـن سـطح از بازدهـی  بـر روی سـرمایه خـود داشـته باشـند، 
برتـر  هـای  شـرکت  در  اخیـرا  کـه  اسـت  هایـی  بازدهـی  تـراز  هـم 
اسـتراتژیک صنعـت مشـاهده شـده اسـت. برخـی از ایـن شـرکت 
بـه  خوبـی  بسـیار  دسترسـی  )کـه  بـازل  لیونـدل  از  عبارتنـد  هـا 
ک خود اسـت( و شـرکت  ک دارد(، سـابیک )که مالک خورا خورا
کننـد  کشـورهای صاحـب مابـع نفتـی فعالیـت مـی  کـه در  هایـی 

)کـه مالـک صـدر تـا ذیـل زنجیـره ارزش خـود هسـتند(.

2. مدل کسب و کار کاالهای متمایز
که یـک جایگاه نسـبتا  ایـن مـدل مربـوط بـه شـرکت هایی اسـت 
کـه چرخـه هـای  خـوب در صنعـت دارنـد یـا اینکـه قـادر هسـتند 
کـه بـا ایـن  کننـد. شـرکت هایـی  رکـود و رونـق صنعـت را دنبـال 
کارایـی سـرمایه بسـیار باالیـی داشـته  کننـد بایـد  کار مـی  مـدل 

گونه  باشـند و می بایسـت مراقب باشـند تا رهبری فناوری را آن 
کننـد.  کـه مـی خواهنـد حفـظ 

هلـی  اسـتراتژی  بیـن  هـا  شـرکت  ایـن  جهـات،  خیلـی  از 
گرفته انـد، جایگاهی  عمومـی برتـری هزینـه و متمایـز بـودن قـرار 
کـه ممکـن اسـت توانایـی آنهـا را بـرای تولیـد مـداوم بازدهـی بـاال 
کار  کسـب و  که با این مدل  تحـت تاثیـر قـرار دهد. شـرکت هایـی 
کننـد احتمـاال بـازده سـرمایه ای در محـدوده 10 تـا ۲0  کار مـی 
که  که هم تراز با متوسـط بازدهی اسـت  درصد خواهند داشـت 

کنـد. امـروزه صنعـت تولیـد مـی 

3. مدل کسب و کار تولیدکنندگان محلول ها
کار فعالیـت مـی  کسـب و  کـه بـر اسـاس ایـن مـدل  شـرکت هایـی 
کننـد بـه جـای فـروش جامـدات یـا مایعـات، فقـط محلـول مـی 
فروشـند. بیشـتر تمرکـز روی فـروش محلـول هـا در آخـر زنجیـره 
کـه بـر روی  گرچـه، بـرای بنـگاه هایـی  ارزش اتفـاق مـی افتـد. ا
کرده انـد نیز فرصت هایی وجود دارد. فضـای واسـطه ای تمرکـز 

کـود  کاالی  کشـاورزی  صنعـت  بـه  مربـوط  مثـال  یـک 
کشـاورز است  که  که باعث می شـود مشـتریش  شـیمیایی اسـت 
نـه  هـا  محلـول  ایـن  باشـد.  داشـته  بیشـتری  محصـول  تولیـد 
کـود شـیمیایی هسـتند بلکـه انـواع مـواد شـیمیایی  تنهـا شـامل 
حتـی  یـا  و  شـوند  مـی  شـامل  نیـز  را  محصـوالت  از  حفاظـت 
کـه بـه طور خاص برای اسـتفاده از ایـن محلول های  تجهیزاتـی 

گیرنـد. مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  شـیمیایی 
ایـن مـدل بسـیار پیچیـده اسـت. فهـم ایـن مـدل مسـتلزم 
هـای  کت  شـرا دادن  شـکل  توانایـی  و  بـازار  از  عمیـق  درک 
گرچـه،  ا اسـت.  هـا  محلـول  کوسیسـتم  ا داخـل  در  اسـتراتژیک 
بسـیار  هـای  بازدهـی  بـه  تواننـد  مـی  شـوند  موفـق  کـه  کسـانی 
کننـد،  تجربـه  را  صنعـت  پیشـرو  هـای  شـرکت  تـراز  هـم  بـاال 

درصـد.  30 از  باالتـر  بازدهی هایـی 
و  آلدریـچ  کولـب، سـیگما  ا ماننـد  پتروشـیمی  شـرکت هـای 
مونسـانتو بـا موفقیـت در مسـیر تولید و عرضـه محلول ها حرکت 

کنند. مـی 
کـه ممکـن  باشـیم  توجـه داشـته  نکتـه مهـم  ایـن  بـه  بایـد 
در  اتوماتیـک  صـورت  بـه  پتروشـیمی  هـای  شـرکت  کـه  اسـت 
گیـری  کار قـرار نگیرنـد. تصمیـم  کسـب و  داخـل ایـن مـدل هـای 
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گام های اولیه برای شـروع  فعـال و اقدامـات مربـوط به پیگیری 
ایـن مسـیر هسـتند. 

بگیرنـد  تصمیـم  بایـد  پتروشـیمی  هـای  شـرکت  مدیـران 
کننـد و چگونـه مـی خواهنـد بنـده  کـه چگونـه قـرار اسـت بـازی 
کدام یک از ایـن مدل ها را  کـه  شـوند. آنهـا بایـد تصمیـم بگیرنـد 
کار خود  کسـب و  کننـد تا بتوانند به اهداف  مـی خواهنـد دنبـال 
کننـد و سـپس دارایـی هـا و نیروی انسـانی مناسـب  دسـت پیـدا 

گیرنـد.  کار  بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف را بـه 
کننـد،  اقـدام  و  بگیرنـد  تصمیـم  تواننـد  نمـی  کـه  کسـانی 
کـه  رقبایـی  افتـاد،  خواهنـد  عقـب  خـود  رقبـای  از  احتمـاال 
کار خـود را در  کسـب و  گرفتـه انـد و  تصمیمـات بسـیار سـختی 

انـد. داده  قـرار  پیشـرفت  مسـیر 
ایـن  از  یـک  هـر  موفقیـت  کـه  باشـید  داشـته  توجـه  ضمنـا 
نیـز  انسـانی  نیـروی  کیفیـت  بـه  کار بسـتگی  و  کسـب  الگوهـای 

دارد و صرفـا انتخـاب یـک مـدل توسـط مدیـر منجـر بـه موفقیت 
کسـب  کـه انتخـاب مـدل  نمـی شـود. بنابرایـن بـه همـان انـدازه 
اسـتخدام  و  انتخـاب  نحـوه  دارد،  اهمیـت  مدیـر  توسـط  کار  و 

از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.  نیـز  نیـروی انسـانی 
گـی هایـی ذاتـی هـر یـک از ایـن مـدل هـای  نمـودار 1 بـه ویژ
کار مـی پـردازدو ضمن برشـمردن اهـداف هر یک از این  کسـب و 
کـه یـک سـازمان و نیـروی انسـانی فعال  گـی هایـی  مـدل هـا، ویژ
در آن بایـد داشـته باشـند تـا مسـیر موفقیـت سـازمان را تضمیـن 

کـرده اسـت.  نمایـد را فهرسـت 
سـازمان،  بهینـه  سـاختار  ماننـد  عواملـی  مثـال  عنـوان  بـه 
کارایـی، زنجیـره عرضـه بهینـه و توانایـی بـرای  نظـم عملیاتـی و 
باعـث  کـه  اسـت  عواملـی  جملـه  از  جهـان  سـطح  در  فعالیـت 

شـود.  مـی  طبیعـی  مالـکان  کار  و  کسـب  مـدل  موفقیـت 

نمودار 1- ویژگی های سازمان و نیروی انسانی که منجر به موفقیت مدل کسب و کار می شود

.Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Manufacturing Industry group, September 2015 :منبع
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کووید-کووید-1919 و افول سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی:  و افول سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی: 

نگاهی به نقش دولت ها و نگاهی به نقش دولت ها و 
بخش خصوصی بخش خصوصی 

سرمایه گذاری
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کاهش ســـرمایه  که  گرچه ممکن اســـت  ا
گذاری متناســـب با شـــوک تقاضا نباشد، 
و زمـــان هـــای رونـــق در مرود پـــروژه های 
بـــه  انـــرژی  بخـــش  در  گـــذاری  ســـرمایه 
کاهـــش های  کـــه تاثیر  ایـــن معنـــا باشـــد 
فعلـــی عرضـــه انـــرژی )یـــا تقاضـــا در مورد 
کارایـــی( چنـــد ســـال بعـــد تاثیـــر خـــود را 
که بـــه احتمال  گذاشـــت، زمانی  خواهـــد 
زیـــاد دنیا وارد فـــاز پس از بهبودی شـــده 
اســـت. بنابراین، این ریســـک وجود دارد 
گذاری  کاهش فعلی میـــزان ســـرمایه  کـــه 
آتـــی  تـــوازن در بازارهـــای  موجـــب عـــدم 
شـــود، و این امر نیز ممکن اســـت به نوبه 
خود چرخـــه های جدید قیمـــت انرژی و 
یا نوســـانات چشـــمگیر را به وجـــود آورد.
عـــالوه بـــر ایـــن، حتـــی قبـــل از ایـــن 
گذاری در بخش  بحران، جریان ســـرمایه 
انـــرژی از نظـــر درک درســـت نیازهای آتی 
گرفتـــه  جهـــان در جهـــت نادرســـت قـــرار 

سیاســـت  و  بـــازار  هـــای  ســـیگنال  بـــود. 
گـــذاری منجـــر به جریان بـــزرگ تخصیص 
مجدد ســـرمایه بـــرای حمایـــت از مبادله 

ک شـــد. انـــرژی هـــای پا
در  گـــذاری  ســـرمایه  حـــال  عیـــن  در 
کشـــورهای در حال توسعه،  بخش انرژی 
بـــه خصـــوص در بخش بـــرق، به شـــدت 
کشـــورها  کاهش یافته اســـت، زیرا در این 
دسترســـی به منابع مدرن انرژی محدود 

 . ست ا
بـــا ایـــن وجـــود بحـــران امـــروزی بـــه 
طـــرق مختلف فرصـــت تغییـــر روش را در 
داده  قـــرار  مختلـــف  کشـــورهای  اختیـــار 
کـــه  باشـــیم  داشـــته  توجـــه  امـــا  اســـت، 
ممکن اســـت همین بحران و ناســـازگاری 
هـــای  گـــذاری  سیاســـت  در  کـــه  هایـــی 
کرده اســـت،  سیاســـی و اقتصادی ایجاد 
دنیا را از حرکت در مســـیر اهداف توســـعه 

پایـــدار بـــاز دارد.

کاهش ســـرمایه  تاثیرگذاری این روند 
کلیدی  گـــذاری در عمل بـــه جند متغیـــر 
دوره  طـــول  داشـــت.  خواهـــد  بســـتگی 
اختـــالل در فعالیـــت هـــای اقتصـــادی و 
اصلـــی  ای  نااطمینانـــی  بهبـــود  شـــکل 
نحـــوه  البتـــه  هســـتند.  فرآینـــد  ایـــن  در 
پاســـخگویی بـــه بحـــران نیـــز از اهمیـــت 
بســـیار باالیـــی برخـــوردار اســـت و از همه 
اینهـــا مهـــم تـــر نحـــوه بازگشـــت ســـرمایه 
گذاری های انـــرژی و نگرانی های مربوط 

بـــه پایـــداری بـــه دوره رونق اســـت.
کننـــدگان، تغییرات  در میان مصرف 
عمـــده ای در رفتارهـــای مصرفـــی ایجـــاد 
شـــده اســـت و نظر آنها به طور بنیادی در 
کار و خرید  گردشـــگری،  مـــورد جابجایی، 

کرده اســـت. از منـــزل تغییر 
همچنین ســـواالتی در مـــورد صنعت 
انـــرژی در دوره پـــس از بحـــران و تقویـــت 
مالـــی، جهـــت اســـتراتژیک و تمایـــل بـــه 
عوامـــل  نهایتـــا،  و  دارد.  وجـــود  ریســـک 
روی  بـــر  کـــه  دارد  وجـــود  اقتصـــادی 
مـــی  تاثیـــر  گـــذاری  ســـرمایه  روندهـــای 
گذارنـــد، به ویـــژه اینکـــه آیا قیمـــت های 

کرد، چرا  کاهش چشمگیر مواجه  با یک  را  تقاضای جهانی  کووید-19  پاندمی 
کشید. در چنین  کی طول خواهد  که این پاندمی تا  که هیچکس مطمئن نبود 
گذاری  کاهش سرمایه  بازارها،  از  با وجود مازاد ظرفیت در بسیاری  و  شرایطی، 

های جدید یک پاسخ طبیعی و اجتناب ناپذیر از سوی بازار خواهد بود. 
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نمودار 1- سهم سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی به تفکیک نوع اقتصاد و بخش، 2019

IEAمنبع:

نفت پایین خواهند مانـــد یا اینکه هزینه 
ک  برخی از فنـــاوری های تولیـــد انرژی پا
کاهـــش خواهـــد یافت. بـــا چـــه ســـرعتی 
ایـــن  کلیـــدی  معیارهـــای  از  یکـــی 
گـــذاری در  که چه میزان ســـرمایه  اســـت 
ک صورت  فنـــاوری های تولیـــد انرژی پـــا
گرفت. این هزینه در ســـال های  خواهـــد 
اخیر در ســـطح 600 میلیارد دالر در ســـال 
کاهش هزینه  گرچـــه  ثابـــت بوده اســـت، ا

که این  واحـــد به این مفهوم خواهـــد بود 
ک  افزایـــش چشـــمگیر بـــه دلیل اســـتهال
ماننـــد  هـــا،  فنـــاوری  از  برخـــی  بـــاالی 
فناوری فوتوولتائیک خورشیدی )PV( و 
توربیـــن های بادی و برقی )EVs( اســـت.

انـــرژی  بـــه  ج مربـــوط  گرچـــه مخـــار ا
ک نیـــز در ســـال ۲0۲0 افزایـــش  هـــای پـــا
کل سرمایه  یافته اســـت، اما ســـهم آن در 
بخـــش  در  شـــده  انجـــام  هـــای  گـــذاری 

گرچـــه  انـــرژی در حـــال افزایـــش اســـت. ا
کمتر  گذاری بسیار  این ســـطوح ســـرمایه 
کـــه برای حرکـــت جهان  از میزانـــی اســـت 
به ســـوی توســـعه پایدار مورد نیاز اســـت. 
به عنوان مثال، برای حرکت در مسیر 
که توسط آژانس بین المللی  توسعه پایدار 
ج مربوط  انرژی طراحی شده است، مخار
به تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر تا 

دهه ۲0۲0 باید دو برابر شود.
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گر دنیـــا بخواهد بـــه روندی  کنیـــم، ا گـــر بخواهیـــم مقایســـه  ا
که  کوویـــد-19 برگردد )همـــان طور  مشـــابه روند قبـــل از پاندمـــی 
در غیـــاب تغییرات سیاســـتی مهم ممکن اســـت اتفـــاق بیفتد(، 
گیرد. سپس مجموعه متفاوتی از ریســـک ها باید مورد توجه قرار 
گـــذاری در  گـــر ســـرمایه  بـــرای مثـــال، در بازارهـــای نفـــت، ا
که  همـــان ســـطوح ســـال ۲0۲0 باقـــی بمانـــد، این امر ســـطوحی 
قبـــال در مورد عرضه ســـال ۲0۲5 مورد انتظار بـــوده، یعنی تقریبا 
گـــرد به  گـــر تقاضـــا شـــروع بـــه عقـــب  9 میلیـــون بشـــکه در روز، ا
کند، ریســـک اجتناب ناپذیر  ســـمت هدف پیش از بحران خود 

کند. کدتـــر را ایجـــاد می  بازارهـــای را

در  خصوصی  بخش  و  دولت  متفاوت  نقش 
افول  چالش  با  مواجهه  در  مختلف  کشورهای 

سرمایه گذاری
دولـــت هـــا و بخـــش خصوصـــی در مواجـــه و حـــل معضـــل افول 
کووید-19  گذاری در بخـــش انـــرژی در نتیجه پاندمـــی  ســـرمایه 
که بیشـــترین نیاز را  نقـــش های متفاوتـــی دارند، و اقتصادهایی 
کمتری  گزینـــه های تامیـــن مالی  گـــذاری دارند  به این ســـرمایه 

در دســـترس دارند. 
کنونی احتمـــاال دولت ها و بخش خصوصـــی را با بار  بحـــران 
کرد. دولـــت ها حمایت  بدهی بســـیار ســـنگینی مواجه خواهـــد 
های مســـتقیم و غیرمستقیم بســـیاری را برای سرپا نگه داشتن 
خانوارهـــا و شـــرکت های خصوصـــی در مقابل بحـــران اقتصادی 
کســـری  که خودشـــان نیز با مشـــکل  انجام می دهند،  در حالی 

بودجه مواجه هســـتند.
پاســـخ طبیعـــی شـــرکت هـــای خصوصـــی بـــه ایـــن فشـــارها 
که  کننـــد، دارایـــی هایی  کـــه صرفه جویی بیشـــتری  این اســـت 

گذاری و  می توانند بفروشـــند را بفروشـــند، و برنامه های سرمایه 
کننـــد. برخی از تاثیرات پس از ســـال  اســـتخدام خود را بازنگری 

۲0۲0 قابـــل تحمـــل تر می شـــوند.
گیـــرد در بخش  اینکـــه ایـــن اقـــدام به چـــه نحـــوی صـــورت 
هـــای مختلف جهان بســـیار متفاوت خواهد بـــود، و این به نوع 
کرده  گـــذاری  کـــه در بخـــش انرژی ســـرمایه  شـــرکت هایـــی دارد 
کلـــی مالی و  انـــد، فضـــای مالـــی در دســـترس دولت هـــا و حیط 

کشـــور بســـتگی دارد. نهادی آن 
یکـــی از مهـــم ترین متغیرهـــا در همـــه مرزهـــای جغرافیایی 
نقـــش دولـــت در مقابـــل نقش بخـــش خصوصی اســـت؛ تحلیل 
که سهم  کی از این اســـت  گزارش امســـال حا جزییات مربوط به 
گـــذاری در بخـــش  کوچـــک اقتصـــادی از ســـرمایه  بنـــگاه هـــای 
که این ســـهم  انـــرژی تقریبـــا بیـــش از 50 درصد اســـت، در حالی 

کمتـــر از 10 درصد اســـت. بـــرای اقتصادهای توســـعه یافته 
کوچک اقتصادی، به شـــکل شـــرکت های ملی  بنـــگاه های 
گـــذاری جهانی  نفـــت، نقـــش بســـیار مهمـــی در عرضه ســـرمایه 
کنند و ســـهم آنهـــا از تولید  گاز ایفـــا می  در بخـــش هـــای نفـــت و 
محصـــوالت حتـــی خیلی بیشـــتر هم هســـت، زیـــرا دارایی های 

کمتر افزایش داشـــته اســـت. آنهـــا و نیز هزینه تولیدشـــان 
این شـــرکت ها همچنیـــن در تولیـــد انرژی حرارتی و شـــبکه 
هـــای برق نیـــز نقش غالـــب را دارنـــد. در مقـــام مقایســـه، به جز 
کـــه اســـتثنائا در دســـت بخـــش دولتی  بخـــش تولیـــد برق آبـــی 
اســـت، بیشـــتر شـــرکت های بخـــش خصوصـــی در تولیـــد انرژی 
گرچه بســـیاری از پروژه  کننـــد )ا هـــای تجدیدپذیـــر فعالیـــت می 
هـــای مربـــوط بـــه انـــرژی هـــای تجدیدپذیر نیـــز با انگیـــزه هایی 
کـــه توســـط دولت ها ایجاد شـــده اســـت و  کنند  پیشـــرفت مـــی 
در واقع مشـــتری آنها شـــرکت هـــای آب و برق دولتی هســـتند(.
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کاهش آالینده  های صنعت پتروشیمی: 

نقش دولت و صنعت
محیط زیست

آالینده  کاهش  مورد  در  شده  انجام  تحقیقات  و  مقاالت  همه  در 
کید شده  های منتشر شده توسط صنعت پتروشیمی بر این اصل تا
کاهش یابد و مناطق مختلف  که باید میزان این آالینده ها  است 
خ  کرده اند و حتی نر برنامه ریزی های زیادی نیز برای این منظور 

هدف نیز برای صنایع مختلف تعیین شده است.
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گذاری ها و برنامه ریزی  که در بسیاری از این هدف  اما نکته ای 
که چگونه این صنایع  ها مورد توجه قرار نگرفته است این است 
کمک دولت ها و سایر بخش ها به  می توانند به تنهایی و بدون 

کنند. چنین هدفی دست پیدا 
که بیشترین میزان آالینده ها را تولید  یکی از بخش هایی 
می کند بخش صنایع سنگین است که صنعت پتروشیمی نیز در 
گفته شد این صنایع به  که پیشتر نیز  گیرد. همانطور  آن قرار می 
رغم اینکه در سال های اخیر از این نظر موفقیت های بسیاری 

گرفته شده  کرده است، اما هنوز با استانداردهای در نظر  کسب 
برای این صنایع فاصله بسیار زیادی دارد. 

گرچه کشورهای  این اتفاق در اقصی نقاط جهان می افتد و ا
در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مسیر صعب 
العبوری در پیش دارند اما به هیچ وجه دست نیافتنی نیست. 
بدون  »صنعت  چالش  با  مواجهه  برای  مختلفی  سناریوهای 
که در ادامه به بررسی و  کنون طراحی شده است  تا آالیندگی« 

مقایسه این سناریوها از نظر میزان تاثیر پذیری می پردازیم.
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سناریوی سیاست های موجود
اهداف  و  موجود  سیاستی  های  چارچوب  تاثیر  سناریو  این 
آالیندگی  میزان  کاهش  روی  بر  را  فعلی  شده  اعالم  سیاستی 
کند. هدف از این سناریو این است  صنایع سنگین ارزیابی می 
تا  داریم  نگه  حوزه  این  سیاستگذاران  مقابل  در  را  ای  آینه  که 
بتوانیم تاثیر سیاست های وضع شده را بر میزان مصرف انرژی، 

کنیم. آالیندگی و امنیت انرژی بررسی 

در  هوایـــی  و  آب  تغییـــرات  کاهـــش  اســـتراتژی 
پایـــدار توســـعه  ســـناریوی 

انتشار  میزان  آینده  های  دهه  در  رود  می  انتظار  که  آنجایی  از 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  شده  تولید  جوی  های  آالینده 
کاهش این  کشورهای توسعه یافته بیشتر شود، اقدام برای  از 
کشورهای  اندازه  به  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ها  آالینده 
توسعه یافته اهمیت می یابد تا بدین ترتیب تاثیر تغییرات آب و 

کاهش یابد.  هوایی در مقیاس جهانی 

سناریوی  در  فناوری  بلوغ  سطح  استراتژی 

توسعه پایدار
مورد  های  فناوری  سطح  سازی  یکسان  استراتژی  این  در 
بدین  گیرد.  می  قرار  توجه  مورد  سنگین  صنایع  در  استفاده 
مفهوم که همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه باید 
دسترسی به سطح فناوری یکسان داشته باشند و این فناوری 
به روز و مدرن باشد. زیرا فناوری های جدید بدون تردید سطح 

کمتری به همراه خواهند داشت.  آالیندگی 
جهان  در  کسیدکربن  ا دی  انتشار  کاهش  میزان   1 نمودار   
کاهش تغییرات آب  در صنایع سنگین را با بکارگیری استراتژی 
و هوایی در سناریوی توسعه پایدار با سناریوی سیاست های 

کرده است.  موجود تا سال ۲070 مقایسه 
سناریوی  شود  می  مشاهده  نمودار  این  در  که  همانگونه 
کاهش  بر  را  تاثیر  کمترین  تا سال ۲070  سیاست های موجود 
کربن خواهد داشت یعنی میزان انتشار دی  کسید  انتشار دی ا
کربن در آن زمان در حدود 7/5 میلیارد تن خواهد بود.  کسید  ا
کاهش تغییرات آب  که بکارگیری استراتژی  این در حالی است 
کمترین میزان انتشار دی  و هوایی در سناریوی توسعه پایدار 
خواهد  همراه  به  را  تن  میلیارد   1 حدود  در  یعنی  کربن  کسید  ا
کربن  کسید  کاهش میزان دی ا داشت. تاثیر سایر سناریوهای 

نمودار 1- مقایسه میزان کاهش انتشار دی اکسیدکربن در صنایع سنگین جهان در استراتژی کاهش تغییرات آب و هوایی 
IEAمنبع:در سناریوی توسعه پایدار با سناریوی سیاست های موجود، 2070
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نیز در این نمودار نشان داده شده است.
کسیدکربن در جهان در  کاهش انتشار دی ا نمودار ۲ میزان 
صنایع سنگین را با بکارگیری استراتژی سطح بلوغ فناوری در 
سناریوی توسعه پایدار با سناریوی سیاست های موجود تا سال 

کرده است.  ۲070 مقایسه 
که در این نمودار نیز مشاهده می شود بکارگیری  همانطور 
در  پایدار  توسعه  سناریوی  در  فناوری  بلوغ  سطح  استراتژی 
بسیار  تاثیر  هم  باز  موجود  های  سیاست  سناریوی  با  مقایسه 
چشمگیری داشته است. به طوری که می توان گفت به کارگیری 
سناریوی توسعه پایدار بر اساس هر دو استراتژی مورد مطالعه 
کربن در جهان را کم می کند. کسید  بیش از 6 برابر از انتشار دی ا

توسعه  سناریوی  موفقیت  در  ها  دولت  نقش 
پایدار 

کاهش  موفقیت در مواجهه با چالش »صنایع بدون آالیندگی« و 
کسید کربن منتشر شده در اتمسفر بدون  قابل توجه میزان دی ا
است.  ناممکن  عمال  دولت  حمایت  و  چندجانبه  های  پاسخ 
کتورهای تاثیرگذار بر روی کاهش انتشار آالینده  گرچه برخی از فا ا
کامال منحصر به  ها با سایر صنایع مشترک است، برخی از آنها 

که این  که چالش هایی  فرد هستند و نشان دهنده این است 
صنایع با آنها مواجه هستند بسیار خاص هستند.

از  حمایت  در  توانند  می  ها  دولت  که  اقداماتی  از  برخی 
سناریوی توسعه پایدار انجام دهند عبارتند از:

1. تغییر قوانین و مقررات )به عنوان مثال، تخصیص رایگان 
مجوزها در یک سیستم تبادل آالینده

۲. توافق های بخشی ) به عنوان مثال، تعهدات رسمی بین 
کاهش آالینده ها در بخش های مختلف( المللی برای 

کاهش  ضرورت  مثال،  عنوان  )به  مصرفی  مقررات   .3
که در تولید خودرو و  کربن در موادی  کسید  محتوای دارای دی ا

کار می روند.( مصالح ساختمانی به 
کربن برای  4. حمایت از تقاضا )به عنوان مثال، قراردادهای 

کاهش اختالف(.
البته ممکن است که چنین مقرراتی مانند بسیاری از قوانین 
در هنگام اجرا با دشواری هایی مواجه شوند، اما به یاد داشته 
دی  تولید  سطح  کاهش  بر  کشورها  واقعی  اراده  گر  ا که  باشیم 
یابد.  می  تحقق  مهم  این  باشد،  کشورها  توسط  کربن  کسید  ا
کارا و همه جانبه سیاست های مربوط  این امر مستلزم طراحی 
که در آن نقش سازمان ها، نهادها و  کاهش آالینده ها است  به 

بخش های مختلف اقتصادی به دقت تعیین شده باشد.

نمودار 2- مقایسه میزان کاهش انتشار دی اکسیدکربن در صنایع سنگین جهان در استراتژی سطح بلوغ فناوری در 
IEAمنبع:سناریوی توسعه پایدار با سناریوی سیاست های موجود، 2070
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بخش خصوصی

شـرکت  یـک   )Sherwin Williams(ویلیامـز شـروین  شـرکت 
آمریکایـی بسـیار مطـرح در صنعـت تولیـد رنگ و پوشـش اسـت. 
ایـن  قـرار دارد.  اوهایـو  کلیولنـد و  ایـن شـرکت در  دفاتـر مرکـزی 
شـرکت در زمینـه تولیـد، توزیـع و فـروش رنگ، پوشـش، پوشـش 
کـف و محصـوالت مرتبـط بـا آن بـه مشـتریان حرفـه ای، صنعتی، 
تجـاری و خـرده فروشـی عمدتـا در آمریـکای شـمالی و جنوبـی و 

کنـد.  اروپـا فعالیـت مـی 
کشـور  در پایـان سـال ۲019، شـروین ویلیامـز در بیـش از 1۲0 
جهـان فعالیـت داشـت. ایـن شـرکت بیشـتر از طریـق خـط تولیـد 

رنـگ شـروین ویلیامـز شـناخته مـی شـود.

ساختار شرکت
کلیولند در  این شـرکت توسـط هنری شـروین و ادوارد ویلیامز در 
گروه  کند:  سـال 1866 تاسـیس شـد و در سـه بخش فعالیت می 

گـروه پوشـش هـای  کننـده و  گـروه مـارک هـای مصـرف  آمریـکا، 
عملکردی.

گروه آمریکا
کـه در سـال 1866  بـود  ایـن شـرکت  بخـش  اولیـن  آمریـکا  گـروه 
تاسـیس شـد. این فروشـگاه ها رنگ و پوشـش معماری با مارك 
هـای شـروین ویلیامـز، محصـوالت صنعتـی و دریایـی، پوشـش 
کنند.  کـف، و تجهیـزات و ملزومـات مربوطـه را به بـازار عرضه می 
گـروه آمریـکا بـه 4758 فروشـگاه از جملـه  تـا پایـان سـال ۲019، 

گسـترش یافتـه اسـت. کـف  بیـش از 135 مرکـز پوشـش 

گروه مارک های مصرف کننده
کننـده انـواع مختلـف رنـگ، پوشـش  گـروه مـارک هـای مصـرف 
بسـت  آنجلیلـو،  آنتونـی  تجـاری  نـام  بـا  را  مرتبـط  محصـوالت  و 

معرفی هلدینگ پتروشیمی

شروین 
ویلیامز
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 Dupli(کالـر دوپلـی   ،  )Cabot(کابـوت  ،  )Bestt Liebco(لِیبـو
کند. عالوه  Colour( و غیـره بـه مشـتریان شـخص ثالـث ارائه مـی 
گـروه آمریـکا جـزو  بـر آن نظـارت بـر عملیـات حفـظ شـده توسـط 

ایـن بخـش اسـت. وظایـف 
 Columbia گوسـت ۲007 ، شـروین ویلیامـز شـرکت در ۲8 آ
 ،۲011 ژوئیـه   6 در  کـرد.  خریـداری  را   Paint & Coatings
شـروین ویلیامـزLeighs Paints ، مسـتقر در بولتـون انگلسـتان، 
تولیدکننـدگان پوشـش هـای صنعتـی ضـد نفـوذ و عملکـرد بـاال 

کـرد. خریـداری  را 
گـروه   خریـد  رونـد  ویلیامـز  شـروین   ،  ۲01۲ سـال  اواخـر  در   
کننده بزرگ رنگ  کامکـس چهارمین تولیـد  کـرد.  Comex را آغـاز 

در آمریـکای شـمالی بـود.  

گروه پوشش های عملکردی 
کارهـا را بـه  گـروه پوشـش هـای عملکـردی پوشـش هـا و اتمـام 
بازارهـای صنعتـی، تولیـد مبلمـان چوبـی، دریایی، بسـته بندی 
گـروه  کشـور مـی فروشـد. ایـن  و بازارهـای خـودرو در بیـش از 110 
والسـپار  خـودروی  هـای  پاالیشـگاه  تجـارت  شـامل  همچنیـن 

اسـت.

ستاد جهانی
کـه مقرهـای جهانـی  کـرد  در سـپتامبر ۲019 ، ایـن شـرکت اعـالم 
کلیولند - به یک سایت بزرگتر منتقل  خود را - شامل مرکز شهر 
که دفتـر مرکزی را  گیرد  کنـد.  ایـن شـرکت نهایتـا تصمیم می  مـی 
ج از ایالت  کـرد، امـا سـایت هـای منطقه و خـار کلیولنـد حفـظ  در 

نمودار 1- آخرین تحوالت قیمتی سهام شرکت شروین 
ویلیامز در یک سال گذشته در بازار سهام نیویورک finance.yahoo.com :منبع
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730 دالزقیمت هر سهم

193 هزار حجم

37 میلیارد دالرارزش بازار شرکت

17 میلیارد دالرکل فروش 9 ماهه

4 میلیارد و 700 میلیون دالرکل درآمد سه ماهه سوم
10 درصدحاشیه سود خالص
20 میلیارد دالرکل ارزش دارایی ها
16 میلیارد دالرکل ارزش بدهی ها

48 درصدنسبت بدهی به دارایی
20 دالر و 20 سنتسود هر سهم رقیق شده 12 ماه گذشته
21 دالرسود هر سهم پیش بینی شده سال بعد

4 دالرسود هر سهم پیش بینی شده سه ماهه بعد
6 درصدمیزان رشد سود هر سهم امسال

14 درصدمیزان رشد سود هر سهم پیش بینی شده سال بعد
17 درصدسود هر سهم پیش بینی شده 5 سال بعد

)ROE( 73 درصدبازده حقوق صاحبان سهام
P / E36/10

جدول 1- اطالعات مالی شرکت پتروشیمی شروین ویلیامز

کرد. را در یـک سـایت تجمیـع 
پـس از پنـج مـاه، در مـاه فوریـه سـال 
کـه  کـرد  اعـالم  شـروین-ویلیامز   ،۲0۲0
خواهـد  نگـه  کلیولنـد  در  را  مرکـزی  ذفتـر 
داشـت و همچنیـن حـدود 600 میلیـون 
سـایت  یـک  در  گـذاری  سـرمایه  دالر 
کـه  کـرد،  مربعـی  فـوت  میلیـون   1 جدیـد 
کـرد و  صدهـا شـغل بـرای منطقـه ایجـاد 
کار 3500  نهایتـا ایـن سـاختمان به محـل 

شـد. خواهـد  تبدیـل  کارمنـد 
حـال  در  همچنیـن  شـرکت  ایـن   
سـاخت یک مرکز تحقیق و توسـعه جدید 
یـک  سـایت  در  مربعـی  فـوت   500،000
بیمارسـتان VA سـابق در برکـس ویـل در 

اسـت.  اوهایـو  ایالـت 

شروین  شرکت  مالی  اطالعات 
ویلیامز

یـن شـرکت فعـال در بـورس نیویورک یکی 
از اعضـای شـاخص S & P 500 محسـوب 
می دهـد  نشـان  امـر  همیـن  کـه  می شـود 
گـر چه فعالیت محدودی  که این شـرکت ا
اسـت  پایین دسـتی  سـطح  در  و  دارد 
اسـت.  تأثیرگـذار  از شـرکت های  یکـی  امـا 
آمریـکای  شـرکت،  ایـن  فعالیـت  حـوزه 
اروپاسـت  و  جنوبـی  آمریـکای  شـمالی، 
در  شـده  لیسـت  شـرکت های  از  یکـی  و 
»شـروین  اسـت.   »500 »فورچـون  مجلـه 
ویلیامـز« در اول ژوئـن سـال ۲017 شـرکت 
»والسـپار« را بـه ارزش 11 میلیـارد دالر در 
کرد. اطالعات مالی »شـروین  خـود ادغام 

آمـده اسـت.  1 ویلیامـز« در جـدول 
کـه  آنجایـی  از  ویلیامـز«  »شـروین 

بـر ۲00  از چیـن دارد در خـالل اعمـال تعرفـه  اولیـه  بـه واردات مـواد  زیـادی  وابسـتگی 
کـه شـامل برخـی مـواد شـیمیایی نیـز می شـد، آسـیب  کاالهـای چینـی  میلیـارد دالر از 
زیادی دید و دچار سـقوط ارزش شـد. قیمت هر سـهم شـرکت در بین دوماه سـپتامبر و 
کتبـر حـدود 650 دالر بـود و بـا اعمـال تعرفه هـای تجاری ارزش بازار این شـرکت سـقوط  ا
کـه در ابتـدای مـاه نوامبـر قیمـت هـر سـهم شـرکت بـه 5۲0 دالر رسـید،  کـرد بـه طـوری 
که ایـن دوباره روند صعودی  یعنـی سـقوطی معـادل 130 دالر. از ابتـدای مـاه نوامبر بود 
کاهـش ارزش  کـه توانسـت در میانـه مـاه نوامبـر 70 دالر از  کـرد بـه طـوری  خـود را آغـاز 

کنـد و بـه سـطح 610 دالر بـرای هـر سـهم برسـد. سـهم خـود را جبـران 
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مواد افزودنی به انواع پالستیک ها
کاربردی به رزین های پالستیکی اضافه می  این مواد شیمیایی 
کند و ضمنا ویژگی  کمک  شوند تا در پردازش و تقویت سایر مواد 
مواد  این  نمایند.  اصالح  را  پالستیکی  محصوالت  نهایی  های 
استاتیک،  ضد  عوامل  ها،  کسیدان  ا آنتی  از  عبارتند  شیمیایی 
کننده شعله  کم  کننده ها، عوامل ذوب،  عوامل ضد ضربه، رنگ 
کننده  کننده ها، روان  کننده حرارت و سایر تثبیت  آتش، تثبیت 
ها، پالستیک سازها، عوامل تقویت پالستیک، جذب کننده اشعه 

UV و غیره.
نهایتا  انواع پالستیک ها  پردازش  از طریق  کار  و  کسب  این 
به بازارهای عمده مانند وسایط نقلیه سبک، ساختمان سازی 
مصرفی  محصوالت  و  الکترونیکی  محصوالت  ساز،  و  ساخت  و 

خدمت رسانی می کند.
گذارند  که بر بازار این صنعت تاثیر می  عوامل اصلی اقتصادی 
شامل مواردی مانند بازارهای اشباع شده انواع پالستیک ها در 
کشورهای جهان،  تر در سایر  آمریکا، رشد سریع  ایاالت متحده 

عوامل اقتصادی مـــــــــــــــــــوثر بر بازار 
انواع مواد شیمیــــــــــــــایی تخصصی 

صنایع تکمیلی
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کاربردی در تولید پالستیک و ثبات بازار  افزایش تقاضا برای مواد 
صنعت و بازار مصرف است.

در مورد سایر مواد شیمیایی تخصصی، افزایش فعالیت تولیدی 
در ایاالت متحده آمریکا به دلیل تولید گاز شیل باعث کاهش رشد 

در این بخش می شود.

پالستیک های ترکیبی
که  پالستیک های ترکیبی یک ترکیب فیزیکی از انواع رزین است 
افزودنی های مربوط به بهبود عملکر به آنها افزوده می شود تا یک 
که نسبت به رزین  پالستیک ترکیبی )یا فرموله شده( تولید شود 
های پایه ارجحیت دارد ) برای مثال این پالستیک های ترکیبی 
ارزان تر هستند و ویژگی های فیزیکی مطلوب تری دارند یا زیباتر 

هستند(.
انواع پالستیک  کنندگان  پردازش  به  ترکیبی  رزین  محصول 
فروخته می شود که محصوالت متنوعی را برای بخش ساختمان، 

خودروسازی و سایر کاربردها تولید می کنند.
برای  مهمی  بسیار  بازار  پلیمری(  )یا  ترکیبی  پالستیک 
تولیدکنندگان محصور رزین، ترکیب کنندگان مستقل فرآورده ها بر 

اساس سفارش مشتری و پردازشگران انواع پالستیک است. 
این پالستیک های ترکیبی به بازارهای عمده مانند صنعت 
پردازش و تولید پالستیک و نهایتا وسایط نقلیه سبک، ساختمان 
سازی و ساخت و ساز، محصوالت الکترونیکی و محصوالت مصرفی 

فروخته می شوند. 
عوامل اقتصادی اصلی تاثیرگذار بر بازار این محصوالت عبارتند 

عوامل اقتصادی مـــــــــــــــــــوثر بر بازار 
انواع مواد شیمیــــــــــــــایی تخصصی 

بخش سوم
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از بازارهای اشباع شده پالستیک در ایاالت متحده آمریکا، رشد 
کشورهای جهان در مقایسه  سریع تر صنعت پالستیک در سایر 
صنعت  در  کاربردی  محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  آمریکا،  با 

پالستیک و ثبات بازار تولید و مصرف این محصوالت است.

مواد شیمیایی مورد نیاز در فرآیند تولید 
الستیک

کاربردی برای تسهیل فرآیند تولید یا بهبود  این مواد شیمیایی 
ویژگی های محصول نهایی الستیک مورد استفاده قرار می گیرد. 
برخی از این مواد عبارتند از: تسریع کننده ها، فعال کننده ها، ضد 

کسیدان ها، تثبیت کننده ها و مواد اشتعال زا. اوزون ها، آنتی ا
عوامل اقتصادی موثر بر بازار این محصوالت شیمیایی شامل 
عواملی مانند بازارهای اشباع شده، ثبات مصرف کنندگان، مقررات 
مربوط به بازیافت و محیط زیست و افزایش تقاضا برای محصوالت 

کاربردی است. 
محصوالت  و  تایر  تولید  صنعت  افزودنی،  مواد  این  بر  عالوه 
الستیکی مقدار قابل توجهی الستیک مصنوعی و مواد شیمیایی 

کسید تیتانیوم مصرف می کنند. پایه مانند کلر، سود سوزآور و دی ا

بوط به مدیریت منابع آبی مواد شیمیایی مر
مواد شیمیایی فرموله شده و اختصاصی برای جلوگیری از زنگ 
زدگی در هنگام عملیاتی مانند سرد کردن و جوش آوردن آب به کار 
می روند ،همچنین مواد شیمیایی دیگری نیز برای سالم سازی و 

تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند. 
ها،  کش  آفت  انواع  از  عبارتند  شیمیایی  مواد  این  از  برخی 
کننده ها، ضد اشتعال ها و  کف زدا، لخته  کننده ها، مواد  منعقد 
ضد زنگ ها. این مواد شیمیایی همچنین در تصفیه فاضالب ها و 

گنداب ها مورد استفاده قرار می گیرند.
محصوالت تولیدی این بخش به بازارهایی عمده مانند کاغذ 
سازی، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، پاالیشگاه های نفت و 

نیروگاه های برق عرضه می شود. 
عوامل اصلی اقتصادی موثر بر بازار این محصوالت عبارتند از 
ثبات و افزایش قدرت چانه زنی برای مشتریان، کاهش قیمت های 
واقعی، مقبولیت یافتن قراردادهای تک منبعی و توافقنامه های 
کت، گردش مالی متوسط و اشباع تقاضا )که معموال به ساخت  شرا
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کارخانه های جدید گره خورده است(.
سایر عواملی که ممکن است بر بازار این محصوال تاثیر بگذارد 
آمریکای  از  خارج  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  از  است  عبارت 
کننده  مصرف  که  مشتریانی  و  زیستی  محیط  مقررات  شمالی، 

نهایی هستند و تمایل دارند ضایعات خود را کاهش دهند.

سایر مواد شیمیایی تخصصی
که بعضا  برخی دیگر از بخش های تولید مواد شیمیایی تخصصی 
گاهی اوقات با سایر بخش ها هم پوشانی دارند  متنوع هستند و 
نیز وجود دارند. برخی از این مواد عبارتند از مواد شیمیایی مربوط 
کار رفته در صنعت تصویر  به ساختمان سازی، مواد شیمیایی به 
سازی، مواد شیمیایی که برای آبکاری فلزات و روکش کردن آنها به 
که در معدنکاری استفاده می شوند،  کار می روند، مواد شیمیایی 
افزودنی های رنگی، مواد شیمیایی تحقیقاتی، و مواد شیمیایی 

ک و منسوجات به کار می روند. تخصصی که در پوشا
کسیدان ها،  برخی محصوالت شیمیایی کاربردی مانند آنتی ا
آفت کش ها، آنزیم ها، اشتعال زاها، رزین های شامل آیون، غلیظ 
گروه از مواد  کننده های اشعه UV نیز در این  کننده ها و جذب 

شیمیایی تخصصی قرار می گیرند.
کار  و  کسب  این  مختلف  های  بخش  در  رشد  انداز  چشم 
متفاوت است، همچنین عوامل اقتصادی مختلفی بر بازار این 
کلی عبارتند از افزایش ثبات  که به طور  گذارند  محصوال تاثیر می 
کاهش قیمت ها، فشارهای محیط زیستی و بازارهای  در بازارها، 

اشباع شده تقاضا. 

در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که در تحلیل هایی که 
در مورد بازار انواع مواد شیمیایی تخصصی در سه بخش انجام شد، 
شرایط فعلی صنعت پتروشیمی پس از شیوع پاندمی کرونا در نظر 
گرفته نشده است و صرفا عوامل کلی تاثیر گذار بر این بازارها قبل از 

پاندمی کووید- 19 مورد بررسی قرار گرفته است. 
از رکود اقتصادی  را پس  گر بخواهیم شرایط فعلی  ا بنابراین 
ناشی از شیوع ویروس کووید-19 در بخش های مختلف تولید مواد 
که  کنیم، ذکر این نکته ضروری است  شیمیایی تخصصی بررسی 
شرایط این بازارها بالطبع از شرایط کلی صنعت پتروشیمی تبعیت 
می کند و شرایط صنعت پتروشیمی نیز متاثر از شرایط کلی اقتصاد 

است. 
از آنجایی که بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در مورد 
وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲0۲0، رکود دامنه گیر ویژگی مشترک 
کثر بازارهای اقتصادی و همچنین صنعت پتروشیمی بوده است،  ا
پس دور از انتظار نیست که مواد شیمیایی تخصصی نیز تحت تاثیر 
این تحوالت در سال ۲0۲0 با رکود مواجه شده باشد. هر چند مواد 
شیمیایی تخصصی مورد استفاده در صنایع پالستیکی به دلیل 
افزایش تقاضا به منظور مقابله با این پاندمی وضعیت متفاوتی را 

تجربه کرده اند.
اما انتظار می رود با فروکش کردن بحران در اقصی نقاط دنیا و 
کسیناسیون کووید- 19 در بسیاری از کشورها، ضمن بهبود  شروع وا
وضعیت اقتصاد جهانی و در نتیجه آن بهبود وضعیت صنایع اصلی 
مانند پتروشیمی وضعیت صنایع تولیدی مواد شیمیایی تخصصی 

نیز در سال ۲0۲1 مجددا رونق پیدا کند.
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یابی آسیب پذیری خشکسالی شهری - چارچوبی  ارز
یکی و  برای ادغام شاخص اجتماعی - اقتصادی، فیز

سیاسی در تحلیل سهم آسیب پذیری
ترجمه

قسمت سوم 
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5. نتایج و بحث و بررسی
تا ســـال ۲016 ، منطقه BTH در برابر خشکســـالی شـــدید آســـیب 
پذیـــر بـــود )جـــدول 3(. هفـــت شـــهر ، یعنـــی تیانجین، شـــیجیاژ 
کانگـــژو در برابر  کـــوو  وانگ،تنگشـــان،هاندان، چنگـــده، ژانگجیا
خشکســـالی شـــهری بســـیار آســـیب پذیـــر بودنـــد. شـــش شـــهر 
باقیمانـــده ماننـــد پکـــن بســـیار آســـیب پذیـــر بودنـــد. تیانجیـــن 
که مطابق با رشد سریع  باالترین میزان UDV )0.9۲5( را داشـــت 
کمتریـــن میزان  گســـترش جمعیت اســـت.النفانگ  اقتصـــادی و 
UDV )0.7۲9( را دارد. شـــناخت ویژگی فضا-زمانی UDV اساس 
کاهـــش آســـیب پذیری و خطـــر اســـت. تجزیه و تحلیل ســـهم به 

کرده اســـت. کمـــک   UDV کاهـــش درک مـــا از 

5.1. تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی
5.1.1. تنوع موقتی آسیب پذیری خشکسالی در 13 شهر

رونـــد 13 شـــهر از ســـال 1990 تـــا ۲016 در شـــکل 3 نشـــان داده 
شـــده اســـت و میـــزان رشـــد آســـیب پذیـــری در هر ســـال نســـبت 
به ســـال گذشـــته در شـــکل 4 محاسبه شـــده اســـت. UDV روند 
صعودی آشـــکاری را در کل 13 شـــهر نشـــان داد )شکل 3(. شکل 
4 توضیـــح مفصلـــی را در مـــورد این رونـــد ارائه می دهـــد. در مورد 
پکـــن ، تیانجین ، شـــیجیاژوانگ و تنگشـــان روند آســـیب پذیری 
در ســـطح نســـبتًا پایدار باقی مانده اســـت. دامنه نوســـانات برای 
 UDV ، شـــهرهای باقیمانـــده روند بیشـــتری دارد. در النگفانـــگ
در ســـالهای 1994 ، 1995 ، 1998 ، ۲000 ، ۲003 ، ۲006 ، ۲013 و 
کاهش یافته اســـت. UDV هندان به شـــدت در سال 1991   ۲014
کاهش یافت. هنـــدان روند نزولی را  کاهش تقریبًا 51.4 درصد  بـــا 
در ســـالهای 1995 ، ۲000 و ۲016 نشـــان داد. نتایج نشانگر ویژگی 
که یک چالـــش مهم بـــرای تصمیم  هـــای ناپایـــداری UDV بـــود 

گیرندگان اســـت.

5.1.2. توزیـــع مکانـــی آســـیب پذیری خشکســـالی در منطقه 
 BTH

نقشـــه های نرخ رشـــد )ســـمت چپ( و نقشـــه های توزیع مکانی 
 BTH در فواصـــل پنـــج ســـاله منطقـــه UDV ) ســـمت راســـت(

گو و هنگشـــو  ایجـــاد شـــد )شـــکل 5(. از ســـال 1990–1996، ژانکیا
بیشـــترین نرخ رشـــد را داشـــته اند. از ســـال ۲001–۲006 نرخ رشد 
کو و منطقه جنوبی بیشـــترین بود. از ســـال ۲001–۲006،  ژانگجیا
کلی زیادی بود. از ســـال ۲006–۲010،  منطقه شـــمالی دارای رشد 
ک باالترین میزان رشـــد را داشـــته است. از ســـال ، ۲010– ژانگجیا
کانگـــزو باالترین نرخ رشـــد را داشـــته اســـت. از نقشـــه های   ۲016
که نرخ رشـــد ناحیـــه مرکزی  کـــرد  نرخ رشـــد مـــی توان مشـــاهده 
که مناطق اطراف آن دارای نرخ رشـــد  کم اســـت ، در حالی   BTH
باالیی هســـتند. این نرخ همچنیـــن روند انتقال آســـیب پذیری 
بـــاال از بخـــش مرکزی )پکـــن ، النگ فنـــگ و بائودینگ( در ســـال 
1996 تـــا شـــهرهای اطـــراف در ســـال ۲016 اســـت . ما ایـــن ویژگی 
کـــه UDV از منطقه مرکزی پخش شـــده و به  کردیـــم  را مشـــاهده 

محیط اطـــراف آن منتقل می شـــود.

5.2 تجزیه و تحلیل سهم
5.2.1. تجزیه و تحلیل سهم سه پارامتر

بر اســـاس درک UDV مناطق BTH ، ما درصد ســـهم پارامترهای 
فیزیکـــی ، اجتماعـــی ، اقتصـــادی و سیاســـی در UDV هر شـــهر را 
محاســـبه کردیـــم. نتایـــج در شـــکل 6 نشـــان داده شـــده اســـت. 
کلیه شـــهرها ، پارامترهای فیزیکـــی و اقتصادی-اجتماعی  بـــرای 
عامـــل اصلـــی UDV در منطقه BTH بـــود. دو پارامتـــر تقریبًا ٪80 
از UDV را در بیشـــتر شـــهرها به خود اختصاص داده اند. نســـبت 
پارامترهـــای اقتصادی و اجتماعی UDV در طی دوره ۲00۲-۲006 
برای ده شـــهر از پارامترهای فیزیکی فراتر رفت )شـــکل 7(. اعتقاد 
که از  که نتیجه پیشـــرفت و رشـــد ســـریع اقتصادی  بر این اســـت 
ســـال ۲000 آغاز شـــد، منجر به افزایش تقاضای آب شـــد. از ســـال 
کل  ۲000 ، چین نســـبت بـــه ایاالت متحده به نرخ باالیی از رشـــد 
بهـــره وری )TFP( رســـیده اســـت. نرخ باالی رشـــد TFP همیشـــه 
یـــک عامل اصلی نرخ رشـــد ســـریع اقتصادی چین اســـت )کوپر ، 
۲014(. در عیـــن حال ، زیرســـاخت های ناقص و توســـعه شـــهری 
کنترل نشـــده دالیـــل اصلی نســـبت بـــاالی پارامترهـــای فیزیکی 
UDV  محســـوب می شوند. در ده شهر ، از جمله پکن و تیانجین 
 UDV کمـــک را به ، پارامترهـــای اقتصادی- اجتماعی بیشـــترین 
گســـترش جمعیـــت و رشـــد ســـریع اقتصادی  کننـــد. آنها با  مـــی 
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شهرامتیازشهرامتیاز

تیانجین0.925زینگتای0.817

شیجیاژوانگ0.896پکن0.809

تنگشان0.887گویین هانگائو0.794

چنگد0.882بائودینگ0.769

کانگژو0.856هنگگویی0.758

ژانگجیاکو0.853النگفانگ0.729

هندان0.8170.834

جدول 3. آسیب پذیری خشکسالی شهری )UDV(   13 شهر در سال 2016

کـــه هـــر دو باعـــث تقاضـــای زیاد آب شـــده  کـــرده انـــد  پیشـــرفت 
کویینهانگدائو  اند. ســـهم پارامترهـــای اقتصادی - اجتماعـــی در 
کو در  بیشـــترین میزان است. سهم اقتصادی و اجتماعی ژانگجیا
که کمترین آن در بین 13 شـــهر اســـت. این  UDV   37.۲٪اســـت 
کو در مورد حفاظت  مسئله به دلیل مسئولیت ســـنگین ژانگجیا
زیســـت محیطی در پکن اســـت. در مقابـــل ، پارامترهای فیزیکی 
کمک  کو ، هنگشـــویی ،  النگفنگ ( بیشترین  ســـه شهر )ژانگجیا
که زیرســـاخت های  کنند. این نشـــان می دهد  را بـــه UDV مـــی 
آب در این ســـه شـــهر ناقص هســـتند. از نظـــر پارامترهای فیزیکی 
کمترین بوده اســـت. کـــو باالتریـــن و قینهوانگدو  UDV ، ژانگجیا

5.2.2. تجزیه و تحلیل سهم ده شاخص
ســـهم شـــاخص هـــا در UDV بـــرای هر شـــهر در شـــکل 8 نشـــان 
که چندین شـــاخص وجـــود دارد ، این  داده شـــده اســـت. از آنجا 
مطالعـــه بـــه تجزیه و تحلیل ســـه شـــاخص برتـــر از 13 شـــهر برای 
تجزیـــه و تحلیل ســـهم شـــاخص پرداخته اســـت. ســـه شـــاخص 
برتـــر برای هر شـــهر از لحاظ جزئیات با یکدیگر متفاوت هســـتند. 
بـــرای همه شـــهرها ، هزینه بودجه عمومی بیشـــترین کمک را به 
کرده اســـت. در تیانجین و چنگد ، تولید ناخالص داخلی و   UDV
طول خطوط لوله آبرســـانی به ترتیب دومین و ســـومین مشارکت 
کننـــده بـــزرگ هســـتند. بـــه طـــور مشـــابه ، دومیـــن و ســـومین 
کـــو طول لوله  کننده بـــزرگ در شـــیجیاژوانگ ، ژانگجیا مشـــارکت 
های آبرســـانی و تولید ناخالص داخلی هســـتند. اطالعات واضح 

تر برای هر شـــهر در شـــکل 9 نشـــان داده شـــده اســـت.

5.2.2.1. هزینه بودجه عمومی

کمک  که بیشـــترین   هزینـــه بودجه عمومی یـــک عامل مهم بود 
کرد. در هشـــت شـــهر ، نســـبت هزینه  را به UDV در همه شـــهرها 
بودجه عمومی به UDV باالتر از ۲0 درصد بود. ســـهم هزینه های 
کانگزو با ۲3.0٪ بیشـــترین میزان بود. مخارج  بودجه عمومی در 
کرده بود به دلیل  که بـــه UDV کمک  کو  بودجـــه عمومی ژانگجیا
کمتریـــن )٪17.9(  کیلومتـــر مربع منطقـــه جنگلی  بیـــش از 666 
بـــود. بـــه احتمال زیـــاد دولت بـــه دلیل عملکـــرد خود بـــه عنوان 
یـــک مانع زیســـت محیطی بـــرای پکن ، محیط زیســـت محیطی 
گرفته اســـت. به  کو را در مقایســـه بـــا مناطق دیگر در نظر  ژانگجیا
همین ترتیب ، منطقه BTH ، به عنوان حلقه اقتصادی ســـرمایه 
، توســـط دولـــت نیز مـــورد حمایت قرار گرفته اســـت. بـــا این حال 
کـــه از UDV افزایش یافته اســـت ،  ، ســـهم هزینه بودجه عمومی 
کی از محـــدود بودن دولـــت از نظر  کاهـــش نمی یابد. ایـــن امر حا
دقـــت و صحت بـــود. طبق روش هـــا و ابعاد آمـــاری چین ، هزینه 
هـــای بودجه عمومی شـــامل خدمات عمومی ، آمـــوزش ، علوم ، 
فناوری ، فرهنگ ، ورزش ، رســـانه ، تأمین اجتماعی ، اشـــتغال ، 
مراقبت های بهداشـــتی ، حمل و نقل و غیره می باشد. بنابراین 
، مخـــارج دولـــت بـــه طـــور قابـــل توجهـــی بـــا توســـعه اقتصـــادی 
کـــه ایـــن نیـــز مربـــوط بـــه ظرفیت  و زیرســـاخت هـــا ارتبـــاط دارد 
تطبیقـــی شـــهرها در هنـــگام فاجعه خشکســـالی اســـت. بـــا این 
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وجود ، هزینه های اندکی به طور مســـتقیم با فاجعه خشکســـالی 
شـــهری، از جمله سیســـتم های آبرسانی شـــهری و آبیاری سبز در 
ارتباط اســـت. بدون یک سیاســـت خشکســـالی ملی هماهنگ، 
کنشـــی و مدیریـــت بحران  ملـــل به خشکســـالی در یـــک حالت وا
کنش نشـــان می دهند که نابهنـــگام ، دارای هماهنگی ضعیف  وا

کومار و همکاران ، ۲014(. کارآمد شـــناخته می شـــود )ســـیوا و نا

5.2.2.2. تولید ناخالص داخلی

 توســـعه ســـریع اقتصـــادی مـــی توانـــد باعـــث آســـیب بـــه محیط 
زیســـت و افزایـــش تقاضـــای آب شـــود. از شـــاخص مشـــارکت می 
کـــه تولید ناخالـــص داخلی در 11 شـــهر )همه به جز  تـــوان دریافت 
زینگتایـــی و هنگشـــوی( GDP یکـــی از ســـه شـــاخص اول اســـت. 
تیانجیـــن بیشـــترین ســـهم )16.0٪( را بـــه خـــود اختصـــاص داده 
اســـت ، پس از آن چنگد )15.1٪( ، تنگشـــان )14.9٪( و النگفانگ 

شکل 3. نمودار روند آسیب پذیری خشکسالی برای 13 شهر از 1990 تا 2016.

شکل 4. نرخ رشد UDV در 13 شهر.از 1990 تا 2016.
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)14.6٪( قـــرار دارنـــد. تولیـــد ناخالـــص داخلـــی تیانجیـــن از 117 
میلیـــون دالر در ســـال 1978 بـــه ۲6 بیلیون دالر در ســـال ۲017 با 
میانگیـــن رشـــد ســـاالنه 11.1٪ از نظـــر قیمت های قابل مقایســـه 
)دفتـــر آمار تیانجین( افزایش یافته اســـت.  طبـــق اعالم دفتر ملی 
آمـــار چین ، تیانجین در ســـال ۲014 1.16٪ از زغال ســـنگ چین ، 
کرده  3.1۲٪ از نفـــت خـــام و 1.47٪ بـــرق در ســـال ۲014 را مصرف 
گنگ ، و شـــی ، ۲018(. بنابرایـــن ، قابل درک  اســـت )چی ، دای ، 
اســـت که ســـهم تولید ناخالص داخلی تیانجین بســـیار بیشـــتر از 
ســـایر شـــهرها اســـت. در مقابل ، زینگتایی کمترین نسبت تولید 
ناخالـــص داخلـــی UDV  )11.5 ٪(را نشـــان مـــی دهد و پـــس از آن 
که در ارتباط با اقتصاد توســـعه نیافته  هنگشـــو )11.6 ٪(  قرار دارد 

بود.

کـــه در مؤسســـات عادی آمـــوزش عالی  5.2.2.3. تعـــداد دانـــش آموزانـــی 

کـــرده اند.  ثبت نـــام 

کـــه در آن تعـــداد دانـــش آمـــوزان ثبـــت نـــام شـــده در  شـــهرهایی 

موسســـات آمـــوزش عالـــی یکـــی از عوامـــل غالب UDV هســـتند 
کانگژو،خینگتای،هنگشویی و  عبارتند از قینهوانگدو، باودینگ، 
کانگژو بیشـــترین سهم را داشـــته و 17.1 درصد از آن را به  هاندان . 

خـــود اختصاص داده اســـت.
هنگشـــویی و قینهوانگدو هر دو 15.1 درصـــد را به خود اختصاص 
کمترین سهم شـــاخص در UDV در النگفانگ )٪8.5(  داده اند. 
کـــه میـــزان  و پـــس از آن پکـــن )9.4٪( اســـت. قابـــل درک اســـت 
کاهش و آمادگی جـــدی در برابر خطرات  آموزش عالی بـــه معنای 
کانال های مســـتقیم و غیرمســـتقیم است  خشکســـالی از طریق 
ک ، ۲017 ؛ شـــارما ، پاتواردان ، و پـــات ، ۲013(.  )هافمـــن و متاتـــرا
بدیهی اســـت ، آموزش عالی و رســـمی نشـــانگر افزایش نـــوآوری و 
تمایل فن آوری برای آماده ســـازی در برابر حوادث است )هافمن 
ک و لوتـــز ، ۲014(. از نتایـــج تجزیـــه و  و موتـــارارک ، ۲017 ؛ متاتـــرا
کانگژو ، هنگشوی و قینهوانگدو باید  تحلیل ، شـــهرهایی از قبیل 

به شـــدت توســـعه آموزش را ارتقا دهند.
 

.BTH چپ( و نقشه های توزیع مکانی )راست( منطقه( UDV شکل 5. نرخ رشد
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شکل 6. سهم پارامترهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آسیب پذیری خشکسالی شهری.

 
شکل 9. سه مشارکت کننده برتر UDV در 13 شهر.

کز درمانی 5.2.2.4. طول خطوط لوله آبرسانی و تعداد تختخوابها در مرا

کز درمانی   طـــول خطوط لوله آبرســـانی و تعداد تختخوابهـــا در مرا
نیـــز از شـــاخص های اساســـی اســـت. با توجـــه به موارد پیشـــین 
کـــو و تیانجیـــن بـــه شـــدت  ، شـــهرهای شـــیجیاژوانگ ، ژانگجیا
گرفتـــه اند. در مـــورد اخیر ، هنگشـــویی ، هندان  تحـــت تأثیـــر قرار 
گرفتنـــد. برخالف  کانگـــژو بـــه طور چشـــمگیری تحت تأثیـــر قرار  و 
گرفتند ، این دو  که مورد تجزیه و تحلیل قرار  ســـه شـــاخص قبلی 

شـــاخص به طور مســـتقیم بـــا UDV مرتبط هســـتند. طول خط 
لوله آبرســـانی یک عامل مهم در پوشش سیستم آبرسانی شهری 
کننده در ســـازگاری زیرساخت های شهری در  و یک عامل تعیین 
هنگام بروز یک فاجعه خشکســـالی اســـت. تعـــداد تختخوابها در 
کز بهداشـــتی و درمانی به طور مســـتقیم با قابلیت دسترســـی  مرا
بـــه امدادگـــران و ظرفیـــت انطبـــاق پـــس از فاجعه مرتبط اســـت. 
خشکســـالی مـــی توانـــد تأثیرات ســـالمتی بســـیار چشـــمگیری بر 
کیفیت  کمیت و  کاهش  جمعیت پریشـــان داشته باشد. عالوه بر 
کیفیت هوا  آب قابل شـــرب، خشکســـالی می تواند اثرات منفی بر 
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در اثـــر تعلیق ذرات طوالنی در هوا داشـــته 
باشـــد. می تواند معابر برونشـــی را تشدید 
کنـــد ، بیماری های ناشـــی از وکتـــور برن و 
کان ، مور ،  گســـترش دهـــد )مـــک  غیره را 

کر ، ۲011(. و وا

6. نتیجه گیری
بـــه دلیـــل عـــدم وجـــود مطالعات آســـیب 
پذیـــری خشکســـالی در ســـطح شـــهری ، 
این مطالعه با توجه به ســـهم پارامترهای 
فیزیکی ، اجتماعی و اقتصادی و سیاســـی 
، UDV را در منطقه BTH ارزیابی و تحلیل 
کرده اســـت. شـــاخص ها و چارچوب برای 
سیســـتم های شـــهری مناســـب هستند 
کـــه به منظـــور ترســـیم UDV قابـــل توجه 
هســـتند. عالوه بـــر این ، تجزیـــه و تحلیل 
ســـهم از الیـــه پارامتر و الیه شـــاخص برای 
کمک   UDV بررســـی عوامل مؤثر و تعامل
که  کننده اســـت. این یافته ها نشـــان داد 
منطقـــه BTH در ســـطح باالیی از آســـیب 
 13 UDV .پذیـــری خشکســـالی قـــرار دارد
شـــهر در منطقه BTH از سال 1990 تا ۲016 

شکل 7. روند رشد پارامترهای فیزیکی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در پکن )چپ( و تیانجین )راست(

شکل 8. سهم شاخص ها در خشکسالی شهری.

افزایـــش یافته اســـت. در ســـال ۲016 ، همه شـــهرها در وضعیت بســـیار آســـیب پذیر قرار 
داشـــتند ، در نتیجه شـــهرهایی مانند تیانجین بسیار آسیب پذیر هســـتند. عالوه بر این 
که باید مســـئولیت بیشـــتری در برابر آســـیب پذیری خشکســـالی باال به  گرفتیم  ، نتیجه 
عوامل اجتماعی و اقتصادی نســـبت داده شـــود. توســـعه اقتصـــادی و افزایش جمعیت 
باعث افزایش چشـــمگیر فشار شـــهری در هنگام وقوع یک فاجعه خشکسالی می شود. 
کافی و سیاستهای هدفمند همراه  توســـعه ســـریع اقتصادی با زیرســـاختهای فیزیکی نا
کنـــد. از طریـــق تجزیـــه و تحلیل  کمـــک می  که بـــه آســـیب پذیری باالتر شـــهری  اســـت 
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که شـــاخص  کردیـــم  ســـهم خـــاص از الیـــه شـــاخص ، مشـــاهده 
که بـــه طور چشـــمگیری در UDV نقش دارنـــد ، به ترتیب  هایـــی 
گیرنـــد: هزینه  نزولـــی توســـط تعداد شـــهرها تحـــت تأثیر قـــرار می 
هـــای بودجـــه عمومـــی ، تولیـــد ناخالص داخلـــی ، تعـــداد دانش 
کرده  کـــه در موسســـات عادی آمـــوزش عالـــی ثبت نـــام  آموزانـــی 
کز  انـــد. ، طـــول خطوط لوله آبرســـانی ، تعـــداد تختخوابهـــا در مرا
درمانی و ســـرانه درآمد یکبـــار مصرف. به طور اســـتثنایی ، هزینه 
هـــای بودجه عمومی در درجه اول در همه شـــهرها قـــرار دارد. به 

گرفتیم ، چند مـــورد خاص در  عنـــوان نمونه تیانجیـــن را در نظـــر 
کی  تیانجیـــن دالیل عمده باالترین میـــزان UDV بود. این امر حا
که دولت باید حوادث خشکســـالی را بـــا دقت در نظر  از آن اســـت 
کند. این مطالعه  بگیرد و سیاست های هدف بیشـــتری را اتخاذ 
بـــه تحلیـــل UDV منطقـــه BTH و عوامـــل تأثیرگـــذار آن پرداخته 
 BTH است. براســـاس نتایج ، مکانیسم تعامل شهرها در منطقه
با توجه به سیســـتماتیک بودن شـــهرها بایـــد در مطالعات آینده 

گیرد. مورد بررســـی قرار 
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