
������� ���م ���و���� - ���ره ۱۴۲

��ق ا���ده ��د��

���� ���و���� ���ن در ��ل ۲۰۲۰ و ��� ا��از آن در ��ل ۲۰۲۱

ج ������ ای در ���� ���و���� در ��ل ۲۰۲۰ �و�� ������ ��ا�ی و ���



: روابط عمومی صاحب امتیاز
مدیر مسئول:   ایوب بنوی

دبیر تحریریه: فهیمه عبدی
نشانی: میدان شیخ بهایی، شماره 144 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روابط عمومی 

تلفن: 88601256
88059835 : دورنگار

w w w . n i p n a . i r وب گاه: 
f h m h a b d i @ y a h o o . c o m پست الکترونیک: 

 ماهنامه پیام پتروشیمی

 | 2سرمقاله

| 4فوق العاده بودیم

جایگاه صنعت پتروشیمی در میان 10 
 | 24بخش برتر در اقتصاد اروپا در سال 2020

مقایسه تطبیقی جهش های اول، دوم 
 | 8و سوم صنعت پتروشیمی

ج سرمایه ای در صنعت ۳۵ | روند سرمایه گذاری و خار
پتروشیمی در سال 2020

فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا در 48 | 
سال 2020: قبل از شیوع ویروس کووید19

الزامات استراتژیک برای تحول صنایع پایین ۵4 | 
دستی پتروشیمی

گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی ۶۰ | 
شرکت: تصویری جامع؟

عملکرد محیط زیستی صنعت پتروشیمی 
اتحادیه اروپا در سال 2020  | 4۱

صنعت پتروشیمی جهان در سال 2020 و 
 | ۱۵چشم انداز آن در سال 2021

ح دنیا  جنگ شرکت های پتروشیمی مطر
 | ۳۰برای جذب نخبگان

قسمت دوم



ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۲|اسفندماه1399

2



سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

بـه نـام خدای بهار، خدای کمال بخش 
که انسـان را زنده  بـه آفرینـش، خدایـی 
زیبـا  انسـان  بـرای  را  زندگـی  و  پویـا  و 
فرارسـیدن  اینجانـب  اسـت.  خواسـته 
کلیـه  بـه  را  نـوروز  باسـتانی  عیـد 
بـه  ویـژه  پتروشـیمی  همـکاران صنعـت 
همـکاران تالش گـر و عزیـز شـرکت ملـی 
صنایـع پتروشـیمی صمیمانـه تبریـک و 

می گویـم. تهنیـت 
تریـن  باشـکوه  از  یکـی  بهـار 
هسـتی  جهـان  در  خـدا  جلوه هـای 
که می توان با تماشـای آن، نقبی  اسـت 
بـه عالـم معنـا زد و راهـی بـه سـوی خـدا 
تماشـا  بـه  را  پـروردگار  جمـال  و  یافـت 
نسـیم  شـگرف  تحولـی  در  تـا  نشسـت 
مشـک افشـان و ترنـم بلبـالن شـیرین 
بیـان را بـه نظـاره بنشـینیم و “یـا مقلـب 
گویـان بـه سـتایش آن جمیل  القلـوب ” 

پـا خیزیـم. بـه  بـی نظیـر 
طبیعـی  تکاپـوی  نشـانه ی  نـوروز 
و  روز  و  مـاه  و  سـال  طـول  در  انسـان 
بایـد  حرکـت  ایـن  چـون  و  اسـت  شـب 
هـر  باشـد،  تعالـی  و  کمـال  سـمت  بـه 
عیـدی یـک مقطعـی اسـت بـرای اینکـه 
جدیـدی  مرحلـه ی  یـک  بتوانیـم  مـا 
صنعـت  از  مـن  کـه  آنچـه  کنیـم.  آغـاز  را 
اسـت  ایـن  دارم،  بـاور  پتروشـیمی 
جـاده ی  در  پتروشـیمی  صنعـت  کـه 
را  خوبـی  حرکـت  تعالـی  و  پیشـرفت 
حرکـت  ایـن  البتـه  اسـت.  کـرده  آغـاز 
بیشـتری  شـتاب  هـم  روز بـه روز  کـه 
گرفته اسـت، ناشـی از زحمـات و تـالش 
طـول  در  صنعتگـر  پیشکسـوتان  هـای 
سـالیان متمـادی اسـت و نیـز مشـارکت 

صنعتگـران پتروشـیمی که در پیشـرفت 
پتروشـیمی  صنعـت  راهبـردی  اهـداف 

. اسـت  داشـته  بسـزایی  سـهم 
ایـن  توفیـق  و  پیشـرفت  یکسـال 
همـت  و  تـالش  سـایه  در  جـز  صنعـت 
تـک تـک همـکاران خـدوم قابـل تحقق 
توجـه  پرتـو زحمـات در خـور  نبـود. در 
پشـتگرمی  تردیـد  بـی  و  جنابعالـی 
ایـن  کـه  اسـت  ارجمندتـان  خانـواده 
مأموریـت  حیطـه  در  توانسـت  صنعـت 
حاصـل  توفیقاتـی  خـود  اصلـی  هـای 
ایـن  حوصلـه  از  آنهـا  ج  در کـه  نمایـد 

اسـت. ج  خـار پیـام 
در  مهمی کـه  اقدامـات  جملـه  از 
سـال  در  صنعـت  ایـن  توسـعۀ  راسـتای 
بـه  می تـوان  گرفـت،  انجـام  گذشـته 
عرصـۀ  در  نظیـر  کـم  دسـتاوردهای 
دوم  جهـش  هـای  ح  طـر افتتـاح 
ح  انـدازی چندیـن طـر راه  کـرد.  اشـاره 
بویـژه  پتروشـیمی،  صنعـت  مهـم 
اولیـن  منزلـۀ  بـه  هگمتانـه  پتروشـیمی 
کـه صـرف  زنجیـره تولیـد مـواد پزشـکی 
مبیـن  آن،  اقتصـادی  منافـع  از  نظـر 
پتروشـیمی  صنعـت  تالشـگران  ارادۀ 
در  شـان  جهادگونـه  اقدامـات  و 
شکسـت تحریـم هـای اعمـال شـده از 
سـوی اسـتکبار جهانـی اسـت، از دیگـر 
صنعـت  تالشـگران  برجسـتۀ  اقدامـات 
بـه  تولیـد  جهـش  سـال  در  پتروشـیمی 
شـمار مـی آیـد. افـزون بـر ایـن، یکـی از 
ششـم  برنامـه  اهـداف  محوری تریـن 
درصـدی   ۸ رشـد  خ  نـر تحقـق  توسـعه 
پتروشـیمی  صنعـت  کـه  اسـت  اقتصـاد 
کـه دارد می توانـد  بـا توجـه مزیت هایـی 

شـدن  بـرآورده  در  مهمـی  نقـش 
براسـاس  باشـد.  داشـته  هـدف  ایـن 
توسـعه  ششـم  برنامـه  سیاسـت های 
پتروشـیمی  صنعـت  در  تولیـد  ظرفیـت 
توسـعه ای  ح  طـر  ۵۸ از  بهره بـرداری  بـا 
بایـد بـه بیـش از ۵۸ میلیـون تن برسـد. 
کـه  عظمتـی  و  پیشـرفت 
در  قـرن  نیـم  از  بیـش  طـی  کنـون  تا
و  شـده  محقـق  پتروشـیمی  صنعـت 
و  بـزودی  عظیمی کـه  دسـتاوردهای 
صنعـت  در  کشـور  ششـم  برنامـه  طـی 
محقـق  الهـی  عنایـات  بـا  پتروشـیمی 
ایمـان،  دسـتاورد  شـد  خواهنـد 
و  متعهدانـه  علـم  اراده،  خودبـاوری، 
عمـل جهادگرانـه و پایـداری و مقاومـت 
غیرتمندانـه شـما فرزنـدان بصیـر، دلیر، 
اسـالمی  ایـران  شایسـته  و  توانمنـد 
کـه بـا عـزم و پشـتکار راسـخ خود  اسـت 
جلـوه علمـی- عملـی و ایمانـی دیگـری 
درون زای  و  مسـتقل  توسـعه  تاریـخ  از 
سـال های  در  را  کشـورمان  صنعتـی 
گذشـته و بویـژه در سـال  جهـش تولیـد 

زده ایـد. رقـم 
مـا بـه آینـده امیـد داریـم، دلبسـتۀ 
داریـم  امیـد  و  بوم ایـم  و  مـرز  ایـن  بـه 
پتروشـیمی  جامعـه  جدیـد  سـال  در 
صنایـع  ملـی  شـرکت  خصوصـا 
پتروشـیمی بـا همـت و تـالش مضاعـف 
ظرفیت هـای  تمامـی  از  بهره گیـری  و 
شـرایط  تمهیـد  به خصـوص  موجـود 
فعـال  مشـارکت  و  فعـال  حضـور 
اهـداف  پیشـبرد  در  محتـرم  همـکاران 
راهبـردی ، زمینـه تحقـق اهـداف تبیینی 

نماینـد. فراهـم  را  جدیـد  سـال 
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فوق العاده بودیم
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

 بهـــزاد محمـــدی معـــاون وزیـــر نفـــت و مدیرعامـــل 
شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی ایـــران عملکـــرد 
صنعت پتروشـــیمی ایران در یکســـالی که از تشـــدید 
تحریـــم آمریـــکا علیـــه صنعـــت پتروشـــیمی می گذرد 
ایـــن حـــال می گویـــد  بـــا  را »فوق العـــاده« می دانـــد،  
تنـــوع محصـــوالت و مشـــتری های ایران باعث شـــد 

کـــه انتظـــار می رفت  تـــا تحریم هـــای آمریـــکا آن طـــور 
صنعـــت  ایـــن  فعالیت هـــای  روی  بـــر  اثرمســـتقیمی 
نگذاشـــته اســـت. محمدی همچنین گفته اســـت به 
محـــض مشـــاهده نشـــانه های عملـــی مبنی بـــر لغو 
ســـرمایه گذاری  جـــذب  کانـــال  ایـــران،  تحریم هـــای 
خارجی در صنعت پتروشیمی دوباره فعال می شود. 

-بیـــش از دوســـال از انتصاب شـــما بـــه عنـــوان مدیرعامل 
که همزمان شـــد  شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی می گذرد 
گشـــت تحریم هـــای نفتی  بـــا خـــروج آمریـــکا از برجـــام و باز

که در این مدت  ایران از ســـوی آمریکا،  بیشـــترین چالشـــی 
بـــا آن مواجـــه بودید چـــه بود؟ 

که در این مدت با ان مواجه بودیم در حوزه  بیشترین چالشی 
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همه  با  خوشبختانه  که  بود  محصوالت مان  فروش  و  تولید 
خوب  بخش  دو  هر  در  وضع مان  داشتیم  که  سختی هایی 
پیدا  بحران ها  این  از  عبور  برای  را  راهمان  توانستیم  و  است 
کنیم، منتهی به دلیل این که تحریم هستیم نمی توانم آنها را 
که ما در حوزه تولید و افزایش درآمد  کنم اما شک نکنید  بیان 
کل بانک مرکزی نیز از شرکت ملی  ارزی موفق بودیم. رئیس 
که در حفظ شرایط ارزی  صنایع پتروشیمی به دلیل تاثیری 
وضع مان  درامد  بحث  در  بنابراین  کرد.  تشکر  داشت  ایران 
پتروشیمی  توسعه االن صنعت  اما در بحث  نبوده است،  بد 
که پتروشیمی  ایران 275 دانش فنی در اختیار دارد اما از آنجا 
صنعتی تکنولوژیکی، هم در حوزه دانش فنی و هم در حوزه 
که  کاتالیست است نیاز دارد به دنیا متصل باشد. ضمن این 
باشیم  ارتباط  در  دنیا  با  باید  قطعا  هم  سرمایه  جذب  برای 
این  افتاده  اخیر  که در دوسه سال  اتفاقهایی  به  توجه  با  اما 
کارهایی  نتوانستیم  ما  و  مانده اند  مغفول  مقداری  بخش ها 
که  کارهایی  که مدنظرمان بود را انجام دهیم، در واقع همان 
در  شوند  انجام  کمتری  هزینه  و  کمتر  زمان  در  می توانستند 
زمان بیشتر و هزینه بیشتری انجام شد و برخی از آنها هم اصال 

انجام نشد. 

-کرونا بیشتر در چه بخش هایی از فعالیت شما اثر گذاشت؟
کرونـــا بر روی عملکرد مـــا در بخش توســـعه و درآمدهای ارزی 
گذاشـــت، مثال با شـــیوع این ویـــروس در ایران بـــه تدریج  اثـــر 

مصـــرف پلیمرمـــان افزایـــش و به همان نســـبت نیـــز صادرات 
کاهـــش یافـــت. امـــا بایـــد به ایـــن موضـــوع به  ایـــن محصـــول 
کرونا  کـــه بـــا همه گیـــری  کلـــی توجـــه داشـــته باشـــید  صـــورت 
کاهش  ســـفارش محصـــوالت تولیدی صنایـــع پتروشـــیمی ما 
یافـــت و بـــه همـــان نســـبت نیـــز در فـــروش محصوالتمـــان بـــا 
که تا 35 درصـــد در قیمت  مشـــکل مواجه شـــدیم،  به نحـــوی 

کاهش مواجه شـــدیم.  محصوالتمـــان بـــا 
ح هایمان ثاثیر داشـــت،  به  در بخش توســـعه روی اجـــرای طر
که تعدادی از ســـایتها تعطیل شـــدند  خصـــوص در فصل بهار 
و پـــس از آن بـــا رعایت پروتکل ها بـــا حداقل نیـــرو فعالیت را از 
که همین امر سرعت اجرای طرحها را پایین آورد.  گرفتند  ســـر 
که امســـال ) ســـال 99( ســـال طالیی  گفته ام  البتـــه مـــن بارها 
کـــه با همه ایـــن محدودیت ها  صنعت پتروشـــیمی اســـت چرا 
کنون  ح های هفدگانـــه پتروشـــیمی که تا امســـال با اجـــرای طر
ح آن بـــا دســـتور آقای روحانی رئیس جمهـــوری افتتاح  12 طـــر
شـــده اســـت،  ظرفیت تولید محصوالت پتروشـــیمی مـــا از 66 
میلیـــون تـــن بـــه 90 میلیـــون تـــن در پایـــان ســـال 99 خواهـــد 
که این رشـــد 38 درصدی در طول یکســـال در صنعت  رســـید 

پتروشـــیمی ســـابقه نداشته است.

-ایـــن محدودیت هـــا در بخـــش تولید هم اثر داشـــته یعنی 
کرونا مجبور شـــده اید  کنـــون به دلیـــل  از ابتـــدای امســـال تا

کنید؟  واحـــدی را تعطیل 
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بـــه هیـــچ عنـــوان  واحدهـــای تولیـــدی 
واحدهـــای  امـــا  نشـــده اند،   متوقـــف 
کرونـــا  شـــرایط  دلیـــل  بـــه  مـــا  اجرایـــی 
گزیـــر مدتی تعطیل شـــده و با حداقل  نا

ســـرگرفتند. از  را  فعالیـــت  نیـــرو 

از  برخـــی  و  پتروشـــیمی  -صنعـــت 
چهره هـــای آن از ســـوی آمریکا تحریم 

شـــده اید ،  ایـــن تحریم هـــا را چقدر بر 
روی صنعـــت پتروشـــیمی اثرگـــذار مـــی 

؟  نید ا د
نمی خواهـــم شـــعارگونه و احساســـی در 
گر بـــه آمار  کنـــم. اما ا ایـــن بـــاره صحبت 
کنید  افزایـــش درآمدهای ارزی مـــا نگاه 
و شـــاهد رشـــد آن باشـــید بـــه نظـــر مـــی 
صنعـــت  روی  آمریـــکا  تحریم هـــای  آیـــد 

کـــه انتظـــار  پتروشـــیمی ایـــران آن طـــور 
داشتند اثر مســـتقیمی نگذاشته است. 
ما بـــه قدری تنـــوع محصول و مشـــتری 
کـــه می توانیـــم با اتـــکا بـــه آنها از  داریـــم 
کنیـــم. در واقع تحریم  کنـــار تحریم عبور 

گرفتـــار نکرد.  مـــا را آن قدرهـــا هم 
بـــرای  را  صنعـــت  ایـــن  -چقـــدر 
جـــذاب  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
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؟ نیـــد ا می د
بـــه نظـــرم صنعت پتروشـــیمی همیشـــه 
بـــود.  خواهـــد  و  اســـت  بـــوده  جـــذاب 
و  نفـــت  در  تقاضـــا  رشـــد  هـــم  دنیـــا  در 
فـــراورده نفتـــی زیـــر یـــک درصـــد اســـت 
امـــا رشـــد تقاضـــا در بخش پتروشـــیمی 
اســـت  درصـــد   5 تـــا   4 بیـــن  ســـاالنه 
بنابرایـــن پتروشـــیمی صنعـــت جذابـــی 
بـــرای ســـرمایه گذاران داخلـــی و خارجی 

گذشته  گرچه ما در در دوســـال  اســـت. ا
کـــه تحریم هـــای آمریـــکا بســـیار شـــدید 
بســـیاری  محدودیت هـــای  بـــا  شـــد 
بـــه  می کنـــم  فکـــر  امـــا  شـــدیم  مواجـــه 
محـــض این کـــه تحریم هـــای ایـــران لغو 
شـــود همچنان ســـرمایه گذاران فراوانی 
کـــه  تمایـــل بـــه همـــکاری با ما  هســـتند 

در ایـــن بخـــش دارنـــد. 

بایـــدن  آمـــدن  کار  روی  از  -پـــس 
ســـوی  از  مثبتـــی  پالســـهای  آیـــا 
دریافـــت  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 

؟  یـــد ه  ا د کر
کاری انجـــام  هنـــوز بـــه صـــورت عملـــی 
گر نشـــانه های  نشـــده اســـت، منتهـــی ا
از  یکســـری  هـــم  مـــا  ببینیـــم  عملـــی 
می کنیـــم.  شـــروع  را  فعالیت هایمـــان 
که قبـــال در بخش جذب  کانالـــی را  مثـــال 
و  داشـــتیم  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
غیرفعـــال  تقریبـــا  تحریم هـــا  شـــروع  بـــا 
بایـــد  می کنیـــم.  فعـــال  دوبـــاره  شـــد 
تحریم هـــا  از  قبـــل  کـــه  کنـــم  یـــادآوری 
فعالیـــت  بـــرای  زیـــادی  ســـرمایه گذاران 
در صنعت پتروشـــیمی ایـــران ابراز عالقه 

کـــرده بودنـــد .
کـــه  کنـــم  یـــادآوری  بایـــد  هـــم  را  ایـــن 
پتروشـــیمی  صنعـــت  در  مـــا  شـــرایط 
نســـبت بـــه دوســـال پیـــش خیلـــی فرق 
ح هـــای  طر کـــه  آنجـــا  از  اســـت،   کـــرده 
راهبـــردی ایـــن صنعـــت را برای توســـعه 
ایـــن  بـــا  تکلیفمـــان  کرده ایـــم  تعریـــف 
صنعـــت مشـــخص اســـت، بنابراین چه 
شـــرکت های داخلـــی و چه شـــرکت های 
در  ایـــران  بـــا  بخواهنـــد  کـــه  خارجـــی 

بایـــد  کننـــد  همـــکاری  بخـــش  ایـــن 
ح هـــای راهبردی باشـــد  مبتنـــی بـــر طر
یعنـــی این کـــه مبنـــای همـــکاری مـــا بـــا 
ح های  شـــرکتهای خارجی براســـاس طر
راهبردی مان اســـت از ایـــن رو می دانیم 
بـــه چه میزان ســـرمایه و یا چـــه فناوری 
نیـــاز داریـــم و بـــر همـــان اســـاس نیـــز به 
هســـتیم.  ســـرمایه گذار  جـــذب  دنبـــال 
کرات بـــا لغو تحریم  گر فضای مذا حـــال ا
کراتمان نســـبت  هـــا بـــاز شـــود قبـــال مذا
گذشـــته مبتنی بر هدف مشـــخصی  بـــه 

بود.  خواهـــد 

کـــدام  ایـــن بـــار نگاهتـــان بیشـــتر بـــه 
بازارهاســـت؟ 

ما بایـــد بازارهـــای مقصدمـــان را متنوع 
کنیـــم،  مـــا بـــه اروپـــا هـــم خیلـــی صـــادر 
کـــم اســـت مـــا  می کنیـــم امـــا تنـــاژ انهـــا 
بایـــد برویم بـــه ســـمت تقویـــت مقاصد 
کـــه اســـتراتژی مـــا  صادراتـــی خودمـــان 
ایـــن  می خواهیـــم  و  اســـت  ایـــن  هـــم 
بخـــش را رشـــد دهیم نمـــی خواهیم در 
کشـــورهای معـــدودی  ایـــن بخـــش بـــه 

محـــدود باشـــیم. 

چـــه  منطقـــه  در  ایـــران  رقیـــب  االن 
اســـت؟  کشـــوری 

است  منطقه  در  ایران  رقیب  عربستان 
که  با تحقق جهش سوم  و ما امیدوارم 
تولید ما به 130 میلیون تن در  ظرفیت 
سال می رسد تا سال 1400 و درامدمان 
نیز به 33 میلیارد دالر در سال می رسد 
از  پتروشیمی  پایه  محصوالت  در 

عربستان جلو خواهیم زد. 
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مقایسه تطبیقی مقایسه تطبیقی 
جهش های اول ، دوم وجهش های اول ، دوم و

سوم صنعت پتروشیمیسوم صنعت پتروشیمی
گزارش

صنعـت پتروشـیمی یکـی از صنایـع اسـتراتژیک کشـور اسـت. حجـم تولیـدات، سـهم از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور، میـزان 
اشتغال در این صنعت و حجم صادرات محصوالت پتروشیمی از جمله مؤلفه هایی است که جایگاه این صنعت در اقتصاد 
ایران را بیش از پیش نمایان می سـازد. با نگاهی به آمارها خواهیم دید که حجم تولیدات صنعت پتروشـیمی در سـال 1398 
بیـش از 35 میلیـون تـن بـوده کـه درآمـدی معـادل 15 میلیـارد دالر برای کشـور ایجاد کرده که دو سـوم آن یعنی حدود 10 میلیارد 
دالر آن از محـل صـادرات و بقیـه از محـل عرضه هـای داخلـی تامیـن شـده اسـت. از مجمـوع 10 میلیـارد دالر درآمد ایجاد شـده از 

کی از نقش مهم صنعت پتروشـیمی در اقتصاد کشـور اسـت. صادرات 85 آن وارد سـامانه نیما شـده اسـت که حا

از ایـــن رو توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی و تقویت قـــدرت رقابت 
پذیـــری آن همـــواره در سیاســـتگذاری هـــای این بخـــش مورد 
گرفته اســـت و در این راســـتا دو برنامه توســـعه هم  توجـــه قـــرار 

کنون در صنعت پتروشـــیمی تحت عنوان جهش دوم و ســـوم  ا
در دســـت اجرا اســـت.یکی از اهـــداف برنامه جهـــش دوم بهره 
ح تـــا پایـــان ســـال 1400 در راســـتای افزایش  بـــرداری از 27 طـــر

قسمت اول
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مقایسه تطبیقی مقایسه تطبیقی 
جهش های اول ، دوم وجهش های اول ، دوم و

سوم صنعت پتروشیمیسوم صنعت پتروشیمی

ظرفیـــت تولیـــد محصـــوالت پتروشیمیاســـت. در مجمـــوع بـــا 
بـــرداری از برنامه هـــای جهـــش دوم، ظرفیـــت  اتمـــام و بهـــره 
تولید محصوالت پتروشـــیمی از 66 میلیون تن در ســـال به 100 
میلیـــون تن و درآمد ســـاالنه این شـــرکت از 15 میلیـــارد دالر به 

25 میلیـــارد دالر خواهد رســـید.
عـــالوه بـــر ایـــن، در راســـتای اجـــرای برنامـــه جهـــش ســـوم 
ح  کـــه تا پایـــان ســـال 1404، 23 طر گذاری شـــده اســـت  هدف 
دیگـــر بـــرای افزایـــش ظرفیت هـــای تولید و صـــادرات، بـــه اجرا 
کامـــل برنامه هـــای جهش  و بهـــره بـــرداری برســـندو با اجـــرای 

دوم و ســـوم، ظرفیـــت تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی بـــه 131 
میلیـــون تـــن و درآمد حاصـــل از این تولیـــدات بـــه 33 میلیارد 

رســـید. خواهد  دالر 
با اجـــرای برنامه جهش ســـوم، فعالیت و همـــکاری بخش 
ح  کـــرد و در این طر خصوصـــی تـــا 3 برابـــر افزایش پیـــدا خواهد 
10 محصـــول جدیـــد بـــه مجمـــوع محصـــوالت تولیـــدی اضافه 

خواهند شـــد.
و  پســـین  پیوندهـــای  دلیـــل  بـــه  پتروشـــیمی  صنعـــت 
کـــه بـــا ســـایر صنایـــع دارد از ظرفیـــت باالیـــی  پیشـــین زیـــادی 
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اســـت.  برخـــوردار  اشـــتغال زایی  بـــرای 
محصـــوالت پتروشـــیمی طیف وســـیعی 
یـــا  کـــه  می شـــود  شـــامل  را  کاالهـــا  از 
بـــه  یـــا  و  نهایـــی  کاالی  صـــورت  بـــه 
تولیـــد  کاالهـــای واســـطه ای در  عنـــوان 
قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  نهایـــی  کاالهـــای 
می گیرنـــد. از ایـــن رو بـــا توســـعه صنعت 
پتروشـــیمی،عالوه بـــر افزایـــش اشـــتغال 
در داخـــل ایـــن صنعـــت، زمینـــه افزایش 
اشـــتغال در صنایـــع وابســـته بـــه صنعت 
پتروشـــیمی نیـــز ایجـــاد می شـــود. بر این 
اســـاس آمـــار و ارقامی کـــه از اشـــتغال در 
صنعت پتروشـــیمی منتشر شـــده نشان 
و  کارمنـــد  نفـــر   24.700 کـــه  می دهـــد 
متخصـــص و بیـــش از 27.500 پیمانـــکار 

بـــا ایـــن صنعـــت در ارتبـــاط هســـتند.
گذشـــته ترکیـــب اشـــتغال در  از ایـــن 
میـــان صنایـــع مختلـــف پتروشـــیمی نیز 
گونه ای  بـــا یکدیگـــر متفـــاوت اســـت بـــه 
کـــه صنایـــع نهایـــی و میانـــی می تواننـــد 
زایـــی  اشـــتغال  در  را  ســـهم  بیشـــترین 
ایـــن صنعـــت داشـــته باشـــند. آمارهایی 
کـــه در ایـــن زمینـــه منتشـــر شـــده شـــده 
مصـــرف  ازای  بـــه  کـــه  می دهـــد  نشـــان 
یـــک میلیـــون تـــن محصـــول میانـــی در 
مـــاده  عنـــوان  بـــه  نهایـــی  واحد هـــای 
اولیـــه، حـــدود 200 هـــزار فرصت شـــغلی 

که  ایجاد می شـــود. این در حالی اســـت 
بـــرای تولیـــد یـــک میلیون تـــن محصول 
شـــغل  نفـــر   500 بـــرای  تنهـــا  باالدســـتی 

شـــد.  خواهد  ایجـــاد 
بـــه  ابتـــدا  گـــزارش  ایـــن  ادامـــه  در 
جهـــش  گی هـــای  ویژ تحلیلـــی  بررســـی 
می پردازیـــم،  پتروشـــیمی  صنعـــت  اول 
نظـــر  از  را  ســـوم  و  دوم  جهـــش  ســـپس 
میـــزان تولید، درآمـــد، ســـرمایه گذاری و 
کاوی قرار داده  ایجاد اشـــتغال را مورد وا

و در نهایـــت با مقایســـه این ســـه جهش 
گذشـــته، حـــال و آینده صنعت  وضعیت 

می کنیـــم. ترســـیم  را  پتروشـــیمی 

صنعـــت  اول  جهـــش 
1376  -1392 پتروشـــیمی، 

جهـــش اول صنعت پتروشـــیمی از ســـال 
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1376 و از مناطـــق عســـلویه و بندرامـــام 
بـــرای  الزم  فیزیکـــی  ظرفیت هـــای  کـــه 
توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی را داشـــتند 
آغـــاز شـــد. ضمـــن اینکـــه بـــا توجـــه بـــه 
کار آمدن دولت اصالحات شـــرایط  روی 
آن  در  نیـــز  ایـــران  بین المللـــی  روابـــط  و 

ســـال ها بســـیار مناســـب بـــود. 
اول  جهـــش  ســـال های  طـــول  در 
در  عمدتـــا  )و  پتروشـــیمی  صنعـــت 
دولت هـــای هفتـــم و هشـــتم( مجموعـــا 
در  رســـید.  بهره بـــرداری  بـــه  ح  طـــر  60
ح ها بر اســـاس ظرفیت  نمودار1 ایـــن طر
تولید نشـــان داده شده اســـت. مجموع 
 42/5 ح هـــا  طر ایـــن  تولیـــد  ظرفیـــت 

که بیشـــترین  میلیـــون تـــن بوده اســـت، 
بـــا  نـــوری  پتروشـــیمی  بـــه  مربـــوط  آن 
ظرفیـــت تولیـــد 4.479 هـــزار تـــن بـــوده 

اســـت. 
بـــا  پـــارس  پتروشـــیمی  آن  از  پـــس 
و  تـــن  هـــزار   3.236 تولیـــد  ظرفیـــت 
پتروشـــیمی پردیـــس بـــا ظرفیـــت تولیـــد 
و  دوم  رتبه هـــای  در  تـــن  هـــزار   2.435

گرفتنـــد. قـــرار  ســـوم 

نمودار 1- واحدهای پتروشیمی بهره برداری شده بین سال های 1376 تا 1392 براساس ظرفیت تولید

 منبع: داده های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محاسبات محقق
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پتروشـــیمی  واحدهـــای   2 نمـــودار 
اول  جهـــش  در  شـــده  بهره بـــرداری 
صنعـــت پتروشـــیمی را بـــر اســـاس ارزش 
نهایـــی فـــروش محصـــوالت رتبه بنـــدی 
ح بهره برداری  می کنـــد. در میان 60 طـــر

شـــده، پتروشـــیمی نوری با 1.313.480 
ارزش  ایجـــاد  اول  هـــزار دالر در جایـــگاه 
گرفـــت و پـــس از آن  نهایـــی فـــروش قـــرار 
پلی اتیلـــن آریاساســـول بـــا 521.281 هزار 
 520.014 بـــا  مـــارون  پتروشـــیمی  و  دالر 

هـــزار دالر در جایـــگاه دوم و ســـوم قـــرار 
 . فتند گر

فـــروش  نهایـــی  ارزش  مجمـــوع 
صنعـــت  اول  جهـــش  در  محصـــوالت 
پتروشـــیمی بالغ بر 10 میلیـــارد دالر بوده 

 منبع: داده های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محاسبات محقق

نمودار2-واحدهای پتروشیمی بهره برداری شده بین سال های 1376 تا 1392 براساس ارزش فروش محصوالت نهایی )هزار دالر(
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محصول
ظرفیت تولیدی

)هزارتن در سال(
ارزش فروش 

محصوالت نهایی
) )هزار دالر

تولیدکنندگان

خارک، متانول فن آوران، زاگرس 1، 4.960730.112متانول
زاگرس 2

پلی نار، نوید زر شیمی، رجال، 680489.056پلی پروپیلن
پلی پروپیلن جم

رازی، کرمانشاه، پردیس، پردیس 5.267528.040آمونیاک )مایع(، اوره و اوره فرمالدئید
2، اهتمام جم

2.6502.056.720پلی اتیلن سبک/ سبک خطی/ متوسط/ سنگین
مارون، الله، فیلیپین، پلی اتیلن 

آریاساسول، جم، مهر، امیرکبیر، 
پلیمر کرمانشاه

پلی اتیلن ترفتاالت/گرید الیاف/ گرید بطری/ ترفتالیک اسید 
PTA/ POY/ Staple /شهید تندگویان 1 و 1.377620.7822خالص

پی. وی. سی. سوسپانسیون/ امولسیون/ وینیل کلراید 
VCM /غدیر، اروند953527.537منومر

آروماتیک سنگین، بنزن، اروتوزایلین، پارازایلین، برش سبک 
بوعلی سینا، فاز 2، نوری5.1111.649.626و سنگین، پنتان، رافینیت، ریفورمیت، مخلوط زایلین ها

 منبع: داده های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محاسبات محقق

جدول 1- مهم ترین محصوالت تولیدی در جهش اول صنعت پتروشیمی، 1392- 1376

کـــه بـــا توجه بـــه اینکه بـــه نوعی فـــاز اول توســـعه این  اســـت 
اســـت.  قابـــل توجهـــی  رقـــم  صنعـــت محســـوب می شـــود، 
ضمـــن اینکـــه در ســـال پایانـــی ایـــن جهش یعنی ســـال 
کشـــور از  1392، ظرفیـــت تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی در 
13/5 میلیـــون تـــن به 56 میلیون تـــن و ارزش نهایی فروش 
ایـــن صنعـــت )بـــر اســـاس قیمت های ثابـــت ســـال 1395( از 
یـــک میلیـــارد دالر آمریکا بـــه 11 میلیـــارد دالر آمریکا رســـید. 

عالوه بر ایـــن یکی از رویدادهای مهمی که در ســـال های 
کـــه برای  خ داد ایـــن بود  جهـــش اول صنعـــت پتروشـــیمی ر
اولیـــن بار امـــکان جداســـازی ترکیبـــات موجـــود در برش دو 

کربنـــه و ســـنگین تر )C2+( به وجـــود آمد. 
ح های پتروشـــیمی،  همچنیـــن همزمـــان بـــا اجـــرای طر
گرفت و همین امر  ک نیز مدنظر قـــرار  ح هـــای تامین خورا طر
که صنعـــت پتروشیمی کشـــور عالوه بر دسترســـی  باعث شـــد 
ک ها  ک هایـــی همچون متـــان و اتان به ســـایر خورا بـــه خورا
ماننـــد پروپـــان، بوتان و ترکیبـــات چندکربنه دسترســـی یابد 
کـــه دســـتاورد مهمی برای این صنعت محســـوب می شـــود. 
بخـــش  گســـترش  لطـــف  بـــه  موفقیـــت  ایـــن  البتـــه 
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باالدســـتی صنعت نفـــت و افزایش تولید 
و  اتـــان  ماننـــد  باارزشـــی  ک هـــای  خورا
پـــارس  گاز  میـــدان  از  گازی  میعانـــات 
بـــه  نیـــز  کـــه آن  یافـــت  جنوبـــی تحقـــق 
دلیل بهبـــود روابـــط بین المللی و حضور 
در  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  چشـــمگیر 
بخش هـــای مختلف صنعـــت نفت بود.

مهم ترین محصوالت تولیدی 
در جهش اول صنعت 

پتروشیمی
فهرســـت مهم ترین محصـــوالت تولیدی 
پتروشـــیمی در  اول صنعـــت  در جهـــش 
کـــه  همانطـــور  اســـت.  آمـــده   1 جـــدول 
می شـــود،  مشـــاهده  جـــدول  ایـــن  در 

نظـــر  از  تولیـــدی  محصـــول  مهم تریـــن 
بـــوده  اوره  و  ک  آمونیـــا تولیـــد  ظرفیـــت 
که ظرفیت تولیـــد آن 5.267 هزار  اســـت 

تـــن در ســـال بـــوده اســـت.
ک، محصوالت  پـــس از اوره و آمونیـــا
آروماتیـــک )شـــامل آروماتیک ســـنگین، 
بـــرش  پارازایلیـــن،  اروتوزایلیـــن،  بنـــزن، 
رافینیـــت،  پنتـــان،  ســـنگین،  و  ســـبک 
بـــا  زایلین هـــا(  مخلـــوط  ریفورمیـــت، 
ظرفیـــت تولید ســـاالنه 5.111 هزار تن در 
گرفته اســـت. ســـال در جایـــگاه دوم قرار 

متانـــول نیز با ظرفیت تولید ســـاالنه 
4.960 هـــزار تـــن در جایـــگاه ســـوم قـــرار 
گـــر بخواهیـــم بـــه  کـــه البتـــه ا می گیـــرد، 
کنیـــم،  صـــورت تـــک محصولـــی بررســـی 

قـــرار  تولیـــد  نخســـت  رتبـــه  در  متانـــول 
می گیـــرد. 

اما از نظـــر ارزش فـــروش محصوالت 
بـــاال  محصـــوالت  از  یـــک  هیـــچ  نهایـــی 
انـــواع  ایـــن  و  نبوده انـــد،  پرفروش تریـــن 
ســـبک  ســـبک،  )شـــامل  پلی اتیلـــن 
بوده انـــد  ســـنگین(  و  متوســـط  خطـــی، 
که بیشـــترین ارزش، یعنـــی 2.056.720 
گـــروه  کرده انـــد.  ایجـــاد  را  دالر،  هـــزار 
محصـــوالت آروماتیـــک با ایجاد ارزشـــی 
بالغ بـــر 1.649.626 هـــزار دالر و متانول 
بـــا ارزش فـــروش 730.112 هـــزار دالر بـــه 
محصـــول  ســـموین  و  دومیـــن  ترتیـــب 
تولیدی بـــاارزش در جهـــش اول صنعت 

بوده انـــد. پتروشـــیمی 
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جهان پتروشیمی

صنعت پتروشیمی جهان در سال 
2020 و چشم انداز آن در سال 2021

فروش محصوالت پتروشیمی و شیمیایی در 
جهان

گر به میزان فروش محصوالت پتروشیمی و شیمیایی در طول  ا
کنیم، موارد زیر را مشاهده  گذشته )2019- 2009( نگاه  10 سال 

کرد: خواهیم 
جهان  شیمایی  و  پتروشیمی  محصوالت  فروش  ارزش   •
میزان  است.  بوده  یورو  میلیارد   3.669 بر  بالغ   2019 سال  در 
 2019 تا   2018 سال های  بین  محصوالت  این  جهانی  فروش 

حدود 4/1 درصد رشد داشته و از 3.525 میلیارد یورو در سال 
2018 به 3.669 میلیارد یورو در سال 2019 رسیده است.

با  اروپا  اتحادیه  شیمیایی  و  پتروشیمی  صنعت   •
دنیا  در  ها  پرفروش ترین  جدول  در  را  دوم  مقام  14/8درصد 
به دست آورد و ایاالت متحده آمریکا با 13/8 درصد در مقام 
 10 طول  در  جهانی  سطح  در  رقابت  میزان  گرفت.  جای  سوم 
کشورهای  گذشته به شدت متحول شده است. امروزه،  سال 
اروپا، ایاالت  کشورهای عضو اتحادیه  کنار  نوظهور آسیایی در 
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متحده آمریکا و ژاپن در 10 رتبه نخست 
از نظر فروش محصوالت پتروشیمی قرار 

گرفته اند.
شامل   )BRICS( بریکز  کشورهای   •
سال  در  چین  و  هند  روسیه،  برزیل، 
کل فروش  2019 مجموعا 47/2 درصد از 
را  شیمیایی  و  پتروشیمی  محصوالت 
سه  تقریبا  داده اند.  اختصاص  خود  به 
شیمیایی  محصوالت  فروش  چهارم 
جهان در سال 2019 متعلق به کشورهای 
متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  بریکز، 
آمریکا بوده است. یک چهارم باقیمانده 
کشورهای نوظهور در آسیا  نیز متعلق به 
حالی  در  این  است.  بوده  خاورمیانه  و 
فروشی  با   2019 سال  در  چین  که  است 
بزرگترین  یورو  میلیارد   1.488 بر  بالغ 
و  پتروشیمی  محصوالت  تولیدکننده 
 40/6 حدود  که  بوده  جهان  شیمیایی 

در  محصوالت  این  فروش  از  درصد 
جهان را به خود اختصاص داده است.

میزان فروش محصوالت 
 : پتروشیمی به تفکیک کشور

10 کشور برتر
و  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
 2019 سال  در  اروپا  اتحادیه  شیمیایی 
و  یافت  کاهش  درصد   1/2 حدود  در 
 2018 سال  در  یورو  میلیارد   550/2 از 
 2019 سال  در  یورو  میلیارد   543/4 به 
 27 هم  هنوز  وجود  این  با  اما  رسید. 
 10 فهرست  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
کشور برتر از نظر میزان فروش محصوالت 
که  دارند  قرار  شیمیایی  و  پتروشیمی 
میزان درآمد حاصل از فروش آنها بالغ بر 
بوده است )16/8  یورو  میلیارد   617/3

درصد(.

کشور برتر تولیدکننده  کشور از ده  دو 
در  پتروشیمی  و  شیمیایی  محصوالت 
جهان آمریکایی هستند )ایاالت متحده 
میزان  مجموع  در  که  برزیل(  و  آمریکا 
یورو  بر 569/8 میلیارد  بالغ  آنها  فروش 
بوده است )15/5 درصد از بازار جهانی(. 
برزیل  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه 
و  نیافت  چندانی  بهبود   2018 سال  در 
میزان درآمد حاصل از فروش محصوالت 
کشور در  پتروشیمی و شیمیایی در این 

کاهش یافت. حدود 1/4 درصد 
پتروشیمی  صنعت  انداز  چشم 
چین  است.  تغییر  حال  در  سرعت  به 
مرحله  وارد  را  خود  پتروشیمی  صنعت 
دارد  قصد  و  است  کرده  توسعه  بعدی 
»کشور  یک  به  دو«  درجه  »کشور  یک  از 
به  بزرگ«  »کشور  یک  از  و  یک«  درجه 
و  نفت  صنعت  در  بزرگ«  »قدرت  یک 

نمودار 1- چین بزرگترین تولیدکننده محصوالت پتروشیمی جهان در سال 2019 است

منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * بقیه اروپا شامل بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین می شود/ ** موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 
)نفتا(/ *** آسیا به جز چین، هند، ژاپن و کره جنوبی/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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نوظهور  بازارهای  به  مربوط  های  مزیت 
که شرایط جذابی برای  الزمه این است 
جهانی  موقعیت  که  کند  ایجاد  خود 
صنعت پتروشیمی اروپا را بهبود بخشد.

نتایـج تحلیل هـای آمـاری همچنـان 
سـال  ده  طـول  در  کـه  می دهـد  نشـان 
محصـوالت  فـروش  سـهم  گذشـته 
اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  در  شـیمیایی 
اروپـا، ایاالت متحـده آمریکا، زاپن، تایوان 
کاهـش یافته اسـت. سـهم یاالت  و برزیـل 
 17 از  جهانـی  فـروش  از  آمریـکا  متحـده 
درصـد   13/8 بـه   2009 سـال  در  درصـد 
کاهـش یافتـه اسـت. بـرای  در سـال 2019 
مشـابهی  کمابیـش  سـناریوی  نیـز  ژاپـن 
فـروش  سـهم  و  اسـت  افتـاده  اتفـاق 
کشـور  ایـن  بـرای  پتروشـیمی  محصـوالت 
بـه  از 6/9 درصـد  در دوره زمانـی مشـابه 

اسـت.  یافتـه  کاهـش  درصـد   4/6
جهانی  بازار  فروش  از  چین  سهم   
پتروشیمی در سال 2019 به 40/6 درصد 
چین  برای  رقم  این  کرد،  پیدا  افزایش 
بود.  درصد   24/1 حدود   2009 سال  در 
جهانی  فروش  از  اروپا  اتحادیه  سهم 
در  درصد   20/8 از  نیز  محصوالت  این 
سال  در  درصد   14/8 به   2009 سال 
اتحادیه  است.  کرده  پیدا  کاهش   2019
میان  در  را  خود  جایگاه  تدریج  به  اروپا 
تولیدکنندگان برتر صنعت پتروشیمی به 
چین و بقیه آسیا )به جز ژاپن( از دست 

داده است.

کاهش چشمگیر سهم اتحادیه 
اروپا از بازار پتروشیمی جهان

محصوالت  جهانی  فروش  میزان 
در  جهان  شیمیایی  و  پتروشیمی 

که در زمینه نوآوری های فناورانه پیشرو است و نفر اول در  پتروشیمی تبدیل شود، 
بازارهای جهانی است.

مقایسه میزان تولید محصوالت پتروشیمی بین سال های 2009 
تا 2019: 10 کشور برتر

های  نوآوری  که  است  جهان  در  پیشروان  از  یکی  هنوز  نیز  اروپا  پتروشیمی  صنعت 
که 90 درصد از رشد تولید ناخالص  زیادی در این حوزه انجام داده است. در شرایطی 
ج از اروپا اتفاق خواهد افتاد، چالش پیش رو برای  داخلی در دهه های آینده در خار
از  استفاده  دارد.  نگه  باال  را  پذیری خود  رقابت  که همچنان قدرت  این است  اروپا 

نمودار 2- چین، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا به ترتیب بیشترین میزان فروش 
محصوالت پتروشیمی را در سال 2019 داشته اند

نمودار 3- سهم بازار کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال های 2009 تا 2019 کاهش 
یافته، در حالی که سهم بازار کشورهای نوظهور افزایش یافته است

پتروشیمی شامل  که ذکر شده محصوالت  به جز مواردی   /2020 Cefic Chemdata International :منبع
محصوالت داروئی نمی شود.
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فروش محصوالت  میزان  بوده است.  گذشته  20 سال  از  بیشتر  برابر  سال 2019 سه 
شیمیایی از سال 1999 به طور مستمر افزایش یافته است، و در سال 2019 )به صورت 

اسمی( سه برابر شده است )1.172 میلیارد یورو در مقایسه با 3.669 میلیارد یورو(.
تشکیل  را  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   27 کنون  ا که  کشورهایی   ،1999 سال  در   
که این رقم در  کرده بودند،  می دهند، رقم فروشی بالغ بر 313 میلیارد یورو را اعالم 
را تشکیل  ارزش  از نظر  از فروش جهانی محصوالت پتروشیمی  حدود 26/7 درصد 

می داد.
کشور عضو اتحادیه اروپا به 73 درصد افزایش  در سال 2019، میزان فروش در 27 
یافت. به دلیل افزایش شدید در بازار جهانی محصوالت پتروشیمی، سهم نسبی بازار 
گذشته تقریبا نصف شد و از 26/7 درصد به 14/8  مواد شیمیایی در طول 20 سال 

درصد رسید. 
یابد. تحلیل داده های آماری  نیز ادامه  آینده  که همین روند در  انتظار می رود 
سایر  و  چین  در  شیمیایی  و  پتروشیمی  محصوالت  برای  تقاضا  که  می دهد  نشان 
در  رشد  خ  نر این  که  حالی  در  یافت،  خواهد  افزایش  شدت  به  نوظهور  کشورهای 

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا بسیار اندک خواهد بود.

اصلی  مناطق  در  پتروشیمی  محصوالت  جهانی  تجارت  جریان 
جغرافیایی جهان 

می توان  جهان  شیمیایی  و  پتروشیمی  محصوالت  جهانی  تجارت  آمار  به  نگاهی  با 
دریافت:

• اتحادیه اروپا، به جز با چین و ژاپن، با همه مناطق اصلی تجاری یعنی نفتا، 
که  آمریکای التین، آفریقا و بقیه اروپا مازاد تجاری دارد. دو منطقه اصلی جغرافیایی 

Department of commerce :منبع

در سال 2019 بیشترین مازاد تجاری را با 
اتحادیه اروپا داشتند شامل بقیه اروپا و 

آمریکای شمالی است.
 27 تجاری  مازاد  میزان  بیشترین   •
اروپا  بقیه  با  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
ترکیه،  بریتانیا،  شامل  که  است،  بوده 
می  اوکراین  و  نروژ  روسیه،  سوئیس، 
سال  در  تجاری  مازاد  این  میزان  شود. 
بوده  یورو  میلیارد   13/8 بر  بالغ   2019
شیمیایی  مواد  بخش  دو  که  است، 
مصرفی  شیمیایی  مواد  و  تخصصی 
اختصاص  خود  به  سهمرا  بیشترین 

داده اند.
تجاری  مازاد  میزان  همچنین   •
آمریکا  متحده  ایاالت  با  اروپا  اتحادیه 
است.  بوده  یورو  میلیارد   6/7 بر  بالغ 
محصوالت پتروشیمی دوسوم این مازاد 
اند.  داه  اختصاص  خود  به  را  تجاری 
گاز شیل در ایاالت  این بخش به توسعه 

متحده آمریکا حساس است. 
کسری تجاری  • اتحادیه اروپا با هند 
که بخش عمده آن مربوط  داشته است، 
کسری تجاری محصوالت پتروشیمی  به 
دومین  هند  یورو(.  میلیارد   1/8( است 
اتحادیه  و  اقتصاد نوظهور جهان است، 
گذار هند  اروپا نقش مهمی را در مرحله 
سرمایه گذاری  منبع  بزرگترین  عنوان  به 

مستقیم خارجی ایفا می کند.

های  جریان  جهانی  شبکه 
محصوالت  عمده  صادراتی 

پتروشیمی 
محصوالت  صادرات  جریان  خالصه 
ماتریس  یک  از  جهان  در  شیمیایی 
این  در  که  می کند،  استفاده  تجاری 

نمودار 4- سهم بازار کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال های 1999 تا 2019 تقریبا 
نصف شده است

پتروشیمی شامل  که ذکر شده محصوالت  به جز مواردی   /2020 Cefic Chemdata International :منبع
محصوالت داروئی نمی شود.
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است:  شده  تقسیم  جغرافیایی  منطقه   10 به  جهان  ماتریس 
ژاپن،  آمریکا، چین، خاورمیانه،  ایاالت متحده  اروپا،  اتحادیه 
اقیانوسیه.  و  آفریقا  التین،  آمریکای  آسیا،  بقیه  اروپا،  بقیه 
کشورهای »بقیه اروپا« عبارتند از سوئیس، روسیه، نروژ، ترکیه 
کره  کشورهای اصلی در »بقیه آسیا« هم عبارتند از  و اوکراین. 
کشورهای نوظهور در آسیا )چین، ژاپن و  جنوبی، هند و سایر 

خاورمیانه استثنا هستند(.

ماتریس تجارت
بخش  در  صادراتی  داده های  آوری  جمع  از  ماتریس  این 
پتروشیمی ایجاد شده است. مناطق صادراتی در ردیف های 
ماتریس نشان داده شده اند و مناطق وارداتی در ستون های 
این ماتریس آورده شده اند. تقاطع ردیف “i” و ستون “j” به 
می گیرد.  صورت   ”j“ منطقه  به   ”i“ منطقه  از  صادرات  معنی 
قطر اصلی ماتریس )خانه های پر رنگ تر( نشان دهنده تجارت 
اتحادیه  از  صادرات  مثال  عنوان  )به  است  منطقه ای  درون- 
کشورهای اتحادیه اروپا+ بریتانیا(. به منظور  اروپا+ بریتانیا به 
تحلیل عملکرد تجاری، جریان های تجاری درون- منطقه ای 

گرفته شده اند. در این تحلیل نادیده 

تجارت درون-منطقه ای
همسایه  کشورهای  بین  تجارت  که  شود  می  گفته  معموال 
اروپا  اتحادیه  درون  تجارت  مثال  عنوان  )به  است  زیاد  بسیار 
بین  فاصله  مانند  عواملی  همیشه  موضوع  این  +بریتانیا(؛ 
مرزهای  وجود  و  نقل  و  حمل  هزینه های  تجاری،  شرکای 
از  یکی  بازارهای همیشه  نزدیکی  را منعکس می کند.  مشترک 
می  منطقه ای  درون-  تجارت  توسعه  باعث  که  است  عواملی 
منطقه ای(  درون-  تجارت  )شامل  ما  تجاری  تحلیل  شود. 
که تجارت مواد شیمیایی بین بازارهای داخلی  نشان می دهد 
اتحادیه اروپا+ بریتانیا رقم چشمگیری است، زیرا از 27 درصد 
اروپایی  کشورهای  بین  جهان  شیمیایی  مواد  تجارت  کل 

+بریتانیا صورت می گیرد.
در مقایسه با سایر مناطق صادراتی، اتحادیه اروپا +بریتانیا 
نیز  جهان  در  شیمیایی  مواد  صادرات  منطقه  بزرگترین 
که 40 درصد از صادرات جهان را به خود  محسوب می شود، 
اتحادیه  در  منطقه ای  درون-  تجارت  داده است.  اختصاص 

نمودار 5- جریان های تجارت محصوالت پتروشیمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سایر مناطق جغرافیایی

منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * بقیه اروپا شامل بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین می شود/ ** موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 
)نفتا(/ *** آسیا به جز چین، هند، ژاپن و کره جنوبی/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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تجارت  نوع  این  میزان  بیشترین  زیاد  فاصله  با  +بریتانیا  اروپا 
در جهان است.

بین  شیمیایی  مواد  صادرات  عمده  های  جریان  تحلیل 
مناطق اصلی نتایج زیر را به همراه دارد:

صادرات  منطقه  بزرگترین  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه   •
اتحادیه  صادرات  میزان  است:  جهان  در  منطقه ای  درون- 
این  در  منطقه ای  درون-  صادرات  جز  )به  دنیا  بقیه  به  اروپا 
اتحادیه( در سال 2018 بالغ بر 157/1 میلیارد یورو بوده است. 
شیمیایی  مواد  صادرات  از  درصد   21 اروپا  اتحادیه  منطقه 
مقصد  چهارمین  چین  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  جهان 
منطقه  چهار  است.  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  صادراتی  عمده 
بزرگ صادرات مواد شیمیایی در دنیا عبارتند از اتحادیه اروپا 

+بریتانیا ، بقیه آسیا، ایاالت متحده آمریکا و چین.
مواد  واردات  عمده  منطقه  سومین  اروپا  اتحادیه   •
شیمیایی در دنیا است: ارزش واردات مواد شیمیایی از بقیه 
اروپا +بریتانیا  اتحادیه  دنیا به جز واردات درون منطقه ای در 
بالغ بر 108/6 میلیارد یورو بوده است. سهم  ، در سال 2018 

واردات محصوالت شیمیایی در  کل  از  اروپا +بریتانیا  اتحادیه 
واردات  اصلی  مبدا  چهار  است.  درصد   13/6 حدود  در  دنیا 
بقیه  آمریکا،  متحده  ایاالت  از  عبارتند  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه 

اروپا، بقیه آسیا و چین.

بزرگترین مقاصد صادراتی برای محصوالت 
پتروشیمی

برتر  صادرکننده  پنج  صادراتی  بازارهای  تحلیل  نتایج  خالصه 
که در جدول  مواد شیمیایی در دنیا برای 10 منطقه جغرافیایی 

ح زیر است: قبل انتخاب شده بودند به شر
برای  مقصد  بازار  بزرگترین  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه   •
درصد   18/5 تقریبا  است:  آمریکا  متحده  ایاالت  صادرات 
مواد  بازار  در  آمریکا  ایاالت متحده  مواد شیمیایی  از صادرات 
اروپا +بریتانیا فروخته می شود. بقیه آسیا  شیمیایی اتحادیه 
ترتیب  به  التین  آمریکای  و  خاورمیانه(  و  چین  ژاپن،  جز  )به 
پتروشیمی  بخش  برای  صادراتی  بازارهای  سومین  و  دومین 
مقصد  چهارمین  هم  چین  هستند.  آمریکا  متحده  ایاالت 

اتحادیه 
اروپا+ 
بریتانیا

ایاالت بقیه آسیا*
بقیه خاورمیانه ژاپنچینمتحده 

آمریکای آفریقااروپا**
جهاناقیانوسیهالتین

36/931/614/75/110/728/512/09/52/3157/1اتحادیه اروپا+ بریتانیا

20/510/365/710/36/82/45/75/33/1138/9بقیه آسیا*

25/022/811/56/72/91/42/017/32/3135/0ایاالت متحده

15/853/312/37/44/63/35/88/22/7115/8چین
6/028/36/417/00/50/40/40/60/460/3ژاپن

8/625/11/914/60/80/55/61/90/759/9خاورمیانه 
21/87/22/62/30/40/70/82/80/139/3بقیه اروپا**

4/74/30/80/50/10/80/12/10/113/6آفریقا
3/71/42/80/90/50/10/10/20/110/8آمریکای التین

0/31/30/40/40/30/10/00/00/13/0اقیانوسیه
108/6182/690/8129/231/927/236/732/651/511/9765/7جهان

جدول 1- کشورهای اتحادیه اروپا به اضافه بریتانیا بیشترین صادرات منطقه ای را در جهان دارند

منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * آسیا به جز چین، هند، ژاپن و کره جنوبی / ** اروپا به جز 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا؛ شامل روسیه، نروژ، ترکیه، 
سوئیس و اوکراین/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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که  صادراتی محصوالت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا است، 
تقریبا 8/5 درصد از صادرات آمریکا به آن وارد می شود. ایاالت 
از صادرات مواد شیمیایی  آمریکا حدود 17/6 درصد  متحده 

دنیا را به خود اختصاص داده اند.
برای  بزرگ  مقصد  دومین  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه   •
صادرات چین است: تجارت بین چین و همسایگانش بسیار 
داشته  انتظار  است  ممکن  که  طور  همان  است.  توجه  قابل 
باشید، بازار بقیه آسیا با فاصله بسیار زیاد اولین مقصد صادرات 
مواد شیمیایی چین است )46 درصد(. اتحادیه اروپا +بریتانیا 
 13/7 است.  چین  برای  صادرات  بزرگ  مقصد  دومین  هم 
اتحادیه  منطقه  در  چین  شیمیایی  مواد  صادرات  از  درصد 
که  این بدان مفهوم است  و  اروپا +بریتانیا فروخته می شود، 
بازار مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا مهم ترین بازار برای 

آمریکا  متحده  ایاالت  است.  آسیایی  بازارهای  از  پس  چین 
که  سومین مقصد بزرگ صادرات مواد شیمیایی چین است، 
تقریبا 11 درصد از صادرات چین را به خود اختصاص می دهد. 

چین 14 درصد از صادرات مواد شیمیایی دنیا را دارد.

توازن تجاری محصوالت  ماتریس جهانی: 
پتروشیمی

تجاری  توازن  تحلیل  خوانید  می  قسمت  این  در  که  آنچه 
ماتریس  از  استفاده  با  شیمیایی  و  پتروشیمی  محصوالت 
تجارت است )داده های سال 2017(. توازن تجاری محصوالت 
کل صادرات  پتروشیمی و شیمیایی برای هر منطقه به عنوان 
درون-  تجارت  البته  است.  شده  محاسبه  واردات  منهای 

کره جنوبی / ** اروپا به جز 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا؛ شامل روسیه، نروژ،  منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * آسیا به جز چین، هند، ژاپن و 
ترکیه، سوئیس و اوکراین/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

بزرگترین بازار 
صادراتی

دومین بازار 
صادراتی

سومین بازار 
صادراتی

چهارمین بازار 
صادراتی

پنجمین بازار 
5 کشور برترصادراتی

67/4 %آفریقاچینبقیه اروپا*ایاالت متحدهبقیه آسیا*اتحادیه اروپا+ بریتانیا

اتحادیه اروپا چینبقیه آسیا*
81/8 %خاورمیانهژاپنایاالت متحده+بریتانیا

اتحادیه اروپا ایاالت متحده
61/7 %ژاپنچینآمریکای التینبقیه آسیا*+بریتانیا

اتحادیه اروپا بقیه آسیا*چین
83/8 %ژاپنآمریکای التینایاالت متحده+بریتانیا

اتحادیه اروپا ایاالت متحدهچینبقیه آسیا*ژاپن
96/7 %آمریکای التین+بریتانیا

اتحادیه اروپا چینبقیه آسیا*خاورمیانه 
93/3 %ایاالت متحدهآفریقا+بریتانیا

اتحادیه اروپا بقیه اروپا**
93/6 %چینایاالت متحدهآمریکای التینبقیه آسیا*+بریتانیا

اتحادیه اروپا آفریقا
94/0 %خاورمیانهایاالت متحدهآمریکای التینبقیه آسیا*+بریتانیا

اتحادیه اروپا آمریکای التین
85/7 %ژاپنچینبقیه آسیا*ایاالت متحده+بریتانیا

اتحادیه اروپا ایاالت متحدهچین بقیه آسیا*اقیانوسیه
89/6 %ژاپن+بریتانیا

اتحادیه اروپا چینبقیه آسیا*جهان
73/5 %آمریکای التینایاالت متحده+بریتانیا

جدول 2- کشورهای اتحادیه اروپا به اضافه بریتانیا بزگترین مقاصد صادراتی محصوالت پتروشیمی آمریکا هستند
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اتحادیه 
اروپا+ 
بریتانیا

ایاالت بقیه آسیا*
بقیه خاورمیانه ژاپنچینمتحده 

آمریکای آفریقااروپا**
جهاناقیانوسیهالتین

اتحادیه اروپا+ بریتانیا

بقیه آسیا*

ایاالت متحده

چین

ژاپن

خاورمیانه 

بقیه اروپا**

آفریقا

آمریکای التین

اقیانوسیه

جهان

جدول 3- کشورهای عضو اتحادیه اروپا+بریتانیا به اضافه بریتانیا با فاصله بیشترین مازاد تجاری محصوالت پتروشیمی در جهان را دارند

کشور  کره جنوبی / ** اروپا به جز 27  منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * آسیا به جز چین، هند، ژاپن و 
که ذکر شده محصوالت  عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا؛ شامل روسیه، نروژ، ترکیه، سوئیس و اوکراین/ به جز مواردی 

پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

کسری تجاریمازاد تجاری
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تجاری  مازاد  بیشترین  است.  مثبت 
از تجارت محصوالت پتروشیمی  حاصل 
اروپا+بریتانیا  اتحادیه  برای  شیمیایی  و 
مربوط به تجارت با بقیه آسیا، بقیه اروپا، 
آمریکای  و  آفریقا  آمریکا،  متحده  ایاالت 
و  خاورمیانه  با  تجارت  از  است.  التین 
تجاری  مازاد  درصد   12/1 نیز  اقیانوسیه 
حاصل شده است. تجارت با چین مازاد 
تجاری اندکی برای اتحادیه اروپا+بریتانیا 
اتحادیه  است.  داشته  همراه  به 
بیشترین  زیاد  فاصله  با  اروپا+بریتانیا 
محصوالت  از  حاصل  تجاری  مازاد 
است  داشته  را  شیمیایی  و  پتروشیمی 
در  نظر  این  از  آمریکا  متحده  ایاالت  و 

جایگاه دوم قرار دارد.
• صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 
را  بزرگ  تجاری  مازاد  دومین  آمریکا 
مازاد  نظر  از  منطقه  چهار  دارد:  دنیا  در 
اند )یعنی  تجاری عملکرد خوبی داشته 
ارزش صادرات آنها باالتر از ارزش واردات 
با  که  می دهد  نشان  تحلیل ها  است(. 

محصوالت  تجاری  توازن  کل  مقایسه 
همه  برای  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
تجاری  مازاد  مناطق فقط چهار منطقه 
 ، اروپا+بریتانیا  اتحادیه  اند:  داشته 
ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و خاورمیانه. 
این مناطق عملکرد مناسبی داشته اند، 
زیرا ارزش خالص صادرات آنها بسیار باال 

بوده است.
• »بقیه آسیا« با فاصله بسیار زیاد 
تجاری  توازن  کسری  میزان  بیشترین 
را  شیمیایی  و  پتروشیمی  محصوالت 
داشته است: تحلیل ها نشان می دهند 
داشته  تجاری  کسری  منطقه  شش  که 
از  کمتر  آنها  صادرات  ارزش  )یعنی  اند 
ارزش واردات آنها بوده است(: بقیه آسیا، 
چین، آمریکای التین، آفریقا، اقیانوسیه 
کسری  میزان  بیشترین  اروپا.  بقیه  و 
بوده  آسیا  بقیه  به  متعلق  تجاری  توازن 
است. چین و اقیانوسیه به ترتیب کسری 
توازن تجاری شان 19 میلیارد یورو و 7/9 

میلیارد یورو بوده است.

حذف  محاسبات  این  در  منطقه ای 
شده است.

محصوالت  تجارت  عملکرد  تحلیل 
منطقه  هر  در  شیمیایی  و  پتروشیمی 

نتایج زیر را به دنبال دارد:
فاصله  با  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه   •
مواد  تجاری  مازاد  بیشترین  زیاد 
اتحادیه  دارد:  دنیا  در  را  شیمیایی 
که  است  منطقه ای  تنها  +بریتانیا  اروپا 
موازنه تجاری آنها با همه مناطق تجاری 
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10 بخش برتر در اقتصاد اروپا
در بخش تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 2/1 میلیون 
فلزی  مصنوعی  محصوالت  تولید  بخش  دارد.  وجود  شرکت 
صنایع  از  درصد   18/3 که  است  اروپا  اقتصاد  بخش  بزرگترین 
می دهد،  اختصاص  خود  به  را  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  تولیدی 
کل صنایع  که سهم آن از  پس از آن بخش صنایع غذایی است 

تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 12/7 درصد است.
کل  از  درصد   82 +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  اقتصاد  برتر  بخش   10
شرکت های تولیدی را تشکیل می دهند. در بخش پتروشیمی و 
مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا در حدود 28.000 شرکت 
شرکت های  کل  از  درصد   1/4 حدود  در  که  می کنند،  فعالیت 

فعال در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند.

 جایگاه صنعت 
پتروشیمی در میان 
10 بخش برتر 
در اقتصاد اروپا 
در سال 2020

مقاالت
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بخش   10 مالی  گردش  مقایسه 
بخش  با  اروپا  اقتصاد  برتر 

پتروشیمی
حدود  در  اروپا  اقتصاد  برتر  بخش   10
صنایع  مالی  گردش  کل  از  درصد   73
تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود 
و  خودروسازی  می دهند.  اختصاص 
محصوالت غذایی دو بخش بسیار بزرگ 

از صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را 
که در حدود یک سوم  تشکیل می دهند 
از گردش مالی اروپا )یعنی 27/2 درصد( را 

به خود اختصاص می دهند.
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
مالی  گردش  با  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه 
در  را  چهارم  جایگاه  یورو  میلیارد   533
بین صنایع تولیدی این منطقه به خود 
کل 7/6 درصد  که در  اختصاص می دهد 
گردش مالی اتحادیه اروپا +بریتانیا  کل  از 

اروپـا  نمـودار 1- ده بخـش برتـر در اقتصـاد 
اروپـا  اتحادیـه  تولیـد  کل  از  درصـد   82
می دهنـد اختصـاص  خـود  بـه  را  +بریتانیـا 

نمـودار 2- صنعـت پتروشـیمی و مواد 
تولیدکننـده  چهارمیـن  شـیمیایی 

+بریتانیـا اروپـا  اتحادیـه  در  بـزرگ 

صنعت  است  شده  ذکر  که  مواردی  جز  به   /2020  and Cefic analysis 2015  Eurostat SBS Data منبع: 
پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

محسوب می شود.
همه  شامل  شرکت  یک  مالی  گردش 
دریافت ها و پرداخت های آن شرکت در 
گردش  است.  مشخص  زمانی  دوره  یک 
که بر  مالی همه مالیات ها و تعرفه هایی 
و  تولیدی شرکت وضع  کاالها و خدمات 
پرداخت می شود را در بر می گیرد، به جز 
کننده  که مصرف  مالیات بر ارزش افزوده 

کند.  باید پرداخت 
هزینه ها  سایر  همچنین  مالی  گردش 
)شامل حمل و نقل، بسته بندی و غیره( 
را  شود  می  منتقل  کننده  مصرف  به  که 
نیز در بر می گیرد. تخفیف های قیمتی، 
کاهش ها و همچنین ارزش بسته بندی 
کسر  مالی  گردش  از  باید  بازگشتی  های 

شود.

مقایسه ارزش افزوده 10 بخش 
بخش  با  اروپا  اقتصاد  برتر 

پتروشیمی
حدود  در  اروپا  اقتصاد  برتر  بخش   10
صنایع  در  افزوده  ارزش  از  درصد   75
تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود 
پتروشیمی  بخش  می دهد.  اختصاص 
محصوالت  )شامل  شیمیایی  مواد  و 
داروئی و الستیک و پالستیک( بزرگترین 
اروپا  اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  بخش 
که در  +بریتانیا از نظر ارزش افزوده است 
کل این  مجموع 16 درصد از ارزش افزوده 

صنایع را به خود اختصاص می دهد.
درآمد  عوامل  هزینه  به  افزوده  ارزش 
ناخالص حاصل از فعالیت های عملیاتی 
و  عملیاتی  سوبسیدهای  کسر  از  پس 
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)مانند  ارزش  های  تعدلی  است.  مستقیم  غیر  های  مالیات 
کسر نمی شوند. ک( از ارزش افزوده  استهال

مقایسه میزان اشتغال در 10 بخش برتر اروپا با 
بخش پتروشیمی

بر اساس داده های سال 2015 در حدود 28/3 میلیون نفر به 
کار  به  مشغول  اروپا  اتحادیه  تولیدی  بخش  در  مستقیم  طور 
کل  از  اروپا در حدود 75 درصد  اقتصاد  برتر  هستند. 10 بخش 
خود  به  را  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  اشتغال 
اختصاص می دهد.بخش های تولید مواد غذایی و مصنوعات 
فلزی بزرگترین بخش های صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا 
که در حدود یک چهارم از اشتغال این منطقه )25/2  هستند 

درصد( را به خود اختصاص می دهند.
بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی )شامل محصوالت داروئی و 
الستیک و پالستیک( سومین بخش بزرگ از نظر میزان ایجاد 
که  است  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  اشتغال 
در مجموع 3/3 میلیون نفر در آن اشتغال دارند. این رقم در 
اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  اشتغال  کل  از  درصد   11/6 حدود 
اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد. نکته قابل توجه این 
است که این بخش تعداد بسیار بیشتری از مشاغل غیر مستقیم 
اشتغال  رقم  از  بیش  برابر   3 تا  آن  رقم  که  می کند  ایجاد  نیز  را 

مستقیم است.
بر اساس داده های منتشر شده توسط یورواستات، اشتغال در 
صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا +بریتانیا )به 
جز محصوالت داروئی و الستیک و پالستیک( به خصوص در 5 
زیربخش بسیار باال است: محصوالت پتروشیمی؛ رنگ، روغن و 
پوشش های مشابه؛ جوهر چاپ و بتونه؛ شکل اولیه پالستیک 
و  صابون  دستشویی؛  کننده های  ک  پا و  خوشبوکننده ها  ها؛ 
ک کننده و براق کننده- همه این بخش ها  انواع شوینده؛ مواد پا

کشورهای اتحادیه اروپا +بریتانیا حضور فعال دارند. در همه 
کار می کنند  کارفرما  که برای یک  تعداد شاغالن به عنوان افرادی 
حقوق،  جمله  از  مختلف  اشکال  به  و  دارند  اشتغال  قرارداد  و 
خدمات  کاری  اضافه  اضافی،  هزینه های  بالعوض،  دستمزد، 

نمـودار 3- صنعـت پتروشـیمی بخش 
+بریتانیـا  اروپـا  اقتصـاد  در  پیشـرو 
اسـت و 16 درصـد از ارزش افـزوده را 

می دهـد اختصـاص  خـود  بـه 

نمودار 4- صنعت پتروشـیمی و مواد 
در  اشـتغال  از  درصـد   12 شـیمیایی 
بخـش تولیـدی اتحادیه اروپا +بریتانیا 

را بـه خـود اختصـاص می دهـد

نمـودار 5- میـزان حقـوق و دسـتمزد در صنعـت 
باالتـر  درصـد   50 شـیمیایی  مـواد  و  پتروشـیمی 
اروپـا  اتحادیـه  در  تولیـدی  صنایـع  متوسـط  از 

اسـت +بریتانیـا 

نیـروی  واقعـی  وری  بهـره   -6 نمـودار 
مـواد  و  پتروشـیمی  صنعـت  در  کار 
+بریتانیـا  اروپـا  اتحادیـه  شـیمیایی 
صنایـع  متوسـط  از  باالتـر  درصـد   77

اسـت تولیـدی 

که ذکر شده است صنعت  منبع: and Cefic analysis 2015 Eurostat SBS Data 2020/ * شامل محصوالت داروئی و الستیک و پالستیک می شود./ به جز مواردی 
پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۲|اسفندماه1399

26



کارمند  آژانس،  یک  در  شاغل  کارگر  یک  شود.  می  جبران  وی 
که در آن  کارمند واحدی  موقت آن آزانس محسوب می شود نه 

کار می کند. 

مقایسه هزینه واحد نیروی کار در 10 بخش برتر 
اروپا با بخش پتروشیمی

+بریتانیا  اروپا  اتحادیه  تولیدی  بخش  در  پرسنلی  هزینه های 
بالغ بر 1.140 میلیارد یورو است. 10 بخش برتر اقتصاد اتحادیه 
اروپا +بریتانیا در حدود 73/1 درصد از هزینه های پرسنلی این 

منطقه را به خود اختصاص می دهند. 
ماشین آالت و تجهیزات و بخش خودروسازی دو بخشی هستند 
تولیدی  صنایع  در  را  پرسنلی  هزینه های  میزان  بیشترین  که 
اتحادیه اروپا +بریتانیا دارند، این بخش ها تقریبا یک چهارم همه 
هزینه های پرسنلی )در حود 23/6 درصد( را تشکیل می دهند. 

صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی پنجمین شرکت بزرگ از نظر 
که در هزینه های پرسنلی شان 66  هزینه های پرسنلی هستند 
کل هزینه های پرسنلی  که در واقع 6 درصد از  میلیارد یورو است 

اتحادیه اروپا +بریتانیا را در بر می گیرد.
بر اساس داده های منتشر شده از سوی یوراستات، زیربخش های 
صنعت پتروشیمی که بیشترین هزینه های پرسنلی در سطح کل 
ارگانیک،  پایه  شیمیایی  مواد  تولید  بخش های  اروپا  اتحادیه 
گرچه تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد  پالستیک و رنگ است. ا
کل  که برخی از زیربخش ها با ارزش مطلق بسیار اندک در سطح 
اتحادیه اروپا بیشترین هزینه به ازای هر واحد نیروی کار را داشته 
کار تقریبا 50 درصد باالتر از متوسط  باشند. هزینه واحد نیوری 

صنایع تولیدی است.
کار، صنعت  از نظر هزینه های پرسنلی به ازای هر واحد نیروی 
اختصاص  خود  به  را  سوم  رتبه  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 

نمودار 7- نرخ بهره وری نیروی کار در اتحادیه اروپا با نرخ 4/5 درصد در سال رشد می کند

که  منبع: and Cefic analysis 2015 Eurostat SBS Data 2020/ به جز مواردی 
ذکر شده است صنعت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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مواد  و  داروئی  محصوالت  شده،  پاالیش  نفت  داده است. 
کار را دارند. در این  شیمیایی باالترین هزینه های سرانه نیروی 
از  باالتر  فرد 50 درصد  ازای هر  به  کار  نیروی  بخش هزینه های 

متوسط صنایع تولیدی است.
زحمات  جبران  هزینه های  کل  شامل  پرسنلی  هزینه های 
که توسط  کار، به صورت نقدی یا به هر شکل دیگر است  نیروی 
کارمند پرداخت می شود )کارمندان معمولی و  کارفرما به  یک 
که در جبران  کار می کنند(  که در خانه  کسانی  موقت و همچنین 
زمانی مشخص  کارمند در یک دوره  که توسط  خدماتی است 
انجام می شود. هزینه های پرسنلی همچنین مالیات ها و هزینه 
کارفرما پرداخت می شود  که توسط  کارمندان  تامین اجتماعی 
به  می گیرد.  بر  در  را  کارمندان  به  داوطلبانه  های  پرداخت  و 
عبارت دیگر هزینه های پرسنلی از دستمزد، حقوق و هزینه های 

اجتماعی تشکیل شده است. 
کار در 10 بخش برتر اقتصاد اروپا  مقایسه بهره وری واقعی نیروی 

با بخش پتروشیمی
واقعی  وری  بهره  نظر  از  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
بهره  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  چهارم  جایگاه  کار  نیروی 
کار در این صنعت 77 درصد باالتر از متوسط  وری واقعی نیروی 

صنایع تولیدی است. 
هر  ازای  به  ناخالص  افزوده  )ارزش  کار  نیروی  واقعی  وری  بهره 
که بر اساس هزار یورو تخمین زده می شود.  فرد استخدام شده( 
که در یک  کل افرادی  تعدا افراد استخدام شده به عنوان تعداد 
که به  کارگران قرادادی، شرکا و افرادی  کار می کنند )شامل  واحد 
طور روتین در واحد کار می کنند و کارگران خانگی بدون دستمزد( 
که به آن واحد  کار می کنند  ج از واحد  که خار به اضافه افرادی 
)به  دریافت می کنند  واحد  آن  از  را  و دستمزدشان  دارند  تعلق 
گروه های تعمیر  عنوان مثال نمایندگان فروش، پرسنل تحویل، 

و نگهداری(. 
این  که توسط سایر سازمان ها در اختیار  را  کارگرانی  این عدد 

نمودار 8- صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی بزرگترین سرمایه گذار در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا +بریتانیا است

که ذکر شده است صنعت  منبع: and Cefic analysis 2015 Eurostat SBS Data 2020/ * شامل محصوالت داروئی و الستیک و پالستیک می شود./ به جز مواردی 
پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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کارهای  که از طرف سایر شرکت ها  گرفته اند، افرادی  شرکت قرار 
تعمیر و نگهداری را انجام می دهند، و آنهایی که خدمت اجباری 

نظام وظیفه را در سازمان انجام می دهند در بر نمی گیرد.

رشد بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی 
اتحادیه اروپا

با  همراه  دیده،  آموزش  و  عالی  تحصیالت  دارای  کارمندان 
باعث  کار،  نیروی  در  زیاد  بسیار  و  مداوم  های  سرمایه گذاری 
که صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا  شده است 

کار باشد. تبدیل به صنعت پیشرو از نظر بهره وری باالی نیروی 
صنعت  در  کار  نیروی  وری  بهره   2019 و   2009 سال های  بین 
پتروشیمی اتحادیه اروپا با نرخ متوسط ساالنه 4/5 درصد رشد 

کرده است.

برتر  بخش   10 در  سرمایه گذاری  میزان  مقایسه 
اقتصاد اروپا با بخش پتروشیمی

اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  شرکت  میلیون   2/1 حدود  در 
در  مجموع  در  شرکت ها  این  می کنند.  فعالیت  +بریتانیا  اروپا 

کردند.  سرمایه گذاری  یورو  میلیارد   253 حدود  در   2015 سال 
و  الستیک  و  داروئی  محصوالت  )شامل  شیمیایی  محصوالت 
صنایع  میان  در  را  سرمایه گذاری  میزان  بیشترین  پالستیک( 
میزان  این  که  اند،  داشته  +بریتانیا  اروپا  اتحادیه  تولیدی 
کل سرمایه گذاری در صنایع تولیدی را به خود  از  18/1 درصد 
و  خودروسازی  بخش های  آنها  از  پس  و  داده است،  اختصاص 

مواد غذایی قرار دارند.
نرخ سرمایه گذاری )شدت( در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی 
بسیار باالتر از صنایع تولیدی است و 14 درصد از بخش تولیدی 

اتحادیه اروپا +بریتانیا را به خود اختصاص می دهد.
عنوان  به  ملموس  کاالهای  در  ناخالص  سرمایه گذاری 
کاالهای ملموس در دوره مورد بررسی تعریف  سرمایه گذاری در 
این  در  نیز  موجود  ملموس  سرمایه ای  کاالهای  شود.  می 
محاسبه شامل می شوند، اینکه از شخص ثالث خریداری شده 
باشند یا برای استفاده خودشان تولید شده باشند )یعنی تولید 
مفیدی  زندگی  که  ملموس(،  سرمایه ای  کاالهای  سرمایه ای 
کاالهای ملموس غیر تولیدی  بیش از یک سال دارند و شامل 
مانند زمین می شوند. سرمایه گذاری در دارایی های غیرملموس 

و مالی مستثنی هستند. 
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منابع انسانی

جذب نخبگان یکی از اهداف مهم مدیران اجرایی در سراسر دنیا و در صنایع مختلف به خصوص صنایع پتروشیمی 
است. افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر باعث شده است که تقاضا برای استخدام، آموزش، انگیزه بخشی و حفظ 

کارمندان در همه بخش های این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار باشد.

جنگ شرکت های پتروشیمی 
ح دنیا برای جذب  مطر

نخبگان
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نیـاز  تنهـا  پتروشـیمی  شـرکت های  امـا 
برتـر  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  جـذب  بـه 
ندارنـد، بلکـه نیـاز دارنـد تـا نحـوه مدیریـت 
که  این نخبگان را یاد بگیرند. روش هایی 
پنـج یـا ده سـال پیـش در مدیریـت نیـروی 
کارا بـود، شـاید در دنیـای پـر از رقابـت  کار 

کارایـی چندانـی نداشـته باشـد. کنونـی 
نگـر  آینـده  پتروشـیمی  شـرکت های 
کار می گیرنـد  نـوآوری هـای جدیـدی را بـه 
اسـتخدام  روی  بـر  بیشـتر  آنهـا  تمرکـز  کـه 
ارزش  سـاله،   38 تـا   22 جوانـان  و  زنـان 
ارشـد،  کارمنـدان  بـرای  شـدن  قایـل 
اسـتفاده  نسـلی،  بیـن  فرهنـگ  گسـترش 
بهتـر  مدیریـت  بـرای  داده هـا  تحلیـل  از 
نخبـگان، سـرمایه گذاری در آمـوزش هـای 
اسـتعدادهای  از  حمایـت  و  تخصصـی 

اسـت. نوظهـور  بازارهـای  در  محلـی 

تقاضا  و  عرضه  اصلی  مساله 
است

حـدود یـک دهه قبل، شـرکت بایر متریال 
 30 تـا   20 در  اسـتخدام  بـرای  سـاینس1 
موقعیـت شـغلی حـدود 2.000 تقاضا برای 
گـر همیـن  ا امـا  کـرد.2  اسـتخدام دریافـت 
کنون بخواهد نیروی جدید برای  شرکت ا
همیـن تعـداد موقعیـت شـغلی اسـتخدام 
کثـر 250 تقاضـا دریافـت خواهد  کنـد، حدا
کـه از ایـن تعـداد حـدود 40 نفـر آنهـا  کـرد 
واقعا واجد شـرایط اسـتخدام هسـتند. در 
نتیجه موقعیت های شغلی ممکن است 
تا 9 ماه خالی بمانند تا فرد مناسـب برای 

آنهـا پیدا شـود.3
دیگـر  در  می تـوان  را  مثـال  ایـن 
کـه نیـاز بـه اسـتخدام نیـروی  کشـورهایی 

جدیـد بـه منظـور حفـظ رشـد اقتصـادی 
بایـد  چـرا  کـرد.  تکـرار  نیـز  را  دارنـد  خـود 
کمبود نیروی انسـانی نخبه وجود داشـته 
باشـد؟ مسـلما جـدای از دالیـل دیگـر این 
موضوع بسـیار سـاده است و مساله اصلی 

اسـت.  فعلـی  تقاضـای  و  عرضـه 
دوره  در  جهانـی  اقتصـاد  کـه  وقتـی 
نـدارد4،  وجـود  رکـودی  و  دارد  قـرار  رونـق 
پیـش  بیشـتری  گزینه هـای  کارمنـدان 
افـراد  کارفرمایـان  کـه  حالـی  در  دارنـد  رو 
کمتـری بـرای اسـتخدام دارنـد. دفتـر آمـار 
کـه  کار آمریـکا5 تخمیـن زده اسـت  نیـروی 
موجـود  مشـاغل  میـزان   2022 سـال  تـا 
 4 انـدازه  یـه  پتروشـیمی  صنعـت  در 
کنـد، و ایـن موضـوع را بـرای  درصـد رشـد 
که  کارفرمایـان خیلی سـخت می کنـد، چرا 
بایـد افـراد مناسـب را بـرای ایـن موقعیـت 

کننـد.6 پیـدا  جدیـد  شـغلی  هـای 
گرچه شرکت های پتروشیمی به دنبال  ا
بازاریابی،  فروش،  های  مهارت  با  افرادی 
هستند  نیز  بخش ها  سایر  و  مالی  امور 
چالش  یک  با  را  کارفرمایان  که  بخشی 
نیروی  استخدام  است  کرده  روبرو  جدی 
فناوری،  علوم،  بخش های  برای  انسانی 

مهندسی و ریاضی )STEM( است.
گـزارش  کار7  نیـروی  و  آمـوزش  مرکـز 
تـا   2008 سـال های  بیـن  کـه  اسـت  کـرده 
میلیـون شـغل جدیـد  2018، حـدود 1/1 
کـه نیالـز بـه مهـارت هـای  ایجـاد مـی شـود 
در  تعـدا  ایـن  بـر  عـالوه  و  دارد،   STEM
حدود 1/3 میلیون موقعیت شـغلی دیگر 
کـه باید بـرای آنها نیـز افراد  نیـز وجـود دارد 
مناسـبی پیـدا شـود. تـازه ایـن آمـار فقـط 
مربـوط بـه ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت.8

عرضـه  مسـاله  کـه  دیگـری  مشـکل 
نیروهـای ماهـر و نخبـه را تحـت تاثیـر قـرار 
در  کـه  اسـت  پیـر  کار  نیـروی  می دهـد، 
ضمـن  دارنـد،  قـرار  بازنشسـتگی  شـرف 
کـه مهارت های مـورد نیاز  اینکـه جوانانـی 
کمتـر تمایل  صنعـت پتروشـیمی را دارنـد، 

دارنـد. صنعـت  ایـن  در  اسـتخدام  بـه 
تدریـج  بـه  ماهـر  کار  نیـروی  کمبـود 
مشـکل  یـک  بـه  شـدن  تبدیـل  حـال  در 
کشـورهای نوظهـور نیـز هسـت؛  عمـده در 
و  توسـعه  حـال  در  محلـی  بازارهـای  زیـرا 
گسـترش هسـتند و ضمنـا تنوع نیـز در آنها 

اسـت.  افزایـش  حـال  در 
چیـن بیشـترین تعـداد دانشـگاه های 
امـا  دارد،9  آسـیا  در  را  شـیمی  مهندسـی 
کمبـود تکنسـین و مهنـدس باعـث شـده 
کـه اخیـرا در نـرخ های بهره بـرداری  اسـت 
و تحویـل بـه موقـع دو پـروژه بـزرگ چیـن 
مشـکالتی بـه وجـود بیایـد: پـروژه مربـوط 
بـه  متانـول  تـن  میلیـون   1/8 تبدیـل  بـه 
نفتـی  گـروه  توسـط  کـه   10)MTO( اولفیـن 
شانشـی یـان چـان11 اجـرا می شـود و پروژه 
متانـول  تـن  میلیـون   1/8 تبدیـل  دیگـر 
گـروه ملـی  کـه توسـط   )MTO( بـه اولفیـن

زغـال سـنگ چیـن12 اجـرا مـی شـود.13

در  کالن  رویکرد  یک  به  نیاز 
مورد مدیریت نخبگان 

جذب  برای  جنگ  آیا 
فرق  گذشته  با  نخبگان 

دارد؟
کتاب »جنگ برای  در سال 1997، انتشار 
شـرکت هایی  تعـداد  نخبـگان«14  جـذب 
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کار خـود  کسـب و  کمبـود نخبـه در  کـه  را 
داد.15  افزایـش  بودنـد،  کـرده  مدیریـت  را 
اسـتخدام  روی  بـر  تمرکـز  مـورد  در  کتـاب 
کارمنـدان »بـا پتانسـیل بالقـوه بـاال« و »بـا 

عملکـرد خـوب« بـود.
کتـاب  ایـن  انتشـار  از  کـه  حـاال  امـا 
گذشـته اسـت، مطالعات  بیش از دو دهه 
لزومـا  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات  و 
اسـتخدام نخبـگان بـا شـیوه مطـرح شـده 
کتـاب »جنـگ بـرای جـذب نخبـگان«  در 
کار را چنـدان تحت  کسـب و  عملکـرد یـک 

قـرار نخواهـد داد.16 تاثیـر 
تحلیـل داده های بیش از 106 شـرکت 
کـه چنیـن اقداماتـی لزوما  نشـان می دهـد 
کار  به بهبود عملکرد و نجات یک کسب و 
نخواهد انجامید. تنها در مورد 25 درصد 
کـه روش »جنـگ بـرای  از سـازمان هایـی 
می تـوان  برگزیدنـد  را  نخبـگان«  جـذب 
کـه  کـه ایـن روش باعـث شـده اسـت  گفـت 
آنهـا عملکـر بهتری در بازار داشـته باشـند. 
یـک سـوم از چنین سـازمان هایـی به طور 

ج شـده انـد.17 کامـل از بـازار خـار
هـا  سـازمان  از  بسـیاری  امـروزه 
اسـتخدام  بـرای  را  کالنـی  اسـتراتژی های 
کـه بـه آنهـا نیـاز دارد را در پیـش  نخبگانـی 
اخیـرا  کـه  یـک مطالعـه ای  گرفته انـد. در 
دو  اسـت،  شـده  انجـام   KPMG توسـط 
که  کرده اند  سـوم از پاسـخ دهندگان بیان 
کـه نیاز به اسـتخدام  خیلـی مهـم تر اسـت 

شـود.18 داده  پوشـش  نخبـگان 
دهنـدگان  پاسـخ  از  نیمـی  از  بیـش 
گـر سـازمان  کـه ا بـر ایـن اعتقـاد بـوده انـد 
اسـتخدام  دنبـال  بـه  فقـط  بخواهـد 
کل  نخبـگان باشـد و بـرای ایـن منظـور از 

کار را به  کسـب و  کل  کند،  سـازمان هزینه 
انداخـت. خواهـد  خطـر 

همچنیـن  کالن  هـای  اسـتراترژی 
توسـعه داده شـده انـد تـا مسـایلی ماننـد 
و  جـوان  کارمنـدان  هـا،  اقلیـت  زنـان، 
بـرای  بلندمـدت  اشـتغال  از  حمایـت 
کارمنـدان را از آمـوزش هـای اولیـه تـا زمان 
حمایـت  ایـن  بگیـرد.  بـر  در  بازنشسـتگی 
کـه  باشـد  ایـن  از  فراتـر  خیلـی  بایـد  هـای 
کارکنان تیک  صرفـا جلوی بنـد حمایت از 
زده شـود. بایـد بـه عنوان بخشـی از اصول 
کار  کسـب و  اصلـی و اهـداف اسـتراتژیک 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد 
اقداماتـی  از  برخـی  بـه  ادامـه،  در 
و  بـزرگ  شـرکت های  کـه  می کنیـم  اشـاره 
مطـرح پتروشـیمی دنیـا انجـام می دهنـد 
بـه  مربـوط  هـای  چالـش  بـا  بتواننـد  تـا 

شـوند. مواجـه  نخبـگان  مدیریـت 

استخدام و حمایت از زنان 
وقتی مسـاله اسـتخدام، آمـوزش و ارتقای 
کـه هنـوز  زنـان پیـش مـی آیـد، مـی بینیـم 

بسـیاری از شـرکت های پتروشـیمی خیلی 
عقـب تـر از بقیـه صنایع هسـتند.19 

نیمـی  موثـر  صـورت  بـه  کـه  شـرکتی 
نادیـده  را  بالقـوه  کار  نیـروی  جمعیـت  از 
اسـتخدام  از  فعـال  بـه صـورت  و  می گیـرد 
و  مدیریتـی  هـای  موقعیـت  بـرای  زنـان 
در  می کنـد،  اجتنـاب  مهندسـی  مشـاغل 
وقاع مسـیر معکوسـی را برای حفظ مزیت 
کار  کسـب و  هـای رقابتـی خـود در دنیـای 

برگزیـده اسـت. یکـم  و  بیسـت  قـرن 
زنـان  کـه  اسـت  ایـن  خـوب  خبـر 
از  مداومـی  و  مثبـت  تاثیـر  انـد  توانسـته 
تاثیـرات  ایـن  بگذارنـد،  جـای  بـر  خـود 
هـای شـغلی  در موقعیـت  شـامل حضـور 
اصلـی  پتروشـیمی  شـرکت های  در  برتـر 
ایـاالت متحده آمریکا اسـت.20 برخی زنان 
پیشـرفت های خیلی چشـمگیری داشته 
ایـن  مدیـره  هیـات  عضـو  انـد  توانسـته  و 

شـوند.  پتروشـیمی  شـرکت های 
کـه از حـدود 419 صندلـی  بـه طـوری 
در هیـات مدیـره شـرکت های پتروشـیمی 
شـرکت   42 در  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

پرسـش  پاسـخ  اسـت؟  کـرده  فـرق  گذشـته  بـا  نخبـگان  جـذب  بـرای  جنـگ  آیـا   -1 نمـودار 
شـوندگان

2014 ,KPMG International :منبع
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پتروشـیمی 15/5 درصـد را زنـان بـه خـود 
گرچـه، از حدود 400  اختصـاص داده انـد. ا
ایـن  بـه مدیریـت  جایـگاه شـغلی مربـوط 
42 شـرکت تنهـا 12 درصـد از آنهـا را زنـان 
کرده انـد و تنهـا یـک زن بـه عنـوان  اشـغال 
کـه او هم الن  مدیرعامـل فعالیـت می کنـد 
کولمن در شـرکت داوپونت21 اسـت.  جی. 
زنـان  بـرای  نخبـگان  موثـر  مدیریـت 
بایـد شـامل بازنگـری مجدانـه ارزش هـای 
نیـز  و  پتروشـیمی  شـرکت های  بـر  کـم  حا
فرهنـگ سـازمانی آن باشـد. ایـن بازنگری 
نـوآوری  همچـون  مـواردی  می توانـد 
بـرای  زنـان  اسـتخدام  بـرای  هـای جدیـد 
کاری بسـیار خاص، مانند  موقعیـت های 
مهندسـی، تحقیـق و توسـعه و مدیریـت 

را در بگیـرد. ارشـد 
هدفـی   BASF پتروشـیمی  شـرکت 
آن  اسـاس  بـر  کـه  گرفته اسـت  نظـر  در  را 
قصـد دارد تعـداد مدیران ارشـد خـود را در 
سراسـر دنیـا افزایـش دهـد. در سـال 2011 
کمپیـن نوآورانه تحت  ایـن شـرکت بـه یک 
 )DAX( کتیـن22  ا داچـر  شـاخص  عنـوان 
شـرکت های  آن  اسـاس  بـر  کـه  پیوسـت 
زن  اجرایـی  مدیـران  درصـد  بایـد  عضـو 
بـه   2010 سـال  در  درصـد   9/8 از  را  خـود 
حدود 15 درصد در سـال 2020 برسـاند.23

پایـه  صنایـع  شـرکت   ،2013 سـال  در 
ارتقـای   )SABIC( سـعودی24  عربسـتان 
سـعودی  عربسـتان  در  اشـتغال  رتبـه 
جنسـیتی  تنـوع  و  داد  قـرار  مدنظـر  را 
حوزه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  همچنـان 
باقـی  بـرای شـرکت سـابیک  تمرکـز اصلـی 
موفقیـت  مـورد  در  گرچـه  ا اسـت.  مانـده 
زیـادی  ابهامـات  کنـون  تا طـرح  ایـن 

آمـار سـال 2020  بـه  وجـود دارد و نگاهـی 
رغـم  بـه  کـه  نشـان می دهـد  ایـن شـرکت 
برنامه هـای  و  گرفتـه  صـورت  ادعاهـای 
کاغذ هنوز سـهم زنان،  نوشـته شـده روی 
اعـم از زنـان عربسـتانی و زنـان خارجی، در 

اسـت. کـم  بسـیار  شـرکت  ایـن 
ادعاهـای  ادامـه  در  سـابیک  شـرکت 
زنـان  حضـور  و  نقـش  ارتقـای  بـرای  خـود 
یـک  کشـور  ایـن  پتروشـیمی  صنعـت  در 
نـوآوری جدیـد تحـت عنـوان شـبکه زنـان 
کـه  کـرد،  سـابیکSWN( 25( را راه انـدازی 
کلیـدی در حمایت از نقش زنان در  نقـش 

شـرکت سـابیک خواهـد داشـت.

مدیریت کارمندان جوان
کـه در دهـه  کارکنانـی  در میـان بسـیاری از 
کـه از آنـان  سـوم زندگـی خـود قـرار دارنـد، 
مـی  یـاد  جـوان  کارمنـدان  عنـوان  تحـت 
جهـان  پتروشـیمی  شـرکت های  شـود، 
شـود  مـی  محسـوب  »پیـر«  صنایـع  جـزو 
کـه فرصـت اندکـی را بـرای رشـد شـخصی 
در  شـغلی  ارتقـای  و  پیشـرفت  و  کارکنـان 

گـذارد.26 مـی  آنهـا  اختیـار 
شـرکت های  نیـاز  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
پتروشـیمی بر روی ارائه یک تصویر بهتر از 
کرده انـد تـا بدین وسـیله  برنـد خـود تمرکـز 
نخبـگان  و  برتـر  اسـتعدادهای  بتواننـد 
گـران  تحلیـل  کننـد. در چیـن،  را جـذب 
کـه  گذارنـد  مـی  صحـه  موضـوع  ایـن  بـر 
اسـتخدام  بـه  تمایلـی  التحصیـالن  غ  فـار
زیـرا  ندارنـد،  پتروشـیمی  صنعـت  در 
محصـوالت شـیمیایی و پتروشـیمی جـزو 
مصرفـی  فروشـی  خـرده  برتـر  بخش هـای 

نمی گیرنـد.  قـرار 

بـه همیـن منظـور شـرکت های چینـی 
کنفرانـس  برگـزاری سـمینارها و  سـعی در 
هـای مختلفـی دارنـد تـا بدیـن وسـیله بـه 
جوانـان در مـورد فرصـت هـای موجـود در 

صنعـت پتروشـیمی آمـوزش دهنـد.27 
بـه  مربـوط  فرهنگـی  هـای  سـازمان 
راسـتا  نیـز در همیـن  پتروشـیمی  صنعـت 
کـه عمـوم مـردم را نسـبت  سـعی می کننـد 
محصـوالت  تولیـد  مثبـت  جنبه هـای  بـه 

کننـد.  گاه  آ شـیمیایی  و  پتروشـیمی 
مراقبـت  نـوآوری  شـامل  اقـدام  ایـن 
پتروشـیمی  صنعـت  در  مسـووالنه28 
کـه هدفـش بهبـود  جهانـی نیـز مـی شـود 
سـالمت و عملکـر محیط زیسـتی اسـت،29 
نشـان  اخیـر  هـای  گـزارش  اینکـه  ضمـن 
کلیمحصـوالت  طـور  بـه  کـه  می دهـد 
میـزان  نصـف  شـیمیایی  و  پتروشـیمی 
کـه  گلخانـه ای و آالینـده  گازهـای  انتشـار 
مـی  منتشـر  خودشـان  تولیـد  فرآینـد  در 

می دهنـد.30 کاهـش  را  شـود 
جـوان  کارمنـدان  ایـن،  بـر  عـالوه 
انتظـارات متفاوتـی نیـز در مـورد اشـتغال 
دارنـد. آنهـا ماننـد نسـل قبـل آمادگـی ایـن 
شـوند  شـغلی  وارد  بتواننـد  کـه  ندارنـد  را 
کـه 25 سـال بـرای آن زحمـت بکشـند تـا 
کنند. آنهـا می خواهند  بتواننـد ارتقـا پیدا 
مـی  آنهـا  کننـد،  پیشـرفت  سـرعت  بـه 
آنهـا  کشـیده شـوند،  بـه چالـش  خواهنـد 
کننـد، آنهـا مـی  مـی خواهنـد تغییـر ایجـاد 
ایـن  آمادگـی  آنهـا  و  بگیرنـد  یـاد  خواهنـد 
یـک  بـرای  سـال  سـال های  کـه  ندارنـد  را 

کننـد. کار  خـاص  سـازمان 
مدیریـت نخیگانـی بـا ایـن ویژگـی هـا 
و  آمـوزش  بـرای  فعلـی  هـای  فرصـت  هـم 
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پیشـرفت و هـم مسـیر شـغلی بلندمـدت 
به سـمت موقعیت های مدیریت ارشـد را 

تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. 
سلصنتی  انجمن  بریتانیا،  در 
را  توافقنامه  یک  کوجنت31  و  کمیستری 
برای  مشارکتی  صورت  به  تا  کردند  امضا 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  کمک 
کنند تا بتوانند  در صنعت پتروشیمی کار 
استخدام  را  موجود  کار  نیروی  بهترین 

کنند.32
سـلطنتی  انجمـن  توافقنامـه  ایـن 
مبلـغ 400  کـه  می کنـد  موظـف  را  شـیمی 
هـزار پونـد را بـرای تامیـن مالـی بـه شـکل 
کند  بـدون برگشـت بـه شـرکت ها پرداخت 
بـرای  کارآمـوزی  بتواننـد فرصـت هـای  تـا 
انجـام  را  و جایگزینـی صنعتـی  کارمنـدان 

دهـد.

کارمندان  بهره بردن از تجارب 
ارشد

هـر روز در ایـاالت متحـده آمریـکا در حدود 
10.000 نفـر بـه سـن 65 سـالگی مـی رسـند 
و بسـیاری از آنهـا خیلـی زود پـس از سـن 
شـوند.33  مـی  بازنشسـته  سـالگی   65
بایـد  کشـور  ایـن  پتروشـیمی  شـرکت های 
آمـاده باشـند تـا بتوانند در برابـر موج های 

بیاورنـد. دوام  بازنشسـتگی  مـداوم 
کارمندان ارشد دانش  به طور سنتی، 
و تجربه خود را از طریق نظارت غیر رسمی 
کارمندان  کار در اختیار  و آموزش در حین 
از  کارمندان  این  می دهند.  قرار  جوان 
طریق تجارب و شهرت خود، شبکه ها و 
ارتباطات بسیار باارزشی را با سایر منابع 

اطالعاتی غنی ایجاد می کنند.
وقتی  که  می دهد  نشان  تجربه 

یکدیگر  با  می توانند  مختلف  نسل های 
به  را  خود  های  ارزش  و  شوند  ترکیب 
ک بگذارند، آنها می توانند از طریق  اشترا
گذاری فرهنگ غالب خود به  ک  به اشترا

یکدیگر نفع برسانند.
را  فرآنید  این  کمیکال34  داو  شرکت 
عنوان  به  جوان  کارمندان  اختصاص  با 
رسمی کرده  ارشد  کارمندان  دستیاران 
ارشد  کارمندان  فرآیند  این  در  است، 

نقش ناظر را ایفا می کنند.35 
برنامه  یک  همچنین  شرکت  این 
ریزی  برنامه  که  است  ساخته  را  آنالین 
شغلی را در مراحل آخر اشتغال فرد انجام 
که در  کارگرانی  می دهد، در این برنامه به 
شرف بازنشستگی قرار دارند، فرصت هایی 
معرفی می شود که بتوانند شغل خود را به 
صورت پاره وقت یا تمام وقت ادامه دهند.
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روند سرمایه گذاریروند سرمایه گذاری
ج سرمایه ای در  ج سرمایه ای در و خار و خار

صنعت پتروشیمیصنعت پتروشیمی
 در سال  در سال 20202020

سرمایه گذاری

مخارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی به تفکیک 
زیربخش ها

سرمایه گذاری ناخالص در کاالهای ملموس به صورت سرمایه گذاری 
کاالهای ملموس تعریف می شود.  در طول دوره مرجع در همه 
کاالهای سرمایه ای ملموس موجود و جدید، چه توسط شخص 
ثالث آورده شده باشند یا توسط خود صنعت تولید شده باشد 
کاالهای سرمایه گذاری ملموس(  )یعنی تولید سرمایه گذاری شده 
و زندگی مفید آنها بیش از یک سال باشد، در شمول این تعریف 
کاالهای ملموس غیر تولیدی مانند زمین نیز  قرار می گیرند. ضمنا 
تعریف وجود دارند. سرمایه گذاری ها در دارایی های  در شمول 

ملموس و مالی در این تعریف نمی گنجند. 
27 درصد از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی 
صنعت  دانست.  پتروشیمی  کار  و  کسب  به  مربوط  می توان  را 
پتروشیمی با سرمایه گذاری 5/8 میلیارد یوروئی بزرگترین سرمایه 
صنعت  از  پس  است،  اروپا  اتحادیه  شیمیایی  صنعت  در  گذار 
پتروشیمی صنعت پالستیک و سایر مواد شیمیایی غیرارگانیک در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
در بازار جهانی، صنعت پتروشیمی اروپا در شرایط چالشی قرار دارد. 
پتروشیمی خود  تولید محصوالت  توسعه  مناطق در حال  همه 
هستند. این سرمایه گذاری ها معموال به شکل کارخانه های تولید 
یک محصول صورت نمی گیرد، بلکه به عنوان مرحله اولیه تولید 
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نتیجه  در  و  شیمیایی  عمده  محصوالت 
کز تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند.  مرا

اخیر  سال  چند  در  بار  اولین  برای  این 
سرمایه گذاری  اعالم  شاهد  اروپا  که  است 
بسیار  اندازه  با  پتروشیمی  صنعت  در 
صنعت  قدرت  کلی،  طور  به  است.  بزرگ 
گسترده  ادغام  اروپا  اتحادیه  پتروشیمی 
کرها در زنجیره ارزش مواد شیمیایی در  کرا
که  اروپا است. یکی از چالش های اساسی 
صنعت پتروشیمی اروپا با آن مواجه است 
معامله جدید سبز برای اروپا و بحث بر سر 
حذف کامل کربن از اقتصاد اتحادیه اروپا تا 

سال 2050 است. 

صنعت  در  سرمایه ای  مخارج 
به  اروپا  اتحادیه  پتروشیمی 

عنوان درصدی از ارزش افزوده
کاالهای سرمایه ای یکی  سرمایه گذاری در 
کلیدی در تضمین آینده توسعه  از عوامل 
صنعت مواد شیمیایی است. در بسیاری 
از موارد، تجهیزات عمده یا تجدید ساختار 

کارخانه ها نیازمند برنامه ریزی بلندمدت 
مربوط  تنها  ها  سرمایه گذاری  این  است. 
محصوالت  معرفی  یا  وری  بهره  بهبود  به 
جدید نیست بلکه همچنین به دلیل نیاز 
کاهش هزینه های  به تطابق با مقررات یا 

عملیاتی است.
که سرمایه گذاری  نمودار 2 نشان می دهد 
حال  در  اروپا  اتحادیه  در  مطلق(  )مقدار 

در  سرمایه گذاری  است.  بوده  افزایش 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا در سال 2019 به نزدیک 21/5 
باالترین  رقم  این  رسید-  یورو  میلیارد 
کنون  سطح سرمایه گذاری از سال 2001 تا

بوده است.
به طور نسبی، نسبت مخارج سرمایه به 
صنعت  سرمایه،  شدت  یا  افزوده،  ارزش 
اتحادیه  در  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
کنون به طور تدریجی  اروپا از سال 2010 تا 
افزایش یافته است، و در دوره زمانی بین 
کمتری  تغییرات   2019 و   2011 ای  سال 
داشته است. شدت سرمایه در سال 2019 
به سطح 16/5 درصد رسیده است. این 
رقم اندکی کمتر از شدت متوسط بلندمدت 
که 17/6  بین سال های 2001 تا 2018 است 

درصد بوده است.
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
این  است.  امیدوار  آینده  به  همچنان 
در  سرمایه گذاری  که  دارد  نیاز  صنعت 
کارخانه های جدید  زیرساخت ها و نیز در 

نمـودار 1- مخـارج سـرمایه ای در صنعـت پتروشـیمی اتحادیـه اروپـا بـه تفکیـک زیربخش هـا 
)میلیـارد یـورو(

نمـودار 2- مخـارج سـرمایه ای در صنعـت پتروشـیمی اتحادیـه اروپـا بـه عنـوان درصـدی از 
افـزوده بیـن سـال های 2001 و 2019 )میلیـارد یـورو، درصـد( ارزش 

منبع: and Cefic analysis )2017( Eurostat SBS Database 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است، صنعت 
پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

منبع: and Cefic analysis )2017( Eurostat SBS Database 2020/ به جز مواردی که ذکر شده است، صنعت 
پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.
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تا  دارد  نگه  سطح  همین  در  را  تولیدی 
تضمین کند که این بخش آینده ای معتبر 

و امیدوارکننده دارد.

صنعت  در  سرمایه ای  مخارج 
پتروشیمی به تفکیک منطقه

صنعت  در  جهان  سرمایه گذاری  سطح 
پتروشیمی و مواد شیمیایی، اعداد مطلق، 
گذشته  سال  به 10  نسبت  سال 2019  در 
حدود 2/3 برابر بیشتر بوده است )202/3 
میلیارد یورو در مقابل 89/8 میلیارد یورو(.
بین سال های 2009 و 2019، سرمایه گذاری 
جهانی به طور متوسط ساالنه 8/5 درصد 
کمتر از  رشد داشته است. این رقم بسیار 
زمانی  دوره  در  چین  سرمایه گذاری  رشد 
مشابه است که در حدود 12/9 درصد بوده 

است.
هند  مانند  دنیا  اقتصادهای  سایر  چین 
 8/9( شمالی  آمریکای  درصد(،   10/8(
درصد(، کره جنوبی )7/2 درصد(، آمریکای 

گذاشته  را پشت سر  التین )3/3 درصد( 
است. اروپا )27 کشور عضو اتحادیه اروپا( با 
نرخ رشد کمتر از 3 درصد هنوز خیلی عقب 

تر از سایر مناطق جهان است.
در سال 2019، سهم چین از سرمایه گذاری 
های جهان در صنعت پتروشیمی و مواد 
شیمیایی در حدود 45 درصد بوده است، 
که این رقم نسبت به رقم 30 درصد در سال 
2009 افزایش داشته است. نفتا هنوز هم در 

رتبه دوم قرار دارد، و در سال 2019 در حدود 
16/8 درصد از سرمایه گذاری جهان را به 
کشور  خود اختصاص داده است. اروپا)27 
عضو اتحادیه اروپا + بقیه اروپا( با داشتن 
رتبه   2019 سال  در  درصدی   15/3 سهم 

سوم را به خود اختصاص داده است.

شدت سرمایه در صنعت 
پتروشیمی

شدت مخارج سرمایه )مخارج به عنوان 
و هند  افزوده( در چین  ارزش  از  درصدی 
سال  در  است.  دنیا  بقیه  از  بزرگتر  بسیار 
سوم  یک  تقریبا  سرمایه  مخارج   ،2019
را  درصد(   30/1( چین  در  افزوده  ارزش 

تشکیل می دهد. 
در هند، بیش از یک چهارم ارزش افزوده 
داد  نسبت  سرمایه  مخارج  به  می توان  را 
)23/3 درصد(. بقیه اروپا و نفتا به ترتیب 
و  درصد   23/2 حدود  در  ارزشی  شدت 
منطقه  می دهد.  شنان  را  درصد   15/5
اتحادیه اروپا با 21/0 درصد هنوز هم بعد از 
مناطق تولیدی نوظهور در آسیا قرار دارد، 

نمودار 3- چین یکه تاز سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در جهان است

سـرمایه(،  شـدت  افـزوده=  ارزش  از  درصـدی  عنـوان  )بـه  سـرمایه ای  مخـارج   -4 نمـودار 
2019 و   2009 سـال های  مقایسـه 

منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * بقیه اروپا شامل بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و 
اوکراین می شود/ ** موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا(/ *** آسیا به جز چین، هند، ژاپن و کره 

جنوبی/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

منبع: Cefic Chemdata International 2020/ * موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا(/ ** بقیه اروپا شامل بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین می 
شود/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود.

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۲|اسفندماه1399

37



اما اندکی جلوتر از آمریکای التین، ژاپن و 
کره جنوبی قرار دارد. 

و  پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه  مخارج 
مواد شیمیایی اتحادیه اروپا در طول دوره 
ده ساله بین سال های 2009 تا 2019 به طور 
متوسط کمتر از 3 درصد رشد داشته است. 
دوره  طول  در  افزوده  ارزش  مقایسه،  در 
زمانی مشابه سریع تر و با نرخ 5/7 درصد 

رشد کرده است.
عوامل  از  یکی  سرمایه  مخارج  شدت 
تحت  را  پذیری  رقابت  که  است  کلیدی 
تاثیر قرار می دهد. این عامل معیاری است 
کاهش جذابیت  برای نشان دادن میزان 
و نیز عامل رقابت پذیری آینده: هر چقدر 
سرمایه گذاری بیشتر باشد، منطقه رقابتی 
تر می شود و بالعکس. به عنوان مثال، از 
کنون، حدود 300 پروژه جدید  سال 2010 تا
متحده  ایاالت  در  شیمیایی  مواد  تولید 
آمریکا اعالم شده است. عالوه بر این، این 
پروژه ها نشان می دهد حدود 200 میلیارد 
کاالهای  در  سرمایه گذاری  آمریکا  دالر 

سرمایه ای جدید در ایاالت متحده آمریکا 
نیمی  از  بیش  تقریبا  گرفته است.  صورت 
از سرمایه گذاری های جدید تا به حال یا 
تکمیل شده اند یا در حال ساخت هستند.

سهم اتحادیه اروپا از 
سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی دنیا
توسعه فناوری ها در طول 20 سال گذشته 
اروپا  اتحادیه  که موقعیت  نشان می دهد 

تضعیف شده است. در سال 1999، میزان 
صنعت  در  اروپا  اتحادیه  سرمایه گذاری 
پتروشیمی و مواد شیمیایی 21/5 میلیارد 
گزارش شده بود، ینی 10/6 درصد از  یورو 
پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه گذاری  کل 
بود. در  اختصاص داده  به خود  را  جهان 
سال 1999، اتحادیه اروپا بزرگترین سرمایه 
گذار در صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی 
در  سرمایه گذاری  میزان  این  با  و  بود، 
خود  به  جهان  در  را  اول  رتبه  زمان  آن 

اختصاص داده بود. 
مخارج اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی 
کنون  تا   1999 سال  از  شیمیایی  مواد  و 
و  است  یافته  افزایش  تدریجی  طور  به 
به   1999 سال  در  یورو  میلیارد   18/5 از 
رسیده  سال 2019  در  یورو  میلیارد   21/5
کنیم، میزان  گر بخواهیم مقایسه  است. ا
میلیارد   68/3 از  جهانی  سرمایه گذاری 
یورو در سال 1999 به 202/3 میلیارد یورو 
بازار  بنابراین، سهم  در سال 2018 رسید. 
سال   20 در  اروپا  اتحادیه  سرمایه گذاری 
گذشته حدود 61 درصد از ارزش خود را از 
دست داده است، یعنی از 27/1 درصد در 

نمـودار 5- اتحادیـه اروپـا در طـول 20 سـال گذشـته 60 درصـد از سـهم بـازار خـود را از دسـت 
داده است

مقایسـه  مختلـف،  کشـورهای  در  پتروشـیمی  صنعـت  در  سـرمایه ای  مخـارج   -6 نمـودار 
کل( از  درصـدی  عنـوان  )بـه   2019 و   2009 سـال های 
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سال 2019  در  درصد  به 10/6  سال 1999 
رسیده است.

صنعت  در  سرمایه ای  مخارج 
کشورهای  در  پتروشیمی 

مختلف
صنعت  در  سرمایه  مخارج  به  نگاهی  گر  ا
سطح  در  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
جهان بیندازیم، نتایج حاصله به شرح زیر 

خواهد بود:
سال •  در  جهان  سرمایه  مخارج  ارزش 

که  2019 بالغ بر 202/3 میلیارد یورو بوده 
این رقم نسبت به رقم 89/8 میلیارد یورو 
در سال 2009 افزایش چشمگیری داشته 
سرتاسر  در  سرمایه گذاری  میزان  است. 
طور  به  گذشته  سال   10 طول  در  جهان 
رشد  درصد   8/5 نرخ  با  ساالنه  متوسط 
کرده است. این تحلیل یک روند بسیار مهم 
را نشان می دهد: شرکت های پتروشیمی و 
میزان  جهان  سرتاسر  در  شیمیایی  مواد 
سرمایه گذاری خود را در 10 سال گذشته دو 

برابر کرده اند.
سهم بازار سرمایه گذاری اتحادیه اروپا از • 

18/2 درصد در سال 2009 به 10/6 درصد 
زمانی  ژاپن در دوره  در سال 2019 رسید. 
مشابه شاهد کاهش کمتری بوده است به 
که سهمش از 8/0 درصد به 3/4  طوری 
نیز در  اروپا  درصد بوده است. سهم بقیه 
سال 2019 در حدود 4/7 درصد بوده است 
که بسیار پایین تر از سهم 5/8 درصدی اش 

در سال 2009 است.
همه •  جنوبی،  کره  و  نفتا  چین،  جز  به 

گذشته سهم  کشورهای اصلی در 10 سال 
کاهش یافته است. در  شان از بازار جهانی 
طول همین دوره زمانی اتحادیه اروپا و ژاپن 
شاهد بیشترین میزان کاهش سهم در بازار 

جهانی بوده اند.

توسعه چشمگیر در چین باعث افزایش • 
قابل توجه میزان سرمایه گذاری جهانی در 
صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی شد. 
در سال 2019 چین در حدود 45/2 درصد 
از سرمایه گذاری جهانی را به خود اختصاص 
نیز سرمایه گذاری  کره جنوبی  و  نفتا  داد. 
در  اما  کرده اند،  صنعت  این  در  زیادی 

مقایسه با چین رقم اندکی است.

در  نوآوری  و  تحقیق  هزینه های 
صنعت پتروشیمی

از  سرمایه گذاری در تحقیق و نوآوری یکی 
صنعت  آینده  تضمین  در  کلیدی  عوامل 
باید  و  و مواد شیمیایی است  پتروشیمی 
به منظور حل چالش های اجتماعی این 
سطح سرمایه گذاری حفظ شود و یا اینکه 
افزایش یابد. در واقع، صنعت پتروشیمی 
و مواد شیمیایی یکی از عوامل نوآوری در 
دستی  پایین  صنایع  ارزش  زنجیره های 
است که نتیجه این نوآوری ها را می توان در 
محصوالت و فناوری های این صنعت دید.

نوآوری  و  تحقیق  مخارج  متوسط  ارزش 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت  در 
اتحادیه اروپا، بین سال های 2000 تا 2019، 

نمـودار 7- هزینه هـای تحقیـق و نـوآوری در صنعـت پتروشـیمی اتحادیـه اروپـا بـه باالتریـن 
سـطح از سـال 2001 رسـیده اسـت

نمودار 8- هزینه های تحقیق و نوآوری در صنعت پتروشیمی به تفکیک منطقه )میلیارد یورو(
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بوده  یورو  میلیارد  حدود 7/6  در  ساالنه 
به  مربوط  مخارج   ،2019 سال  در  است. 
یورو  میلیارد   9/3 به  نوآوری  و  تحقیق 
 2001 سال  از  سطح  باالترین  که  رسید، 
شدت  با  رابطه  در  است.  بوده  کنون  تا 
آماری  تحلیل های  نوآوری،  و  تحقیق 
نشان می دهد که مخارج تحقیق و نوآوری 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت  در 
اتحادیه اروپا بین سال های 2001 تا 2019 به 
کرده  طور متوسط ساالنه 1/7 درصد رشد 
است. رشد ارزش افزوده نیز در دوره مشابه 
حدود  در  و  سطح  همین  در  کمابیش 
2/3 درصد بوده است. در نتیجه، شدت 
تحقیق و نوآوری )مخارج تحقیق و نوآوری 
به عنوان درصدی از ارزش افزوده( در سال 

2019 عدد 7/2 درصد بوده است. 

در  نوآوری  و  تحقیق  هزینه های 
تفکیک  به  پتروشیمی  صنعت 

منطقه 
مخارج تحقیق و نوآوری جهانی در صنعت 
پتروشیمی و مواد شیمیایی در سال 2019 
به سطح 46/1 میلیارد یورو رسید، این در 
این رقم در سال 2009 در  که  حالی است 
حدود 25/9 میلیارد یورو بوده است. در 
مقیاس جهانی، مخارج ریسک و بیمه در 
سال 2019 در مقایسه با سال 2009 حدود 

78 درصد بیشتر بوده است.
مخارج   ،2019 و   2009 سال های  بین 
تحقیق و نوآوری در سطح جهان در حدود 
5/9 درصد رشد کرد. این رقم بسیار پایین 
نوآوری  و  تحقیق  مخارج  رشد  نرخ  از  تر 
زمانی  دوره  در  درصد   16/6 یعنی  چین 

مشابه است. چین از این حیث با فاصله 
بسیار سایر اقتصادهای جهان را پشت سر 
نوآوری  و  تحقیق  مخارج  است.  گذاشته 
چین در سال 2019 در مقایسه با سال 2009 

در حدود 4/7 برابر بیشتر بوده است.
جهان  در  هم  هنوز  اروپا  اتحادیه  منطقه 
دومین سرمایه گذار بزرگ است. این کشور 
درصد   20/3 حدود  در   ،2019 سال  در 
صنعت  در  نوآوری  و  تحقیق  مخارج  از 
به  را  جهان  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 

خود اختصاص داده است.

در  نوآوری  و  تحقیق  هزینه های 
تفکیک  به  پتروشیمی  صنعت 

کشورها 
در سال 2019، چین در حدود 32/1 درصد 
از سرمایه گذاری جهان را به خود اختصاص 
داده است، که این رقم نسبت به رقم 12/1 
یافته است.  افزایش  درصد در سال 2009 
مخارج تحقیق و نوآوری در اتحادیه اروپا 
بین سال های 2009 و 2019، با نرخ متوسط 
کرده است. اتحادیه اروپا  2/7 درصد رشد 

در سال 2019 با سهم سرمایه گذاری 20/3 
جهان  سرمایه گذاری  دوم  رتبه  درصد 
ایاالت  داده است.  اختصاص  خود  به  را 
سرمایه گذاری 18/5  با  نیز  آمریکا  متحده 
درصدی در همین سال در جایگاه سوم 

قرار گرفته است. 
که  می دهد  نشان  آماری  تحلیل های 
سهم مخارج تحقیق و نوآوری در صنعت 
پتروشیمی و مواد شیمیایی برای مناطق 
صنعتی در حال کاهش بوده است. منطقه 
اتحادیه اروپا، ایاالت متحده آمریکا و ژاپن 
گزارش کرده اند که در طول 10 سال گذشته 

سهم بازار آنها کاهش یافته است. 
و  تحقیق  مخارج  از  اروپا  اتحادیه  سهم 
به  سال 2009  در  درصد   27/7 از  نوآوری 
یافته  کاهش  23/2 درصد در سال 2019 
نیز  آمریکا  متحده  ایاالت  برای  است. 
بوده  شکل  همین  به  کمابیش  وضعیت 
به   2009 سال  در  درصد   23/2 از  است: 
18/5 درصد در سال 2019 رسیده است. 
کاهش سهم ژاپن خیلی بیشتر بوده است 
کشور از 22/4 در سال 2009 به  و سهم این 

14/8 درصد در سال 2019 رسیده است.

نمـودار 9- مقایسـه هزینه هـای تحقیـق و نـوآوری در صنعـت پتروشـیمی بـه تفکیک کشـورها، 
2019- 2009 )بـه عنـوان درصـدی از کل(
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یستی صنعت  عملکرد محیط ز
پتروشیمی اتحادیه اروپا در سال 2020

محیط زیست
 نمـودار 1- میـزان انتشـار آالینده هـای ناشـی از صنعـت پتروشـیمی از سـال 1990 تقریبـا 53 

درصـد کاهـش یافتـه اسـت از  ناشی  آالینده های  انتشار 
پتروشیمی کشورهای  صنعت 

عضو اتحادیه اروپا
نشان  بلندمدت  داده های  تحلیل 
و  پتروشیمی  صنعت  که  می دهد 
صنایع  شامل  اروپا،  اتحادیه  شیمیایی 
 1990 سال های  بین  فاصله  در  داروئی، 
تا 2018 عملکرد بسیار مناسبی در زمینه 
است.  داشته  آالینده ها  انتشار  کاهش 
کل انتشار آالینده ها را در  نمودار 1 میزان 
اتحادیه  شیمیایی  و  پتروشیمی  صنعت 
تصویر  به  زمانی  دوره  این  در  اروپا 

گزارش منتشر شده توسط می کشد. بر اساس 
 ،)EEA( اروپایی  محیط زیست  آژانس 

صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا، شامل 
صنایع داروئی، در سال 2018 به میزان 

کسید کربن ناشی از سوخت و تولید برق نیز محاسبه  منبع: European Environment Agency/ *انرژی )دی ا
شده است(/ به جز مواردی که ذکر شده محصوالت پتروشیمی شامل محصوالت داروئی نمی شود
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دی  گاز  معادل  تن  میلیون   128/3
که این  کرده است،  کربن منتشر  کسید  ا
تن  میلیون   270/3 رقم  به  نسبت  رقم 
کاهش  این  است.  کمتر   1990 سال  در 
که  می دهد  نشان  درصدی   52/5
برای  اندازه  چه  تا  پتروشیمی  صنعت 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کاهش 

اهمیت قایل است.
مواد  و  پتروشیمی  صنعت  حرکت 
کم-  انرژی  منابع  سمت  به  شیمیایی 
گلخانه  گازهای  کاهش انتشار  کربن تر به 
ای  کرده است. بخش عمده  کمک  ای 
گذشته  کاهش در طول 20 سال  این  از 
کسید نیتروژن  کاهش انتشار ا مربوط به 
برای  آن  گرمایشی  پتانسیل  که  است 
کسید  ا دی  از  بیشتر  بسیار  زمین  کره 
فرآیندهایی  از  برخی  در  و  است  کربن 

شیمیایی شاهد انتشار آن هستیم.

میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
و  پتروشیمی  صنعت  از  حاصل 
مواد شیمیایی اتحادیه اروپا به 

تفکیک نوع آالینده
اصلی  روندهای  از  ای  خالصه   2 نمودار 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا )شامل صنایع داروئی( را از 
دوره  در  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  نظر 
را   2018 تا   1990 سال های  بین  زمانی 

نمایش می دهد.
گزارش آژانس محیط زیست  بر اساس 
گلخانه  گاز  ترین  مهم   )EEA( اروپایی 
و  پتروشیمی  صنعت  فعالیت  از  که  ای 
صنایع  )شامل  اروپا  اتحادیه  شیمیایی 

کسید  ا دی  شود،  می  منتشر  داروئی( 
کل  از  درصد   90/7 گاز  این  است.  کربن 
گلخانه ای منتشر شده از صنعت  گازهای 
پتروشیمی و مواد شیمیایی اتحادیه اروپا 
در سال 2018 را تشکیل می دهد. در این 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان  سال 
که  بالغ بر 116/4 میلیون تن بوده است 
کمتر از میزان انتشار آن در  24/5 درصد 

سال 1990 است. 
که از صنعت  گلخانه ای  گاز  دومین 
اتحادیه  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
نیتروژن  کسید  ا شود،  می  منتشر  اروپا 
گازهای گلخانه  است، که 5/1 درصد کل 
را در سال 2018 تشکیل داده است.  ای 
کسید نیتروژن در سال  گاز ا میزان انتشار 
2018 بالغ بر 6/5 میلیون تن بوده است 
کمتر از سال 1990 است.  که 92/6 درصد 
انتشار این آالینده در سال 2018  میزان 
در مقایسه با سال 2017 نیز 13/5 درصد 

کاهش یافته است.
گلخانه ای منتشر  گازهای  کل  میزان 
اندازه  به  کنون،  تا  1990 سال  از  شده 
کسید  ا دی  معادل  تن  میلیون   142/0

نشان  داده ها  است.  یافته  کاهش  کربن 
متان  گاز  انتشار  میزان  که  می دهند 
افزایش  زمانی  دوره  این  طول  در   )CH4(
یافته است در حالی که میزان انتشار سایر 
کسید  ا دی  مانند  ای  گلخانه  گازهای 
 ،)HFCs( ها  کربن  هیدروفلور  کربن، 
سولفور  فلورید  هگزا  نیتروژن،  کسید  ا
کربن ها )PFCs( در همین  )SF6( و پرفلور 

کاهش یافته است. دوره زمانی 

تولید  از  ناشی  آالینده های 
آمونیاک 

نشان  بلندمدت  داده های  تحلیل 
گلخانه  گازهای  که میزان انتشار  می دهد 
 1990 سال های  بین  زمانی  دوره  در  ای 
است.  یافته  کاهش  شدت  به   2018 تا 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
تا  می دهد  انجام  را  زیادی  های  تالش 
گلخانه ای را  گازهای  بتواند میزان انتشار 

کاهش دهد. ک را  حاصل از تولید آمونیا
بر اساس گزارش آژانس محیط زیست 
توسط  ک  آمونیا تولید   ،)EEA( اروپایی 

نمـودار 2- میـزان انتشـار آالینده هـای ناشـی از صنعـت پتروشـیمی از سـال 1990 بـه تفکیـک 
نـوع آالینـده، میلیـون تـن )معـادل دی اکسـید کربـن(

European Environment Agency :منبع
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شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا مجموعا 22/2 میلیون تن 
 2018 سال  در  کربن  کسید  ا دی  معادل 
که این رقم در مقایسه  کرده است،  تولید 
 1990 سال  در  تن  میلیون   31/5 رقم  با 

کاهش یافته است.
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان 
ک در فاصله بین  از تولید آمونیا حاصل 
سال های 1990 تا 2018، به طور متوسط 
است،  یافته  کاهش  درصد   1/2 ساالنه 
را  آالینده ها  انتشار  میزان  امر  همین  و 
رسانده  30درصد  کنون  تا   1990 سال  از 

است.

سوم  یک  از  بیش  نسبی،  طور  به 
گلخانه ای  گازهای  کل  )36/7 درصد( از 
منتشر شده در سال 2018 را می توان به 
ک نسبت داد )22/2 میلیون تن  آمونیا
رقم  این  تن(؛  میلیون   60/6 مقابل  در 
سال  برای  درصد   18/8 رقم  به  نسبت 
1990 بسیار بیشتر است )31/5 میلیون 

تن در مقابل 167/6 میلیون تن(.

تولید  از  ناشی  آالینده های 
کاپروالکتام، گالیوکسال و اسید 

گالیوکسایلیک
محیط زیست  آژانس  گزارش  اساس  بر 

 CGGA تولید   ،)EEA( اروپایی 
اسید  و  گالیوکسال  )کپرولکتم، 
پتروشیمی  صنعت  در  گالیوکسایلیک( 
سال  در  اروپا  اتحادیه  شیمیایی  مواد  و 
2018 در مجموع 2/1 میلیون تن معادل 
کرده  منتشر  آالینده  کربن  کسید  ا دی 
که این رقم در مقایسه با رقم 4/1  است، 
یافته  کاهش   1990 سال  در  تن  میلیون 
منتشر  ای  گلخانه  گازهای  کل  است. 
شده حاصل از تولید CGGA )کپرولکتم، 
در  گالیوکسایلیک(  اسید  و  گالیوکسال 
به   2017 تا   1990 سال های  بین  فاصله 
کاهش  طور متوسط ساالنه 2/4 درصد 
میزان  تقریبا  یعنی  این  است.  یافته 
انتشار این نوع آالینده ها از سال 1990 تا 

کنون نصف شده است.
نشان  بلندمدت  داده های  تحلیل 
گلخانه  گازهای  که میزان تولید  می دهد 
ای در فاصله سال های 1990 تا 2003 به 
کل  کاهش یافته است.  طور چشمگیری 
کپرولکتم،  تولید  از  حاصل  آالینده های 
در  گالیوکسایلیک  اسید  و  گالیوکسال 
این دوره زمانی به طور متوسط ساالنه 6 
درصد کاهش یافت. هرچند از سال 2003 
گازهای  نوع  این  انتشار  میزان  کنون  تا

گلخانه ای تقریبا ثابت بوده است. 
گازهای  به طور نسبی میزان انتشار 
کپرولکتم،  تولید  از  حاصل  ای  گلخانه 
گالیوکسایلیک،  اسید  و  گالیوکسال 
گلخانه  گازهای  کل  تقریبا 3/5 درصد از 
و  پتروشیمی  صنعت  در  شده  تولید  ای 
تشکیل  را  اروپا  اتحادیه  شیمیایی  مواد 
مقابل  در  تن  میلیون   2/1( می دهد 

60/6 میلیون تن(.

نمودار 3- تولید آالینده های ناشـی از تولید آمونیاک از سـال 1990 تا کنون در اتحادیه اروپا 
تقریبا 29 درصد کاهش یافته اسـت )میلیون تن معادل دی اکسـید کربن(

European Environment Agency :منبع

European Environment Agency :منبع

نمودار 4- تولید آالینده های ناشی از تولید کاپروالکتام، گالیوکسال و اسید گالیوکسیالیک 
از سـال 1990 تـا کنـون در اتحادیـه اروپـا تقریبـا 50 درصـد کاهـش یافتـه اسـت )میلیـون تـن 

معـادل دی اکسـید کربن(
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آالینده های ناشی از تولید اسید 
نیتریک

محیط زیست  آژانس  گزارش  اساس  بر 
نیتریک  اسید  تولید   ،)EEA( اروپایی 
مواد  و  پتروشیمی  صنعت  توسط 
 ،2018 سال  در  اروپا  اتحادیه  شیمیایی 
دی  معادل  تن  میلیون   3/46 معادل 
است،  کرده  تولید  آالینده  کربن  کسید  ا
که این میزان از مجموع 45/7 میلیون 

کمتر است. تن در سال 1990 
گلخانه ای منتشر  گازهای  میزان کل 
شده حاصل از تولید اسید نیتریک بین 
سال های 1990 تا 2018، به طور متوسط 
است.  یافته  کاهش  درصد   8/9 ساالنه 
 1990 سال  از  که  معناست  بدان  این 
کل  میزان  از  درصد   90 از  بیش  کنون  تا 
شده  کاسته  شده  منتشر  آالینده های 

است.
که  می دهد  نشان  داده ها  تحلیل 
بین  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان 
قابل  طور  به   2018 تا   2006 سال های 
گازهای  کل  کاهش یافته است.  توجهی 
گلخانه ای حاصل از تولید اسید نیتریک 

طور  به   2018 تا   2006 سال های  بین 
کاهش  درصد   17/7 ساالنه  متوسط 
کنون،  تا   2013 سال  از  است.  یافته 
تقریبا  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان 

ثابت بوده است.
کل  از  درصد   5/6 نسبی،  طور  به 
گلخانه ای منتشر شده در سال  گازهای 
اسید  تولید  به  مربوط  می توان  را   2018
از  تن  میلیون   3/4( دانست  نیتریک 
60/6 میلیون تن(؛ این رقم در مقایسه 
که برای سال 1990  با رقم 27/3 درصد 
چشمگیری  کاهش  است،  شده  گزارش 
از  تن  میلیون   45/7( است  داشته 

167/6 میلیون تن(.

آالینده های ناشی از تولید اسید 
ادیپیک

نشان  بلندمدت  داده های  تحلیل 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  که  می دهد 
حاصل از تولید اسید آدیپیک در فاصله 
شدت  به   2010 تا   1990 سال های  بین 
نشان   6 نمودار  است.  یافته  کاهش 
ای  گلخانه  گازهای  میزان  که  می دهد 
حاصل از تولید این ماده شیمیایی بین 
بسیار  کاهش   1999 و   1990 سال های 
آن  از  پس  است.  داشته  چشمگیری 
گلخانه ای در فاصله  گازهای  میزان این 
کاهش  سال های 1999 تا 2009 به تدریج 
کنون تغییر عمده  یافته و از سال 2010 تا

ای نداشته است.
آژانس  گزارش  اساس  بر 
تولید   ،)EEA( اروپایی  محیط زیست 
اسید آدیپیک توسط صنعت پتروشیمی 
سال  در  اروپا  اتحادیه  شیمیایی  مواد  و 
دی  تن  میلیون   0/41 معادل   2018
که این  کرده است،  کربن منتشر  کسید  ا
رقم نسبت به رقم 37/6 میلیون تن در 
کاهش یافته است. سال 1990 به شدت 

گلخانه ای تولید  گازهای  کل  میزان 

نمودار 5- تولید آالینده های ناشـی از تولید اسـید نیتریک از سـال 1990 تا کنون در اتحادیه 
اروپا تقریبا 93 درصد کاهش یافته اسـت )میلیون تن معادل دی اکسـید کربن(

تولیـد  از  ناشـی  آالینده هـای  تولیـد   -6 نمـودار 
اسـید ادیپیـک از سـال 1990 تـا کنـون در اتحادیـه 
اسـت  یافتـه  کاهـش  درصـد   100 تقریبـا  اروپـا 

کربـن( اکسـید  دی  معـادل  تـن  )میلیـون 
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در  آدیپیک  اسید  تولید  از  حاصل  شده 
به   ،2018 و   1990 سال های  بین  فاصله 
کاهش  طور متوسط ساالنه 14/9 درصد 
که  است  معنی  بدان  این  است.  یافته 
در مقایسه با سال 1990 میزان این نوع 

کم شده است. آالینده ها 99 درصد 
از  درصد   0/7 تنها  نسبی،  طور  به 
در  شده  تولید  گلخانه های  گازهای  کل 
در  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اسید  تولید  به  می توان  را   2018 سال 
آدیپیک نسبت داد )0/41 میلیون تن از 
60/6 میلیون تن(؛ این رقم در مقایسه 
که برای سال 1990  با رقم 22/5 درصد 
 37/6( است  کمتر  بسیار  شده  گزارش 

میلیون تن از 167/6 میلیون تن(.

تولید  از  ناشی  آالینده های 
کاربید

محیط زیست  آژانس  گزارش  اساس  بر 
توسط  کاربید  تولید   ،)EEA( اروپایی 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا در سال 2018 مجموعا 0/24 
کربن  کسید  ا دی  معادل  تن  میلیون 
که  کرده است،  گلخانه ای منتشر  گازهای 
میلیون  رقم 1/7  با  مقایسه  در  رقم  این 

کاهش یافته است. تن در سال 1990 
میزان کل گازهای گلخانه ای حاصل 
بین سال های  کاربید در فاصله  تولید  از 
ساالنه  متوسط  طور  به   ،2018 و   1990
6/8 درصد کاهش یافته است. این بدان 
گلخانه ای  گازهای  که میزان  معنی است 
تولید شده نسبت به سال 1990 در حدود 

کاهش یافته است.  86 درصد 
درصد   1 از  کمتر  نسبی،  طور  به 

در  شده  تولید  ای  گلخانه  گازهای  کل 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا در سال 2017 را می توان به 
کاربید نسبت داد )0/24 میلیون  تولید 

تن از 60/6 میلیون تن(.

محصوالت  تولید  روند 
پتروشیمی و گازهای گلخانه ای 
 1990 سال  از  اروپا  اتحادیه  در 

تاکنون
گازهای  انتشار  درصدی   50 کاهش 
 2018 و   1991 سال های  بین  ای  گلخانه 

که توجه داشته  زمانی مهم تر می شود 
در  تولید  زمان،  مدت  همین  در  باشیم 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
اتحادیه اروپا، شامل صنایع داروئی، به 

اندازه 95 درصد افزایش داشته است. 
گاهانه  این موفقیت به دلیل تالش آ
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
مهم  و  ک،  پا فناوری های  توسعه  برای 
کارایی انرژی به دست  تر از همه افزایش 
گرفته  صورت  های  نوآوری  است.  آمده 
کارایی  افزایش  بر  عالوه  صنعت  این  در 
به  صنعت،  این  فرآیندهای  در  انرژی 
کنندگان  کارایی انرژی در مصرف  افزایش 

نمـودار 7- تولیـد آالینده هـای ناشـی از تولیـد کاربیـد از سـال 1990 تـا کنـون در اتحادیـه اروپـا 
تقریبـا 86 درصـد کاهـش یافتـه اسـت )میلیـون تـن معـادل دی اکسـید کربـن(

نمـودار 8- فاصلـه گرفتـن رونـد تولیـد محصوالت پتروشـیمی و گازهای گلخانه ای در اتحادیه 
اروپا از سـال 1990 تاکنون
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کمک  پایین دستی و محصوالت آنها نیز 
کرده است.

صنعت  در  شده  تولید  محصوالت 
سهم  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
جامعه  ظرفیت  افزایش  در  ای  عمده 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برای 
»نوآوری  عنوان  تحت  ای  مطالعه  دارد. 
گازهای  انتشار  کاهش  جهت  در  هایی 
شورای  توسط  که   36»2009 ای،  گلخانه 
شیمیایی37  های  انجمن  المللی  بین 
این  به  گرفته است،  صورت   )ICCA(
محصوالت  که  است  رسیده  نتیجه 
صنعت پتروشیمی و مواد شیمیایی، در 
برابر  تا 2/6   2/1 زندگیشان،  طول دوره 
تولید  برای  که  ای  گلخانه  گازهای  از 
کم می کنند. این  آنها منتشر می شود را 
مطالعه همچنین به این نتیجه رسیده 
سال  تا  می تواند  نسبت  این  که  است 

2030 به بیش از 4/1 افزایش یابد.

شدت تولید گازهای گلخانه ای
صنعت  گذشته،  دهه  دو  طول  در 
شامل  شیمیایی،  مواد  و  پتروشیمی 

بیشماری  های  تالش  داروئی،  صنایع 
تاثیر  رساندن  حداقل  به  برای  را 
انجام  خود  تولیدات  محیط زیستی 

داده است. 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  میزان 
بین سال های 1991 و 2018 به اندازه 42 
کاهش یافته است. شدت انتشار  درصد 
گازهای  –انتشار  ای  گلخانه  گازهای 
گلخانه ای به ازای هر واحد تولید- بین 
 74 اندازه  به   2018 تا   1990 سال های 

کاهش یافت. درصد 

آالینده های  تولید  شدت 
اسیدی 

صنعت   ،2017 و   2007 سال های  بین 
توانست  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی 
 40 را  خود  اسیدی  انتشارات  شدت 
گازهای  )انتشار  دهد  کاهش  درصد 

اسیدی به ازای هر واحد تن(.
کسید  ا مانند  آالینده ها  از  برخی 
 )NOx( نیتروژن  کسید  ا  ،)SOx( سولفور 
محصوالت  با  همراه   )NH3( ک  آمونیا و 
یک  در  وقتی  آنها  کنش  وا از  حاصل 
از  پس  می گیرند،  قرار  شیمیایی  ترکیب 
های  آب  و  ک  خا وارد  تجزیه  و  مصرف 

سطحی می شوند. 
دخالت  کوسیستم  ا در  فرآیند  این 
که  شود  می  منجر  چیزی  به  و  می کند 
در  شود.  می  نامیده  شده«  »اسیدی 
شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
گازهای اسیدی بالقوه اصوال از سوختن 
و  ک  آمونیا سولفوریک،  اسید  تولید  و 

اسید نیتریک به وجود می آیند.

نمودار 9- روند تولید گازهای گلخانه ای به ازای هر واحد مصرف انرژی و هر واحد تولید

و  اروپـا  اتحادیـه  در  تاکنـون   2007 سـال  از  اسـیدی  آالینده هـای  تولیـد  شـدت   -10 نمـودار 
اسـت یافتـه  کاهـش  درصـد   40 تقریبـا  بریتانیـا 

EPER, E-PRTR and Chemdata International 2020 :منبع

 EPER, E-PRTR and Chemdata منبع: 
 + )Ammonia )NH3 /2020 International
 Nitrogen  +  )Sulphur oxides )Sox/SO2
که  مواردی  جز  به   /)oxides )NOx/NO2
شامل  پتروشیمی  محصوالت  شده  ذکر 

محصوالت داروئی نمی شود.
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شدت تولید نیتروژن
در  شیمیایی  مواد  و  پتروشیمی  صنعت 
شاهد   ،2017 و   2007 سال های  فاصله 
انتشارات  در  درصدی   47 کاهش  یک 
نیتروژنی در آب )به ازای هر واحد تولید( 

بوده است. 
می  تولید  طبیعی  طور  به  نیتروژن 
ضروری  غذایی  مواد  از  یکی  و  شود 
است.  سالم  های  کوسیستم  ا برای 
سطوح بسیار باالی نیتروژن باعث رشد 
در  دریایی  گیاهان  انواع  اندازه  از  بیش 
مدخل  رودخانه ها،  رودها،  دریاچه ها، 
رودخانه ها به دریا و اقیانوس ها شده و 
کسیژن در آنها می شود.  کاهش ا سبب 
به  که  این  بر  عالوه  پتروشیمی،  صنعت 
در  نیتروژن  انتشار  آمیزی  موفقیت  طور 
کنترل در دهانه انتهایی  آب را از طریق 
روی  بر  داده است،  کاهش  را  لوله ها 
شرکای  مورد  در  را  نظارتی  رویکردهای 
کار  نیز  ارزش  زنجیره  طول  در  خود 

می کند.

ارگانیک  ترکیبات  انتشار 
غیرفلزی فرار و غیر متان در هوا

کنون  صنعت پتروشیمی از سال 2007 تا
انتشار  درصدی   47 کاهش  شاهد 
غیر  و  فرار  غیرفلزی  ارگانیک  ترکیبات 
متان در هوا بوده است.38 این نتیجه به 
بهینه  شامل  اقدامات  سری  یک  دلیل 
کنترل انتشارات  سازی فرآیندها و بهبود 
در طول ذخیره سازی و حمل و نقل به 

دست آمده است.
غیر  و  فرار  غیرفلزی  ارگانیک  ترکیبات 

متان مواد تشکیل دهنده ازن هستند، 
می تواند  ازن  باالی  سطوح  انتشار  و 
کثر  منجر به بروز مسایل سالمت شود. ا
غیر  و  فرار  غیرفلزی  ارگانیک  ترکیبات 
از منابع طبیعی منتشر می شوند  متان 
و بقیه این مواد از منابع انسانی، مانند 
و  خشکشویی  ای،  جاده  نقل  و  حمل 

استفاده از حالل ها، ایجاد می شوند. 
ارگانیک  ترکیبات  تولید  منبع  بزرگترین 
غیرفلزی فرار و غیر متان انسانی )تقریبا 

از  ناشی  آالینده(  نوع  این  از  درصد   50
محصوالت  و  ها  حالل  انواع  از  استفاده 
مرتبط است. صنعت پتروشیمی و مواد 
کاهش استفاده از حالل  شیمیایی برای 
که با حالل رقیق  ها، از تولید رنگ هایی 
که با آب  می شوند به تولید رنگ هایی 
این  است.  آورده  روی  شوند  می  رقیق 
و  فرآیند  این  سازی  بهینه  باعث  تغییر 
باالتر  سطوح  و  ها  حالل  انتشار  کاهش 

بازیافت حالل ها شده است.

 EPER, E-PRTR and Chemdata منبع: 
 + )Ammonia )NH3 /2020 International
 Nitrogen  +  )Sulphur oxides )Sox/SO2
که  مواردی  جز  به   /)oxides )NOx/NO2
شامل  پتروشیمی  محصوالت  شده  ذکر 

محصوالت داروئی نمی شود.

نمـودار 11- شـدت تولیـد نیتـروژن از سـال 2007 تاکنـون در اتحادیـه اروپـا و بریتانیا تقریبا 47 
درصـد کاهش یافته اسـت

نمودار 12- انتشار ترکیبات ارگانیک غیرفلزی فرار و غیر متان در هوا
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بخش خصوصی

مالی  عملکر  تحلیل  و  دنیا  پتروشیمی  برتر  شرکت   100 فهرست 
موسسه  توسط  که   2020 سال  در  دنیا  پتروشیمی  شرکت های 
این  به  دادن  پاسخ  دنبال  به  بیشتر  است  شده  منتشر   ICIS
سخت  سال  با  را  خود  چگونه  شرکت ها  این  که  است  پرسش 

2019 مطابقت دادند. 
کند و شیوع آن درسرتاسر  کرونا ظهور  قبل از اینکه ویروس 
جهان گزارش شود، آمارها نشان می دهند که صنعت پتروشیمی 
جهان به دنبال رکود اقتصاد جهان در وضعیت بسیار بدی قرار 
که تقاضا برای مواد شیمیایی دچار رکود  داشته است. از آنجایی 

گرفت. شد، قروش محصوالت پتروشیمی نیز تحت تاثیر قرار 
فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی جهان همه صنعت را در 
بر می گیرد و شامل شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی پایه 
به  است.  تخصصی  شیمیایی  مواد  تولیدکننده  شرکت های  تا 

همین دلیل چشم انداز وسیعی از اینم صنعت را ارائه می کند.
اساس  بر  پتروشیمی  برتر  شرکت های  روی  بر  فهرست  این 
آنها تمرکز  یا آخرین سال مالی  آنها در سال 2019  میزان فروش 
که فقط وضعیت مهم  کرده است  می کند. ICIS همواره سعی 
کند، اما در واقع این  گزارش  ترین بازیگران صنعت پتروشیمی را 
کار ناممکن است. زیرنویس های ارائه شده تفاوت شرکت های 
از  برخی  زیرا  می دهد،  نشان  داده  انتشار  نظر  از  را  مختلف 
شرکت های پتروشیمی تمایلی به انتشار داده های فروش خود 

ندارند.

پرفروش ترین  صدر  به  دوباره   BASF شرکت 
شرکت پتروشیمی دنیا بازگشت

در  فروش  ارزش  باالترین  اعالم  با   2019 سال  در   BASF شرکت 
شرکت های  پرفروش ترین  جدول  صدر  در  را  خود  جایگاه  دنیا 
پتروشیمی دنیا باز پس گرفت –الزم به ذکر است ارقام اعالم شده 
در فهرست 100 شرکت برتر با نرخ ارز 31 دسامبر سال 2019 به دالر 

آمریکا تبدیل شده اند.
داده ها مشاهده می شود  که در جدول  ذکر است  به  الزم 
کاهش  کثر شرکت ها در سال 2019 نسبت به سال قبل از آن  که ا
مخصوصا  شرکت ها،  از  بسیاری  از  فصلی  تصویر  است.  یافته 
که در صنایع باالدستی پتروشیمی فعالیت داشته  شرکت هایی 
اند نشان می دهد که در اواخر سال 2019 تحت تاثیر رکود دوره ای 
که انتظار می رفت تا پایان فصل دوم سال 2020  گرفته اند،  قرار 

که همین طور هم شد. ادامه داشته باشد 
کلی  کرونا چشم انداز این صنعت به  البته با شیوع ویروس 

ع ویروس کووید19 قبل از شیو

فهرست 100 شرکت برتر 
پتروشیمی دنیا در سال 2020

نمـودار 1- شـاخص جهانـی IPEX کـه توسـط ICIS گـزارش مـی شـود 
در مقابـل نـت خـام برنـت

ICIS Special Report, Top 100 Chemical Companies, 2020 :منبع
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فشار  نفت،  قیمت  سقوط  با  سال 2020  اوایل  در  و  کرد  تغییر 
شدید نزولی بر قیمت محصوالت پتروشیمی وارد آمد.

قرنطینه  تاثیر  سال ها  این  همه  در  است  کرده  سعی   ICIS
کرونا را در سطوح منطقه ای و جهانی بر  ناشی از سیوع ویروس 

کند.  گستره وسیعی از محصوالت ارزیابی  بازار 
که ارزش حمل  داده های صنعت پتروشیمی نشان می دهد 
میزان  به   2019 سال  در  شیمیایی  محصوالت  جهانی  نقل  و 
کاهش یافته است. ارزش حمل و نقل معادل میزان  4 درصد 
نشان  جهانی  ارقام  است.  محصوالت  ارزش  یا  مالی  گردش 

دهنده تفاوت های فاحش در نقاط مختلف دنیا است. 
ارزش حمل و نقل محصوالت شیمیایی در آمریکای شمالی 
که این رقم در مورد  به میزان 2 درصد افزایش یافته است، در حالی 
منطقه آسیا- اقیانوسیه )که با اختالف زیاد رقم مطلق آن باالتر 
که عمدتا به دلیل  کاهش داشته است  است( در حدود 6 درصد 
کاهش رشد اقتصادی در چین است. ارزش حمل و نقل محصوالت 

شیمیایی در اروپا نیز به میزان 7 درصد کاهش یافته است. 

کاهش فروش جهانی محصوالت پتروشیمی 
که در فهرست 100 شرکت برتر ICIS قرار  کثر شرکت هایی  برای ا
بوده  مالی  لحاظ  از  سختی  بسیار  سال   2019 سال  گرفته اند، 
کلی ارزش فروش بسیاری از شرکت ها نسبت به  است. به طور 
مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، به طوری که برای 
بازیگران بخش تولید مواد شیمیایی پایه قیمت و حجم فروش 

کاهش یافته است. محصوالت به شدت 
که  تولیدکنندگانی  و  تر  تخصصی  بخش های  کلی،  طور  به 
تولیدکنندگان  کثر  ا مانند  می کردند،  تولید  مصرفی  کاالهای 

که در سال 2019 رشد خوبی  گروهی بوده اند  روکش ها، در میان 
کرده اند. را تجربه 

100 شرکت برتر پتروشیمی روی هم رفته در سال 2019 بیش 
در  به سال 2018  که نسبت  کرده اند  کسب  تریلیون درآمد   1 از 
کاهش داشته است. داده ها نشان می دهند  حدود 4/9 درصد 
کاهش فروشی بیش از 10 درصد  که از این 100 شرکت 34 شرکتی 

کرده اند. را تجربه 
این شرکت ها عمدتا شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی 
که در بازار پرنوسان سال 2019 فعالیت می کردند و  پایه بوده اند 
کاهش قیمت ناشی از  گاها  کار و  کسب و  به دلیل افول فضای 
مازاد ظرفیت تولید صدمات بسیاری دیده اند. در مقایسه، برخی 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی تخصصی تر مانند تولیدکنندگان 
قابل  درآمد  ها،  روکش  و  معطرکننده ها  و  دهنده ها  طمع 
این  نهایی  بازار مصرف  کردند.  کسب  را در سال 2019  توجهی 

تولیدکننده ها عمدتا باثبات و حتی همراه با رشد بوده است.

چالش سودآوری
شرکت های  سودآوری  میزان  وضوح  به   2019 سال  در 
کلی در دوره رکود  پتروشیمی کاهش داشت. زیرا صنعت به طور 
بود و به همین دلیل حجم فروش کاهش زیادی داشت و قیمت 
کاهش تقاضا به  محصوالت نیز به دلیل سقوط قیمت نفت و 

کاهش یافت. شدت 
مواد  و  محصوالت  تولیدکنندگان  برای  شرایط  ویژه  به 
این شرکت ها  کثر  ا و  بود  تر  باالدستی بسیار سخت  پتروشیمی 
که از همه جهت تحت فشار است سودآوری  نتواستند در بازاری 
کنند. بنابراین به دنبال چندین سال افزایش سود  خود را حفظ 

نمـودار 2- تغییـرات مخـارج سـرمایه در سـال 2019- 20 شـرکت برتـر 
بـر اسـاس میـزان فروش

نمـودار 3- بیشـترین میـزان افزایـش در سـود خالـص سـال 2019، 
درصـد
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در صنعت پتروشیمی در سال 2019 سود 
صنعت روند نزولی داشت. 

معیارهای کارایی
کارایی برای بازیگران  اهمیت معیارهای 
صنعت پتروشیمی افزایش یافته است تا 
کاهش  مقابل  در  بتوانند  خاص  طور  به 
مقاومت  نفت  قیمت  پی  در  پی  های 
برابر  در  مقاومت  برای  اخیرا  اما  کنند، 
ویروس  شیوع  دلیل  به  تقاضا  سقوط 

کرونا نیز اهمیت دو چندان یافته است. 
ویروس  شیوع  از  قبل  دوران  در 
صنعت  باالدستی  بخش  بازیگران  کرونا 
جریان  از  ناشی  فشارهای  به  پتروشیمی 
دادند.  می  نشان  کنش  وا نقدی  های 

 ICIS توسط  آوری شده  داده های جمع 
که شرکت های پتروشیمی  نشان می دهد 
به  تر  سریع  خیلی  آمریکا  متحده  ایاالت 
کنش نشان می دهند  رویدادها و وقایع وا
و در صورت رکود نیز زودتر خود را از بحران 

نجات می دهند.
روی  بر  پتروشیمی  صنعت  بازیگران 
سرمایه گذاری  تولیدی  های  دارایی 
ناشی  رونق  مثال  عنوان  به  می کنند. 
متحده  ایاالت  در  شیل  گاز  کتشاف  ا از 
که بسیاری  آمریکا موقعیتی به وجود آورد 
از بازیگران فکر می کنند نمی توانند در برابر 

کنند. آن مقاومت 
سرمایه گذاری در دارایی های مرتبط 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  در  شیل  گاز  با 

سال 2019 نیز با سرعت بسیار باال در حال 
افزایش بود، این سرمایه گذاری بیشتر به 
کرهای  کرا شکل تجهیزات تولیدی مانند 
کارخانه های تولید پلی اتیلن بود  بخار و 

کنون در حال راه اندازی هستند. که ا
موج  به  مربوط  سرمایه ای  ج  مخار
اسن  ممکن  شیل  گاز  در  سرمایه گذاری 
کرده باشد اما تاثیر  در حال حاضر فروکش 
ناشی از آن نیز لزوما در فهرست 100 شرکت 

برتر پتروشیمی تاثیرگذار نبوده است.
تولیدکنندگان   2019 سال  در 
محصوالت پتروشیمی در سرتاسر جهان 
در حال لنتقال سرمایه به جاهایی بوده 
است.  داشته  را  بازده  بیشترین  که  اند 
سرمایه ای  ج  مخار به  مربوط  داده های 
ج  مخار این  میزان  که  می دهد  نشان 
گذشته 9/4  نسبت به مدت مشابه سال 

درصد افزایش یافته است. 

سال  در  پتروشیمی  صنعت 
2020 اسیر ویروس کرونا

فروش محصوالت پتروشیمی در سرتاسر 
سوی  از  تقاضا  کاهش  دلیل  به  جهان 
صنایع اصلی مشتری صنعت پتروشیمی 
آنجایی  از  یافته است.  کاهش  به شدت 
به  آنها  کارمندان  و  تولیدکنندگان  که 
گرفتند،  اشکال مختلف در قرنطینه قرار 
گرفتند  تصمیم  پتروشیمی  شرکت های 
تا  داند  نشان  مالیمی  بسیار  کنش  وا که 
حفظ  را  خود  مالی  های  صورت  بتوانند 
جور  پول  بتوانند  که  جایی  هر  از  کنند، 
ممکن  طریق  هر  به  را  هزینه ها  و  کنند 

کاهش دهند.

نمودار 4- اکثرا شـرکت های پتروشـیمی حاضر در فهرسـت 100 شـرکت برتر در سـال 2019 با 
کاهـش فـروش مواجه بودند

نمودار 5- 20 شرکت برتر پتروشیمی دنیا بر اساس مخارج سرمایه
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دلیل  به  شرکت ها  این  از  بسیاری 
ویروس  شیوع  که  ای  زمینه  تغییرات 
کرونا به وجود آورد، می بایست بر اساس 
قیمت های نقدی و به صورت لحظه ای 
این  اینکه  وجود  با  گرفتند.  می  تصمیم 
اما  دارد،  نااطمینانی ها هنوز هم وجود 
کسب و  با توجه به اینکه همه صنایع و 
این  با  مقابله  برای  را  الزم  تجارب  کارها 
که  کرده اند، انتظار می رود  کسب  شرایط 
صنعت پتروشیمی سال 2021 را با شرایط 
کند.  بهتری در مقایسه با سال 2020 طی 
نمودار 6 10 شرکت برتر پتروشیمی جهان 
مقایسه   2019 و   2018 سال های  در  را 

می کند.
 100 فروش  مجموع  نیز   7 نمودار 
در  را  جهان  پتروشیمی  برتر  شرکت 
مقایسه  هم  با   2019 تا   2016 سال های 
نمودار  این  در  که  همانطور  می کند. 
این  فروش  مجموع  شود  می  مشاهده 
 2017 و   2016 سال های  در  شرکت   100
تقریبا ثابت بوده است، اما در سال 2018 

افزایش یافته است، اما در سال 2019 روند 
فروش  مجموع  و  شده  کاهشی  مجددا 
به سطح سال 2017  برتر  این 100 شرکت 

بازگشته است.
خالص  سود  مجموع  نیز   8 نمودار 
با  را  دنیا  پتروشیمی  برتر  شرکت   100
در  که  همانطور  می کند.  مقایسه  هم 

مجموع  می کنید،  مالحظه  نمودار  این 
در  شرکت ها  این  عملیاتی  سودهای 
یکسان  تقریبا   2017 و   2016 سال های 
 2019 و   2018 سال  در  اما  است،  بوده 
که انتظار می  کاهش یافته است. کاهشی 

رود در سال 2020 نیز ادامه داشته باشد.

نمودار 6- مقایسه 10 شرکت برتر از نظر میزان فروش در سال 2019 با سال 2018

نمودار 7- مجموع فروش 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا، مقایسه سال های 2016 تا 2019

نمودار 8- مجموع سود عملیاتی 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا، مقایسه سال های 2016 تا 2019
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نام شرکترتبه 2018
سود عملیاتیفروش

) (درصد تغییر2018 )میلیون دالر درصد تغییر2018 )میلیون دالر

1BASF66.594-5/14.549-2/32
5/36-9/62.463-63.244سینوپک22
-395-4/13-42.951داو 31
3/21-0/114.116-34.727لیوندل بازل 4
1/59-193.680-32.488سابیک 52
39-6/82.485-32.103اینئوس 6
--5/15-27.416اکسون موبیل7
1/60-27.7936/1776ال جی چم 8
4/70-8/4194-21.512دوپونت 91

8/24-41.266-20.480سومیتومو کمیکال10
3/7-3/71.207-20.378توِری 11
1/21-6/153.583-20.376ریالینس اینداستریز 122
3/54-12855-19.679میتسوبیشی کمیکال هلدینگ 2و133
18.1349/82.3808/22مرک کی. جی. ای. ِای 14
17.9011/22.2157/28شروین- ویلیامز15
--2/21-15.804اس. کی. اینوویشن162
-3/914-15.497براسکم17
5/1-5/11.761-15.146پی. پی. جی.18
14.9066/12.0144/3اکولب 19
2/11.2195/3-14.716اوونیک20
2/33.7366/0-14.203شین اتسو کمیکال 213
67-1/15957-13.935کووسترو 22
6/65-4/20542-13.872پی. تی. تی. گلوبال کمیکال23
--13.3156/11ِبِیر 242
-9/515-13.099لوته کمیکال 25
68-6/0355-12.605سولِوی 26
3/23-7/9659-12.321میتسوئی کمیکال 273
5/66-11.8526/1387ایندوراما ونچرز 28
3/2-10.6226/01.831هنکل ادِهسیو تکنولوجیز 29
کزونوبل30 10.4142/094439آ
4/23-8/21.071-10.116دی. اس. ام.31
7/28-1/7850-10.058آساهی کاسئی 2و323
1/13-9/0905-9.810آرِکما33
--6/6-9.773وانهوآ کمیکال34
--5/17-9.333شورون فیلیپس کمیکال35
8/27-6/81.120-9.273ایستمن کمیکال36
8/267922-9.079بورآلیس37
-6.815-8.7191/4ساسول 2و384
3/21-6/62.092-8.558سیبور 39
40(PGPIC( 8/39-1/181.499-8.355شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
4/53-6656-8.118وست لیک کمیکال41 
-IRPC8.042-6/9-12 پابلیک کمپانی ال. تی. دی.42
19-7.9277/4973توسو 433
1/4-3/0625-7.637النکسس44
6/14-6/4380-7.072دی. آی. سی. کورپ45
دَونس46

َ
12-9/2823-6.987اوربیا ا

--8/9-6.941فورموسا پالستیکز47
3/43-6/10469-6.797هاسمن48
6.6468/61.0914/15لونزا 49
6.4092/129512/4گیوائودان50
8/9-6.3673/10718 نیپون پینت 51

جدول 1- فهرست 100 شرکت برتر پتروشیمی دنیا بر اساس میزان فروش در سال 2019
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7/41-11655-6.347آلِپک 52
5/37-12834-6.297کالنز53
--9/2-6.256کورِتوا 2 54
لین 552

ُ
8/69-12205-6.110ا

3/24-7/13376-6.076جی. اس. کالتکس 2 56
4/33-8/19860-5.969اس. سی. جی 57
3/9-6/5196-5.832تی جین 2و583
--1/22-5.747فورموسا پتروکمیکالز 592
--5.7064/0نوریون60
--1/0-5.688هانی ول 2 61
ز کمیکال623

َ
2/17-5/5315-5.644میتسوبیشی گ

--3-5.627سکی سوئی کمیکال 2و 633
-602-1-5.533ویکر ِچمی64
8/4-1715-5.533جانسون ماِتی 2و653
8/93-8/1684-5.526چمورس66
. پی. ام. اینترنشنال 677 15092/15-5.507آر
7/17-5/4498-5.298کورارای68
5.1402/296659/13آی. اف. اف.69
-537-5/19-4.629ورسالیس70
4.6106/78229/10اف. ام. سی. 71
6/52-1/0170-4.545کالریانت72
س 2 73

َ
5/11-6/1579-4.365آساهی ِگل

74 3 . 3/27-7/4303-4.343جی. اس. آر
4.1324/933093اوریکا 755
1/31-9/11799-4.102اکسیدنتال کمیکال 76
--4/16-4.002پتروناس کمیکال گروپ77
3.8261/85219/6سیمرایز 78
2/13-2/11471-3.799دایسل 793
3/64-3/18148-3.776ترینسئو80
2/18-1/4284-3.756شووا دنکو 2 81
2/59-1/11125-3.754هانوا سولوِشن82
2/15-9/3320-3.650کانِکا 2و3 83
27-3.5893/6666آلبمارل84
--9/19-3.576نوا کمیکالز85
2/15-9/3320-3.650ِدنکا863
2/80-1/1145-3.374هگزیون 87
3.3379/23146/83کابوت 885
2/77-7/26189-3.284متانکس89
2.9855/22181/31کمیرا 90
2/21-6/4240-2.963زئون 913
7/42641/3-2.897اچ. بی. فولر 926
2/16-2.8882/0360فوچ پترولوب 93
وینت(94

َ
3/12-6/0157-2.863ُپلی وان )اکنون ا

6/49-8/10121-2.780نیپون شوکوبای 3 تاسنی95
--1/9-2.702ِسپسا96
5/52-2.6422/4595ترونوکس97

9/40-8/11134-2.624اوبه 2و983

5/11-5/2294-2.525آلتانا99

شلند 1005
َ
7/31667/62-2.493ا

منبع: Chemical Companies 100 ICIS Special Report, Top, 2020/ 1. از لحاظ ظاهری/ 2. فقط شرکت های شیمیایی/ 3. سال مالی 31 مارس سال 2020 به پایان رسیده است./ 4. سال مالی 30 ژوئن 
سال 2020 به پایان رسیده است./ 5. سال مالی 30 سپتامبر سال 2019 به پایان رسیده است./ 6. سال مالی 1 دسامبر سال 2019 به پایان رسیده است./ 7. سال مالی 31 مه سال 2020 به پایان رسیده است./ 
کانادا  کار رفته در محاسبه، 31 دسامبر 2019- 1 دالر=/ یورو 0/890709299--- پوند بریتانیا 0/753720594 --- روپیه هند 71/29215278--- دالر استرالیا 1/422572214 --- دالر  نرخ ارزهای به 
1/296209415 --- دالر سنگاپور 1/344706 --- فرانک سوئیس 0/967818 --- رینگیت مالزی 4/090667 --- ین ژاپن 108/6795 --- یوان چین 6/963042 ---- بات تایلند 29/757471 --- 

پزو مکزیک 18/58818 --- راند آفریقای جنوبی 13/97829 --- رئال برزیل 4/019162 --- وون کره جنوبی 1.154/542 --- ریال سعودی 3/75 --- ریال قطر 3/64 --- روبل روسیه 62/083645
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از  یکی  عنوان  به  را  جاری  دهه  احتماال  دستی  پایین  صنایع 
موفق ترین دهه ها در طول تاریخ به همواره به خاطر خواهند 
گاز طبیعی  ک ارزان )نفت خام و  سپرد. دوره طوالنی مدت خورا
و مشتقات آنها( و تقاضای بسیار باالی مصرفی هم برای بخش 
بخش  هم  و  پاالیشگاه ها،  یعنی  نفت،  صنعت  دستی  پایین 
پایین دستی صنعت پتروشیمی، یعنی محصوالت شیمیایی، 

کل این بخش تضمین شود. که سالمت مالی  باعث شد 
که در  پایین دستی  که صنایع  را می کرد  کسی فکرش  چه 
بیشتری  پول  می کرد،  کار  درصد  سود 8  حاشیه  با  سال 2017 
نسبت به همه بخش ها حتی بخش های پیمانکاری حوزه های 

کند؟ کسب  نفتی )که در سال 2017 سود باالتری داشت( 
گرچه، یک گذشته طالی لزوما به معنای یک آینده پررونق  ا
نیست. در واقع، این بخش در حال نشان دادن سیگنال های 
کرهای اتان در حدود  کرا ثابت است- در سال 2019 اختالف سود 

گرچه انتظار  40 تا 50 درصد کمتر از سطح سال 2018 بوده است، ا
که آغاز پروژه های تولید پلی اتیلن احتماال مازاد عرضه  می رود 

کرد. اتیلن را تا حدی متوازن خواهد 
کنون بخش پایین دستی را به شکلی  که تا  نیروهای بازار 
های  قیمت  با  مثال،  )برای  داده اند  قرار  حمایت  مورد  مثبت 
کنون بر سر راه این صنعت قرار  کمی را تا ک( یا موانع  پایین خورا
که در دهه  داده اند )برای مثال، اهداف پایداری(، ممکن است 

آینده چنین وضعیتی نداشته باشند.
و  موجود  متون  روی  بر  شده  انجام  تحلیل های  واقع  در 
بسیار  ریسک   5 معتبر  موسسات  توسط  ساالنه  تحلیل های 
مهم را برای صنایع پایین دستی پیش بینی می کند: )نمودار 1 

کنید( را مشاهده 
ک. 1 تغییرات و انتخاب های خورا

وضعیت جهانی شدن. 2

یک بــــــــرای تحول صنایع  یک بــــــــرای تحول صنایع الزامات استراتژ الزامات استراتژ
پایین دستی پتـــــــــــــــــــــروشیمیپایین دستی پتـــــــــــــــــــــروشیمی

صنایع تکمیلی
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اختالالت بازار نهایی مصرفی. 3
اقتصاد چرخه ای و پایداری بلندمدت. 4
در . ۵ عملیاتی  فناوری های  تبدیل 

مقیاس بزرگ
گرچه هنوز تمایل کلی در این بخش  ا
به  تمایل شروع  این  اخیرا  مثبت است، 
کاهش کرده است. درمیان پنج نیرویی که 
در باال برشمردیم، نوسانات و نااطمینانی 
ک یکی از بزرگترین ریسک ها  در بازار خورا
محسوب می شود، در حالیکه تمایل به 
کاهش  جهانی شدن بیش از همه موارد 
یافته است )از سال 2016 حدود 80 درصد 

کاهش یافته است(.
غیرممکنی  کار  آینده  بینی  پیش 

است اما غفلت از آن و یا فهرست نکردن 
)جدید(  احتمالی  های  ریسک  جزییات 
ک  برای سهامداران حتی می تواند خطرنا
ریسک  از  درصد   40 تنها  باشد.  هم  تر 

زا«  ریسک  »عوامل  بخش  در  که  هایی 
گذشته  سال  پنج  در  است،  شده  آورده 
صنعت  در  فعال  شرکت های  توسط 

پتروشیمی به روز رسانی شده اند.

یک بــــــــرای تحول صنایع  یک بــــــــرای تحول صنایع الزامات استراتژ الزامات استراتژ
پایین دستی پتـــــــــــــــــــــروشیمیپایین دستی پتـــــــــــــــــــــروشیمی

نمودار 1- ریسک های در حال رشد برای صنایع پایین دستی

منبع: Deloitte analysis based on company annual filings/ ارقام قرمز رنگ در نمودار نشان دهنده کاهش 
نمره تمایل یا افزایش ریسک است در حالی که ارقام مثبت )سبز( نشان دهنده افزایش نمره تمایل یا کاهش 

ریسک است.
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که مورد  تنها 5 درصد از شرکت هایی 
سال  از  گرفته اند،  قرار  تحلیلی  و  تجزیه 
ریسک  به  مربوط  بخش  کنون  تا   2013
خود را تا بیش از 70 درصد به روز رسانی 
کرده اند یا آن را مورد بازنگری قرار داده اند، 
که تغییرات و فرصت های و  در دوره ای 
باالترین  در  آن  به  مربوط  های  ریسک 

سطح خود قرار داشته اند.

یک بخش پایین دستی
گذشته  کثر بخش های پایین دستی در  ا
کنشی یا بیرون به درون  از یک رویکرد وا
کار خود استفاده می کردند،  برای کسب و 
شود  می  باعث  تنها  نه  که  رویکردی 
از  را  بازار  کلی  انداز  چشم  شرکت ها  این 

باعث  است  ممکن  بلکه  بدهند  دست 
غیربهینگی در برخی از بخش های زنجیره 

ارزش شده باشد.
با وجود فشارهای بسیار زیادی که برای 
افزایش رشد محدود همراه با افزایش سود 
وجود داشته است، که بر اساس آن شرکت 
خود  داخلی  اقدامات  بر  که  است  مجبور 
کند، شرکت های پتروشیمی در طی  تمرکز 
که بر اهدافی  این سال ها مجبور شده اند 
همچون بهینه سازی دارایی ها، افزایش 
و  محصوالت  تولید  در  تمایز  افزایی،  هم 

بهینه سازی پورتفو تمرکز کنند.
که  موضوع  این  دانشتن  با  واقع  در 
کاال  بازار  یک  در  همگی  بخش ها  این 
فعالیت می کنند، حتی انتظار تولید ارزش 

از  نیز  توسعه  و  تحقیق  های  فعالیت  از 
سمت و سوی خود منحرف شده است.

افزایش نوسانات بازار و ریسک های 
کار )که در باال در مورد آنها بحث  کسب و 
اهمیت  می توان  که  حالی  در  کردیم(، 
تمرکز بر یک بخش خاص و اولویت های 
یک  نیازمند  نگرفت،  نادیده  را  بخشی 
بخش  یک  رویکرد  یا   - تر  جامع  رویکرد 
است  ارزش  زنجیره  به  دستی-  پایین 

کنید(. )نمودار 2 را مالحظه 
که  ایده اصلی این بحث این نیست 
کاری نباید با استراتژی شرکت  کسب و  هر 
هماهنگ شود بلکه ایده اصلی این است 
که باید اجازه دهیم جریان ثابت اطالعات 
و روندهایی که می توانند به همه بخش ها 

نمودار 2- نیاز به رویکرد »یک بخش پایین دستی« در صنعت

 Simple( ساده  پاالیشگران  ها:  یادداشت   /Deloitte analysis منبع: 
از  تر  پایین  یعنی  کم   NCI با  تولید  و  تبدیل  پاالیشی  refiners(: شرکت های 
7/ پاالیشگران پیچیده )Complex refiners(: شرکت های پاالیشی تبدیل 
ادغامی  پاالیشگران   /7 از  بیشتر  یعنی  باال  تا  متوسط   NCI با  بنیادی 
که هم عملیات پاالیش و هم عملیات  )Integrated refiners(: شرکت هایس 
تولید مواد شیمیایی را انجام می دهند )ادغام می تواند هم شامل امکانات 
باشد و هم نباشد(. عالوه بر این می تواند شامل پاالیشگاه ها و بخش های 
شیمیایی  مواد  باشد./  نفتی  های  غول  به  مربوط  شیمیایی  مواد  تولید 
که ابتدائا مواد شیمیایی پایه  پایه )Commodity chemicals(: شرکت هایی 
و  پتروشیمی  محصوالت  ها،  فیلم  فیبرها  پالستیک،  انواع  مانند  صنعتی 

 :)Diversified chemicals( متنوع  شیمیایی  مواد  می کنند./  تولید  را  غیره 
شیمیایی  مواد  شامل  شیمیایی  محصوالت  از  متنوعی  رنج  تولیدکنندگان 
کودها و زیربخش ها./ مواد شیمیایی  پایه، مواد شیمیایی تخصصی، انواع 
مواد  شان  اصلی  تولید  که  شرکت هایی   :)Specialty chemicals( تخصصی 
گستره وسیعی از محصوالت  که در تولید  شیمیایی با ارزش افزوده باالست 
مانند مواد شیمیایی خاص، افزودنی ها، پلیمرهای پیشرفته، انواع چسب 
مواد  روند./  می  کار  به  غیره  و  ها  روکش  تخصصی،  های  رنگ  درزگیر،  و 
انواع  تولیدکنندگان   :)Agricultural chemicals( کشاورزی  شیمیایی 
کودهای شیمیایی، آفت کش ها، پتاس و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده 

کشاورزی. در 
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کمک کنند تا جلوتر از اختالالت بازار حرکت 
کسب و  گونه انتقال سود بین  کنند و از هر 
کارهای مختلف ممانعت به عمل آورند، با 

قدرت به حرکت خود ادامه دهند.

اختالل: یک تعادل نامتوازن
نادیده  بزرگی  این  به  های  ریسک  چرا 
و  کسب  باید  ما  چرا  و  اند؟  شده  گرفته 
کارهای پاالیش و مواد شیمیایی را با هم 

کنیم؟  در مورد این ریسک ها مطالعه 
پایین  بخش های  مدیران  از  برخی 
ریسک  که  بگویند  است  ممکن  دستی 
را تحت  آنها  زیربخش  های مطرح شده 
تاثیر قرار نمی دهد )به عنوان مثال، تغییر 
از  بیش  را  پاالیشگران  تحرک  روندهای 
تحت  شیمیایی  مواد  تولید  شرکت های 
مدت  کوتاه  در  یا  می دهد(،  قرار  تاثیر 
تاثیری نخواهند داشت _به عنوان مثال 
یک  بسیاری  برای  چرخه ای  اقتصاد 
چالش بلندمدت محسوب می شود(، یا 
ادغامی نفت،  فقط در مورد شرکت های 

گاز و پتروشیمی صادق است.
و  مرتبط  کوسیستم  ا در  گرچه،  ا
و  فرآیندها  ها،  مولکول  آینده  پویای 
یک  داشتن  نهایی،  کنندگان  مصرف 
کل زنجیره  از  چشم انداز 360 درجه ای 
ارزش صنایع پایین دستی یکی از حداقل 
های اولیه برای پاالیشگران و شرکت های 

پترشیمی خواهد بود.
گرفتن آینده یا از دست  هزینه نادیده 
زیاد  بسیار  می تواند  تاریخی،  نگاه  دادن 
باشد. در واقع، تحلیل ما از بیش از 1.350 
جهانی  سرتاسر  در  دستی  پایین  شرکت 
که این پنج نیرو چند  کی از این است  حا

ارزش  زنجیره  را در  توازن  که  وقتی است 
داده است  تغییر  را  دستی  پایین  صنایع 
و  ساده  پاالیشگران  با  کلی  طور  به  )که 
پاالیشگران  شود،  می  شروع  پیچیده 
محصوالت  تولید  عملیات  با  ادغامی 
پتروشیمی را در بر می گیرد، و شامل مواد 
شیمیایی پایه و مواد شیمیایی متنوع نیز 
می شود و به مواد شیمیایی تخصصی و 

کشاورزی منتهی می شود(.
سود  حاشیه  اختالف   ،2010 سال  در 
کسب و  کم سودترین  بین پرسودترین و 
کارها در زنجیره ارزش صنایع پایین دستی 
مشابه،  طور  به  بود.  رسیده  درصد  به 8 
در چهار زیربخش تولیدکننده صرف مواد 
متنوع،  پایه،  شیمیایی  )مواد  شیمیایی 
اختالف  میزان  کشاورزی(  و  تخصصی 
اختالف  کنون  ا و  است  یافته  کاهش 
این  از 1 درصد است.  کمتر  حاشیه سود 
پایین  صنایع  در  سود  حاشیه  همگرایی 
دستی ممکن است تعجب برانگیر باشد، 
زیرا کسب و کارهای پایه بسیار خوب عمل 
کرده اند در حالی که کسب و کارهای متمایز 

تخصصی(  و  کشاورزی  شیمیایی  )مواد 
گذشته  برتری خود را نسبت به چند سال 

از دست داده اند )نمودار 3 را ببینید(.
نگاه  شرکت ها  این  وضعیت  به  گر  ا
دقیق تری بکنیم، برخی از تغییرات جالب 
در همه زیربخش ها نشان می دهد. برای 
به  که  شرکت هایی  از  درصد   60 مثال، 
شرکت های  فهرست  در  نامشان  تازگی 
گرفته است هم اندازه یا  پایین دستی قرار 
که نشان  کرده اند،  باالتر از متوسط عمل 
که آنها جلوتر از رقبای  دهنده این است 
از  بازار  با نیروهای جدید  ارتباط  خود در 
طریق استراتژی های متمایز و فرآیندهای 
عصر جدید هستند. حاال باید ببینیم هر 
یک از این شرکت ها چگونه در بخش های 

کرده اند؟ مختلف اقدام 

پاالیشگران ساده و پیچیده
گرچه فهرست پاالیشگران تغییر چندانی  ا
که  پاالیشگری  تقریبا هر   . نداشته است 
گذشته سودآور بوده است  در چند سال 
هنوز هم در همان مدار حرکت می کند، 

نمودار 3- کاهش تمایز در طول زنجیره ارزش )سودهای عملیاتی(

منبع: S&P Capital IQ database; Deloitte analysis./ این تحلیل در بیش از 1.350 شرکت در سرتاسر 
که در 7 زیربخش عمده فعالیت می کنند. جهان انجام شده است 

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۲|اسفندماه1399

57



از  درصد   40 تنها  گذشته  سال   10 در 
متوسط  از  باالتر  بازدهی  پاالیشگران 
با  شرکت ها  این  از  درصد   31 و  داشتند 

ضرر رو زیان مواجه شدند.
ک نفت سبک باعث شد تا  مزیت خورا
بسیار از پاالیشگران ساده در ایاالت متحده 
کارایی  هم  گرچه  ا شوند،  منتفع  آمریکا 
چندین  بازدهی  مدیریت  هم  و  عملیاتی 
پاالیشگر ساده در جهان را به چالش کشید 
–از اواخر سال 2018 میزان سود پاالیشگران 
ایاالت  خلیج  ساحلی  مناطق  در  ساده 
درصد  تا 100  حدود 65  در  آمریکا  متحده 
بیشتر از پاالیشگران پیچیده در سنگاپور 
که از نفت خام دوبی به عنوان  بوده است 

ک استفاده می کرده اند.  خورا

پاالیشگران ادغامی
ادغام عمودی  باالی ورود،  هزینه بسیار 
و زنجیره های عرضه باثبات، چالش های 
جدی برای ورود به این بخش از زنجیره 
به  گرچه،  ا است.  آورده  وجود  به  ارزش 
کل زنجیره  رغم نقش غالب این بخش در 
آن  بازدهی  دستی،  پایین  صنایع  ارزش 
درصد   60- است  صنعت  میانه  حد  در 
متوسط  از  کمتر  بازدهی  شرکت های  از 
داشته اند یا اینکه به سختی توانسته اند 
حفظ  را  خود  موقعیت  گذشته  دهه  در 

کنید(. کنند )نمودار 4 را مشاهده 
گسترده پایه منافع  گرچه، عملیات  ا
ک ارزان قیمت را به  حاصل از عرضه خورا
طور مساوی تقسیم می کند و همچنین 
ریسک های مربوط به تغییرات آب و هوا 
می دهد،  کاهش  شرکت ها  همه  برای  را 
که فرصت  شرکت های اندکی وجود دارند 

های بازار را با اشکال مختلف یا به شکل 
کرده اند. قابل توجهی استفاده 

بازیگر  چندین  بخش  این  در 
منطقه ای همچنان عملکر بهتری نسبت 
این  که  دارند،  پتروشیمی  های  غول  به 
تر  بهینه  استفاده  دلیل  به  عمدتا  امر 
همه  بهینه  عملکرد  خام،  نفت  از  آنها 
روی  بر  بیشتر  تمرکز  و  ثانویه،  واحدهای 
و  بوتادین  )مانند  تر  سنگین  محصوالت 

انواع آروماتیک ها( است.
به عنوان مثال سود حاصل از پاالیش 
برای بازیگران عمده آسیا در سطح 4 تا 5 
دالر آمریکا به ازای هر بشکه بیشتر از رقبای 
منطقه ای بوده است، در حالی که نرخ بهره 

برداری آنها همچنان بسیار باال است.

تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
پایه

برای  خام  نفت  قیمت  که  شرایطی  در 
و  است  بوده  پایین  طوالنی  دوره  یک 
ک های اولیه )مانند اتان و پروپان(  خورا
به وفور در دسترس هستند، این بخش 
از صنایع پایین دستی شاهد حضور 118 
شرکت جدید در بازار رسمی سهام در 10 
حدود  )یعنی  است  بوده  گذشته  سال 
کل  در  جدید  شرکت های  از  درصد   50

صنایع پایین دستی(. 
از  یکی  وارد  شرکت ها  این  اما 
منشعب ترین بخش های صنعت پایین 
که  دستی شده اند- بیش از 650 شرکتی 
آمریکا  ایاالت متحده  این صنعت در  در 
بالغ  متوسطی  درآمد  می کنند،  فعالیت 
چگونه  دارند.  آمریکا  دالر  میلیارد   1 بر 
صنعت  این  در  قبل  از  که  شرکت هایی 

شرکت های  که  داده اند  اجازه  اند  بوده 
جدید وارد این فضای منشعب شوند؟

عمدتا  که  واردها،  تازه  این  عملکرد 
در  که  هستند  کوچکی  شرکت های 
کرده اند،  آغاز  را  خود  فعالیت  چین 
شرکت هایی  است.  بوده  متنوع  بسیار 
انعطاف  اندک،  اقتصادی  صرفه های  با 
ک،  خورا مورد  در  اندک  پذیری 
و  انرژی  و  ک  خورا باالتر  هزینه های 
پالستیک  شلوغ  بسیار  بازار  در  حضور 
بسیار  عملکر  شنژن(  شرکت  )مانند  ها 

نامناسبی داشته اند.
برعکس، شرکت هایی با شبکه واسطه 
ای/ توزیع بسیار قوی، حضور در بازارهای 
دارای رشد باال مانند بردهای الکترونیکی 
گریدهای  بر روی  باتری، و متمرکز  و مواد 
مختلف از محصولی مشابه )مانند دوده( 
پوشش  تحت  را  بسیاری  صنایع  که 
خدمات خود قرار می دهند باعث شده اند 
که شرکت هایی مانند وست لیک کمیکال و 
سانستون دوالپمنت عملکرد خود را حفظ 

کنند. 
که از قبل  از سوی دیگر، شرکت هایی 
در این بخش حضور داشته اند –به ویژه 
که انعطاف پذیری باالیی در مورد  آنهایی 
ک  ک داشته اند )نه اینمه تنها به خورا خورا
حضور  باشند(،  داشته  دسترسی  ارزان 
متنوع در بازارهای مختلف و با محصوالت 
مختلف، تمرکز بر روی راه حل های پلیمری 
پیشرفته، و استراتژی چندجانبه نگر برای 
حفظ موقعیت در بلندمدت –در دوره های 
رونق  و  رکود  از  اعم  مختلف  اقتصادی 

عملکرد مناسبی داشته اند. 

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره14۲|اسفندماه1399

58



شیمیایی  مواد  تولیدکنندگان 
متنوع

گروه تولیدکنندگان مواد شیمیایی متنوع 
یکی از با»ثبات« ترین بخش ها در زنجیره 
ارزش صنایع پایین دستی باقی مانده اند 
و »ارزش سهام« خود را در حدود 14 درصد 
در سرتاسر زنجیره ارزش حفظ کرده است. 

کنیم  آغاز  بخش  این  با  گر  ا وقاع،  در 
پیشنهادهای متمایز و آغاز استراتژیک در 
کل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی جزو 
گزینه های اجتاب ناپذیر شده اند، و البته 
این نکته را هم در نظر بگیریم این بخش، 
بخشی است که در آن هم اختالالت مربوط 
به  مصرف  نهایی  بازار  هم  و  ک  خورا به 

شدت تاثیرگذار بوده اند.
بازار  کلی  با سطح  در مقایسه  گرچه  ا
این بخش نسبت به تحرکات بازار باثبات 
و  باال  به  رو  حرکات  برخی  است،  بوده 
هستند.  مشهود  آن  در  هم  پایین  به  رو 
که تمرکز قوی بر تحقیق  برخی شرکت ها 
ارتباط  در  مشتریان  با  و  دارند  توسعه  و 
اندازه  از  ناشی  مزیت  وجود  با  نیستند 
که  حالی  در  هستند،  مشکل  دچار  خود 
از  گیری  بهره  با  شرکت ها  از  دیگر  برخی 
توسعه استراتژیک و ورود به اقتصادهای 
پر رشد آسیایی و عملکرد بهینه در تولید 
کارایی انرژی را  که  محصوالت زیرساختی 
فناوری  آب،  تسویه  مانند  دارد  دنبال  به 
سود  حاشیه  سبک  نقلیه  وسائط  و   5G

بسیار باالیی بدست آورده اند. 

تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
تخصصی )شامل مواد 

شیمیایی کشاورزی(
پایین  صنایع  بخش های  همه  میان  در 
تولید  بخش  که  رسد  می  نظر  به  دستی 
مواد شیمایی تخصصی شاهد بیشترین 
میزان اختالل در بازار مخصوصا اختالالت 
نهایی مصرف  بازارهای  تغییر در  از  ناشی 
شرکت های  جلوی  به  رو  حرکت  رشد  و 
پاالیشی ادغامی/مواد شیمیایی متنوع در 
این صنعت بوده اند. این بخش به تدریج 
زیرا  از دست می دهند،  را  برتری«  »نشان 
سهم بازار جذب سرمایه به اندازه 5 واحد 
کاهش یافته و در طول 3 تا 4 سال  درصد 

گذشته به 36/5 درصد رسیده است. 
این  در  جدید  بازیگران  این،  بر  عالوه 
بخش شرایط را برای شرکت هایی که از قبل 
کرده اند، زیرا به  حضور داشته اند سخت 
نظر می رسد آنها از شرکت های قدیمی جلو 
افتاده اند یا خود را با تغییرات آتی هماهنگ 
که  رسدتازه واردانی  می  نظر  به  کرده اند. 
محصوالت  پرتفوی  روی  بر  تمرکزشان 

بازخوردهای  است  غیرآالینده  و  متمایز 
گرفته اند زیرا این  گذاران  بهتری از سرمایه 
ویژگی ها باعث شده تا آنها از نظر تحرک و 

پایداری جلوتر باشند.
 برخی از شرکت های موفق تولید مواد 
دچار  را  بخش  این  کشاورزی  شیمیایی 
اختالل می کنند یا همگنی موجود در این 
کار را با  بخش را از بین می برند، آنها این 
توسعه یادگیری ماشینی و توانمندی های 
به  که  برند  هوش مصنوعی به پیش می 
کشاورزان کمک می کند تا گونه های خاص 
کرده یا حتی احتماال  گذاری  آفات را هدف 
کشاورزان  برای  را  جدیدی  افزوده  ارزش 

ایجاد کنند. 
همگرایی حاشیه سود و عدم برابری 
کی از این  عملکردها در میان شرکت ها حا
است که همین حاال هم این صنعت دچار 
گر همین روند  اختالل شده است. حتی ا
جاری ادامه پیدا کند، توسعه ای که در دهه 
آینده ایجاد می کند، بی سابقه خواهد بود. 

نمودار 4- نیروهای بازار شرکت ها را از نظر مقیاس عملکرد مجددا توزیع کرده اند

در  تغییر  اساس  بر  را  شرکت ها  سهم  درصد   /.S&P Capital IQ database; Deloitte analysis منبع: 
کنون نشان می دهد. عملکرد آنها از سال 2010 تا
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گزارشی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: 

ݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤ جاݤݤݤݤݤمعݤݤݤݤݤ؟ تصوݤݤݤݤݤیر
ترجمه

قسمت دوم

1. روش تحقیق
1.1. نمونه

تحلیل  کاری  قالب  توجیه  بر  عالوه 
و  بررسی  مقاله  این  هدف  محتوا، 
تحلیل  با  کاری  قالب  کاربرد  تشریح 

گزارشات شرکت های بلژیکی است.
کاری را می توان برای  گرچه قالب  ا
کتبی)نظیر  متون  انواع  همه  تحلیل 
گزارشات وب سایت ها(، مورد استفاده 
مطالعات  کثریت  ا اساس  بر  داد،  قرار 
کمبل   ،2010 همکارات  و  یک  قبلی،) 
گزارشات  از  یک  هر   ،)2004 و   2000
ساالنه 200۵ شرکت ها به عنوان پایه و 
اساس آنالیز استفاده شد. این تصمیم 
این  اول  می باشد.  دلیل  دو  اساس  بر 
در  مهمی  نقش  ساالنه  گزارش  که، 
اجتماعی  پذیری  مسئولیت  فعالیت 
شرکت ها دارد زیرا دارای توزیع وسیعی 
کمپانی  سایت  وب  در  اغلب  و  بوده 
ابزار  یک  چون  و  است  دسترس  قابل 
که توسط شرکت ها برای  مهمی است 
برقراری ارتباط با سهام داران استفاده 
 ,Adams, Hill, & Roberts( می شود
 Neu et  ;199۵  ,.Gray et al  ;199۸
al., 199۸(. به عالوه، مطالعات روی 
 ,Rankin  &Deegan((داران سهام 

 O’Dwyer, Unerman, &  ;1997
 )2004  ,1994  ,Tilt  ;200۵  ,Hession
ساالنه  گزارش  که  دهد  می  نشان 
مهم  اطالعاتی  منبع  یک  تواند  می 
کمپانی  بیشتر  که،  این  می باشد. دوم 
گزارش های تلفیقی و یک  های بلژیکی 
کنده  گزارش های پرا پارچه را نسبت به 
 .))200۵  ,KPMG((دهند می  ترجیح 
کنده  پرا گزارش  که  کمپانی   ۸ حنی 
گزارشاتی  دارای  نیز  کردند  منتشر  را 
ساالنه  عملکرد  خصوص  در  رفتاری 

مطالعات،  این  با  مطابق  بودند.  خود 
 Branco & ;2010 ,.e.g., Beck et al((
Rodrigues, 200۸((، همه بخش های 
گزارشات مالی  گزارشات ساالنه قبل از 

در آنالیز گنجانده شدند.
گزارشات  بلژیک،  قانون  اساس  بر 
باره  در  اطالعاتی  حاوی  باید  ساالنه 
تا  محیطی  زیست  و  کاری  عملیات 
توسعه  از  کافی  درک  برای  که  حدی 
الزم باشند. با این حال، این قانون به 
و  نیامده  در  اجرا  مرحله  به  کامل  طور 
کونه لیست جامعی در خصوص  هیچ 
هم  ندارد.  وجود  نظر  مورد  ایتم های 
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گونه ملزومات اطالعاتی برای صنایع مختلف وجود ندارد. از این رو،  چنین هیچ 
گزارشات CSR تا حدودی اختیاری است. افشای 

نمونه مورد استفاده در این مطالعه مقطعی، شامل تمام شرکت بلژیکی ذکر 

شده در یورونکست بروکسل بود.
ما در شرکت های تجاری عمومی از 
مواردی استفاده کردیم که احتمال زیاد 
و  )برانکو   CSR اطالعات  افشای  در 
گری و همکاران، 199۵؛  رودریگز، 200۸؛ 
از  داشت.  وجود   )2007 گری،  و  میلن 
جمع  به  قادر  ما   ، اولیه  شرکت   12۸
گزارش ساالنه سال 200۵ بودیم  آوری 
و 10۸ شرکت یا به طور مستقیم از وب 
سایت شرکت ها )100 گزارش( و یا پس از 
درخواست از طریق پست الکترونیکی 
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گرفتند. گزارش( مورد بررسی قرار   ۸(
توجه  با  عمومی  ستد  و  داد  شرکت 
کدهای NACE و SIC به  به دو رقم اول 
اساس  بر  که  شد،  داده  نسبت  صنایع 
نشان   1 جدول  بود.   Belfirst مطالعات 
ها  شرکت  جزو  حدود ٪22  که  دهد  می 
تولید  جزو  درصد  به 14  نزدیک  و،  تابعه 
و  ک  امال ها  شرکت  از  کنندگان،٪12.0 
 ٪9 از  بیش  کمی  و  هستند  مستغالت 
شامل الکترونیک و اطالعات و ارتباطات 
خرده  می باشند.   .)ICT( آوری  فن  و 
فروشی و شرکت خدماتی هر دو به ترتیب 
کردند در حالی  ، 11.1٪ از نمونه، را توجیه 
که شرکت ها مواد شیمیایی و مواد غذایی 

و آشامیدنی5.6٪ را شامل می شدند.

2.1. فنون تحلیل محتوا
گزارش،  جامعیت  سطح  ارزیابی  برای 
شد.  ایجاد  محتوا  تحلیل  کاری  قالب 
تحلیل محتوا را می توان به صورت روش 
کروه های متعدد بسته  کردن متن به  کد 
کرد)وبر  تعریف  انتخابی  های  معیار  به 
1990(. این روش به طور مکرر برای درک و 
توصیف الگوها در گزارشات CSR استفاده 
گاتیر و ابی سکارا 2006(. یکی  شده است) 
این  خصوص  این  در  مهم  های  نقد  از 
تحلیل  مطالعات  از  بسیاری  که  است 
برای  کافی  اطالعات  گونه  هیچ  محتوا 
تحلیل  انجام  روش  و  چگونکی  درک 
 Beattie &((گذارند محتوا در اختیار نمی 
 Striukova, Unerman, ;2007 ,Thomson
Guthrie &, 2008((. از این رو این بخش 
به طور مفصل به روش های اتخاذ شده 

برای تحلیل محتوا می پردازد.

۱.۲.۱. ساختار کد گذاری
که در شکل 1 دیده می شود،   همان طور 
بعد  دو  از  متشکل  گذاری  کد  ساختار 

است:
1- محتوا

2- نوع اطالعات. نخستین بعد شامل دو 
سطوح است الف. زمینه ها ب. ایتم ها. 
هر دو بعد به طور مفصل ذیال مورد بحث 

گرفت. قرار خواهند 
ساله  سه  یا  و  دو  ها  گزارش  3-برخی 

هستند
کمپانی بلژیک دارد.  کد  4- این اشاره به 

مقاالت در ژانویه 2006 نوشته شده و در 
مجله مانیتور بلژ 2006 منتشر شدند.

در  اجتماعی  گزارشات  گرچه  ا  -5
کمپانی  گزارشات ساالنه اختیاری است، 
کنند  کامل  ها باید یک Bilan Social, را 
گزارش ساالنه شرکت است  از  که بخشی 
این  با  است.  نشده  ارایه  دولت  برای  که 
گزارش  حال این Bilan Social, بخشی از 
سایت  وب  در  موجود  توزیعی  ساالنه 

گروه وجود ندارد. شرکت نیست زیرا در 
 Nomenclature اختصار   NACE  -6
 générale des Activités économiques

 dans les Communautés Européennes

شکل 1:ساختار برنامه نویسی
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است. SIC اختصار طبقه بندی صنعتی 
استاندارد است.

 Bureau van از  دیتابیسی   Belfirst  -7
و  مالی  های  داده  دارای  که  است   Dijk
کمپانی های بلژیکی  کمپانی در خصوص 

است.
یک  دارای  نویسی  برنامه  ساختار 
گذار برای  درخت برنامه نویسی است. رمز 
اطالعات  افشای  از  منطقه  در  بار  اولین 
تصمیم می گیرد، سپس در مورد افشا و در 
نهایت در مورد نوع اطالعات تصمیم می 
 Krippendorff گیرد.. با توجه به مطالعات
در  نویسی  برنامه  ساختار  یک   ،)2004(
مزایای  دارای  درختی  تصمیم  یک  قالب 
می  حداقل  به  معیاری  ابهام  است:  زیر 
گیری می  رسد ، ب- طرح های تصمیم 
تعداد  کاهش  موجب  شدت  به  تواند 
روش های جایگزین شود ، ج -طرح های 
گیری می توانند از عدم اطمینان  تصمیم 
کالس های تعریف شده سطوح  ناشی از 
مختلف و یا همپوشانی در معنا جلوگیری 
ابعاد  شامل  ثبت  هنگام  د-در  و  کند 
تصمیم  های  برنامه  قضاوت،  مختلف 
گیری فرصت برای تعیین هر یک به طور 

گانه را می دهد. جدا

۲.۲.۱. محتوا: GRI به عنوان 
مرجع

خصوص  در  اجماعی  گونه  هیچ  گرچه  ا
گاتری و  گزارش GRI وجود ندارد)  مفهوم 
همکاران 2008(، تحلیل محتوای مناسب 
کی از این است که ساختار کد گذاری بر  حا
 Beattie((کی است از مفاهیم اشترا گرفته 
 .))1995 ,.Gray et al ;2007 ,& Thomson
گزارشات پایداری  از این رو، رهنمود های 
نقطه  یک  جهانی  گزارشات  ابتکارات  و 
کد  ساختار  ایجاد  برای  مناسب  شروع 
کاری GRI جهانی  گذاری است زیرا قالب 
است  المللی  بین  پذیرش  دارای  و  است 
کاری مهم  قالب  و یک  )المبرتون 2005( 
گانه می باشد  گزارش سه  کاربرد خط  برای 
وسیعی  طیف  توسط  آن  نویس  پیش  و 
)رینولد  است  شده  ارایه  متخصصان  از 
های  رهنمود  عالوه  به   .)2008 یاتوس  و 
قابل  آسانی  به   GRI سایت  وب  در   GRI

دسترس است.
به  مورد  اقتصادی  عملکرد  آیتم 
گزارش  بود.  محدود  داوطلبانه  افشای 

پرداخت   ، عملیاتی  های  هزینه   ، درآمد 
مدیره  هیئت  اعضای  و  کارکنان  غرامت 
و  گذاران  سرمایه  به  پرداخت  و  درآمد   ،
دریافت  مالی  کمک  نهایت  در  و  دولت 
دو  هر  در  کامل  طور  به  دولت  از  شده 
گزارشگری  المللی  بین  استانداردهای 
شرکت  امور  اداره  کد  یا  و   )  IFRS  ( مالی 
آن  تبع  به  و  شده  داده  پوشش  بلژیکی 
نظر  در  داوطلبانه  عنوان  به  تواند  نمی 
گرفته شود . این تغییرات همچنین برای 
کثر مطالب اجتماعی  پیشبرد مقایسه با ا
و زیست محیطی و مطالعات تحلیلی الزم 

بود. .
به عنوان   GRI از  از مطالعات  برخی   
 . همکاران  و  گوتری  مانند  خود  مرجع 
زمینه  کامال   )2008( اند.  کرده  استفاده 
که  گیرد. از آنجا  اقتصادی را در نظر نمی 
که این زمینه دارای  کنیم  ما احساس می 
اثرات  مورد  در  مهم  اطالعات  سوابق 
غیرمالی  ذینفعان  بر  مستقیم  اقتصادی 
و  )آدامز  خیریه  امور  به  کمک  مانند   ،
همکاران  و  گری   . 1995؛   ، همکاران 
1995 خطرات و فرصت توجه به مسائل 
اجتماعی و زیست محیطی و Cormier و 

شکل GRI :2 به عنوان مرجع برای محتوی بعد
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تصمیمات   ، می باشد   ) همکاران، 2005 
ما عمدتا موردی بوده ، و نام آن را ' اثرات 
اقتصادی مستقیم می نامیم. این رده در 
اقتصادی  تاثیر  حال حاضر شامل هر دو 
تاثیر  و  مالی  سهامداران  در  شرکت  این 
و  اجتماعی  مسائل  از  ناشی  اقتصادی 

زیست در شرکت می باشد.
‘شیوه  ‘اقتصادی’،  های  زمینه  در 
کار مناسب “و” حقوق بشر “،  کار و  های 
و در مورد” انطباق “از برخی شاخص ها 
می  استفاده  شرایط  برخی  رعایت  برای 
به  مربوط  اطالعات  این،  بر  عالوه  شود. 
می  قانون  نقض  تعداد  مثال،  عنوان  به 
زیست’،  ‘محیط  های  زمینه  در  تواند. 
بسیار   “ جامعه  “و”  پذیری  ‘مسئولیت 

مفید باشد. 
انواع  همه  برای  دستورالعمل  این 
ما  به  و  شده،  گرفته  نظر  در  ها  شرکت 
امکان می دهد تا ساختار برنامه نویسی 
 )2003 )ویلیس،  مختلف  صنایع  برای  را 
دستورالعمل  نهایت،  در  کنیم.  اشتقاق 
گزارش  GRI یک ساختار مروری بر اساس 
گذارد.. می  اختیار  در  مطالب   CSR
مطالب پایه را به شش حوزه )اقتصادی، 
کار و  محیط زیست، انسان حقوق، شیوه 
کار مناسب، مسئولیت پذیری، و جامعه( 
ببینید(  را   2 )شکل  موارد  چندین  و 
این رویکرد می  کنند..  دیگر تقسیم می 
به  محتوای  تحلیل  و  تجزیه  از  افزاید: 
کمک  تکرار  و  به شفافیت  طور مستقیم 
که محققان دیگر نیز می  که  کند چرا  می 
تعیین  برای  دستورالعمل  این  از  توانند 

کمک بگیرند. گزارش  زمینه و نوع 

3.۲.۱. انواع اطالعات
که شرکت بایستی  GRI بیانگر این است 
و  )راهبرد  اطالعات  مختلف  انواع 
شاخص  و  مدیریتی  پروفایل،رویکرد 
ایتم  یک  که  زمانی  را  عملکردی(  های 
کند در اختیار بگذارد. CSR را منتشر می 
که این مقوله ها به  با این حال از ان جا 
طور مشخصی تعریف نشده هستند این 
کاربر برسد )ارتباطات  پیام نمی تواند به 
که  رسد  می  نظر  به  بعالوه  شخصی( 
مقوله ها با هم همپوشانی داشته باشند 
نوع   3 انواع  بین  بعد  دومین  بنابراین 
کار های روبرتسون و  اطالعات بر اساس 
 2006 تیسجفری  وان  و   1996 نیکلسون 

تفکیک قائل می شود.
چشم انداز و اهداف: بر اساس مطالعه 
این مقوله شامل  وانتیجسفری 2006  ی 
و  اهداف  خصوص  در  اطالعاتی  افشای 
ارزش هاست. همچنین این مقوله طیف 
وسیعی از ارزش های CSR )کاهش مصرف 
بالغت  به  اشاره  و  داده  پوشش  را  انرژی( 
و  روبرتسون  اول  سطح  کلی  فصاحت  و 

نیکلسون 1996 دارد.
گر چه GRI مکمل هایی   پانویس8- ا
کرده است  را برای یک سری صنایع ایجاد 
را مهم  این رهنمود ها  این حال هنوز  با 
ی  تهیه  ساختار  عطف  ی  نقطه  ترین 
گزارش پایداری GRI می داند این رهنمود 
گزارش  اصلی  محتوای  بررسی  به  ها 
پرداخته و برای همه ی سازمان ها صرف 
هستند.  مناسب  ها  ان  ی  اندازه  از  نظر 
که  کنند  ان ها تشکیل فونداسیونی می 

مبنای همه ی گزارشات GRI است.
سرویس  هماهنگی  مرکز  پانویس9- 

ی  کننده  ارزیابی  و   GRI خدماتی  های 
گزارشات پایداری.

از  ،برخی  مثال  برای  پانویس10- 
شاخص های عملکردی به نظر می رسد 
که موجب شفاف شدن عملیات مدیریتی 
می شوند. عملیات کاری زیر و نیز شاخص 
است.  موضوع  این  از  ای  نمونه  عملکرد 
یادگیری  و  مهارت  مدیریت  های  برنامه 
استخدام  قابلیت  از  حیات  ی  دوره 
کمک به ان ها برای مدیریت  کارمندان و 

حرفه ای شغلی خود کمک می کند.
با  مشابه   :)  MA( مدیریتی  رویکرد 
مقوله  این   2006(  Vuontisjärvi ی  گفته 
 CSR مسائل  حل  چگونگی  بررسی  به 
اتخاذ  های  روش  و  عملیات  توصیف  با 
شده توسط شرکت پرداخته و مربوط به 
که  دومین سطح یعنی تالش ویژه است. 
کار های روبرتسون و نیکلسون  در سلسله 

1996 دیده می شود.
شاخص های عملکردی)PI (: مشابه 
این   2006(  Vuontisjärvi ی  گفته  با 
کننده ی دستاورد های  مقوله منعکس 
کمی  های  معیار  ی  ارائه  با   CSR واقعی 
 . است   CSR عملکرد  گیری  اندازه  برای 
محدود  حدودی  تا  مقوله  سومسن  این 
 Robertson and ی  مقوله  سومین  از  تر 
Nicholson‘s موسوم به اجرا و پایش است 
هدف  رویکرد  اصلی  عنصر  حال  این  با 
 Robertson and Nicholson‘s که  گذاری 
گیری عملکرد  کردند اندازه  ان را توصیف 
 CSR منابع  اساس  بر  مثال  برای  است. 
 ,.Gray et al ;2004 ,.Al-Tuwaijri et al(
سری  ،یک   )1982  ,Wiseman  ;1995
کیفی وجود  گزارشات  گزارشات موسوم به 
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گر شرکت تعداد نفوذ ها  دارد با این حال ا
کند این  و یا تعداد ورشکستگی ها را اعالم 
بود.  PIخواهد  به  موسوم  اضافی  گزارش 
زیرا  کرد  توجیه  توان  می  را  اختالف  این 
یک  مواقع  برخی  که  است  این  حقیقت 
عملکرد  شاخص  کمتر  ها  مزایده  سری 

شرکت هستند.

4.۲.۱. قابلیت اطمینان
 Milne  ,)2004(  Krippendorff رویکرد  ما 
 and Neuendorf  )1999(  and Adler
که  )2002 را برای حصول اطمینان از این 
گفته ها دارای  تعاریف مقوله ها یا تحلیل 
کنیم. اطمینان هستند و یا نه دنبال می 

که ساختار برنامه نویسی  قبل از این 
مقوله  تعاریف  ایا  که  این  شود  استفاده 
نه  یا  و  هستند  عملی  مختلف  های 
فراین شامل  این  گرفت  قرار  مورد تست 
طور  به  که  بود  تستی  نویس  برنامه   3
ساختار   . کردند  می  کار  هم  از  مستقل 
برنامه  ی  اولیه  قوانین  و  نویسی  برنامه 
 GRI های  رهنمود  اساس  بر  که  نویسی 
برای  فوق  موارد  از  استفاده  با  هستند 
 CSR افشای اطالعات  و ثبت  شناسایی 
از  بعد  شد.  ازمایش  ساالنه  گزارش  در 5 
گرفته و مقایسه  ان نتایج مورد بحث قرار 
شدند. بعد از این مرحله ساختار برنامه 
و  شد  اصالح  خفیفی  طور  به  نویسی 
یافتند.این  تغییر  گیری  تصمیم  قوانین 
گزارش جدید تا زمانی  فرایند سپس با 5 
موافقت  نویس  برنامه   3 ی  همه  که 
با  یافت.  مرحله(ادامه   2 از  کنند)بعد 
 Krippendorff های  گفته  به  توجه 
این   2002(  and Neuendorf  )2004(

تصادفی  هایی  نمونه  ساالنه  گزارشات 
گفته  کل بودند.بر اساس  از نمونه های 
از 15  هایی  نمونه   2002(  Neuendorf ی 
گذاری و برنامه  کد  گزارش ساالنه مجددا 
برنامه  طرح  تحت  سپس  و  شد  نویسی 
گرفت..تعدیالت  نویسی اطالح شده قرار 
در ساختار برنامه نویسی 1( برای افزایش 
تحلیل  مطالعات  با  مقایسه  قابلیت 
اجتماعی 2(  و  محتوای زیست محیطی 
همه  که  این  از  اطمینان  حصول  برای 
محتوا  تحلیل  کاری  غالب  در  ایتم ها  ی 
اند و 3(برای به دست اوردن  گرفته  قرار 
زمینه های خاص و ایتم هایی با قوانین 
شدند.  ایجاد  مشخص  گیری  تصمیم 
طور  به  را  شده  انجام  تعدیالت   2 شکل 
که  کنید  توجه  دهد.  می  نشان  مفصل 
یک  هر  به  مانده  باقی  به  موسوم  ایتم 
این  است.  شده  افزوده  ها  زمینه  این  از 
است  ان جهت مهم  از  مانده  باقی  ایتم 
که افشا های خاص اطالعاتی مربوط به 
با  گیرد  را در نظر می  از زمینه ها  هر یک 
زمینه  این  ایتم های  از  ج  خار حال  این 
است)گری و همکاران 1995(.این ایتم در 
گنجانده نشده است زیرا بایستی  تحلیل 

به طور مجزا تحلیل شود.
گیری  مجموعه ای از قوانین تصمیم 
گرفته از فرایند های تعدیل  که بر  جامع 
هستند موجب تقویت اطمینان پذیری 
)Milne & Adler, 1999( و هدف مندی 
برنامه  به  قوانین  زیرا  شود  می  مطالعه 
نویسان مستقل امکان شناسایی دقیق 
روش های مربوط به مقوله های خاص 
 .)1999 همکاران  و  گری  دهد)  می  را 
دفترچه  یک  گیری  تصمیم  قوانین  این 

خود  توسط  که  دارند  گیری  تصمیم  ی 
برنامه نویس ایجاد شده و در فرایند های 
تعدیل برای کمک به دیگر برنامه نویسان 
و  نویسی  برنامه  تصمیمات  خصوص  در 
گذاری در مراحل نهایی استفاده می  کد 
این  همچنین   )2010  ,.Beck et al(شود
دفترچه به طور جامعی در سراسر فرایند 
می  استفاده  نهایی  نویسی  برنامه  های 

شود.

5.۲.۱. قابلیت اطمینان 
برنامه نویسی

این  به  نویسی  برنامه  اطمینان  قابلیت 
گذاری  کد  های  داده  که  است  معنی 
حقیقت  در  محتوا  تحلیل  توسط  شده 
برای  هستند  اطمینان  قابلیت  دارای 
ها  کد  این  اطمینان  قابلیت  از  حصول 
گزارشات با استفاده از 3 شخص  همه ی 
برنامه نویسی شدند. تنها یک محقق در 
نهایی  ی  مرحله  این  در  تعدیل  فرایند 
گذار یا برنامه  کد  که به ان  وجود داشت 
گذار دیگر  کد  گویند.دو  نویس اصلی می 
بی تجربه بودند ولی بعدا اموزش دیدند. 
گذاری بین  کد  اختالفات برنامه نویسی و 
پیدا  کاهش  و  بحث  تحلیل  ها  گذار  کد 

کرد)میلن و ادلر 1999(.

۶.۲.۱. شناسایی و کمی سازی 
CSR افشای اطالعاتی

همان طور که در بخش 2 گفته شد، برخی 
گیری  از مطالعات تحلیل محتوا به اندازه 
 e.g.,((حضور و غیاب ایتم ها می پردازند
 Cormier  ;2008  ,Branco & Rodrigues
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که سایرین افشاهای اطالعاتی  Jose & Lee ;2005 ,.et al, 2007( و این در حالی است 
 ,.Gray et al ;2004 ,2000 ,Campbell( کنند گیری می  را در خصوص این ایتم ها اندازه 
Unerman ;2001, 2000(. در این مطالعه، عملیات و روش های قبلی اتخاذ گردید. قبل از 
اصالح حضور یک ایتم و نوع اطالعات، خواندن گزارش برای شناسایی و کد گذاری تک 
تک جمالت دارای اطالعات CSR با تعیین نوع تحلیل محتوا و اطالعات ضروری است. 
بر اساس بسیاری از آنالیز های محتوای اجتماعی و محیطی، این جمله به عنوان واحد 
 Milne & ;1996 ,Milne & Hackston ;2008 ,.e.g., Guthrie et al((آنالیز استفاده شد
Adler, 1999(. با این حال، در معدود مواردی که در آن ساختار پیچیده جمله استفاده 
کد  از لغات حاوی اطالعات معنی دار  گروهی  یا  شد، بخش های منطقی جمالت و 
کد  اساس  ها  آن  منطقی  های  بخش  و  جمالت  احمد 1990(.  و  زگال  شدند)  گذاری 

.)1999 ,Milne & Adler( گرفت زیرا هر دو دارای اطالعات زمینه ای بودند گذاری قرار 
کید بر مالحظات زیست محیطی است.  11-نمونه ای از VG تحت مقوله باقی مانده تا
گزارشات MA در خصوص  گزارشات منصفانه VG می تواند با  که ایا  کردیم  ما بررسی 
ایتم های فوق الذکر ارتباط داشته باشد. با این حال نتایج عکس این قضیه را نشان 

داد.
کیفی اجرا شد.  گذاری اطالعات در برنامه نرم افزار آنالیز  12-عمال، تحلیل محتوا با بار 

کد های مناسب لینک شد. جمالت مربوطه با 

نتایج
گزارشات ساالنه 2005 در شرکت های  کاربرد تحلیل محتوا به  این بخش شامل نتایج 
بلژیکی بوده و قابلیت اجرای قالب کاری را برای پاسخ به برخی سواالت پژوهشی بررسی 

کند. می 
دهد  می  نشان   2 جدول  از   A پنل 
شده  ذکر  بلژیکی  های  شرکت  کثر  ا که 

جدول2: خصوصیات اصلی تهیه گزارشCSR در بلژیک
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)66.7٪( حداقل یک مورد 
شیوه های مناسب و معقول و محل 
 . کردند  گزارش  و  داده  پوشش  را  کار 
شرکت  از  نیمی  به  نزدیک  این،  بر  عالوه 
زیست  اطالعات  از  برخی   )  ٪ 45.4 ( ها 
به  نزدیک  که  حالی  در  کردند  محیطی 
زمینه  در  موضوع  یک  مورد  در   ٪  42
از  بیش  کمی  کردند.  گزارش  اقتصادی 
یک سوم از شرکت ها ) 34.3 ٪ ( برخی 
یک  و   ، پذیری  مسئولیت  اطالعات  از 
چهارم حداقل یک مورد خاص جامعه . 
کردند.تنها چند  گزارش خود لحاظ  را در 
شرکت )10.2٪( برخی از اطالعات حقوق 
تایید  یافته ها  این   . کردند.  بشررا فاش 
که شرکت های بلژیکی تمایل  کنند  می 

دارند تا بر جنبه های کاری متمرکز شوند. 
کنید)  ، 2007 مراجعه  )به مطالعه فوریه 
در مجموع، 79 شرکت ) 73.1 ٪ ( برخی 
مورد  یک  در  حداقل   CSR اطالعات  از 
در  بخش  این  تمرکز  زیرا  کردند  فاش  را 
که   ،  CSR جامع  گزارش  سطح  ارزیابی 
نقش مهمی در چارچوب تحلیل محتوا 
دارد و باقی مانده از بخش نتایج توسط 
سطح  واقع،  در  شد.  گزارش  شرکت   79
گزارش جامع فقط مربوط به زمانی است 
که یک شرکت افشا ی برخی از اطالعات را 

گیرد. بر عهده می 
ستون آخر در پنل B نشان می دهد 
شرکت   79 توسط  ایتم   565 جمعا  که 
کی  گزارش شدند. به عالوه، این پنل حا

ایتم ها  همه  درصد   75 که  است  این  از 
گزارشMA و 45.7 درصد  تحت پوشش 
همه ایتم ها تحت پوشش VG بوده اند 
که تنها 36.1 درصد ایتم ها تحت پوشش 

پنل PI می باشند.
نشان   2-4 و   1-4 های  بخش  زیر 
کاری تحلیل محتوا را  که قالب  می دهند 
گزارش های  می توان برای آشکار سازی 
تهیه شده برای دوره 2005 مورد استفاده 
که آخرین  این در حالی است  و  قرار داد 
کاری  که قالب  زیر بخش نشان می دهد 
ایجاد شده می تواند به محققان در ارایه 
 CSRتصویری غنی تر از افشای اطالعات
به  پاسخ  اساس  واقع  در  و  کند  کمک 

بسیاری از سواالت پژوهشی باشد.
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