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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

در مسیر تکمیـــــــــــــــــــــــــــــل زنجیره ارزش
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در مسـیر 
توسـعه صنعت پتروشـیمی ایران، با هدف 
گـران  کاهـش واردات محصـوالت عمـده و 
پتروشـیمیایی، توسـعه و تکمیـل  قیمـت 
تـاب  و  پایـداری  افزایـش  ارزش،  زنجیـره 
توسـعه  فـروش،  و  تولیـد  زنجیـره  در  آوری 
هدفمنـد صنایـع پاییـن دسـتی، رفـع نیـاز 
محصـوالت  ارزش  افزایـش  و  داخلـی  بـازار 
هوشـمند  توسـعه  سـمت  بـه  صادراتـی 
صنعـت پتروشـیمی در حال حرکت اسـت.
بایـد  را  ایـران  پتروشـیمی  صنعـت 
بـه  توجـه  بـا  کـه  صنعتـی پیشـرو دانسـت 
برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده بـه خوبـی 
متـوازن  و  هوشـمند  توسـعه  مسـیر  در 

پتروشـیمی  صنعـت  اسـت.؛  گرفتـه  قـرار 
ک بـه ارزش  سـاالنه 35 میلیـون تـن خـورا
هـزار   800 روزانـه  معـادل  دالر  میلیـارد   7
از وزارت نفـت دریافـت  بشـکه نفـت خـام 
کنـد و ظرفیـت این صنعـت در ابتدای  مـی 
سـال جـاری، 66 میلیـون تـن بـوده اسـت 
و محصـول تولیـدی در بـازار داخلـی و نیـز 
مقاصد مختلف صادراتی عرضه می شـود.

در این میان می توان به درآمد حدود 
15میلیـارد دالری از عرضـه 30 میلیـون تـن 
محصول پتروشـیمی قابـل فروش در سـال 
کرد و 72 درصد محصوالت  گذشـته اشـاره 
بـه ارزش 10 میلیـارد دالر صـادر و 5 میلیـارد 
دالر نیـز در بـازار داخلی عرضه شـده اسـت. 

در حال حاضر 42 محصول شیمیایی 
در  پلیمـری  گریـد  نـوع   330 از  بیـش  و 
و  می شـود  تولیـد  پتروشـیمی  صنعـت 
حداقـل 15 بنـگاه بـزرگ و کوچک در پایین 
ک  دسـت صنعـت پتروشـیمی از ایـن خـورا
کننـد. بهـره منـد می شـوند و فعالیـت مـی 
مقابـل  در   2019 سـال  در  ایـران 
کویـت، قطـر، ترکیـه و  عربسـتان، امـارات، 
تـن ظرفیـت تولیـد  بـا 25 میلیـون  عمـان 
کـه بـه عنـوان اسـتاندارد  8 محصـول پایـه 
گرفتـه می شـود، رتبـه دوم  جهانـی در نظـر 
اتخـاذ  تدابیـر  بـه  توجـه  بـا  و  بـود  منطقـه 
کالن توسـعه ایـن صنعـت  شـده و برنامـه 
ارزش آفریـن، در سـال 1400 ظرفیـت تولیـد 
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بـه 100 میلیـون تـن و در سـال1404 بـه 130 
میلیـون تـن خواهـد رسـید و بـا وجـود 27 
طـرح جهـش دوم و 22 طـرح جهش سـوم 
پتروشـیمی  تولیـد محصـوالت  بایـد سـبد 
متنـوع شـود و واردات برخـی محصـوالت 
شـدن  تولیـدی  بـا  تدریـج  بـه  پتروشـیمی 
کاهـش خواهـد یافـت و ایران  ایـن طرح هـا 
دسـت  منطقـه  نخسـت  منطقـه  رتبـه  بـه 

کنـد. پیـدا مـی 
محـرک  موتـور  همـواره  پتروشـیمی 
توسـعه  و  اسـت  اشـتغال  و  پایـدار  توسـعه 
و  اولویت هـا  از  ارزشـمند  صنعـت  ایـن 
سیاسـت های اقتصـادی صنعـت نفـت بـه 

مـی رود. شـمار 
داشـت  نظـر  در  بایـد  دیگـر  سـوی  از   

کـه تحقـق راهبردهـا در مسـیر تحقـق  کـه 
صنعـت  سـوم  و  دوم  جهش هـای 
چـون  اهدافـی  بـا  همسـو  پتروشـیمی، 
افزایـش درآمـد صادراتـی و حـذف تدریجـی 
وابسـتگی بـه درآمد حاصل از خام فروشـی 
نفت، با توسعه هوشمند و متوازن صنعت 

می پذیـرد. صـورت  پتروشـیمی 
گـذاری اجـرای   بـر ایـن اسـاس هـدف 
27 طـرح بـا مجمـوع ظرفیـت 34 میلیـون 
گـذاری 17 میلیـارد دالر در  تـن بـا سـرمایه 
تـا سـال  پتروشـیمی  جهـش دوم صنعـت 
ظرفیـت  و  اسـت  شـده  بینـی  پیـش   1400
تکمیـل  بـا  کشـور  پتروشـیمی  صنعـت 
 100 سـاالنه  بـه  دوم  جهـش  طرح هـای 
که برابر با تحقق  میلیون تن خواهد رسید 

100 درصـدی اهـداف برنامه ششـم توسـعه 
اسـت. پتروشـیمی 

سـوم  جهـش  تحقـق  بـا  همزمـان 
صنعت پتروشیمی در سال 1404، ظرفیت 
ایـن صنعـت بـه 130 میلیـون تـن افزایـش 
می یابدو 13 محصول و 7 فرآیند جدید در 

جهـش سـوم عرضـه خواهـد شـد.
 56 ظرفیـت  بـه  بایـد  دیگـر  سـوی  از 
میلیـون تنـی صنعـت پتروشـیمی در سـال 
بـه  امسـال  ابتـدای  در  کـه  کـرد  اشـاره   92
66 میلیـون تـن و تـا پایـان سـال آینـده بـه 
کـرد  100 میلیـون تـن افزایـش پیـدا خواهـد 
و درآمـد ایـن صنعـت نیـز از 11 میلیـارد دالر 
انتهـای  در  دالر  میلیـارد  بـه 25  سـال 92 

رسـید. خواهـد  سـال 1400 

در مسیر تکمیـــــــــــــــــــــــــــــل زنجیره ارزش
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بازگشت سرمایه در صنایع 
پتروشیمی و پایین دستی 

فوق العاده زودهنگام است 
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

مجلس  انرژی  کمیسیون  نفت  کمیته  رئیس 
گشت سرمایه در صنایع  گفت: باز شورای اسالمی 
زودهنگام  فوق العاده  پایین دستی  و  پتروشیمی 
کمتر از  که حتی در برخی از صنایع  است تا جایی 
که این  گشت سرمایه دیده شده  6 تا یک سال باز

اتفاق شاهکار است.
رونق  فروشی  خام  از  کشور  اقتصاد  نجات  راه 
دستی  پایین  صنایع  ویژه  به  پتروشیمی  صنعت 

صنایع  در  سرمایه  گشت  باز است،  پتروشیمی 
زودهنگام  فوق العاده  پایین دستی  و  پتروشیمی 
کمتر  صنایع  از  برخی  در  حتی  که  جایی  تا  است 
که  شده  دیده  سرمایه  گشت  باز سال  یک  تا   6 از 
سخنان  از  بخشی  این  است.  شاهکار  اتفاق  این 
کمیسیون  کمیته نفت  حسین حسین زاده، رئیس 
پیام  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 

که در زیر می خوانید: پتروشیمی است 
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صنعت  نقش  اقتصادی،  تحریم های  به  توجه  با 
ارزیابی  را در رونق صادرات غیرنفتی چطور  پتروشیمی 

می کنید؟
امروز صنعت پتروشیمی نقش مهمی در ارزآوری و صادرات 
پتروشیمی  حوزه  که  آنجا  از  است.  کرده  ایفا  غیرنفتی 
را  اولیه  مواد  از  بسیاری  می توان  است،  گسترده  بسیار 
به  آن  تبدیل  با  زیرا  کرد،  تبدیل  متعدد  محصوالت  به 
کیفیت خوبی نیز برخوردارند و در  که از  محصوالت مختلف 

افزایش  ما  غیرنفتی  صادرات  ارزش  زنجیره  تکمیل  صورت 
قابل مالحظه ای خواهد یافت.

پایین دست  صنعت  که  کرد  عنوان  باید  همچنین 
ضمن  مناسب  شرایط  تحصیل  صورت  در  پتروشیمی 
و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  فروشی،  خام  از  جلوگیری 
از  یکی  به  تبدیل  پتانسیل  زدایی،  محرومیت  و  ارزآوری 
موتورهای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر و نیز تکمیل 

کشور را داراست. زنجیره ارزش در 
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در  گرفته  صورت  جهش های 
در  چقدر  پتروشیمی  صنعت 
نقش  ارزآوری  و  تولید  افزایش 

دارند؟ 
پتروشیمی با  صنعت  جهش  ح های  طر
و  اجراست  حال  در  جدیت 
و  داشته اند  نیز  خوبی  پیشرفت های 
بهره  حال  در  نیز  ح ها  طر این  از  برخی 
ح های  طر تحقق  با  که  هستند  برداری 
این  تولیدات  ارزش  پتروشیمی  جهش 
صنعت به چندین میلیارد دالر خواهد 
فعلی  اقتصادی  شرایط  در  که  رسید 

بسیار با اهمیت است.
پروژه های  از  بهره برداری  و  اجرا 
این  جهش  به  که  پتروشیمی  صنعت 
صنعت منجر می شود و در شرایط فعلی 
کشورها  از  بسیاری  در  اقتصاد  خ  چر که 
ویروس  شیوع  و  می چرخد  کندی  به 
است،  کرده  ایجاد  مشکالتی  نیز  کرونا 

کننده است. بسیار امیدوار 
کید  تا نکته  این  بر  باید  همچنین 
تولید  جهش  الزام های  از  یکی  که  کرد 
صنایع  توسعه  نفت،  صنعت  در 

پایین دستی پتروشیمی است.

نقش بخش خصوصی در سرمایه 
واحدهای  در  ویژه  به  گذاری ها 
پایین دستی پتروشیمی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ایجاد  امکان  کشور  از  مناطقی  در 
توسعه  بر  مبتنی  صنعتی  خوشه های 
پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
عموما  واحدها  این  دارد.  وجود 
گر  ا و  دارند  نیاز  اندکی  سرمایه گذاری 
می توانند  شوند  طراحی  خوبی  به 
صادرات محور هم باشند. با مهیا شدن 
تمایل  خصوصی  بخش  زیرساخت ها، 
واحدهای  در  سرمایه گذاری  به  وافری 

پایین دستی پتروشیمی دارد.

انسانی  نیروی  وجود  البته 
توسعه  برای  نیز  کشور  در  متخصص 
وجود  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
غ التحصیالن  دارد، با توجه به وجود فار
فقر  خوشبختانه  کشور،  در  دانشگاهی 
کمبودی  گر  ا و  نداریم  انسانی  نیروی 
دوره های  از  استفاده  با  باشد  هم 
قضیه  این  کوتاه مدت  مهارت محور 

مرتفع خواهد شد.

تحقق  در  میزان  چه  تا  پتروشیمی 
پشتیبانی ها،  )تولید،  سال  شعار 

مانع زدایی ها( نقش دارد؟
تولید،  بر  مبنی  سال  شعار  به  توجه  با 
باید  مانع زدایی ها،  پشتیبانی ها، 
صنایع  ملی  شرکت  و  نفت  وزارت 
خصوصی  بخش  همکاری  پتروشیمی با 
توانند  اجرایی می  نیز دیگر مسئوالن  و 
کمک  پیشرو  صنعت  این  توسعه  به 
و  تولیدکنندگان  همچنین  و  کنند 
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مختلف  محصوالت  صادرکنندگان 
می توانند  نیز  شیمیایی  و  پلیمری 
صادرات  افزایش  برای  را  اقدام هایی 
پتروشیمی  حوزه  در  ویژه  به  غیرنفتی 

طی سال جاری انجام دهند.
تازه  رکوردهای  ثبت  و  تولید  جهش 
از  بهره برداری  پتروشیمی،  صنعت  در 
و  پتروشیمی  و متنوع  پروژه های متعدد 
داخلی  سازندگان  توانمندی  از  استفاده 
از  بخشی  تنها  پتروشیمی  صنعت  در 
سال  در  پتروشیمی  خوب  اتفاق های 
گذشته بود که بدون شک این موفقیت ها 

امسال نیز تداوم خواهد یافت.

در  پتروشیمی  صنعت  توسعه 
طور  چه  را  گذشته  سال های 

ارزیابی می کنید؟
پیشرفت های قابل توجه ای در صنعت 
انقالب  پیروزی  از  بعد  ویژه  به  و  نفت 
صنعت  همچنین  شده،  ایجاد  اسالمی 
تحریم،  شرایط  در  که  پتروشیمی 
کنون  تا را  بزرگی  توسعه  و  جهش ها 

کرده است. تجربه 
جهش  تحقق  صورت  در 
سال  تا  پتروشیمی  صنعت  سوم 
رشد  صنعت  این  تولیدات   ،1404

این  که  داشت  خواهد  خیره کننده ای 
توسعه به هیچ عنوان با پیش از پیروزی 
قابل  گذشته  یا حتی سال های  انقالب 
جهش  این  البته  نیست،  مقایسه 

حاصل برنامه ریزی چندساله است.

سیاست های  اولویت  مهمترین 
صنعت  توسعه  راهبردی 
کشور در شرایط فعلی  پتروشیمی 

چیست؟
سیاست های  اولویت  مهمترین 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  راهبردی 
کشور، افزایش ظرفیت تولید محصوالت 

پتروشیمی است.
این  راهبردهای  تحقق  باید 
پایین دست  صنایع  گسترش  و  صنعت 

گیرد. پتروشیمی در اولویت قرار 
سمت  به  باید  همچنین 
تجهیزات صنعت  و  بومی سازی صنایع 
سال  چند  در  کنیم.  حرکت  پتروشیمی 
تحریم های  و  مشکالت  باوجود  و  اخیر 
محصوالت  تولید  ظرفیت  اقتصادی، 
محصوالت  سازی  بومی  همچنین  و 
که  یافته  افزایش  پتروشیمی  مختلف 
این مهم نشان دهنده جایگاه ویژه این 

کشور است. صنعت استراتژیک در 

و  توسعه  برای  گذاری  سرمایه 
در  پتروشیمی  صنعت  پیشرفت 

حال حاضر چگونه است؟
بازگشـــت ســـرمایه در صنایع پتروشیمی 
و پایین دســـتی فوق العـــاده زودهنـــگام 
کـــه حتـــی در برخـــی از  اســـت تـــا جایی 
کمتر از 6 تا یک ســـال بازگشـــت  صنایع 
کـــه ایـــن اتفـــاق  ســـرمایه دیـــده شـــده 

است. شـــاهکار 
می توان برای توســـعه هرچه بیشتر 
کـــرد و این  ایـــن صنعت ســـرمایه گذاری 
ســـرمایه را طی چند ســـال برگشـــت داد 
کـــه ایـــن موضوع نشـــانگر ســـودآوری در 

است. پتروشـــیمی  صنعت 
بایـــد با جـــذب ســـرمایه های جدید 
کمـــک  صنعـــت  ایـــن  پیشـــرفت  بـــه 
کنیـــم. پتروشـــیمی می توانـــد بـــه نوعی 
تحریم هـــا را خنثـــی و توســـعه را شـــتاب 

بخشـــد.
کنون  کشـــور هم ا ارزآورترین صنعت 
صنعـــت پتروشـــیمی قلمداد می شـــود، 
بـــه  هزینه هایـــی  نیـــز  تحریـــم  هرچنـــد 
کشـــور تحمیل می کند، اما قطار توســـعه 
به ویـــژه توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی را 
توســـعه  امیـــدوارم  نمی کنـــد.  متوقـــف 

کان تـــداوم یابد. کمـــا این صنعـــت 
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ح های زنجیره پـــــــــروپیلن و پیشران  ح های زنجیره پـــــــــروپیلن و پیشران طر طر
گامی بزرگ برای تکـــــمیل زنجیره ارزرشگامی بزرگ برای تکـــــمیل زنجیره ارزرش

گزارش

ح هـای  طر از  ای  مجموعـه  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  هـدف  بـا 
شـده  تعریـف  تکمیلـی  صنایـع  توسـعه  بـر  تمرکـز  بـا  پیشـران 
جدیـد  ح هـا  طر ایـن  تولیـدی  محصـوالت  اغلـب  کـه  اسـت 

بـود. خواهـد 
نقش مهم صنایع پایین دستی پتروشیمی در تامین نیازهای 

برخـی از واحدهـای بـزرگ صنعتـی کشـور دارای اهمیت اسـت 
افـزوده  ارزش  ایجـاد  و  ارزش  زنجیـره  تکمیـل  مسـیر  ایـن  ودر 
ک  کـه از طریق تامیـن خورا بیشـتر از پیامدهـای مهمـی اسـت 
ظرفیـت هـای خالی نصب شـده و توسـعه محصـوالت جدید 

در بخـش صنایـع تکمیلـی حاصـل خواهـد شـد.

رشـد و توسـعه صنایـع تکمیلـی سـبب ایجـاد رونـق در اقتصـاد، 
کشـور خواهـد  اشـتغال، توسـعه صنعتـی و توسـعه منطقـه ای در 
شـد و شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی پـس از تحقـق طرح هـای 
جهـش دوم و سـوم بـا هـدف تـداوم توسـعه هوشـمند صنعـت 

کاهـش میـزان واردات و تنـوع بخشـی  و تکمیـل زنجیـره ارزش، 
طرح هـای  دسـتی  پاییـن  صنایـع  حمایـت  و  محصـوالت  سـبد 

کار خـود دارد. پیشـران را در دسـتور 
صنعـت پتروشـیمی ایـران در سـال »تولیـد، پشـتیبانی هـا و 
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ح های زنجیره پـــــــــروپیلن و پیشران  ح های زنجیره پـــــــــروپیلن و پیشران طر طر
گامی بزرگ برای تکـــــمیل زنجیره ارزرشگامی بزرگ برای تکـــــمیل زنجیره ارزرش

مانـع زدایـی هـا« بـا همـکاری بـا هلدینـگ هـا بخـش خصوصـی 
کنـدو تامین نیاز  کشـور را همـوار  مـی توانـد مسـیر توسـعه متوازن 
اولویـت  عنـوان  بـه  پتروشـیمی  هـای  مجتمـع  سـوی  از  داخلـی 
کمیتـه تخصصـی پتروشـیمی  اصلـی همـواره مـورد توجـه اسـت و 
بـر  بـا پایـش مسـتمر خـود، نظـارت مطلوبـی  بـازار  سـتاد تامیـن 
رونـد تولیـد و عرضـه محصـوالت مختلـف پتروشـیمی بـرای رفـع 

نیـاز صنایـع پاییـن دسـتی دارد.
همکاری و تعامل میان تمام ارکان صنعت سبب شکوفایی 
و نیـز تحقـق برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده در راسـتای توسـعه 

صنعـت پتروشـیمی خواهـد شـد و بـدون تردیـد نقـش هلدینـگ 
هـا و بخـش خصوصـی در ایـن رونـد اثـر بخـش اسـت.

بـا تحقـق طرح هـای جهـش دوم و سـوم صنعت پتروشـیمی 
تـا سـال 1404، ظرفیـت تولیـد پتروشـیمی افزایـش می یابـد و بـه 
همیـن دلیـل در چهـار شـاخه متانـول، پروپیلـن، اتیلـن و بنـزن، 
توسـعه  منجـر  کـه  طرح هایـی  به عنـوان  پیشـران،  طرح هـای 
حـال  در  می شـود.  تعریـف  شـد  خواهـد  پایین دسـت  صنایـع 
و  دوم  جهـش  در  موجـود  پیشـران  ح هـای  طر میـان  از  حاضـر 
ح به عنـوان طرح های  سـوم صنعـت پتروشـیمی تعـداد هفت طر
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پیشـران صنایع پایین دسـت پتروشیمی شناخته شده و تسریع 
در تکمیـل ایـن طرح هـا جزو سیاسـت های وزارت نفت و شـرکت 
ملـی صنایـع پتروشـیمی اسـت. امـا ایـن هفـت طـرح پاسـخگوی 
نیـاز بـازار داخلـی نیسـت و بـه همیـن دلیـل شـرکت ملـی صنایـع 
پتروشـیمی، بـا شناسـایی و تعریـف طرح هـای جدیـد موردنیـاز 
جدیـد  طرح هـای  پایین دسـت،  صنایـع  و  پتروشـیمی  صنعـت 
کـرده و در پـی تشـویق سـرمایه گذاران بـرای  پیشـران را تعریـف 

پیشـبرد ایـن طرح هـا از طریـق جـذب سـرمایه اسـت.

طرح های پیشران در چهار زنجیره
تعریـف  زنجیـره  چهـار  در  پیشـنهادی  پیشـران  طرح هـای 

: ند ه ا شـد
الـف( متانـول: در حـال حاضر با مـازاد قابل توجه متانول مواجه 
هسـتیم. ایـن مـازاد صرفـًا مربـوط بـه ایـران نیسـت و بـا توجـه بـه 
رقبـای جدیـد، مشـکالت بازاریابـی و صـادرات هـم وجـود دارد. 
از طـرف دیگـر ارزش افـزوده پاییـن ایـن محصـول را هـم نبایـد از 

یـاد برد.
پروپیلن مواجه  کمبود شدید  با  بازار  کنون  ب( پروپیلن: هم ا
است که این کمبود در آینده تشدید خواهد شد. به همین دلیل 
برخی از محصوالت پایین دست پروپیلن وارد می شود که با توجه 
به ارزش افزوده بسیار باالی زنجیره پایین دست، پروپیلن نقش 
کشور  کرد. با توجه به مازاد تولید متانول در  مهمی ایفا خواهد 
کمبود پروپیلن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح هایی را  و 
کمبود  کار دارد تا  در جهت تبدیل متانول به پروپیلن در دستور 

برای  از مهمترین محصوالت موردنیاز  یکی  به عنوان  پروپیلن 
توسعه صنایع پایین دست رفع شود. 

ج( اتیلـن: شـاهد افزایـش بـی رویه تولید اتیلن هسـتیم و همین 
محصـوالت  در  ارزش  افزایـش  تنـوع  ایجـاد  بـه  توجـه  لـزوم  امـر 

پاییـن دسـت را بیـش از پیـش ضـروری مـی سـازد.
کمبـود  شـاهد  پروپیلـن  هماننـد  هـم  بنـزن  مـورد  در  بنـزن:  د( 
کمبود در آینده هسـتیم. این درحالیسـت  شـدید و تشـدید این 
که  کـه بنزیـن بیرولیـز مازاد بـرای تولید بنزن موردنیاز وجـود دارد 
بـا سـرمایه انـدک مـی توان ایـن ظرفیت را فعال سـاخت. هرچند 
بـاز هـم نیـاز بـه واردات بنـزن بـه منظـور حمایـت از زنجیـره ارزش 

در بخـش پاییـن دسـت بایـد ادامـه یابـد.

تسهیل مسیر توسعه طرح های تولید پروپیلن
گسـترده ای در  شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی مطالعه و بررسـی 
کیفـی صنعـت پتروشـیمی انجـام داده اسـت  خصـوص سـاختار 
و  راهبـرد  یـک  را  محصـوالت"  ارزش  زنجیـره  "توسـعه  راهبـرد  و 
کیفـی سـازی و توسـعه هوشـمند صنعـت  راهـکار اساسـی جهـت 

پتروشـیمی مـی دانـد.
بـود  الزم  پروپیلـن  تولیـد  ی  ح هـا  اطر شـدن  اجرایـی  بـرای 
کـه بـا تصویـب آییـن نامـه  مسـیر توسـعه تسـهیل و همـوار شـود 
هایـی در دولـت ایـن بسـتر فراهـم شـده اسـت و طرح هـای تولید 
کـه طراحـی شـده و خوشـبختانه موافقـت نامـه اولیـه  پروپیلـن 
بـه  اسـت  نفـت صـادر شـده  وزارت  از سـوی  آن هـم  طرح هـای 

سـمت اجرایـی شـدن خواهنـد رفـت.
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از ســـوی دیگـــر با توجه به لـــزوم توجه به توســـعه متـــوازن و آمایش ســـرزمینی در 
ح های  حـــوزه صنعـــت پتروشـــیمی، با صدور ایـــن مصوبه از ســـوی هیئت دولـــت، طر
کشـــور قابل توســـعه خواهند بـــود و به بازار  پاییـــن دســـت پروپیلن در مناطق داخلی 

کوچک و متوســـط هســـتند نزدیک خواهند شـــد. که همـــان بنگاه های  هـــدف 
گـــذاری توســـعه این  برنامـــه ریـــزی شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــرای ریل 
کید بـــر تکمیل زنجیره ارزش نتیجه داد و هیـــات دولت در مصوبه ای، بر  صنعـــت با تا
تکمیـــل زنجیـــره ارزش متانول/پروپیلـــن را با هدف ایجاد زیرســـاخت های الزم برای 
رفـــع نیاز صنایع پایین دســـتی پتروشـــیمی، ایجاد اشـــتغال پایدار و بـــا رویکرد آمایش 

کرد. کید  ح های پیشـــران صنعت پتروشـــیمی تا ســـرزمینی از طریـــق اجـــرای طر
تکمیل زنجیره ارزش در زمره اهداف شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی در سالهای 
اخیـــر بوده و بهـــزاد محمدی مدیرعامل شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی نیز همواره 
کید  گیری از تولیـــدات این صنعت در جهت تکمیـــل زنجیره ارزش تا بـــر ضرورت بهره 
کـــرده اســـت. یکی از ملزومـــات تکمیل زنجیـــره ارزش در پتروشـــیمی، متانول اســـت. 
که از ایـــن میزان 92  کشـــور متانـــول تولید می شـــود  درحـــال حاضـــر 9 میلیـــون تن در 
کشـــور مصرف می شـــود. براســـاس برنامه  درصـــد صادر و حدود 700 هزارتن در داخل 
ریـــزی هـــای انجـــام شـــده ظرفیـــت تولید ایـــن محصـــول مهـــم در ســـال 1404 به 23 
گاز درهرتـــن حدود 80  کـــه قیمت  گرفتن این  میلیـــون تـــن خواهد رســـید و با در نظـــر 
تـــا 90 دالر اســـت صادرات متانول با حـــدود 250دالردر هر تـــن ارز آوری مطلوبی دارد.
گفته بـــود: منصفانه  بهـــزاد محمـــدی پیش از این بـــا رد اصطالح "متانـــول مازاد" 
کـــه بگوییـــم متانول مـــازاد داریـــم، زیرا بـــرای تکمیـــل زنجیـــره ارزش متانول  نیســـت 
و تولیـــد محصـــوالت بـــا ارزش تـــر برنامـــه ریزی شـــده اســـت. مدیرعامل شـــرکت ملی 
صنایـــع پتروشـــیمی با اشـــاره بـــه اینکـــه در ســـال 1404 ظرفیـــت تولیـــد متانـــول 23 
گفته بـــود: 5 میلیـــون تن از ایـــن ظرفیت به ســـمت تولید  میلیـــون تـــن خواهـــد بود،  
که به  گام بعدی پروپیلن را به عنـــوان ماده حیاتی  پروپیلـــن هدایت خواهد شـــد. در 
کشـــور منتقـــل می کنیم. کند به مناطق مختلف  کمک شـــایانی مـــی  توســـعه متوازن 

کـــه روز هفدهـــم اســـفندماه ابـــالغ شـــده، مهـــر   حـــال، مصوبـــه هیـــات وزیـــران 
کیـــد بر تکمیـــل زنجیره  تاییـــدی بـــر برنامه هـــای توســـعه ای صنعت پتروشـــیمی با تا
ارزش بـــا محور متانول/پروپیلن اســـت. بر اســـاس ایـــن مصوبه، شـــرکت ملی صنایع 
پتروشـــیمی موظـــف شـــده اقداماتـــی را بـــا توجـــه به اهمیـــت تولیـــد پروپیلـــن و بهره 
کشـــور بـــه منظور تبدیـــل متانول بـــه پروپیلن و  بـــرداری از متانـــول مـــازاد تولیدی در 
تکمیـــل زنجیره ارزش این محصـــول راهبردی و نیز با هدف انتقـــال پروپیلن تولیدی 
کاهـــش واردات مشـــتقات پروپیلن  کشـــور بـــا اولویت رفـــع نیـــاز داخلـــی و  بـــه داخل 

انجـــام دهد.
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جهان پتروشیمی

گر بخواهیم کل صنعت پتروشیمی و عملکرد فناوری ها را در سال ۲۰۲۰ فقط در یک کلمه خالصه کنیم، آن کلمه"اختالل"   ا
خواهد بود. برخی از شرکت های پتروشیمی مانند تولیدکنندگان شوینده ها و ضدعفونی کننده ها در سال ۲۰۲۰ رشد قابل 
کـه در حوزه هـای خودروسـازی،  کـه سـایر شـرکت های فعـال در ایـن صنعـت ماننـد شـرکت هایی  توجهـی داشـتند، در حالـی 

پاالیش و سـاخت و سـاز کار می کنند با مشـکالت عدیده ای مواجه شـدند.

نگاهی به سال ۲۰۲۰
که با مشـــکل مواجه شـــدند خیلی  البتـــه تعـــداد شـــرکت هایی 
گرچه یک شـــرکت توانسته باشد  بیشـــتر از این 3 حوزه اســـت. ا
گهانـــی تقاضـــا با رشـــد اقتصـــادی مواجه  بـــه دلیـــل افزایـــش نا
شـــده باشـــد، چـــه دچـــار مشـــکالت عدیده مالی شـــده باشـــد 

نتیجـــه یک چیـــز اســـت و آن همان اختالل اســـت.
خ داده  گذشته تغییرات بســـیار زیادی ر  تنها در یک ســـال 
که از ســـال ها پیش در این صنعت به  اســـت. اســـتراتژی هایی 
کرونا باعث  کاربردی نـــدارد. پاندمـــی  گرفته می شـــد دیگـــر  کار 
که نقـــاط ضعـــف صنعت و نقـــاط قـــوت آن چیره شـــود و  شـــد 
برنامـــه هـــای مربوط به تغییر و تحول شـــتاب بیشـــتری بگیرد. 
کســـب وکارها وارد یـــک مرحلـــه پیـــش بینـــی  کـــه   از آنجـــا 

ناپذیـــر شـــده بودنـــد تنهـــا راه چـــاره شـــتاب دادن بـــه تغییـــر 
و تحـــوالت دیجیتالـــی بـــود بـــه نظـــر می رســـد از زمـــان شـــروع 
کرونـــا تنهـــا راه حـــل موثر باشـــد. بـــه همیـــن دلیل به  پاندمـــی 
کـــه تغییر و تحـــوالت دیجیتالـــی در همه جوانب  نظر می رســـد 
صنعـــت پتروشـــیمی، یکـــی از پنـــج رونـــد اصلی شـــکل دهنده 

ایـــن صنعـــت در ســـال 2021 باشـــد.

 پنـــج دلیـــل مهـــم بـــرای اینکه ســـال ۲۰۲۱ ســـال 
بود خواهـــد  متفاوتـــی 

کـــه صنعـــت پتروشـــیمی هنوز بـــا چالش های ســـال   در حالـــی 
کـــه تمرکز  گریبـــان اســـت، بـــه نظـــر می رســـد  2020 دســـت بـــه 
صنعت پتروشـــیمی بـــر این 5 زمینه بســـیار عاقالنه باشـــد، زیرا 

پنج رونـــــــــدی که در ســـــــــــال ۲۰۲۱ صنعت پتروشیمی 
جهان را شکل خواهد داد
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گذار و این صنعت در ســـال پیش  ایـــن پنج عامل عوامـــل تاثیر 
رو خواهـــد بود.

۱. توسعه دیجیتال سازی
گاهـــی همـــه افـــراد در مـــورد  کـــه آ کرونـــا باعـــث شـــد   پاندمـــی 

اهمیـــت بنیادیـــن فنـــاوری افزایـــش یابـــد. مقیـــاس و ســـرعت 
غیـــر قابـــل پیش بینـــی این بحـــران باعـــث افزایش قابـــل توجه 
گـــذاری در حـــوزه فنـــاوری شـــد. در واقـــع، خیلـــی به  ســـرمایه 
گـــذاری هـــای  کـــه افزایـــش ســـرمایه  نـــدرت اتفـــاق مـــی افتـــد 
کشـــور هـــا  دیجیتـــال در داده هـــای تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
که می تـــوان از آن به عنوان ســـال  دیده شـــود، اما ســـال 2020 

کـــرد یک اســـتثنا اســـت. پاندمـــی یـــاد 
کمتـــر ســـازمانی بـــرای پدیده هایـــی ماننـــد  کـــه   در حالـــی 
کـــرده بود، مدیـــران بخـــش دیجیتال  کوویـــد 19 برنامـــه ریـــزی 
بهتر از ســـایر مدیـــران با این بحـــران مواجه شـــدند. به عبارت 
دیگـــر، مدیـــران این بخـــش ها زیرســـاخت های بســـیار بهتری 

کارخانه داشـــتند. بـــرای مواجهه فـــوری با نیـــاز بـــه دورکاری 
اصـــالح  بـــر   2021 ســـال  در  دیجیتالـــی  بخـــش  تمرکـــز   
زیرســـاخت ها و فرآیندهـــا خواهـــد بـــود- یعنی برقـــراری ارتباط 

نمودار ۱- افزایش سرمایه گذاری های دیجیتال ناشی از پاندمی کرونا

پنج رونـــــــــدی که در ســـــــــــال ۲۰۲۱ صنعت پتروشیمی 
جهان را شکل خواهد داد
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بیـــن ادارات مرکـــزی، پشـــتیبانی و ادارات واســـطه- بـــه طوری 
کـــه اطالعات بیـــن این ورزش را بـــه راحتی قابل انتقال باشـــد.
کـــه دسترســـی بـــه اطالعات  کنـــد   ایـــن امـــر تضمیـــن مـــی 
گیـــری، برنامـــه ریـــزی و پشـــتیبانی بـــرای  الزم بـــرای تصمیـــم 
کارهـــای  گـــر قـــرار باشـــد همـــه  همـــه امـــکان داشـــته باشـــد. ا
یـــک ســـازمان بـــه صـــورت اینترنتی انجام شـــود، این ســـازمان 
احتمـــااًل به فناوری هـــای نوظهور مانند اتوماســـیون رباتیک، 
هـــوش مصنوعـــی، یادگیری ماشـــین و پـــردازش زبـــان طبیعی 
گـــذاری هـــا باعث خواهد شـــد  نیازمنـــد اســـت. ایـــن ســـرمایه 
کـــه هـــم درآمد و همـــکاری ســـازمان افزایـــش یابـــد و همچنین 

خدمـــت رســـانی به مشـــتریان نیـــز بهبـــود یابد .
کـــه همیشـــه در مقایســـه بـــا ســـایر   صنعـــت پتروشـــیمی، 
کرده اســـت، بایـــد عملیات  کمتـــری حرکت  صنایـــع با ســـرعت 
کـــه بـــه  مربـــوط بـــه دیجیتالـــی ســـازی ســـازمان را از صنایعـــی 
را  خـــود  هـــای  فراینـــد  انـــد  توانســـته  آمیـــز  موفقیـــت  صـــورت 
دیجیتالی ســـازند مانند رســـانه ها، ارتباطـــات از راه دور صنایع 

کند. بـــرداری  فنـــاوری 

گام های عملیاتی  
دسترس-  در  های  گزینه  و  محصوالت  همه  کامل  درک   -
یک  که  نیست  معنی  این  به  لزومًا  دیجیتالی  های  پیشرفت 

سازمان باید برنامه ریزی های خود را از پایه و اساس تغییر دهد.
- اســـتفاده از تکنولـــوژی در همه بخش های اجرایی، واســـطه و 
پشـــتیبانی. فنـــاوری نباید تنها برای تعمیرات پیش بینی شـــده 
گیـــرد. به عنوان  کـــز خدمات مشـــترک مورد اســـتفاده قرار  یـــا مرا
کارمندان  مثـــال، از ابزارهـــای دیجیتـــال برای بهبـــود و تجـــارب 
کنیـــد؛ داده هـــای تحلیلـــی را در اختیار مشـــتریان قرار  اســـتفاده 

کنید. کامـــل جلب  دهیـــد اعتمـــاد آنها را بـــه صورت 
گـــذاری را باال ببریـــد: از همـــان راه های اصلی  - بازدهی ســـرمایه 
صنعت پتروشـــیمی برای افزایش ســـودآوری محصوالت استفاده 

کنید. می شـــود، برای تبدیل هـــای دیجیتالی نیز اســـتفاده 

2020 KPMG Eversheds Sutherland Survey, November :منبع

نمودار ۲- آیا مدیریت ریسک های مربوط به تغییرات آب و هوا می 
تواند عامل مهمی در حفظ شغل شما در ۵ سال آینده باشد؟
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۲. اهداف متعالی ای اس جی
 صنعـــت پتروشـــیمی یکی از پیشـــروان عوامل محیط زیســـتی، 
کارهای  اجتماعـــی و حکمرانـــی )ESG( بـــوده اســـت، اما هنـــوز 
کنون زمـــان آن  که انجـــام نشـــده اســـت. ا زیـــادی هـــم مانـــده 
رســـیده این صنعـــت از ما خود را برای رســـیدن بـــه اهداف ای 

کند. اس جی جـــزم 
 در حـــال حاضر اهـــداف ای اس جی تبدیل بـــه رویه غالب 
صنعـــت شـــده اســـت، زیـــرا فشـــارهای بســـیار زیادی از ســـوی 
کننـــدگان وارد  گـــذاران، قوانیـــن و مقـــررات و مصـــرف  ســـرمایه 
که باعث شـــده از شـــرکت ها نیز این اهـــداف را مد  شـــده اســـت 

دهند. قـــرار  نظر 
 برخـــی از مثـــال هـــای ایـــن تغییـــرات عبارتنـــد از: افزایـــش 
که مدیران  گذاری مســـئوالنه شده اســـت  تقاضا برای ســـرمایه 
کالنـــی بر روی  گـــذاری های  مالی شـــرکت های بـــزرگ ســـرمایه 
که  اهـــداف ای اس جی انجـــام دهند، مخصوصا شـــرکت هایی 

قبـــاًل توجهی به مســـائل محیط زیســـتی نداشـــتند؛
 مقـــررات مربوط بـــه تـــاالری در اتحادیه اروپا مســـتلزم این 
که همه تاثیرات ای اس جی بـــر روی محصوالت در نظر  اســـت 
که  کنندگان عمومًا خواستار این هستند  گرفته شـــوند؛ مصرف 
گفتن  کنند ســـخن  کســـب وکارها فراتـــر از تخیالت خـــود حرکت 

کنند؛ مدیـــران اجرایی شـــرکت های پتروشـــیمی باید به  اقـــدام 
گیرند در صورت پیشـــرفت به  طـــور روز افزون مـــورد ارزیابی قرار 

گیرند. ســـمت اهداف ای اس جی مورد تشـــویق قـــرار 
یـــک مطالعـــه اخیر توســـط شـــرکت KPMG نشـــان دهنده 
که مدیـــران اجرایی شـــدت بر روی اهـــداف مربوط  این اســـت 

کـــرده اند. بـــه تغییرات آب و هـــوا تمرکز 
کـــردن قفل اســـتراتژی های  کلید باز   صنعـــت پتروشـــیمی 
مربـــوط بـــه آب و هوا را در زنجیـــره ارزش همـــه صنایع تولیدی 
کار از طریـــق عرضه محصـــوالت تولیدی  در اختیـــار دارد. ایـــن 
پایدار صنایع پایین دســـتی انجام می شـــود. ســـایر زمینه های 
کربن  تمرکـــز برای رســـیدن به اهـــداف ای اس جی عبارتنـــد از: 
کســـید  کاهش انتشـــار دی ا زدایـــی، انرژی هـــای تجدید پذیر، 

کربـــن بازیافت انواع پالســـتیک ها.
کـــردن اهـــداف ای اس جـــی مزیـــت رقابتـــی ایجاد   دنبـــال 
کند. انجام اقدامات جدی در رســـیدن به اهداف ای اس  مـــی 
جی یکی از پیشـــرفت های مورد نیاز برای اســـتخدام نیروهای 
نخبـــه در صنعت پتروشـــیمی، تقویت برند و جز وجوه ســـرمایه 
گـــذاری اســـت. به طـــور خالصـــه، اهـــداف ای اس جـــی چرخه 
ســـعادت را بـــرای همگان به دنبـــال خواهد داشـــت- هم برای 

گذاران. کارمنـــدان، هم مشـــتریان و هم ســـرمایه 
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شروع  یک  نمودار  همین  با  بگذارید 
کثر  که نشان می دهد تقاضا برای ا کنیم 
محصوالت پتروشیمی در چین به شدت 
در  تقاضا  رشد  نرخ  است.  یافته  افزایش 
بسیار  موارد  برخی  در  حتی   2020 سال 
بیشتر از نرخ رشد تقاضا در سال 2019 در 

مقایسه با سال 2018 بوده است.

محصوالت پتروشیمی محصوالت پتروشیمی 
چین و فقدان پایه و چین و فقدان پایه و 

یه  یه اساس منطقی برای نظر اساس منطقی برای نظر
رونق چین در سال رونق چین در سال ۲۰۲۱۲۰۲۱

مقاالت

نمودار ۱- تقاضای محصوالت پتروشیمی چین بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰
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گـــوگل انجام دهیـــد تعداد بســـیار زیـــادی مقاله در مـــورد رونـــق اقتصادی چین در ســـال  گـــر یـــک جســـتجوی ســـاده در   ا
کنید، در همه این  کنید و با جزئیات بیشـــتری مقاله را مطالعـــه  ۲۰۲۱ خواهیـــد یافـــت. مـــی توانید برخی از آنها را انتخاب 
که  مقاله هـــا بـــه یک نکته مهم می رســـید: بهبود چین امســـال هم ادامـــه خواهد یافت. امـــا هیچ داده ای وجـــود ندارد 

کند. بـــه صورت علمـــی این ادعـــا را اثبات 
 اما بر اســـاس داده های محصوالت پتروشـــیمی منتشـــر شـــده برای ســـال ۲۰۲۰ توســـط ICIS، چه از نظر تاریخی ســـال 

بســـیار خوبـــی از لحاظ ایـــن داده ها برای چین محســـوب می شـــود، همـــه اظهارنظرهای منفـــی را رد می کند.

کنید افزایش  که در نمودار 1 مالحظه می   و در همه مواردی 
پلی  مثاًل  است.  بوده  زیاد  بسیار   2020 سال  در  تقاضا  حجم 
پروپیلن را به عنوان یک مثال در نظر بگیرید. تخمین اولیه ما 
گذشته تقریبا در حدود 4  که تقاضای سال  کی از این است  حا

میلیون تومان بیشتر از تقاضای سال 2019 بوده است.
کنید،  ارقام بررسی  از نظر اعداد و  را  بر این نمودار 1   عالوه 
در این نمودار برخی از تخمین های اولیه برای سال 2020 آمده 

 ( هست  واضح  صورت  به  تقاضا  افزایش  دهنده  نشان  است 
واردات خالص به اضافه تولید داخلی(، ضمن اینکه پیش بینی 
که تقاضا افزایش خواهد یافت. تقاضای واقعی  ما نیز این بود 
که نسبت به اختالالت موجودی  همان تقاضای اسمی است 

انبار تعدیل شده است.
 در میان سه درجه مختلف پلی اتیلن، تقاضای اسمی برای 
این محصوالت 2.7 میلیون تن بیش از پیش بینی های اولیه 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره14۳||فروردینماه1400

19



و  تن  میلیون   1.6 پروپیلن  پلی  برای  تقاضا  همچنین  بود.  ما 
پارازایلین 2 میلیون تومان بیش از پیش بینی های اولیه ما بود.
 زمانی که ما تخمین های نهایی برای تقاضای چین در سال 
کنیم، احتمااًل تخمین های  2020 را در اواخر سال جاری منتشر 

نهایی به اندازه تخمین های فعلی افزایشی نخواهد بود.
از پیش بینی  تر  ارقام نهایی ما خیلی باال  اما بدون شک   
های اولیه خواهد بود. مصرف چین میلیون ها تن بیشتر از آن 

کردیم. که ما پیش بینی می  چیزی بوده است 
کرده ام این است   دلیل اینکه من بر روی این موضوع تمرکز 
که می خواهند در این حوزه ها فعالیت می کند ممکن  کسانی  که 
مواجه  گهانی  نا قیمت  اصالح  یک  با  سال  پایان  در  که  است 
سال  برای  تقاضا  رشد  که  برسیم  نتیجه  این  به  ما  گر  ا شوند، 
 2020 سال  چهارم  فصل  در  تقاضا  رشد  از  کمتر  کنون  تا جاری 
بوده است. این مقایسه بسیار ضروری است به دلیل اینکه روش 

گذشته به شدت باال بوده است. تقاضا در فصل چهارم سال 
که منظور از طرح این موضوع ها هیچ   توجه داشته باشید 
که اقتصاد چین احتماال وضعیت بسیار  وقت این نبوده است 
که ممکن  این است  واقعی  اما ریسک  کرد.  پیدا خواهد  بدی 
جاری  سال  در  را  گذشته  سال  رشد  همان  نتواند  چین  است 

حفظ نماید.
چین  اقتصاد  تحلیلگران  از  بسیاری  عقیده  به  به  البته   

تا حدی منحرف شده است،  روند رشد سابق خود  از  کنون  تا
که احتماال رشد صادرات چین در فصل اول  دلیل آن این است 
سال 2021 آهنگ نزولی داشته است - البته مجددًا در مقایسه 
که تنها این مقایسه یک مقایسه  با فصل چهارم سال 2020، چرا
که رشد صادرات چین  معتبر است. چرا این اعتقاد وجود دارد 
در  تقاضا  رشد  چون  که  دلیل  این  به  اواًل  است؟  یافته  کاهش 
گذشته بسیار باال بوده است احتمال اینکه  فصل چهارم سال 
که بسیاری  این روند نزولی شود وجود دارد. ثانیًا به این دلیل 
به  گر  ا و  است  گذاشته  اثر  صادرات  روی  بر  منفی  تاثیرات  از 
کنیم جهت این تغییرات مشخص است. داده های ماهانه نگاه 

 شاخص های قدرت خرید مدیران در ماه فوریه منتشر شده 
کاهش سفارش های جدید صادرات است.  کی از  است پردو حا
چیز  مارس  ماه  در  مدیران  خرید  قدرت  شاخص  شاید  البته 
گر این تعداد سفارشات  دیگری را بخواهد به ما بگوید. اما حتی ا
افزایش هم بیابد سفارشات مربوط به ماه آوریل است که مسلمًا 

در فصل دوم سال اتفاق خواهد افتاد.
که فقدان داده های  نکته توجه داشت  این  به  باید  البته   
به  مربوط  موضوعات  مورد  در  علمی  های  تحلیل  و  نیاز  مورد 
کند.  می  ایجاد  مهم  بسیار  نگرانی  یک  حیاتی  ارز  زنجیره های 
بنابراین این نیاز وجود دارد که ما بتوانیم زنجیره های ارزش را به 

کنیم. کنترل و نظارت  کلی دقیق تر  صورت 

نمودار ۲- مقایسه تقاضای اسمی و پیش بینی تقاضا برای برخی محصوالت منتخب پتروشیمی
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که تعمیق رکورد در اتحادیه   این احتمال هم وجود دارد 
کاهش رشد صادرات چین شده باشد؛ یا اینکه  اروپا باعث 
ماشین  تاپ،  لپ  مانند  کاالهای  برای  تقاضا  کثر  حدا مثال 
در  زیاد  بسیار  حجم  در  که  کاالهایی  سایر  و  لباسشویی 
است،  افتاده  اتفاق  بودیم،  کرده  خریداری  قرنطینه  دوران 
یا به عبارت دیگر با تمام شدن دوران قرنطینه تقاضا برای 

کاالهای مورد نیاز در قرنطینه کاهش یافته است.
 نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این 
که افزایش تقاضا برای محصوالت پتروشیمی در چین  است 
یعنی   - است  ستانده  داده-  داستان  یک  گذشته  سال  در 
افزایش واردات محصوالت پتروشیمی که قرار است به عنوان 
مصرف  که  کاالهایی  شوند،  صادر   

ً
مجددا نهایی  کاالهای 

آنها در دوران قرنطینه به طور چشمگیری افزایش یافته بود. 
داده های موجود نیز بر این ادعا صحه می گذارند.

گذشته  سال  در  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته   

کرونا  پاندمی  آن  از  قبل  دوران  از  کمتر  چین  محلی  مصرف 
بوده است. تنها سوالی که پیش می آید این است که مصرف 
کمتر بوده است: آیا میزان خرده فروشی در سال ۲۰۱۹  چقدر 
که داده های  کمتر بوده است - آن طور  به اندازه ۳.۹ درصد 
کتاب چین ۴.۸ درصد  گویند- یا بر اساس تخمین  رسمی می 

کمتر بوده است؟
در  چین  در  داخلی  تقاضای  رشد  کارشناسان  نظر  از   
میزان  زیرا  کرد،  خواهد  پیدا  کاهش   ۲۰۲۱ سال  اول  فصل 
مخارج در سال نو چینی بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. 
همچنین بسته های تشویقی دولت در سال ۲۰۲۱ کاهش می 
کاهش افزایش بدهی دولت به دلیل برنامه  یابد. دلیل این 

کرونا است. های حمایت از کسب وکارها در دوران پاندمی 
سهام  بازار  ارزش  شدید  کاهش   

ً
احتماال این  بر  عالوه   

چین در ماه مارس نیز می تواند تاثیر منفی بر مخارج داخلی 
این کشور گذاشته باشد.
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منابع انسانی

کارمندان و نیز تعداد آنان وجود   سختی برای ارزیابی میزان حقوق و دستمزد 
ً
 با وجود اینکه معیارهای زیاد و بعضا

کار سختی است، اما فناوری های نوین توانمندی  گیری منافع حاصل از مدیریت موثر نخبگان بسیار  دارد، اندازه 
های مربوط به داده پردازی و تحلیل داده های نیروی انسانی را بهبود بخشیده است، و این امر باعث شده است که 
کارشناسان منابع انسانی بتوانند بر اساس شواهد موجود تصمیماتی بگیرند تاثیر مثبتی بر کسب وکار خواهد داشت.

به  می توانند  پتروشیمی  شرکت های   
صنعت  روندهای  کردن  دنبال  جای 
دستی،  دم  راهکارهای  از  استفاده  و 
دید  و  کنند  استفاده  داده ها  تحلیل  از 
جهانی در مورد استخدام نیروی انسانی 
این  به  و  باشند  داشته  خود  نیاز  مورد 
نخبگان  جذب  های  استراتژی  ترتیب 
که منحصر به محصوالت، بازارها  خود را 
گسترش  آنهاست  کسب وکار  اهداف  و 

دهند. 
تحلیل  از  می توانند  همچنین  آنها   
کارمندان  داده ها برای سنجش عملکرد 
فعالیت  میزان  ارزیابی  همچنین  و 
کنند. این  نیروی انسانی خود استفاده 

شرکت ها می توانند فناوریهای مشابهی 
های  استراتژی  ارزیابی  و  کنترل  رابرای 
جذب نخبگان خود مورد استفاده قرار 
کسب  دهند تا بتوانند آنها را به منظور 
اینکه  یا  بخشند،  بهبود  بهتر  نتایج 
مورد  را  خود  کارمندان  آتی  نیازهای 
توجه قرار دهند و فرصت های جدیدی 
کنند تا سهم شان در  را برای آنها ایجاد 

تولید ارزش افزایش یابد.
کمیکال همه داده های   شرکت داو 
کارمندان خود  تاریخی موجود در مورد 
بدین  تا  دهد  می  قرار  بررسی  مورد  را 
کار خود را  وسیله بتواند نیازهای نیروی 
در های تجاری مختلف تشخیص دهد.

 این شرکت با استفاده از این داده ها 
داخلی  انتقاالت  وری،  بهره  های  نرخ 
بودن  دسترس  در  میزان  همچنین  و 
کند. ضمن  کار را پیش بینی می  نیروی 
اینکه از این داده ها برای برنامه ریزی و 
ساختن سناریوهای مختلف به منظور 
های  متغیر  مورد  در  فروض  تحلیل 
ارزیابی  کار  نیروی  ارتقای  داخلی مانند 
مالحظات  مانند  خارجی  متغیرهای 

کند. سیاسی و قانونی استفاده می 

آموزش  منظور  به  شراکت 
توسعه قدرت رهبری

 سرمایه گذاری در آموزش و توسعه قدرت 
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رهبری در صنعت پتروشیمی مانند سایر 
صنایع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
کمیکال  داو  پتروشیمی  شرکت  است. 
در حال حاضر ساالنه مبلغی در حدود 
25 میلیون دالر آمریکا را در برنامه های 
تحقیقاتی مشترک با 11 دانشگاه سرمایه 
در  تحقیق  روند  تا  است  کرده  گذاری 
بهبود  را  سنتی  علمی  زمینه های  مورد 

بخشد.
 در سال 2014، شرکت های فیلیپس 
66، شرکت پتروشیمی شورون فیلیپس 
اعالم  سوئینی  مستقل  مدرسه   LP
کادمی  آ یک  دارند  قصد  که  کردند 
ایالت  را در شهر سوئینی در  پتروشیمی 

کنند. تگزاس راه اندازی 
پتروشیمی  شرکت  دو  این   
که مبلغی در حدود  کردند  برنامه ریزی 
کادمی  6/1 میلیون دالر آمریکا را به این آ
از  بخشی  ترتیب  بدین  تا  کنند،  اهدا 
نوآوری  و  آموزش  مورد  در  را  خود  تعهد 
کار  های مربوط به توسعه دانش نیروی 
کار می کنند انجام  که در آنها  در جوامع 

داده باشند.
با  اخیرًا  عربستان  سابیک  شرکت   
گرفته  موسسه آموزشی تاندربرد تماس 
کار  آموزشی در حین  تا دوره های  است 
ریاض  شهر  در  سابیک  کادمی  آ در  را 
همچنین در مجتمع آموزشگاهی تاندر 

کند. برد در ایاالت متحده آمریکا برگزار 
تنها  که  موضوع  این  تشخیص   
شرکت های  برای  فنی  های  توانمندی 
کافی نیست، تمرکز در  چند ملیتی امروز 
که  کی از این است  کار حا آموزش نیروی 
قدرت های جدید بازارها، از نظر مهارتی 
چه  کنند،  می  ایجاد  که  هایی  ارزش  و 

ویژگی هایی باید داشته باشند.

محلی  نخبگان  جذب  توسعه 
در بازارهای نوظهور

کمبود های مربوط به حضور   بسیاری از 
نخبگان در سازمان ها محلی است، نه 
جهانی. ممکن است که کمبود مهندس 
آلمان  در  خاص  های  مهارت  شیمی با 
حال  همان  در  اما  باشد  داشته  وجود 

عرضه چنین مهندسان شیمی در چین 
گرچه، مکانیسم  گسترش باشد. ا رو به 
و  عرضه  تطبیق  برای  ضروری  های 
تقاضا در همه مرزهای جغرافیایی وجود 

ندارد. 
و  مشترک  های  گذاری  سرمایه   
که توسط شرکت های چند  برنامه هایی 
خوبی  مسیر  می شوند  حمایت  ملیتی 
توسعه  و  نخبگان  تعداد  افزایش  برای 

آنها در سراسر جهان است.
گمبل  اند  پروکتر  شرکت  چین،  در   
ارتباط بسیار موثری را با یازده دانشگاه 
از طریق باشگاه های پی اند جی ایجاد 
هدف  با  ها  باشگاه  این  است.  کرده 
و  تدریس  آموزشی  های  دوره  پیشنهاد 
منظور  به  که  است  شده  هایی  رقابت 
حمایت از نخبگان محلی طراحی شده 

اند.
سابیک  پتروشیمی  شرکت   
یانبو  و  جوبیل  سلطنتی  کمیسیون 
انسانی  )RCJY( صندوق توسعه منابع 
کند یک پروژه آموزش ملی  همکاری می 

سنجش عملکرد نیروی 
انسانی و راه موفقیت با 

استفاده از تحلیل داده ها
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برنامه  راستای  در  تالش ها  این  کند،  اندازی  راه  را  غیرانتفاعی 
های مربوط به سعودی سازی آموزش صورت می گیرد.

و  اخالقی  اصول  انگلیسی،  زبان  آموزش  شامل  برنامه  این 
کم بر فضای کار آموزش تفصیلی فنی و مهارتی می شود.  ایمنی حا
که نخبگان مورد نیاز برای مشاغل  هدف این پروژه این است 
در  زیرمجموعه  شرکت های  و  سابیک  پتروشیمی  شرکت  فنی 

کند. شهرهای ریاض، جوبیل و یانبو را فراهم 
سریع  رهبری  برنامه  اینداستریز  ریالینس  شرکت  هند  در   
کرده است، برنامه یک دوره  شرکت ریالینس )RALP( را طراحی 
نخبگام،  جذب  منظور  به  که  است  ساله  دو  فشرده  آموزشی 
طراحی  کشور  در  نخبگان  بهترین  انتخاب  و  پرورش  آموزش، 
انجام  آموزشی  دوره  این  در  که  هایی  فعالیت  است.  شده 
صنعت  مختلف  های  قسمت  در  حضور  از  عبارتند  می شوند 
ترکیبی،  های  یادگیری  و  کاربردی  های  آموزش  پتروشیمی، 
پروژه های  روی  بر  تمرکز  رهبری  به قدرت  مربوط  آموزش های 

مختلف و تکالیف متنوع به منظور تسهیل همکاری.

پنج استراتژی برای مدیریت نخبگان
 شرکت های عضو KPMG، بر اساس تجربیات به دست آمده در 
شناسایی  را  کلیدی  استراتژی  پنج  جهانی  پتروشیمی  صنعت 
کرده اند چه شرکت های پتروشیمی با به کارگیری آنها می توانند با 
بحران حضور نخبگان در این صنعت در بلند مدت مقابله کنند.

به طورکلی شرکت های پتروشیمی باید عوامل موثر بر رقابتی 
تا مسئله مدیریت  کنند  کسب وکار خود شناسایی  را در  شدن 
کسب وکار خود قرار دهند یک  برنامه های  را در راس  نخبگان 
نیاز  مورد  مهارت های  حفظ  و  جذب  برای  را  راهبردی  رویکرد 
می  پیدا  بیشتری  اهمیت  زمانی  موضوع  باشند.  داشته  خود 
کند که انتظارات متفاوت نیروی کار جوان را در مورد آینده شغلی 

شان نیز در نظر بگیریم.
کمبود نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی تنها در  بحران 
صورتی در بلند مدت حل خواهد شد رویکرد جامع نسبت به 
پتروشیمی  شرکت های  ایران  شود.  گرفته  نظر  در  موضوع  این 
کثر توان خود در رهبری  برای مواجهه با این بحران باید از حدا

کنند. این موضوع استفاده 

که در صنعت  گیری: جذب نخبگان مسئله ای است   نتیجه 
پتروشیمی مربوط به همه بخش ها می شود

است.  انسانی  نیروی  یک  ساختن  سرمایه  ذاتی  استعداد   
گرو مدیریت منابع انسانی در راستای  پایداری یک سازمان در 

کسب وکار و اهداف بلند مدت است. استراتژی های 
 ولی جذب نخبگان تنها یک موضوع مربوط به اداره نیروی 
یک  در  است.  سازمانی  موضوع  یک  موضوع  نیست.  انسانی 
سازمان باید با کارمندان خود در ارتباط باشد، آنها انگیزه بدهد، 
کند و به آنها  کارمندان خود فکر  در مورد نیاز های توسعه شغلی 
که می توانند یک مسیر شغلی همراه با موفقیت  اطمینان دهد 
کنند.  به همین ترتیب اداره نیروی انسانی  را در سازمان طی 
برای جذب نخبگان در  توانمند  بازوی  به یک  باید تبدیل  نیز 
نخبگان  جذب  کارشناسان  و  انسانی  نیروی  شود.  سازمان 
کنند نیازهای مربوط به  کار  کنار مدیران خطوط تولید  باید در 

کنند. کسب وکار ترجمه  نخبگان را به زبان استراتژی های 
نیاز به سمت های خاص در سازمان باید بر اساس ارزش 
افزوده که آنها برای سازمان بازارها خواهند داشت، ارزیابی شود. 
برای اطمینان از اینکه در جهت رسیدن به این هدف در مسیر 
فرایند توسعه  این  باید در  ایم همه سازمان  گرفته  قرار  درست 
گفت جنگ برای  مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر توان 

کل سازمان است. جذب نخبگان چالشی مربوط به 
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آیا سرمایه گذاری سبز ارزش آیا سرمایه گذاری سبز ارزش 
شرکت های پتروشیمی را شرکت های پتروشیمی را 
تحت تاثیر قرار می دهد؟تحت تاثیر قرار می دهد؟

سرمایه گذاری

 تمایل به سرمایه گذاری سبز و پایدار به شدت افزایش یافته است، اما هنوز تاثیر آن بر شرکت های پتروشیمی روشن 
چمورس،  و  ام  تری  پونت،  دو  شرکت های  یعنی  پتروشیمی  غول های  با  سهام  بازار  گذشته  سال  چند  در  نیست. 
چندان مهربان نبوده است. بین ژانویه سال ۲۰۱۸ و سپتامبر سال ۲۰۲۰، ارزش سهام شرکت دو پونت اندازه ۴۵ 
کرد. این یعنی  کرد، ارزش شرکت تری ام ۳۱ درصد و ارزش شرکت چمورس نیز ۵۹ درصد تنزل  کاهش پیدا  درصد 

کاهش یافته است. مجموع ارزش این سه شرکت به اندازه ۸۰ میلیارد دالر آمریکا 
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آلودگـــی  دلیـــل  بـــه  ارزش  کاهـــش  ایـــن 
حاصـــل از انتشـــار مـــواد پلی فلـــور آلکیل 
که این ســـه شـــرکت  )PFAS( اتفاق افتاد 
کننـــدگان اصلـــی آن بودنـــد. ایـــن  تولیـــد 
یـــک مثـــال اغـــراق آمیـــز - اهمیـــت ایـــن 
کـــه بدانیم  موضـــوع وقتی زیاد می شـــود 
تعهـــد  دالر  میلیاردهـــا  شـــرکت ها  ایـــن 
که به  کرده انـــد  بالقـــوه بـــرای خود ایجـــاد 
گرفـــت- از  شـــدت توجـــه رســـانه ها قـــرار 
تاثیـــر تخریـــب محیـــط زیســـت بـــر ارزش 
بازارهـــای  در  پتروشـــیمی  شـــرکت های 

است. ســـهام 
 رابطه بین شـــرکت های پتروشـــیمی 
و ســـرمایه گذاران توســـط ای اس جی، در 
کمتر شـــفاف به تصویر  مقیـــاس بزرگتر اما 
ســـرمایه گذاران  اســـت:  شـــده  کشـــیده 
متغیرهـــای محیط زیســـتی، اجتماعی و 
کمیتی را همـــراه با متغیرهای مالی در  حا
کنند. گیری لحاظ مـــی  هنـــگام تصمیـــم 
 اقـــدام به ســـرمایه گذاری مســـئوالنه 
که ســـرمایه  از دهـــه 1960 آغاز شـــد زمانی 
کل صنایعی  گذاران ســـهام شـــرکت ها یـــا 
جنوبـــی  آفریقـــای  آپارتایـــد  رژیـــم  از  کـــه 
از  را  کـــو-  تنبا صنعـــت  ماننـــد  بودنـــد- 
ج  خـــار خـــود  ســـرمایه گذاری  پرتفـــوی 

کردنـــد.
که  کنـــون، میزان پولی   از آن زمـــان تا 
در شـــرکت های پتروشـــیمی و ارزش های 
کســـب وکار خـــاص بـــه شـــدت  خـــاص و 
افزایـــش یافتـــه اســـت، ایـــن موضـــوع تـــا 
که  حـــد زیادی به ایـــن دلیل بوده اســـت 
گاهی ســـرمایه گذاران نســـبت به  میـــزان آ
بحـــران آب و هـــوا افزایـــش یافته اســـت و 
کنندگان نیـــز تمایـــل دارند پول  مصـــرف 

ســـرمایه گذاری  شـــرکت های  در  را  خـــود 
کـــه مســـائل آب و هوا را نیـــز در نظر  کننـــد 

می گیرنـــد.
کـــردن به این  کـــه نگاه   امـــا در حالی 
روندهـــا به عنوان موتـــور محرکه تغییرات 
مثبت در صنعت، بســـیار فریبنده اســـت 
کارشناســـان این سوال را مطرح  برخی از 
گذاری  کـــه آیا اصـــواًل ســـرمایه  کنند  مـــی 
که رشـــت مالی  ســـبز ایـــن قـــدرت را دارد 
کامـــل تحت  یـــک شـــرکت را بـــه صـــورت 

قـــرار دهد؟ تاثیر 
 اندی هد برگ، مدیر روابط ســـرمایه 
کـــه در ایالت  کولـــب،  گـــذاران در شـــرکت ا
مینه ســـوتا واقع شـــده است متخصصان 
بـــه تصفیـــه آب اســـت، او  امـــور مربـــوط 
که میـــزان ســـرمایه گذاری  معتقـــد اســـت 
در پروفایـــل هـــای پایـــدار و ســـبز شـــرکت 
کو لب افزایش یافته اســـت، زیرا ســـرمایه  ا
گذاری ســـبز تبدیل به یکـــی از خط های 
اصلی فکری ســـرمایه گذاران شـــده است. 
تـــا 10   " بـــاره می گویـــد،  ایـــن  در  وی 
گـــذاری ها  ســـال پیش این نوع ســـرمایه 
کثـــرًا در نوردیکس در  بســـیار اندک بود و ا
کنـــون تمرکز  اروپـــا وجـــود داشـــت". امـــا ا

گـــذاری ســـبز جایگزین  بـــر روی ســـرمایه 
گذاری های ســـبز در سراسر دنیا  ســـرمایه 
شـــده اســـت. هدبـــرگ ادامـــه مـــی دهد، 
کـــه پیشـــتر توجهی به  »ســـرمایه گذارانی 
کنون از  ســـرمایه گذاری ســـبز نداشـــتند، ا
ســـوی سیاســـت گذاران تشـــویق بـــه این 

گـــذاری می شـــوند«. نوع ســـرمایه 
در  لـــب  کـــو  ا پتروشـــیمی  شـــرکت   
شـــرکت های  رتبه بنـــدی  در   2020 ســـال 
توســـط  کـــه  ســـبز  و  پایـــدار  پتروشـــیمی 
کپیتـــال  جاســـت  غیرانتفاعـــی  شـــرکت 
انجـــام شـــد، رتبـــه نخســـت را بـــه خـــود 
او  همـــکار  و  هدبـــرگ  داد.  اختصـــاص 
مایـــک موناهـــان، رئیس روابـــط خارجی 
که  گویند  کولب، می  شرکت پتروشـــیمی ا
تأثیـــر واقعـــی چنین رتبه بنـــدی بر قیمت 
کولب تقریبا  ســـهام شـــرکت پتروشـــیمی ا

غیـــر قابـــل تشـــخیص اســـت.
گوید:»هر  موناهـــان در ایـــن باره مـــی 
عامـــل مهمـــی از چرخـــه هـــای تجـــاری 
گرفتـــه تا ترجیحات مربوط به یک  خاص 
صنعت خواســـت می تواند یک نقشـــی را 
کند." اما در شـــرایطی  در ایـــن زمینـــه ایفا 
کـــه نســـبت قیمت بـــه درآمد ســـهام یک 
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گذشـــته به  بنـــگاه در طـــول چنـــد ســـال 
میـــزان 20 درصـــد افزایش یافته اســـت، " 
که بخشـــی از  باید ایـــن را در نظـــر بگیرید 
گذاری ســـبز بوده  آن مربـــوط به ســـرمایه 

است«.
 داده هـــای تحلیل گـــران نیـــز از ایـــن 
بـــر اســـاس  کنـــد.  مـــی  نظریـــه حمایـــت 
کتبـــر ســـال 2020  ا مـــاه  در  کـــه  گزارشـــی 
گـــذاری جفریـــز  بنـــگاه ســـرمایه  توســـط 
گذشته  تهیه شـــده اســـت، در طول دهه 
که رتبه  ســـهام شـــرکت های پتروشـــیمی 
باالیـــی را از نظـــر شـــاخص هـــای ای اس 
کرده  جـــی از بنـــگاه مالـــی MSCI دریافت 
اند بســـیار باالتر از شـــرکتهایی بوده است 
کـــه رتبـــه آنهـــا در حـــدود 8/4 درصـــد در 
بـــه  مربـــوط  عامـــل  اســـت.  بـــوده  ســـال 
کتـــور  محیـــط زیســـت در ای اس جـــی فا
اصلـــی در تعیین عملکرد بهتـــر در ایاالت 
متحـــده آمریکا بوده اســـت، این در حالی 
کـــه در اروپـــا شـــاخص حکمرانـــی  اســـت 

بســـیار مهـــم بوده اســـت.
گـــزارش  ایـــن  تهیـــه  بـــرای  جفریـــز 
کشـــورهای  بیـــش از 2100 خصوصی را در 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا، بریتانیـــا، آلمان 

و چیـــن مـــورد بررســـی قـــرار داده اســـت. 
که  نتیجـــه این مطالعـــه این بوده اســـت 
می دهنـــد  ترجیـــح  ســـرمایه گذاران  کثـــر  ا
کننـــد  ســـرمایه گذاری  شـــرکت های  در 
کـــه تمرکـــز آنهـــا بـــر روی پایـــداری اســـت 
کـــه چنیـــن تقاضایی  "بـــه نظـــر می رســـد 
کـــه مدیـــران مالـــی  باعـــث شـــده اســـت 
گرفتن ای  انگیـــزه بیشـــتری برای در نظـــر 
اس جـــی در فراینـــد ســـرمایه گذاری خود 
که آب  داشـــته باشـــند، الزم به ذکر است 
و هوایـــی در ایـــن میـــان بهتریـــن میـــزان 
کرده اســـت."  توجـــه را محـــدود به خـــود 
می شـــود  زده  تخمیـــن  حاضـــر  حـــال  در 
کـــه مبلغـــی در حـــدود 35 تریلیـــون دالر 
آمریکا برای اهداف ســـرمایه گذاری پایدار 

گذاری شـــده اســـت.  ســـرمایه 
شـــرکت های  از  برخـــی  بـــرای 
مشـــوقی  موقعیـــت  ایـــن  پتروشـــیمی 
بـــرای تصمیم گیری هـــای پایـــدار اســـت. 
گوید، پروفایل  موناهـــان در این باره مـــی 
که چنین  قـــوی ای اس جـــی باعث شـــد 
گذاری پایـــدار ثبت  وجوهـــی در ســـرمایه 
کولب نیـــز تصمیمات  شـــود. اما شـــرکت ا
بـــه  را  خـــود  هـــای  گـــذاری  سیاســـت  و 
کـــه جذابیت  کرده اســـت  نحـــوی اتخـــاذ 
ســـرمایه گذاری سبز برای ســـرمایه گذاران 
ایـــن  مثـــال  عنـــوان  بـــه  یابـــد.  افزایـــش 
که  کرده اســـت  شـــرکت محصول را تولید 
کمتـــر دچـــار  باعـــث می شـــود حیوانـــات 
کمتر نیاز  بیمـــاری های عفونـــی شـــوند و 

کننـــد. بـــه آنتی بیوتیـــک پیـــدا 
کـــدری مدیرعامل  کـــه الهـــام   وقتـــی 
شـــد،  ســـولووی  پتروشـــیمی  شـــرکت 
گذاری ســـبز را تمرکز استراتژیک  ســـرمایه 

این شـــرکت قرار داد. این شـــرکت بلژیکی 
در مـــاه فوریه برنامه ســـرمایه گذاری ســـبز 
خود، تحت عنوان یک ســـیاره ســـولوی، 
کـــه از برنامـــه توســـعه پایـــدار ســـازمان  را 
کـــرد. در ماه  گرفته اســـت آغاز  ملـــل الهام 
کتبـــر، چتـــری در یـــک برنامه ســـخنرانی  ا
گذاران بـــه آنها قول  آنالین برای ســـرمایه 
گازهای  که این شـــرکت میزان انتشار  داد 
گلخانـــه ای خـــود را بـــر اســـاس نـــوآوری 
کاهـــش دهد، برنامه  اهداف بـــر پایه علم 
که در آن به هیچ عنوان ســـود شرکت  ای 

را در نظـــر نگرفته اســـت.
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آینده مواد شیمیایی آینده مواد شیمیایی 
یست پایه در اقتصاد  یست پایه در اقتصاد ز ز

یست پایه اتحادیه اروپا یست پایه اتحادیه اروپاز ز
محیط زیست

کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی صنعت پتروشیمی ظهور محصوالت جایگزین زیست پایه انجامیده   نیاز به 
فروش  برای  اروپا  اتحادیه  های  بازار  پتانسیل  است  شده  انجام  سی  آر  جی  توسط  که  جدیدی  مطالعه  است. 
خ رشد تولید این محصوالت بین سالهای ۲۰۱۸ تا  که نر محصوالت زیست- پایه را نشان می دهد، و تخمین می زند 

۲۰۲۵ ساالنه در حدود ۳.۶ درصد خواهد بود.
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هـــدف از بـــه روزرســـانی اســـتراتژی اقتصاد زیســـت پایه در ســـال 
کـــه داروی تخریـــب اقتصـــاد زیســـت پایه اروپا  2018 ایـــن اســـت 
را بگیـــرد و ســـهم آن را در رســـیدن بـــه اهداف توســـعه پایـــدار در 
ســـال 2030 و17 رکن اهداف توســـعه پایـــدار )SDGs( و همچنین 

کثر برســـاند. توافقنامـــه پاریـــس را به حدا
که نـــوآوری را افزایش،   هـــدف این به روزرســـانی این اســـت 
کشـــاورزی  کاهش و تقاضا برای محصوالت  میـــزان آالینده هـــا را 
کاردار تولید شـــده اند افزایش دهد،  که بـــه صـــورت  و شـــیالت را 
امنیـــت غذایـــی را باال ببرد، اســـتفاده پایدار از منابـــع بیولوژیکی 
تجدیدپذیـــر را برای اهـــداف صنعتی بهبود بخشـــد، اینکه تنوع 
زیســـتی و حفاظت از محیط زیســـت را نیز تحت تاثیـــر قرار دهد.
 یکـــی از نقـــش هـــای مهـــم در ایـــن حـــوزه می تواند توســـط 
محصـــوالت  شـــود،  ایفـــا  زیســـت پایه  شـــیمیایی  محصـــوالت 
کـــه به  گفتـــه می شـــود  زیســـت پایه بـــه محصـــوالت شـــیمیایی 
کامـــل یا بخشـــی از آنها از مـــواد با پایـــه بیولوژیکی تولید  صـــورت 
ک همچنین  شـــده باشـــد ) بـــه عنـــوان مثـــال بیومـــاس، خـــورا
کارخانـــه ها، انـــرژی های مورد اســـتفاده، محصـــوالت تولیدی، 

درخـــت هـــا، ارگانیســـم هـــای دریایـــی و ضایعـــات بیولوژیکی(.
 بـــا توجـــه بـــه تاثیـــر انـــدک محیط زیســـتی ایـــن محصوالت 
در مقایســـه بـــا مشـــابه، مواد شـــیمیایی زیســـت پایه اخیـــرًا بازار 
هـــای اتحادیه اروپا عنـــوان محصوالتی معتبر و دوســـت محیط 
که مـــی توانند جایگزین مناســـبی برای مواد شـــیمیایی  زیســـت 

گرفته می شـــود. اســـتاندارد باشـــند در نظر 
بـــرای مثـــال، پلیمرهـــای زیســـت پایه در حـــال حاضـــر در   
صنعـــت تولید نوشـــیدنی های فاقـــد الکل منظـــور تولید بطری 

هـــای نوشـــیدنی زیســـت پـــای مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرد.
 به رغم اســـتفاده موفقیت آمیز مواد شـــیمیایی زیســـت پایه 
در صنایـــع مختلف -مانند صنعـــت تولید محصوالت آرایشـــی، 
صنعـــت تولیـــد انـــواع حـــالل هـــا، صنعـــت تولیـــد جوهر و ســـایر 
بـــازار  ایـــن محصـــوالت ســـهم  اســـتاندارد- هنـــوز  محصـــوالت 
بســـیار اندکـــی دارنـــد و ســـرمایه گذاران نیـــز تمایـــل اندکـــی بـــه 

ســـرمایه گذاری در تولیـــد ایـــن محصـــوالت دارنـــد.
جـــزو  از محصـــوالت شـــیمیایی  بســـیاری  کـــه  آنجایـــی  از   
محصوالت ضروری در زندگی روزمره ما هســـتند، بررســـی چشم 

انـــداز آتی تحـــوالت آنهـــا در بـــازار اهمیت بســـیار ویـــژه ای دارد.

یک بخش بسیار سبز از اقتصاد اتحادیه اروپا
کـــه مـــواد شـــیمیایی زیســـت پایه مـــی تواننـــد باعث   از آنجایـــی 
کاربردهـــای جدید  ایجـــاد بخش هـــای جدیـــد در اقتصاد و نیـــز 
منابـــع طبیعـــی شـــوند، اروپایی ایـــن محصـــوالت را دقت تحت 

اســـت. گرفته  نظر 
 شـــرکت مطالعاتی جی آر سی، با همکاری شرکت تحقیقات 
گروه فنـــاوری بیومـــاس برای  و نـــوآوری دی جـــی نیـــز مشـــارکت 
اولین بار پتانســـیل بازار محصوالت شـــیمیایی زیســـت های را از 

کرده اســـت. کمی مطالعه  ســـال 2018 تا 2025 بـــه صورت 

محصـــوالت  بـــرای  بـــازار  پتانســـیل  تخمیـــن   
زیســـت پایه شـــیمیایی 

گـــروه محصـــوالت شـــیمیایی  گـــزارش خـــود 10   دانشـــمندان در 
کلیـــدی، میـــزان تولیـــد و ســـطح مصـــرف آنهـــا در  زیســـت پایه 
اتحادیه اروپا، ســـطح مـــورد نیاز تولید برای اشـــباع بـــازار عوامل 
اصلـــی تاثیرگـــذار بـــر وضعیـــت ایـــن بازارهـــا محدودیـــت هـــای 

تولیداتـــی آنهـــا را مـــورد بررســـی قـــرار داده اند.
کـــه هنوز شـــیمیایی زیســـت پایه به طـــور دقیق   از آنجایـــی 
تعریف نشـــده انـــد، آماردانان رســـمی اروپـــا حقایق اندکـــی را در 
مـــورد اثرات زیســـت محیطـــی و روندهـــای تولیدی آنها منتشـــر 

کـــرده اند.
کلودیـــا پاریســـی، یکـــی از پژوهشـــگران شـــرکت جی آر ســـی   
گر  کـــه در ایـــن تحقیق نیز مشـــارکت داشـــته اســـت، می گویـــد: " ا
که شـــامل همـــه این اطالعات اســـت  یـــک پایـــگاه داده جامعه 
کنیم  که خواســـتیم به آن را جـــذب  داشـــته باشـــیم تا هر زمـــان 
کنون ما  یـــک فرصت بـــزرگ را در اختیـــار ما قـــرار می دهد، زیـــرا ا
گروه  که یک تحلیل جامع بـــر روی این در  ایـــن توانایـــی را داریم 
محصـــول انجام دهیـــم. این مرحلـــه برای تعیین شـــکاف های 

بـــازار و فرصت های توســـعه ضروری اســـت."
جزئی،  شناسی  روش  اساس  بر  گزارش،  این  نویسندگان   
کل تولید  که  داده های بازار و اعتقاد متخصصان تخمین زده اند 
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در  پای  زیست  شیمیایی  محصوالت 
اتحادیه اروپا تقریبًا در حدود 4.7 میلیون 
در  زیست پایه  شیمیایی  محصوالت  تن 
که این میزان تقریبًا معادل  سال است، 
محصول  ایده  برای  بازار  کل  از  درصد   3

کلیدی است.
نشان  همچنین  تحقیق  این  نتایج   
نظر  از  محصول  گروه  هر  که  می دهد 
نقطه اشباع بازار، پتانسیل بازار و درصد 
محصوالت شیمیایی زیست پایه به شکل 

متفاوتی تحول می یابند.
حاال  همین  مثال،  عنوان  به   
تولید  برای  زیست پایه  پلیمرهای  نیز 
به  هستند،  محبوب  خیلی  پالستیک 
ویژه برای تولید اقالم دورریختنی و بسته 
آنها  تولید  در  وجود  این  با  اما  بندی، 
شیمیایی  مواد  از  کمی  مقدار  هنوز  هم 

زیست پایه مورد استفاده قرار می گیرد.
های  کننده  ک  پا انواع  برعکس،   
های  مراقبت  صنعت  در  که  سطوح- 
می گیرند-  قرار  استفاده  مورد  بهداشتی 
شیمیایی  مواد  از  باالیی  درصد  حاوی 
آن  عمده  بخش  که  هستند،  زیست پایه 
اما  است،  سبزیجات  روغن  به  مربوط 
تولید این محصوالت همین حاال نیز به 
حد اشباع رسیده و بنابراین بازار آنها در 

آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت.
این  کلی  ساالنه  رشد  نرخ  متوسط   
سناریوی  اساس  بر  محصولی،  گروه  ده 
درصد   3.6 حدود  در  عادی،  کسب وکار 
تخمین زده شده است. به عبارت دیگر، 
که میزان تقاضای آنها به  انتظار نمی رود 

کند. سرعت رشد 

بوط به جذب بازار  غلبه بر موانع مر
کـــه هزینه هـــای بـــاالی تولیـــد مانـــع اصلی بـــرای رشـــد تولید   دانشـــمندان معتقدنـــد 
محصوالت شـــیمیایی زیســـت پایه هســـتند، زیـــرا هزینه تولیـــد این محصوالت بســـیار 

باالتر از مشـــابه های ســـنتی آنهاســـت.
 عـــالوه بـــر ایـــن، هنـــوز بخشـــی از مـــواد شـــیمیایی زیســـت پایه از نظر هزینـــه های 
باالســـری ســـرمایه گذاری در زیرســـاخت یا فروش های آینده بســـیار پر ریسک هستند.
 مداخـــالت سیاســـتی بـــا هدف تحریک ایـــن بازارها می تواند شـــامل مشـــوق های 
کم بهره، ضمانـــت و غیره(  گـــذاری ) مانند انـــواع وام های بالعوض، وامهـــای  ســـرمایه 
که تولید مشـــابه های ایـــن محصوالت  باشـــد، یـــا اینکه به نحوه سیاســـتگذاری شـــود 
گران تر شـــود - مثاًل از طریق مالیات بر  که از ســـوخت فســـیلی تولید می شـــوند بســـیار 
که باعث  کربن- یا اســـتفاده اجباری از مواد شـــیمیایی زیســـت پایه در برخـــی از صنایع 
افزایـــش تقاضـــا برای آنها می شـــود. ایـــن مطالعه با هدف ارائه شـــواهد و مـــدارک اولیه 
بـــرای اطـــالع سیاســـت گذاران درباره پتانســـیل های دیده نشـــده بازار مواد شـــیمیایی 
زیســـت پایه تهیه شـــده اســـت و بینـــش جدیدی را نســـبت به عوامـــل موثر بر بـــازار این 
که می  محصـــوالت و محدودیـــت هـــای موجـــود بر ســـر راه رشـــد آنهـــا را ارائه می دهـــد 
توانـــد بـــه نوبه خـــود باعث تمایـــل ســـهامداران و مشـــتریان به محصوالت شـــیمیایی 

زیســـت پایه شود.
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بخش خصوصی

اسـت  علمـی  تخصصـی  شـرکت  یـک  بـه  پتروشـیمی  هلدینـگ 
کـه بیـش از 150 سـال از راه انـدازی آن می گـذرد و قابلیـت هـای 
بهداشـتی  هـای  مراقبـت  تولیـد محصـوالت  زمینـه  در  بسـیاری 
کشـاورزی دارد. ایـن شـرکت بـا تولیـد محصـوالت نوآورانـه، بـه  و 
هـای  چالـش  مهم تریـن  از  برخـی  بـرای  حـل  راه  یافتـن  دنبـال 

اسـت. بشـر  زندگـی 
کافـی مـواد   افزایـش شـدن جمعیـت جهـان نیازمنـد عرضـه 
کـه  غذایـی و بهبـود مراقبـت هـای پزشـکی اسـت. در شـرایطی 
کشـورهای مختلـف در حـال افزایـش اسـت  بـه زندگـی در  امیـد 
کیفیت محصوالت خـود برای یک  ایـن شـرکت بـه دنبال افزایش 
جمعیت در حال رشد است. بخش تحقیق و توسعه این شرکت 
کـه هـدف آنهـا پیشـگیری،  و فعالیـت هایـی متمرکـز شـده اسـت 
ایـن شـرکت همچنیـن سـهم  کاهـش و درمـان بیماریهـا اسـت. 
کیفیت،  که غذاهـای با  بسـیار مهمـی در تولیـد و عرضـه مطمئـن 

کارخانـه دارد. ک مـواد خـام مـورد اسـتفاده در  خـورا

 هـدف ایـن شـرکت تولیـد ارزش برای مشـتریان، سـهامداران 
که به طور همزمان و افزایش قدرت  کارکنانش اسـت، در حالی  و 
کافـی مبـذول مـی دارد. ایـن شـرکت  درآمـدی شـرکت نیـز توجـه 
متعهـد شـده اسـت تـا فعالیت هایـش را همـراه بـا حفـظ محیـط 
زیسـت ادامه دهد و مسـئولیتهای اجتماعی و اخالقی خود را نیز 
کلـی هـدف ایـن شـرکت را مـی تـوان در ایـن  انجـام دهـد. بـه طـور 

کـرد: علـم در خدمـت یـک زندگـی بهتر. جملـه خالصـه 

علـم  بـه  مربـوط  کسـب وکار  روی  بـر  ویـژه  تمرکـز   
زندگـی

گروه بیر به عنوان یک شرکت علم زندگی با سه بخش مجزا   
مدیریت می شود - بخش محصوالت دارویی، بخش بهداشت 
مصرف کننده و بخش علم تولید محصوالت- این ها بخش هایی 

گزارش های مالی نیز تهیه می شود. که در مورد آنها  هستند 

بیر
معرفی 

هلدینگ
پتروشیمی 
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واقـع  در  توسـعه  و  تحقیـق  بخـش   
قـرار  حمایـت  مـورد  را  عملیاتـی  بخـش 
در   ،2020 سـال  در  بیـر  گـروه  دهـد.  مـی 
کشـور را  حـدود 385 شـرکت مجـزا در 83 

اسـت. کـرده  مدیریـت 

 ساختار گروه بیر
در  دارویـی  محصـوالت  بخـش  تمرکـز   
محصـوالت  تولیـد  روی  بـر  بیـر  شـرکت 
دارویـی  محصـوالت  ویـژه  بـه  دارویـی 
مربـوط بـه بیمـاری هـای قلـب و مراقبـت 
بـر  عـالوه  اسـت،  زنـان  از  بهداشـتی  هـای 
بیماریهـای  بـه  مربـوط  محصـوالت  ایـن 
آنکولـوژی  ماننـد  زمینه هایـی  در  خـاص 
تولیـد  نیـز  را  افتالمولـوژی  و  هماتولـوژی 
یـک  همچنیـن  بخـش  ایـن  می کنـد. 
دارد  رادیولـوژی  بـه  مربـوط  دپارتمـان 
هـای  تشـخیص  بـه  مربـوط  تجهیـزات 

کنـد. مـی  تولیـد  را  تصویـری 
کننـده  مصـرف  بهداشـت  بخـش   
بـدون  دارویـی  محصـوالت  معمـوال 
کنـد، محصوالتـی در  نسـخه را تولیـد مـی 
هـای  مکمـل  درماتولـوژی،  حوزه هـای 
غذایی، بهداشت غذایی، سرماخوردگی، 

سـیوزیت. و  آنفوالنـزا  آلـرژی، 
 بخـش تولیـد علـم محصـول در واقـع 
کشـاورزی  زمینـه  در  پیشـرو  شـرکت  یـک 
در  هایـی  زیرمجموعـه  شـامل  و  اسـت 
ضـد  محصـوالت  بـذر،  تولیـد  حوزه هـای 

کشـاورزی  کـش هـای غیـر  آفـت و حشـره 
می شـود.

آفـت  ضـد  محصـوالت  تولیـد  واحـد   
بـا  بذرهـای  از  وسـیعی  پرتفـوی  بذرهـا  و 
مدیریـت  نوآورانـه  هـای  حـل  راه  و  ارزش 
کنـد، و در همیـن حـال  آفـات را ارائـه مـی 
گسـترده ای را به مشـتریان برای  خدمات 

ارائـه مـی دهـد. پایـدار  کشـاورزی 
نیـز  زیسـت  محیـط  علمـی  بخـش   
کاربردهای  محصـوالت و خدماتی را برای 
کشـاورزی حرفـه ای مانند محصوالت  غیر 

دفـع آفـات تولیـد می کنـد.

تولیـدی  محصـوالت  از  برخـی   
بیـر شـرکت 

زارلتـو،  دارویـی:  محصـوالت  بخـش  در 
اسـتیوارگا،  زوفیگـو،  پـس،  آدم  آیلـی، 
کوگنیـت،  را،  میـن  محصـوالت  خانـواده 
یـاز،  یاسـمین،  جیـوی،  کووالتـری، 

گلوکـو بـل، عدالـت،  نکسـاوار، یاسـمینل، 
بتـا  بتافـرون،  قلبـی  داروی  آسـپرین، 

اسـتالنت. و  گادوویسـت  سـرون، 
بهداشـت  محصـوالت  بخـش  در 
آسـپیرین،  کالریتیـن،  کننـده:  مصـرف 
خانـواده  کانسـتن،  بپانتـول،  بپانتـن، 
و   one a day  ،الویـت سـلتزر،  داروی 

 . کـس ال ا میر
بخـش  در  اصلـی  هـای  برنـد 
کنفیـدور،  گاچـو،  از:  عبارتنـد  کشـاورزی 
سـارو. پـرو  و  ناتیـوو  دارویـی  خانـواده 

 تعداد کارکنان شرکت بیر
بیـر  شـرکت   2020 سـال  دسـامبر   31 تـا 
99 هـزار و 538 نفـر را در سرتاسـر جهـان 
کرد ) این شـرکت در سـال 2019  اسـتخدام 
اسـتخدام  را  نفـر   824 و  هـزار   103 تعـداد 
آلمـان  کشـور  ایـن شـرکت در  بـود(.  کـرده 
کارمنـد دارد ) در سـال 2009  23398 نفـر 

نمودار ۱- ساختار شرکت پتروشیمی بیر

نمودار ۳- سایت های اصلی شرکت های بیر در سرتاسر جهان

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۳|فروردینماه1400

32



کشـور  در  شـرکت  ایـن  کارمنـدان  تعـداد 
آلمـان 24 هـزار و 953 نفـر بود(، به عبارت 
کارمندان شرکت  کل  دیگر 23.5 درصد از 

کار می کننـد. آلمـان  پتروشـیمی بیـر در 

شعب شرکت پتروشیمی به در 
سرتاسر جهان

که  است  جهانی  شرکت  یک  گروه 
شرکت های تابعه آن تقریبًا در همه کشورها 
مشغول فعالیت هستند. نمودار 3 نقشه 
برخی از سایت های اصلی این شرکت را در 

سراسر دنیا نشان می دهد.
 آسیا-اقیانوسیه بازار مهم آینده

رشد  پتانسیل  با  اقتصادی  منطقه  این   
بسیار باال یکی از مهم ترین بازارهای این 
شرکت در آینده است. شرکت پتروشیمی 
کارمند در  بیر در سال 2020 با 21 هزار و 310 
میلیارد  حدود 8.3  درآمدی  منطقه  این 

یورو کسب کرد.
 اروپا/ خاورمیانه/ آفریقا

به   2020 سال  در  بیر  پتروشیمی  شرکت   
این  در  یورو  میلیارد   12.9 تقریبًا  فروش 
منطقه جدید رسید. امکانات بسیار زیاد و 
پیشرفته تولید و 45 هزار و 146 کارمند ) که 
از این تعداد 23 هزار و 398 نفر در آلمان کار 
که این شرکت  کنند( باعث شده است  می 
قدرتمندی  بسیار  حضور  منطقه  این  در 

نمودار ۲- کارکنان شرکت پتروشیمی به تفکیک منطقه و جنسیت در سال ۲۰۲۰

داده های کلیدی شرکت پتروشیمی بیر

 میزان۲۰۱۹۲۰۲۰گروه بیر
تغییر

۴/۹۳-۴۳.5۴5۴۱.۴۰۰میزان فروش 

کسر مالیات  ۴۸۸/۴۹-۱6.۱6۹-۴.۱6۲درآمد قبل از 

کسر مالیات و آیتم های خاص  6.۹757.۰5۹۱/7۲درآمد قبل از 

کسر مالیات  ۱۳۰/5۴-۲.۹۱۰-۹.5۲۹سود عملیاتی قبل از 

کسر مالیات و آیتم های خاص  ۰/۱۱-۱۱.۴7۴۱۱.۴6۱سود عملیاتی قبل از 

۲6/۳۲7/75/۳۲سود عملیاتی قبل از آیتمهای خاص به درصد 

کسر مالیات بر درآمد  7۰۴/6۳-۱7.۲5۰-۲.۸5۳درآمد قبل از 

۳56/5۴-۱۰.۴۹5-۴.۰۹۱درآمد خالص 

۳56/۱۲-۱۰/6۸-۴/۱7)بازدهی به ازای هر سهم )یورو 

6/۳۸6/۳۹۰/۱6)بازدهی اصلی به ازای هر سهم )یورو 

۱۱/۸۲-۳۴.۰6۸۳۰.۰۴۱بدهی مالی خالص 

ج سرمایه ای در هر بخش  ۲.۹۲۰۳.۱۳۸7/۴7مخار

ج بخش تحقیق و توسعه  7/5۴-5.۲۸۲۴.۸۸۴مخار

۲۸/57-۲/۸۰۲/۰۰سود توزیع شده به ازای هر سهم شرکت بیر ای جی 

داشته باشد.
خلیج  تا  خلیج  از  شمالی:  آمریکای   

بازارهای جدید افتتاح می شوند
 در آمریکای شمالی ) یعنی ایاالت متحده 
بیر  پتروشیمی  شرکت  کانادا(،  و  آمریکا 

کسب وکار  های  زمینه  همه  در  تقریبًا 
 2020 سال  در  دارد.  حضور  استراتژیک 
شرکت پتروشیمی بیر با 19 هزار و 111 کارمند 
 14.4 حدود  در  درآمدی  منطقه  این  در 

میلیارد یورو کسب کرد.
 آمریکای التین: بازار در حال رشد صنعت 

کشاورزی
شرکت پتروشیمی بیش از 110 سال است 
که در این منطقه حضور داشته است. در 
کارمند شرکت  سال 2020 تعداد 13 1971 
التین  آمریکای  در  یک  به  پتروشیمی 
درآمدی در حدود 5.9 میلیارد یورو ایجاد 

کردند.

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره14۳||فروردینماه1400

33



متغیرهای موثر بر صنایع پایین دستی پتروشیمی عبارتند از:
ک ۱. تغییرات و انتخاب های خورا

۲. وضعیت جهانی شدن
۳. اختالالت بازار نهایی مصرفی

۴. اقتصاد چرخه ای و پایداری بلندمدت
5. تبدیل فناوری های عملیاتی در مقیاس بزرگ

در  خطی  و  انفرادی  صورت  به  کدام  هر  مذکور  متغیر  کنون 5  تا
در  رود  می  انتظار  گرچه  ا اند.  گذاشته  تاثیر  پتروشیمی  صنعت 

دهه بعدی همه این پنج متغیر تاثیر یکسان داشته باشند، و از 
که انتظار می رود این پنج متغیر بر یکدیگر نیز اثر  همه مهمتر این 
گرچه می توان در مورد  متقابل داشته باشند ) نمودار 1 را ببینید(. ا
هر یک از این 5 متغیر به صورت مجزا تعریفی ارائه داد اما هدف ما 
این است که یک تصویر بزرگ همه جانبه از تاثیرات این پنج متغیر 
ارائه بدهیم تا به فعاالن صنایع پایین دستی کمک بکنیم تا بتوانند 
استراتژی های خود را تعیین کنند، به عبارتی نمی خواهیم به جای 

جنگل تک تک درختان آن را توصیف کنیم.

استراتژی های مربوط به خـــــــــــوراک در صنایع پایین دستی
صنایع تکمیلی
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 تغییرات خوراک ها و انتخاب ها
ک صنایع پایین دستی، نفت خام، در حال   اولین و مهم ترین خورا
حاضر تغییرات بنیادی را تجربه می کند. افزایش میزان دسترسی 
به نفت سبک و افزایش قیمت نسبی نفت سنگین معادله ارزش 
صنعت نفت و گاز را تغییر داده است؛ کاهش بیشتر اختالف قیمت 
نفت سبک و نفت سنگین باعث می شود که تغییرات متناسبی در 

صنایع پاالیشی به وجود بیاید.
کنون   ترکیب کردن درجات مختلف نفت خام -گزینه ای که تا

در دسترس پاالیشگران بوده است- به باالترین حد ممکن خود 
ایاالت  رود  می  انتظار  که  دلیل  این  به  مخصوصًا  است  رسیده 
را به میزان  متحده آمریکا تا سال 2023 تولید نفت سبک خود 
4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. به طور مشابه شرکت های 
که ناشی از  پتروشیمی و شیمیایی نیز مزیت های فعلی خود را 
پردازش محصوالت سبک تر و ارزان تر مانند گاز مایع طبیعی است 

را از دست خواهند داد.
کنیم صنایع پایین دستی  که فکر   با این وجود اشتباه است 

استراتژی های مربوط به خـــــــــــوراک در صنایع پایین دستی
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ک  خورا قیمت  تغییرات  این  به  نسبت 
بی تفاوت هستند. در واقع چندین شرکت 
کنون  پتروشیمی در صنایع پایین دستی تا
و  گذاری های جدید  توانسته اند سرمایه 
کارخانه  احداث  جدید  های  مکان  حتی 

های خود را معرفی کنند. 
گرچه باید این موضوع را نیز مدنظر   ا
خام  نفت  سمت  به  تغییر  که  داشت 
زیرا  بود  نخواهد  نیز چندان ساده  سبک 
این تغییرات نسبت نهاد به ستانده را در 
طول زنجیره ارزش تغییر می دهد و باعث 
که اثر مشترک عوامل پل چشم  می شود 
ک صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. انداز خورا

 در دهه آینده احتمااًل مسئله پایداری 
و  شیمیایی  مکانیکی،  بازیافت  نیازمند 
حرارتی بسیاری از پالستیک های استفاده 
هم  که  است  حالی  در  این  است،  شده 
محتوای هیدروکربن و هم محتوای انرژی 
در واحدهای پلیمریزاسیون مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
پتروشیمی  شرکت  مثال  عنوان  به   
ایست من کمیکالز این طرز تفکر را گسترش 
که نه تنها پالستیک  داده است، به طوری 
های پیچیده را در پایان دوره مصرف شان 
بازیافت می کند )مانند پالستیک های غیر 
انعطاف  های  بندی  بسته  استری،  پلی 

پذیر و غیره( بلکه آنها را به مواد پیشرفته و 
کند که حاشیه سود  فیبرهایی تبدیل می 

تولید آنها بسیار باالتر است.
 به طور مشابه اختالالت بازار نهایی می 
تواند منجر به فشارهای روزافزون به منظور 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان 
ک اولیه در تولید محصوالت نفتی و  خورا
که  شیمیایی شود ) تخمین زده می شود 
تا سال 2022 اندازه بازار جهانی محصوالت 
شیمیایی تجدید پذیر بیش از 100 میلیارد 
های  سوخت  سهم  و  باشد(  آمریکا  دالر 
و  نفتی  فرآورده های  تولید  در  فسیلی 
شیمیایی به طرز چشمگیری کاهش یابد.

در  آینده  ک  خورا ترکیب  اساسًا   
صنعت پتروشیمی محدود به سوختهای 
فسیلی اولیه نمی شود زیرا بازیافت بیشتر 
محصوالت نهایی می تواند منجر به از هم 
شود.  واسطه  های  ک  خورا گسیختگی 
گذاری صحیح و حرکت  در صورت قانون 
فعال  تجدیدپذیر  های  انرژی  سمت  به 
)مانند اتانول زیستی، اتیلن زیستی و انرژی 
خورشیدی( ممکن است جایگزین بخشی 

از سوخت های اولیه شود.
ک  درجه، نوع و نحوه استفاده از خورا
در صنعت پتروشیمی در معرض دوره ای از 
یک تغییر بزرگ قرار دارد، که تمرکز اصلی آن 
بر استفاده از ترکیب های متنوع و منعطف 
بر  عالوه  است.  مختلف  های  سوخت  از 
از  گذاری های انبوه و بیش  این، سرمایه 
پتروشیمی  محصوالت  از  برخی  در  اندازه 
شرکت های  که  است  این  نیازمند 
پتروشیمی توجه بیشتری را به استراتژی 
ک خود معطوف کنند تا بتوانند بقای  خورا
اندک  با حاشیه سود  را در محیطی  خود 
کنند. و اینجا همان جایی است  تضمین 
که استراتژی ها و متخصصان باید به یاری 

Deloitte Analysis :منبع

نمودار ۱- تاثیر متقابل پنج عامل موثر می تواند توازن را تغییر دهد
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یکدیگر شرکت را در این مسیر قرار دهند.

 وضعیت جهانی شدن
 به طور سنتی محصوالت مربوط به حوزه انرژی نقش مهمی در 
تجارت بین الملل داشته اند زیرا منابع انرژی به صورت مساوی 
بین کشورها تقسیم شده اند و جایگزین محصوالت انرژی به همان 

اندازه و با همان قیمت مورد نیاز در دسترس نیست. 
که فعالیت های تجاری اخیر تاثیر بسیار  به همین دلیل است 
اندکی برروی تجارت انرژی داشته اند، این فعالیت ها همچنین 
نخورده  دست  بازارهای  در  همزمان  های  تعدیل  تاثیر  تحت 
که آیا این صنعت می تواند همچنان نسبت  بوده اند. اما باید دید 
به پویش های سیاستمداران با موضوع " ربطی به من ندارد" یا 
درخواست های انجمن های صنعتی با موضوع " صنعت داخلی را 
نجات دهید" بی تفاوت باشد، به ویژه در شرایط که سرمایه گذاری 

ها و اشتغال های انبوه در معرض خطر قرار دارد.
 در واقع افزایش دسترسی به منابع جدید ) مانند نفت شیل(، 
گذشته )به خصوص در  ایجاد ظرفیت جدید در طول چند سال 
تولید مواد شیمیایی تخصصی( و تولیدات جدید مربوط به پروژه 
های بسیار بزرگ ادغامی با هدف صادرات )تخمین زده می شود که 
مجتمع تولید نفت به مواد شیمیایی در خاورمیانه پنج برابر بیشتر 
کر اتیلن برپایه نفتا در جهان تولید داشته باشد( باعث می شود  از کرا
که مسئله جهانی شدن و حتی در دهه آینده موضوع داغ روز باشد.
 در شرایطی که تجارت انرژی و سرمایه گذاری بیشتر به صورت 
منطقه ای انجام می گیرد - در قاره آسیا بین آسیا و خاورمیانه- 
صنایع پایین دستی نمی توانند خود را از این فرایند کنار بکشند یا 

رویکردی دفاعی در مقابل پروسه جهانی شدن داشته باشند. 
ریسک های  نتیجه  در  و  بازار  در  موجود  های  نااطمینانی 
ک،  ناشی از آن می تواند باعث افزایش اختالالت مربوط به خورا
فرایند و بازار نهایی شود و در نهایت منجر به تقاضای تغییر رفتار 

از شرکت های پتروشیمی در جهت انعطاف و پویایی بیشتر شود.
گر چه استراتژی حرکت انفرادی اصول اخالقی مختص به   ا
کت جهانی یک بازی برد برد برای هر دو طرف  خود را دارد، شرا
است و می تواند روزهای جهانی سازی را تبدیل به فرصت های 

مساوی برای همه بکند .
کت و سرمایه گذاری مشترک  رویکرد ADNOC به مسئله شرا
که در آن دسترسی به بازارهای هدف برای برای  رویکردی است 
محصوالت تولیدی در کل زنجیره ارزش تضمین می شود - نمونه 
 OMW کتی را میتوان در سرمایه گذاری مشترک شرکت چنین شرا
گذاری  اتریش و بورآلیس در مورد محصوالت پتروشیمی و سرمایه 
پاالیشگاهی  مجتمع های  و  چین  پالستیک  شرکت  مشترک 

کستان مشاهده کرد.  پا
که صنعت انرژی جهانی به سرعت در حال تغییر   در شرایطی 
کز عرضه  است، انتظار می رود » همکاری در مورد انرژی« بین مرا
و تقاضا نیاز فوری همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازار باشد تا 
خود را نسبت به ریسک های ناشی از عدم اطمینان در بازار نفت، 

مخاصمات تجاری و تغییر الگوهای تقاضا در امان دارند. 
 ممکن است مدل فعال و باز بعضی از شرکت های ملی نفتی 
که شرکت های خصوصی از مدل  گذاری، باعث شود  برای سرمایه 
برای حفظ سود خود چشم  های بسته عملیاتی خود حداقل 

پوشی کنند مدل های جدید فعال و باز را به کار گیرند.
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چابکی فکری و نوآوری چابکی فکری و نوآوری 
در شرکت های کوچک در شرکت های کوچک 

رد: نقش میانجی 
ُ

رد: نقش میانجی و خ
ُ

و خ
ینانه ینانهرهبری کارآفر رهبری کارآفر

ترجمه

قسمت اول

گزارش، بررسی رابطه بین چابکی فکری، رهبری  هدف این 
و  آتی  گیری  جهت  طریق  از  شده  گیری  )اندازه  کارآفرینانه 
در  خرد،  و  کوچک  کسب وکارهای  نوآوری  و  گروه(،  تشکیل 
چارچوب  یک  اساس  است.بر  محور  بازدهی  اقتصاد  یک 
های  جنبه  و  انسانی  سرمایه  کارآفرینانه،  رهبری  از  ترکیبی 
شده  تست  و  توسعه  تئوریک  مدل  یک  نوآوری،  اقتصادی 

کوچک  کسب وکار   ۱۱۰ از  ای  نمونه  روی  بررسی  این  است. 
کشور  این  است.  شده  انجام  صربستان  کشور  در  خرد  و 
دارای یک ساختار اقتصادی نوظهور است. تحلیل بر اساس 
مدلسازی معادالت ساختاری انجام می شود. چابکی فکری 
کوچک  کسب وکارهای  نوآوری  روی  را  مثبتی  اثر  کارکنان، 
رهبری  طریق  از  بشدت  اثر  این  البته  می گذارد.  بجا  خرد  و 
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کلمات کلیدی: چابکی فکری کارکنان؛ نوآوری؛ کسب وکارهای کوچک و خرد؛ رهبری کارآفرینانه؛ جهت گیری آتی؛ تشکیل گروه

گیری به سمت آینده، اثر  کارآفرینانه تعدیل می شوند. جهت 
ارتباطات  ایجاد  توانایی  نوآوری،و  روی  را  مالحظه ای  قابل 
گروهی بجا می گذارد. و بدین ترتیب تحت تاثیر چابکی فکری 

قرار می گیرد. 
نقش  بر  کید  تا در  تحقیق،  این  نظری  دستاورد  مهم ترین 
نهفته   SME شرکت های  نوآوری  در  کودکان  فکری  چابکی 

کارآفرینانه  است. بحث ها در راستای مفهوم نوظهور رهبری 
کسب  مالکان  و  مدیران  برای  ما  می گیرند.یافته های  قرار 
کوچک و خرد مفید هستند. آن ها در تالش شان  وکارهای 
آن ها  می باشند.  شرکت ها  نوآوری  سطح  افزایش  درصدد 
رهبری  محوری  نقش  و  کارکنان،  فکری  چابکی  پتانسیل  به 

کنند. کارآفرین در آینده اتکا می 
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شرکت های  جهان،  اقتصادهای  کثر  ا در 
کوچک و متوسط )SME( بخش عمده ای 
از شرکت های تاسیس شده، فرصت های 
شغلی، و پویایی بازار را به خود اختصاص 
می دهند. تحقیقات اخیر راجع به رفتارها 
این شرکت ها، توجه خاصی را معطوف به 
فعالیت های مبتنی بر نوآوری آنان نموده 
ها،  سال  گذر  در  شده  ایجاد  شواهد  اند. 
که نوآوری از بذرهای  کی از این هستند  حا
اورلیچ،  هاشی،  )استوجیچ،  خالقیت 
2018(، و دانش )سانتوس رودریگز، دورجو، 
در  آن ها  می شوند.  ناشی  جاردون، 2010( 
داخل )دابیچ، الزناچ، اسمالبون، سوارک، 
گری،  راماناتان،ا والسیچ،  2019،دابیچ، 
2019(، و خارج از سازمان یافت می شوند 
پترسون،  توبیاسون،   ،2017 )برینک، 
2018(. از بین محرک های داخلی نوآوری، 

توجه ویژه ای معطوف به دانش )برهام، 
دابیچ، دایم، شیفر2020، کسلینگ، ریچی، 
منگ، دابیچ، 2009، راداس، بوزیچ، 2009، 
 ،2009 ماتویچ،  آندرویچ  دابیچ،  راداس، 
تجاری  هوش   ،)2017 دابیچ،  و  سوارک 
گریتسن، 2013، علی  گوستینو، سولین،  )آ
مالح و خان، 2017، محسن، حلیم، احمد، 
و  کارکنان  شخصی  های  ارزش  و   ،)2015
مدیران شده است )لتونجا، جراج، ماریچ، 

2016، پوتوکان، ندلکو، 2013(.
یکی از مولفه های بشدت ناشناخته 
نوآوری  سطح  در  انسانی،  سرمایه 
چابکی  کوچک،  و  میکرو  کسب وکارهای 
فکری )ذهنی( است. چابکی فکری یکی 
معمواًل  و  است،  فکری  سرمایه  ارکان  از 
از  تر  گسترده  پردازی  مفهوم  با  مترادف 
می شود.  گرفته  نظر  در  سازمانی  چابکی 

از یکسو چابکی سازمانی اشاره به توانایی 
شرکت ها برای خلق ارزش های جدید، با 
تنظیم استراتژی ها و منابع سازمانی دارد 
گارا، ناوارو، مارتلو الندروگوز، 2020،گراس،  )کا
بکمن، هوگل، 2020(،از سوی دیگر چابکی 
فکری معادل با خلق محیط مناسب درون 
بتوانند  کارکنان  که  ای  بگونه  سازمانی، 
تالش های خود را در راستای فرمول بندی 
پاسخ ها به چالش های سازمانی سرمایه 
گذاری بکنند،و اصالحاتی را در ساختارها و 
استراتژی های نواورانه پدید بیاورند تعریف 
الندوگز،  مارتلو  ناوارو،  گرا  )کا است  شده 
2020، خلیفا، یو، شن، 2008، سامبامورتی، 
پایگاه  تحلیل   .)2003 گراور،  بارادواج، 
نشان  اسکوپوس  و  دانش  وب  داده های 
موضوع  سازمانی  چابکی  که  دهد  می 
مدیریت  حوزه  در  گسترده  های  تحلیل 
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تعداد  تعجب،  کمال  در  اما  است،  بوده 
از مطالعات روی چابکی  انگشت شماری 
کارکنان تمرکز نموده اند. تحقیقات  فکری 
راجع به نقش آن در نوآوری کسب وکارهای 
غیرموجود  عماًل  )میکرو(،  خرد  و  کوچک 

است.
نوآور  کارکنان،  فکری  چابکی  سوای 
استراتژی  و  ها  سبک  به  ها   SME بودن 
های رهبری مدیران آن ها نیز بستگی دارد 
)ندلکو و پوتکان، 2013(. چندین مطالعه 
 ،)EL( اشاره داشته اند که رهبری کارآفرینانه
کردن  بسیج  برای  مدیران  توانایی  یعنی 
ایجاد سناریوهای  و  کارکنان،  تالش های 
به  دهی  انگیزه  و  هدایت  نگرانه،  آینده 
در  پذیرانه،  مسئولیت  گروهی  مشارکت 
رابطه با کارایی SME ها کاماًل بجا و منطقی 
 ،2012 بارون،  کول،  )هملسکی،  هستند 

هوانگ، دینگ، چن، 2014(. توجه اصلی 
پژوهش های قبلی روی ابعاد و نقش های 
رهبران کارآفرین )هوانگ وهمکاران، 2014(، 
شا، 2019(،و  و  )سومرو   EL بر  موثر  عوامل 
اثرات EL بر عملکرد سازمانی )کارپنتر 2012، 
کوری، همفریس، اوکباساران، مک مانوس، 
2008، هانسون و مونستد 2008،هریسون، 
کونن،  ال کانسیکاس،   ،2018 پال،  برنارد، 
لیچ، مک مولن،  کونتینن، 2012،  سارپو، 
کوپر،  نیومن،  اوا،  مایو،   ،2013 هریسون، 
روی  و   ،)2019 ژائو،  سان،  یانگ،   ،2019
داشته  قرار  نوآورانه  شغلی  های  فعالیت 
التربیشی،  رنکو،   ،2017 )باقری،  است 
ک، 2015(. اما هیچ اشاره و  کرسرود، برانبا
کارکنان  با چابکی فکری  پیوند صحیحی 
برقرار نشده است. عالوه بر این، توجه کافی 
به نوآور بودن، و چابکی نوآورانه SME ها 

معطوف نشده است.
آشکار  شکافی  به  اشاره  وضعیت  این 
شرایط،  این  دارد.در  قبلی  تحقیقات  در 
کارکنان و رهبری  روابط بین چابکی فکری 
کارآفرینانه و نوآوری در چارچوب SME ها 
مورد توجه قرار می گیرد. این موضوع برای 
کوچک و میکرو بیش از پیش  شرکت های 
کی از  کنده حا صحیح می باشد. شواهد پرا
کارکنان  که هم چابکی فکری  این هستند 
بودن  نوآور  به  کارآفرینانه،  رهبری  هم  و 
دارند.  ربط  خرد  و  کوچک  کسب وکارهای 
این در حالیست که تحقیقات دانشگاهی، 
می  انکار  را  مهم  سوال  دو  به  پاسخگویی 
کارکنان  کنند. در وهله اول، چابکی فکری 
و EL، چگونه روی نوآوری SME ها اثرگذار 
کارکنان  فکری  چابکی  آیا  ثانیًا،  هستند؟ 
کارآفرینانه،  پس از ترکیب شدن با رهبری 
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اثر تقویتی دوطرفه را در پی خواهد داشت؟ 
مطالعه فعلی با ارائه مدل تجربی و تست 
نوآوری  و  فکری  چابکی  به  مربوط  روابط 
کارآفرینانه  رهبری  ُبعد  دو  و  ها،   SME
گسترش داده  گروه( را  )رشد آتی و تشکیل 
است. آن ها به عنوان متغیرهای میانجی 
که ما  کنند. تا آنجایی  / واسطه عمل می 
که  اطالع داریم، این اولین مطالعه ایست 
ُکلی سازمان ها،  به این مسائل در محیط 

علی الخصوص SME ها می پردازد.
را  فعلی  دانش  بدنه  فعلی  گزارش 
دیدگاه  تحقیق  این  دهد.  می  گسترش 
به  نسبت  را  تری  گسترده  و  تر،  کامل 
چابکی فکری پیشنهاد می دهد.ما بر این 
سازمان،  داخل  فکری  چابکی  که  باوریم 
کارکنان و مدیران نهفته است. چابکی  در 
طرز  باید  آن ها  یعنی  کارکنان،  فکری 
جستجوی  در  بدهند،  تغییر  را  فکرشان 
های  حل  راه  و  باشند،  جدید  اطالعات 
ارائه  رو  پیش  مشکالت  برای  را  نوینی 
بدهند. چابکی مدیران یعنی باید محیطی 
که تالش های نوآورانه درون  ایجاد بشود 
سازمانی تسهیل بشوند. تحقیقات فعلی، 
فکری  چابکی  خاص  بعد  این  روی  فقط 
 EL که می توان به چشم تمرکز نموده اند 
باور ما، چنین رهبری  به آن نگریست.به 
نقش واسط در رابطه بین چابکی فکری 
کارکنان، و عملکرد نوآورانه شرکت خواهد 
کلیدی  جنبه  دو  روی  تمرکز  در  داشت. 
گروه های  گیری آتی و تشکیل  EL، جهت 
که اثر  کنیم  سازمانی، مدلی را معرفی می 
گیری های آتی مدیریت نسبت به  جهت 
گروه، در آن لحاظ  گسترش  فعالیت های 
که ما مطلع هستیم،  می شود. تا آنجایی 

هیچ پژوهشی تا این لحظه بدنبال بررسی این مسائل نبوده است.
تمرکز  دارد،  آن  به  نسبت  چشمگیری  اثر  گزارش  این  که  حوزه هایی  از  دیگر  یکی 
کثرًا روی اقتصادهای پیشرفته و دانش  جغرافیایی است. تحقیقات راجع به نوآوری SME، ا
بنیان تمرکز می کنند.تشکیل مهارت ها و قابلیت های نوآوری، برای شرکت های فعال در 
اقتصادهای بازدهی محور و نوظهور، به مراتب دشوارتر است. آن ها سیستم های نوآوری 
گرفته است  ضعیف تری دارند و پتانسیل نوآوری درون سازمانی شان در حد ضعیفی قرار 
کشورهای  )هوالندرز، اسدکی، مرکبالچ، 2019(. این مقاله روی سیر پیشرفت و رساندن 
اروپایی به کشورهای پیشرفته تمرکز دارد. آن ها از اقتصاد بازدهی محور، به سمت اقتصاد 
کارت  کنند )برای مثال کشور صربستان(. در جدیدترین نسخه از  دانش محور حرکت می 
امتیازی نوآوری اروپایی )هوالندرز و همکاران، 2019(، صربستان یک کشور برتر از نظر نوآوری 
کمتر از میانگین اتحادیه اروپا  کشورهای اروپایی با سطح نوآوری  در سطح SME ها، در 
قرار می گیرد. لذا یافته های این تحقیق حاوی داللت های عملیاتی برای تمامی سیاست 
گذاران عالقه مند به بررسی روابط چابکی فکری، رهبری کارآفرینانه، و نوآوری شرکت های 

SME به طور ُکلی، و اقتصادهای در حال پیشرفت به طور خاص هستند.
گام اول،  گزارش سه دستاورد اساسی را به ارمغان می آورد. در  بر همین اساس، این 
روی نقش چابکی فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک و خرد تمرکز می شود. لذا دانش 
فعلی راجع به عوامل تعیین کننده نوآوری در SME ها گسترش می یابند. در گام دوم، این 
مطالعه وابستگی ارتباطی بین چابکی فکری، EL، سطح نوآوری را بررسی می کند. علیرغم 
اینکه پرونده تئوریک راجع به اثر چابکی فکری و EL بر میزان نوآوری SME ها جذاب به 
نظر می رسد، اما عماًل هیچ پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. تحقیق فعلی نه تنها 
کند، بلکه نقش تعدیلی EL را نیز مورد راست آزمایی قرار می  به این مسائل رسیدگی می 
دهد. در وهله سوم، تمرکز این تحقیق روی میزان نوآوری کسب وکارهای کوچک و خرد در 
کارکردهایی را برای متخصصان اجرایی  گرفته است. آن ها  اقتصادهای بازدهی محور قرار 
که شدیدًا دنبال توانمندی های دانش و نوآوری  گذاران در تمامی کشورهایی  و سیاست 

محور هستند به ارمغان می آورند.
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