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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

1400، ســـــــــــــــــال طالیی
 صنعت پتــــــــــروشیمی 

صنعت پتروشـــیمی با بهره برداری از 17 طرح پتروشیمی از خرداد 
کـــرد و در یک  ســـال 99 تـــا خـــرداد ســـال 1400 به تعهد خـــود عمل 
حرکـــت جهشـــی با بهـــره بـــرداری از 17 طرح پتروشـــیمی در ســـال 
کـــم نظیـــری را رقـــم زد، بطوریکه  99 و نیـــز 1400، ســـالی طالیـــی و 
گـــذاری 11.4 میلیارد  ایـــن بهـــره بـــرداری از این طرح ها با ســـرمایه 
دالر، ظرفیت تولید صنعت پتروشـــیمی را 25 میلیون تن در ســـال 

داد. افزایش 
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از ســـال 1342 تا سال 1398 
بـــه 65 میلیون تن در ســـال رســـید که این ظرفیت در ســـال99 به 
ک دریافتی صنعت  90 میلیـــون تن در ســـال افزایـــش یافت. خـــورا
گاز و دیگر  پتروشـــیمی در ســـال 99، معادل 40 میلیون تن نفـــت، 
ک ها ) معادل روزانـــه یک میلون تن نفت خام( بـــه ارزش 6  خـــورا

میلیارد دالر بود.
در حال حاضر 64 مجتمع پتروشـــیمی و 3 مجتمع یوتیلیتی 
در صنعـــت پتروشـــیمی ایران در حال فعالیت هســـتند. در ســـال 

1399 صنعت پتروشـــیمی تولید 34 میلیـــون تن محصول نهایی 
کـــه از ایـــن مقـــدار 24 میلیون تن صـــادر و  و قابـــل فروش داشـــت 
10 میلیـــون تن در کشـــور عرضـــه و درآمدی حـــدود 15 میلیارد دالر 
محقق شـــده اســـت. و براســـاس برنامه1400، امســـال 43 میلیون 
کـــه از این  تـــن محصول نهایـــی در این صنعت تولید خواهد شـــد 
مقـــدار 33 میلیـــون تـــن صـــادر و 10 میلیـــون تن در داخـــل عرضه 

می شود.
درآمد صنعت پتروشـــیمی در ســـال 1400 به 21.5 میلیارد دالر 
می رســـد که این رکورد تازه ای در پتروشـــیمی اســـت و این صنعت 
کـــه برای  بـــه صنعتـــی بـــاالی 20 میلیـــارد دالری تبدیل می شـــود 

کشور بســـیار بااهمیت است.
در ســـال 98 صنعت پتروشـــیمی از 9.4 میلیـــارد دالر صادرات 
خـــود 8.1 میلیارد را به ســـامانه نیما تحویـــل داد که تعهد صنعت 
6.7 میلیـــارد دالر بـــود و در ســـال 99 نیز از 9 میلیـــارد دالر صادرات 
کرد و  که بیـــش از تعهد خود بـــود عرضه  خـــود 6.4 میلیـــارد دالر را 
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امســـال نیز پیش بینی می شـــود که از 14.2 میلیـــارد دالر صادرات 
8.2 میلیارد دار به ســـامانه نیما تحویل شـــود.

دربـــاره الزام های توســـعه صنعـــت میتوان به الگوی توســـعه 
کـــرد و بـــا توجه به  هوشـــمند و توجـــه بـــه نیازهـــای داخلی اشـــاره 
ک های در دســـترس باید در نظر داشـــت که الگوی توســـعه  خـــورا
گذشـــته تفاوت دارد و باید ضمن حفظ این شـــرایط به ســـمت  با 
کنیم. در واقـــع از جمله پارامترهای  توســـعه زنجیره ارزش حرکـــت 
توســـعه در صنعـــت می توان بـــه دانش فنـــی، ســـرمایه و انتخاب 
کـــرد . با وجـــود برخی چالـــش ها تامین  هوشـــمند فناوری اشـــاره 
دانـــش فنی میســـر اســـت و بـــا تخصیص بهینـــه منابع مالـــی و در 
گرفتن بحث آب و نیز آمایش ســـرزمین باید به ســـمت توسعه  نظر 

کرد. حرکت 
پیرو ســـخنرانی معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت،  50 طرح 
فعال پتروشـــیمی در صنعت وجود دارد. 5 طرح پتروشـــیمی سال 
جـــاری و نیز 6 طرح تا ســـال 1401 بـــه بهره برداری می رســـند و 39 

طـــرح جهش ســـوم در ســـال های آتـــی به بهـــره بـــرداری خواهند 
ک ترکیبی، پیشران و نیز پروپیلن ظرفیت  رســـید. طرح های خورا
تولید صنعـــت را افزایش خواهد داد و 33 طرح در قالب طرح های 
پیشـــران وجود دارد که 10 طرح مجوزهای الزم را دریافت کرده اند.
ح هایی  شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی آماده اجـــرای طر
 GTTP ح در قالـــب توســـعه زنجیره اســـت، و در این زمینـــه طر
که  اســـالم آباد غـــرب نیز در این راســـتا در حال ســـاخت اســـت 
در ســـال1403 به بهـــره برداری خواهد رســـید. بـــا این توصیف 
گفـــت  توســـعه صنعت بـــا جدیـــت ادامه  مـــی تـــوان به جـــرات 
ک  ح هـــای خورا ح های جهش ســـوم با طر دارد و افـــزون بـــر طر
ترکیبـــی، پیشـــران و نیـــز پروپیلـــن در مجمـــوع ظرفیـــت تولیـــد 
صنعـــت را بـــه 137 میلیـــون تـــن در ســـال 1404 و در نهایت به 
ک صنعت  167 میلیـــون تن در ســـال 1406 می رســـاند و خـــورا
کنون معادل یـــک میلیون بشـــکه نفت خام در روز اســـت  کـــه ا

بـــه 2 میلیون بشـــکه در روز خواهد رســـید.

1400، ســـــــــــــــــال طالیی
 صنعت پتــــــــــروشیمی 
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نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

یم، توسعه صنعت  یم، توسعه صنعت باوجود تحر باوجود تحر
پتروشیمی متوقف نشدپتروشیمی متوقف نشد

یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

کمیســـیون انرژی مجلس شـــورای  نایب رئیس 
گفـــت: باوجـــود تحریـــم، توســـعه صنعت  اســـامی 
پتروشـــیمی متوقـــف نشـــده و پروژه هـــای متعددی 
کـــه بـــا تحریـــم  در ایـــن صنعـــت طـــی ســـال هایی 

مواجـــه بودیـــم بـــه بهره برداری رســـیده اســـت.
توســـعه متوازن، ارزآوری و اشـــتغالزایی ازجمله 
کشـــور  بـــرای  پتروشـــیمی  صنعـــت  دســـتاوردهای 
که ایـــن صنایـــع مانند بســـیاری  اســـت، در حالـــی 

تحریم هـــای  بـــا  کشـــور  اقتصـــادی  بخش هـــای  از 
ناجوانمردانـــه مواجـــه شـــده اند امـــا رونـــد توســـعه 
بخشـــی  ایـــن  دارد،  ادامـــه  قـــدرت  بـــا  همچنـــان 
رئیـــس  نایـــب  ســـاعدی،  قاســـم  صبحت هـــای  از 
در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون 
خصوص صنعـــت پتروشـــیمی و پیشـــرفت های آن 
که در زیر می خوانید: گذشته اســـت  در ســـال های 
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را  پتروشـــیمی  صنعـــت  جایـــگاه 
می کنیـــد؟ مشـــاهده  چگونـــه 

صنعت پتروشـــیمی جایگاه ویژه ای 
کشـــور دارد،  در ظرفیت های توســـعه ای 
همچنیـــن ایـــران رونـــد بســـیار خوبی را 
در راســـتای رونـــق صنعـــت پتروشـــیمی 
داشـــته اســـت، ارزآوری و اشـــتغالزایی از 
جمله دستاوردهای صنعت پتروشیمی 
کشـــور بـــوده اســـت. توســـعه این  بـــرای 
کـــه بایـــد  صنعـــت اهمیـــت زیـــادی دارد 
کـــرد. بـــدون تردیـــد امروز  بـــه آن توجـــه 
گرو  رشـــد و توســـعه صادرات غیرنفتی در 
حمایـــت از صنایعـــی همچـــون صنعـــت 

است. پتروشـــیمی 

اقتصـــاد  در  پتروشـــیمی  صنعـــت 
دارد؟ جایگاهـــی  چـــه  کشـــور 

در  پتروشـــیمی  صنعـــت  نقـــش 
نادیـــده  نمی تـــوان  را  کشـــور  اقتصـــاد 
اســـتفاده  گاز  و  نفـــت  از  بایـــد  گرفـــت. 
کشـــور  بیشـــتری در صنعت پتروشـــیمی 
راه  در  کـــه  موانعـــی  همچنیـــن  شـــود، 
گـــذاری در صنعت پتروشـــیمی  ســـرمایه 
وجـــود دارد باید بـــا اســـتفاده از روش ها 
و تمهیداتی برطرف شـــود، این صنعت، 
صنعتی بزرگ و توســـعه دهنـــده اقتصاد 
کـــه صنعت  کشـــور اســـت. بایـــد بدانیـــم 
پتروشیمی مهمترین ســـهم را در بخش 
کشـــور دارد، از این رو باید روند  صادرات 
توســـعه ایـــن صنعـــت شـــتاب بیشـــتری 
تولیـــد،  ســـال  در  تردیـــد  بـــدون  گیـــرد، 
توســـعه  و مانع زدایی هـــا،  پشـــتیبانی ها 

موجـــب  پتروشـــیمی  بیشـــتر  هرچـــه 
افزایـــش تولیـــد نیـــز خواهد شـــد.

بـــه نظـــر شـــما تحریم هـــا تـــا چـــه 
بـــر رونـــد توســـعه صنعـــت  میـــزان 
اســـت؟ بـــوده  تاثیرگـــذار  پتروشـــیمی 

توســـعه  امـــا،  تحریـــم  باوجـــود 
نشـــد،  متوقـــف  پتروشـــیمی  صنعـــت 
پروژه هـــای متعـــددی در ایـــن صنعـــت 
مواجـــه  تحریـــم  بـــا  کـــه  ســـال هایی  در 
البتـــه  رســـد.  بهره بـــرداری  بـــه  بودیـــم 
بـــا تحریم هـــا در  تجربـــه مواجـــه شـــدن 
که  گذشـــته نشـــان می دهـــد  ســـال های 
گـــر نتوانیـــم بـــه جایگزینـــی درآمدهای  ا
کنیـــم، آســـیب پذیری ما  غیرنفتـــی فکر 
در مقابـــل تحریم ها زیـــاد خواهد بود. در 
این راســـتا پتروشـــیمی ها منابـــع خوبی 
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برای ارزآوری محســـوب می شـــوند. باید 
عرصه هـــای  در  خصوصـــی  بخـــش  بـــه 
ایـــن  از  یکـــی  داد،  میـــدان  مختلـــف 

هســـتند. پتروشـــیمی ها  عرصه هـــا 

بـــه نظر شـــما آیـــا ظرفیـــت داخلی 
در  بیشـــتر  ســـرمایه گذاری  بـــرای 
وجـــود  پتروشـــیمی  پروژه هـــای 

دارد؟
بـــدون شـــک وجـــود دارد. ممکـــن 

اســـت باتوجـــه بـــه تحریم، شـــرایط برای 
جـــذب ســـرمایه های خارجـــی مســـاعد 
بخـــش  در  ظرفیـــت  ایـــن  امـــا  نباشـــد، 
که حضور  خصوصی داخلی وجـــود دارد 
پررنـــگ تـــری در بخـــش ســـرمایه گذاری 
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و تامیـــن مالـــی پروژه هـــای پتروشـــیمی 
ارکان  از  صنعـــت  ایـــن  باشـــد.  داشـــته 
کشـــور بـــوده و بـــا توجه به  مهـــم اقتصاد 
برخـــورداری ایران از امتیـــاز منابع ارزان، 
نیـــروی انســـانی متخصـــص و موقعیـــت 
جغرافیایـــی بی نظیر، ســـرمایه گذاری در 

پتروشـــیمی، یـــک فرصت جـــذاب برای 
می شـــود. محســـوب  ســـرمایه گذاران 

مجلـــس شـــورای اســـامی به ویژه 
کمیســـیون انرژی چگونه می تواند 
بـــه توســـعه و رشـــد هرچه بیشـــتر 

کند؟ کمـــک  ایـــن صنعت 
پتروشـــیمی،  توســـعه  از  مجلـــس 
به ویـــژه بخش پایین دســـتی آن حمایت 
تمـــام  بـــا  پتروشـــیمی  زیـــرا  می کنـــد، 
کشـــور باز  نقـــش مهمی-کـــه در اقتصـــاد 
می کنـــد می توانـــد بـــه محـــور درآمدزایی 
کشـــور تبدیل شود.  و اشـــتغالزایی برای 
کـــه تمـــام هـــم و غم مـــا در حوزه  از آنجـــا 
نفتی جلوگیری از خام فروشـــی اســـت، از 
این رو تقویت و توســـعه پتروشـــیمی ها و 
حتـــی  ایجـــاد پتروپاالیشـــگاه ها ضرورتی 

غیرقابـــل انکار اســـت. 
بنابرایـــن بـــا ایجـــاد تنـــوع در تولیـــد 
می تـــوان  پتروشـــیمی،  محصـــوالت 
ایجـــاد  و  صـــادرات  ارزآوری،  بـــر  عـــالوه  
ارزش افـــزوده، برای جوانان اشـــتغالزایی 

کرد. ایجـــاد  نیـــز 

ســـیزدهم  دولـــت  شـــما  نظـــر  بـــه 
کارهـــا و فعالیت هایـــی  بایـــد چـــه 
بـــرای ادامـــه روند توســـعه صنعت 

انجـــام دهـــد؟  پتروشـــیمی 
معظـــم  مقـــام  کـــه  طـــوری  همـــان 
رهبـــری چندین بار از خام فروشـــی نفت 
نفـــت  وزارت  کرده انـــد،  نگرانـــی  اظهـــار 
نیـــز بایـــد تبدیـــل نفـــت بـــه فرآورده هـــا 
را در اولویـــت خـــود قـــرار دهـــد. بایـــد به 
توســـعه پاالیشـــگاه ها و پتروپاالیشگاه ها 

بـــرای تولیـــد فرآورده های متنـــوع نفتی 
اهمیت باالیی داد. امروز پتروشـــیمی ها 
کشـــور  خـــود یک قطـــب اقتصادی برای 
محســـوب می شـــوند، دولـــت یازدهـــم و 
دوازدهـــم در چند مرحله فرآیند توســـعه 
کـــرد، امـــا ایـــن  پتروشـــیمی ها را تعریـــف 
مراحـــل باید با ســـرعت بیشـــتری پیش 
کـــه از دولـــت آینـــده انتظـــار مـــی رود  رود 

کند. ایـــن ســـرعت را دوچنـــدان 

ســـخن پایانـــی شـــما در خصوص 
صنعـــت پتروشـــیمی چیســـت؟

گـــر بـــه توســـعه صنایـــع  بـــه نظـــرم ا
مشـــخص  برنامه ریـــزی  بـــا  پتروشـــیمی 
کشـــور اهمیت مناســـب داده شـــود،  در 
اقتصـــادی  چالش هـــای  از  بســـیاری 
صنعـــت  ایـــن  شـــد،  خواهـــد  برطـــرف 
می توانـــد نقـــش پررنگ تری در توســـعه 
کنـــد. همچنین  کشـــور ایفـــا  اقتصـــادی 
توســـعه صنعت پایین دست پتروشیمی 
کشـــور  نیز منافع سرشـــاری برای اقتصاد 

بـــه همـــراه دارد. 
بایـــد  صنعـــت  ایـــن  توســـعه  بـــرای 
حرکـــت در مســـیر تکمیل زنجیـــره ارزش 
کلیـــه  گرفتـــه و  مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار 
قـــرار  مدنظـــر  زنجیـــره  ایـــن  حلقه هـــای 
گیرد. امروز صنعت پتروشـــیمی به دلیل 
ارزآوری بسیار، محرک توسعه اقتصادی 
کشـــور محســـوب می شـــود. این صنعت 
اســـت،  بالقـــوه ای  ظرفیت هـــای  دارای 
از ایـــن رو توســـعه و جهـــش آن می تواند 
منابـــع و منافـــع اقتصـــادی بســـیاری را 

کند. کشـــور  نصیـــب 
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پتروشیمی نبض توسعه 
اقتصاد و صنعت ایران

گزارش - سید فواد نبوی

 صنعـت پتروشـیمی ایـران در مسـیر تکمیـل  زنجیـره ارزش قـرار 
گرفته اسـت وآثار و پیامدهای توسـعه  این صنعت  را دررشـد 
صـادرات غیرنفتـی و تحقـق سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی 

کـرد. مـی تـوان ارزیابـی  
رشـد صـادرات غیـر نفتـی  بـه ویـژه  محصـوالت پتروشـیمی بـا 

توجـه بـه افزایـش ظیرفیـت تولیـد  در ایـن صنعـت رو بـه رشـد 
اهـداف  تحقـق  هـدف  بـا  اسـتراتژیک  راهبـرد  یـک  عنـوان  بـه 
اقتصـاد مقاومتـی و دوری از خـام فروشـی، مـورد توجـه تمـام 
کنون پتروشـیمی را می توان نبض توسـعه  ارکان نظام اسـت و ا

کشـور بـه شـمار آورد.

کلیـــد توســـعه صنعـــت نفت اســـت   بـــدون تردیـــد پتروشـــیمی 
گاز  گام نخســـت بـــا خـــام فروشـــی نفـــت و  زیـــرا مـــی تـــوان در 

گام هـــای بعدی فرصت های اشـــتغال  کـــرد و در  خداحافظـــی  
گر بتوانیـــم این صنعـــت را  با هدف  کـــرد و ا بهینـــه ای را ایجـــاد 
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تکمیـــل زنجیـــره ارزش و  تولیـــد محصـــوالت نهایـــی توســـعه 
کشـــور نیز ایجاد خواهد شـــد. دهیم اشـــتغال زایی مطلوبی در 
در ایـــن مســـیر نگاه بـــه صنعت پتروشـــیمی باید بـــه عنوان 
صنعتـــی مولـــد تغییر یابـــد و از آن حمایت شـــود و جایـــگاه این 
صنعـــت بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت اشـــتغال زا در راس تحقـــق 
گیرد تا به عنـــوان یکی از  هـــدف جلوگیری از خام  فروشـــی قـــرار 
پایه هـــای اصلـــی حمایـــت از تولید داخلـــی با توجه بـــه اقتصاد 
مقاومتـــی بتوانیم بـــه هدف های پیش بینی شـــده در چشـــم 

یابیم. دســـت  انداز 

کاهـــش وابســـتگی بـــه درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش نفت 
افزایـــش  اجتماعـــی،  عدالـــت  هـــای  شـــاخص  ارتقـــای  گاز،  و 
ح شـــده در  تولیـــد، اشـــتغال و بهـــره وری از جملـــه مـــوارد مطر
کلی اقتصاد مقاومتی اســـت و در ســـال های اخیر  سیاســـتهای 
و در قالب جهش های دوم و ســـوم  صنعت پتروشـــیمی شاهد 
که زنجیـــره تولید با جدیت در حـــال تغییر و تحول  آن هســـتیم 

بـــا هدف ایجـــاد ارز ش افزوده بیشـــتر اســـت.
کـــه همـــه  مردم  کیـــد دارنـــد  کارشناســـان بـــر ایـــن نکتـــه تا
که وابســـتگی  و ارکان حکومـــت بایـــد تصمیـــم جـــدی بگیرنـــد 
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کنند؛ با  کشـــور را بـــه درآمدهـــای نفتی قطـــع  اقتصـــادی 
که در بلندمدت، منافـــع فراوانی برای ملت  علم به ایـــن 
کوتاه مـــدت همه  مـــا می دانیم  ایـــران به همـــراه دارد و در 
کاهـــش   خام  کنـــد امـــا   شـــاید دشـــواری هایی را ایجـــاد 

کشـــور اســـت. فروشـــی یـــک ضرورت  برای توســـعه 
بـــا توجه بـــه  موارد مـــورد اشـــاره باید در نظر داشـــت 
کـــه افزایش صـــادرات آن هم صـــادرات غیرنفتی  نشـــانگر 
کـــه بـــه منزلـــه توانمنـــدی و  اقتصـــاد ســـالم و پویاســـت 
کشـــور بـــرای ایجـــاد درآمد پایدار اســـت  ظرفیـــت بالفعل 
کند  کشـــور افزایش پیـــدا  و هـــر چـــه صـــادرات غیرنفتـــی 
گســـترده تـــر  فرصـــت حضـــور در بازارهـــای جهانـــی هـــم 
که نتیجه اساســـی ایـــن امر هم شـــکوفایی  خواهـــد شـــد 

کشـــور و اســـتفاده از درآمدهـــای آن اســـت. اقتصـــاد 
پتروشـــیمی ها با شـــتاب در حال پیوستن به زنجیره 
اقتصـــاد و صنعـــت ایران هســـتند و در این مســـیر باید به 
که مزیـــت اقتصـــادی راهبردی  ایـــن نکته توجه داشـــت 
کشـــور پشـــتوانه قدرتمند اقتصاد و صنایع  است و اقتدار 
صنعتـــی، ابـــزاری قوی برای دســـتیابی به توســـعه پایدار 
گـــرو توســـعه زنجیـــره  اســـت، امـــا تحقـــق ایـــن نقـــش در 
ارزش بـــر پایـــه فعـــال ســـازی صنایـــع تکمیلـــی از جملـــه 
صنعـــت پتروشـــیمی و زنجیـــره پاییـــن دســـتی آن اســـت 
و  ایجـــاد ارزش افـــزوده، اشـــتغالزایی، محرومیـــت زدایی 
کشـــور از جمله نقش  و تکمیـــل زنجیـــره تامیـــن صنعـــت 

های پتروشـــیی بـــه عنوان صنعتی پیشـــرو اســـت.
کردکه  آمارها  کیـــد   در ایـــن میان بایـــد بر این نکته تا
که  گرهـــای اقتصـــادی  و صنعتـــی بیانگـــر آن اســـت  و نما
کشـــور، ایجـــاد  صنعـــت پتروشـــیمی در رشـــد اقتصـــادی 
ارزش  ایجـــاد  همچنیـــن  و  ارزآوری  و  اشـــتغال،صادرات 
کشـــور پیشـــتاز اســـت و توســـعه  افـــزوده در میان صنایع 
کشـــور از جمله  متـــوازن منجـــر بـــه رشـــد دیگـــر صنایـــع  
خودروســـازی، نســـاجی و دیگـــر صنعـــت های فعـــال در 
کشـــور می شـــود و بایـــد با تمـــام ظرفیت هـــای موجود از 

کرد. ایـــن صنعـــت پویـــا و رو به رشـــد حمایـــت 
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جهان پتروشیمی

 بخش تولید مواد شیمیایی تخصصی
در ســـال 1967 میـــالدی ســـه شـــرکت پتروشـــیمی در آفریقـــای 
 ،)NCP( جنوبـــی یعنـــی شـــرکت ملـــی محصـــوالت شـــیمیایی
 )FVB( و فـــدرال ولکزبلگینگـــز )IDC( شـــرکت توســـعه صنعتـــی
همـــه دارایـــی خـــود را در صنعـــت پتروشـــیمی تبدیـــل بـــه یک 
کـــه تحـــت عنـــوان شـــرکت ســـنتراچم  کردنـــد  شـــرکت واحـــد 
شـــناخته می شـــود. اولین پروژه شرکت ســـنتراچم یک سرمایه 
گذاری مشـــترک بـــا شـــرکت آمریکایی یونـــی رویال بـــرای تولید 

مـــواد شـــیمیایی الســـتیکی بود. 
کربوچم  ســـرمایه گذاری جدیـــد ایـــن شـــرکت تحت عنـــوان 
خیلـــی زود شـــرکت تولید الســـتیک مصنوعی آفریقـــای جنوبی 
ماننـــد  متنوعـــی  محصـــوالت  پـــس  آن  از  و  خریـــد  را   )SRC(

کاربید،  کننـــده هـــای بـــر پایـــه آب،  الســـتیک مصنوعـــی، روان 
اســـتیلن و دوده در ایـــن شـــرکت تولیـــد می شـــد.

گـــذاری های   از آن پـــس از شـــرکت ســـنتراچم بـــه ســـرمایه 
مشـــترک دیگـــری نیـــز روی آورد. در ســـال 1972 میـــالدی، بـــا 
شـــرکت هوشـــت اس.ای. )Hoechst SA( شـــریف شد و شرکت 
که پلی اتیلن  کرد، شـــرکتی  ســـافری پول )Safripol( را تاسیس 

ســـنگین و پلـــی پروپیلن تولیـــد می کرد. 
پـــس از آن شـــرکت ســـنتراژ با شـــرکت اولین شـــریک شـــد و 
کرد، این شـــرکت محصوالت تصفیه  کلر را تاسیس  کوا  شـــرکت آ
که  کـــورا،  گری  کلـــر را تولیـــد می کرد. خرید شـــرکت آ آب بـــر پایه 
کش ها بود  کش ها و آفـــت  در واقـــع تولیدکننده اصلی حشـــره 
کـــه صنعت پتروشـــیمی آفریقای جنوبی رســـمًا وارد  باعث شـــد 

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی
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کشـــاورزی شود. صنعت تولید مواد شـــیمیایی 
تنـــوع بین المللـــی شـــرکت ســـنتراچم همچنیـــن شـــامل   
خریـــد شـــرکت آمریکایـــی تولیـــد موادشـــیمیایی همپشـــایر در 
ســـال 1995 میالدی می شـــود. دلیل انتخاب شرکت همپشایر 
بـــرای خرید محصوالت این شـــرکت، فناوری هـــای آن و بازارها 
)مـــواد شـــیمیایی تخصصی ارگانیـــک در محصـــوالت مصرفی، 
کشـــاورزی و دارویی  محصـــوالت مراقبت شـــخصی، صنعتـــی، 
گروه ســـنت  که در  مورد اســـتفاده قـــرار می گیرد( شـــرکت هایی 

کرد. را چـــه فعالیـــت می کردنـــد را تکمیل مـــی 
گرچـــه با شـــروع دهـــه 1990 میـــالدی عوامـــل متعددی -   ا
خ هـــای بهره باال و خشکســـالی  شـــامل رقابت بیـــن المللی، نر
در آفریقای جنوبی- ســـودآوری شـــرکت ســـنتراچم را به شدت 

کاهش شـــدید ارزش رنـــد آفریقای جنوبی  تحـــت تاثیر قرار داد. 
کـــه ایـــن شـــرکت در شـــرایط آســـیب پذیـــری قـــرار  باعـــث شـــد 

 . د بگیر
گروه  در ســـال 1997 میالدی، قبل از بازســـازی ســـاختاری 
کنترل این سازمان  کمیکال  ســـنتراچم شـــرکت شـــیمیایی داو 
که میکا شـــرکت  گرفت. پس از آن شـــرکت داشـــت  را بـــه عهـــده 
های هوشـــت اس. ای. و ســـافری پول را خرید و و ســـاختار آن 
گر هر فرد و ســـنا چه  گروه های ا کرد و در قالـــب  هـــا را بازســـازی 

کرد. گروســـاینس داو اضافه  بـــه آ
از  برخـــی  کار  کـــه  داغ  شـــرکت  میـــالدی،   2001 ســـال  در   
کـــه الـــکل، انـــواع  بخش هـــای ســـنتراچم، شـــامل بخشـــهایی 
رزیـــن، ســـوربیتول و آمیـــن هـــا را تولیـــد می کردنـــد بـــه فـــروش 

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی

قسمت سوم
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گذاشـــت. در آغـــاز ســـال 2006 میـــالدی 
شـــرکت داو در آفریقـــای جنوبـــی از دوکو 
شـــرکت مهم تشـــکیل می شـــد، شـــرکت 

پالســـتیکز. داو  و  گروســـاینس  آ داو 

صنعـــت  کنونـــی  وضعیـــت 
جنوبی آفریقـــای  پتروشـــیمی 

 صنعـــت پتروشـــیمی در آفریقای جنوبی 

در  خـــودش  نـــوع  از  صنعـــت  بزرگتریـــن 
آفریقـــا اســـت و به شـــدت متنوع اســـت. 
کلـــی بـــه 11 زیر  ایـــن صنعـــت به صـــورت 
کـــه در نمودار 1  بخش تقســـیم می شـــود 

نشـــان داده شـــده است.
 به رغـــم پیچیدگی های این صنعت 
و تحـــوالت اخیر آن، زیرســـاخت های آن 
بســـیار معقـــول به نظر می رســـد و انتظار 
که رشد خوبی را در آینده تجربه  می رود 

کنـــد. آفریقـــای جنوبی همچنان ســـعی 
کـــه در تولیـــد مواد شـــیمیایی  کنـــد  می 
کشـــور  گرچه این  به خودکفایی برســـد. ا
بـــه  کاالهـــا  از صـــادرات و واردات  هنـــوز 
عنـــوان راهی برای تقویـــت روابط تجاری 
کلیـــدی بـــه ویـــژه ایاالت  کشـــورهای  بـــا 
متحـــده آمریـــکا، آلمان و چین اســـتفاده 
کنـــد. جـــدول 1 پروفایل صـــادرات  مـــی 
و واردات زیربخش هـــای صنعـــت تولیـــد 
را  جنوبـــی  آفریقـــای  شـــیمیایی  مـــواد 

می دهد. نشـــان 
کیـــد  تا مهـــم  نکتـــه  ایـــن  بـــر  بایـــد 
کـــه صنایـــع بـــر پایـــه زغال ســـنگ  کنیـــم 
نقـــش  جنوبـــی  آفریقـــای  صـــادرات  در 
کلیدی دارند. 5 محصـــول صادراتی برتر 
در ســـوخت هـــای معدنـــی، انـــواع روغن 
هـــا و محصوالت ضـــد عفونـــی عبارتند از 
کس  زغال ســـنگ، روغن هـــای نفتی، وا
هـــای معدنی، بـــرق و ســـایر محصوالت 
به دســـت آمـــده از قطـــران زغال ســـنگ 

 . ست ا
نمـــودار 2 محصـــوالت صادراتی را در 
ایـــن زیربخـــش نشـــان می دهـــد. زغـــال 
ســـنگ مـــه متریـــن عامـــل ایجـــاد درآمد 
کشـــور اســـت؛ بیش از  صادراتـــی در ایـــن 
25 درصـــد ) تقریبـــا 70 میلیـــون تـــن در 
ســـال( از زغال ســـنگ اســـتخراج شده از 

کشـــور صادر می شـــود. معـــادن ایـــن 

نمودار ۱- صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی به شدت متنوع است. این نمودار بخش های 
کلیدی صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی و سهم آنها را از کل تولید این کشور نشان می دهد.

جدول ۱- صادرات و واردات محصوالت شیمیایی در آفریقای جنوبی، میلیارد دالر آمریکا

 سوخت های معدنی،
 روغن ها، محصوالت

ضدعفونی

انواع 
پاستیک

محصوالت 
دارویی

مواد شیمیایی 
ارگانیک

الستیک و 
محصوالت مرتبط

مواد شیمیایی غیر 
گرانبها،  ارگانیک، فلزات 

ایزوتوپهای ترکیبی

محصوالت 
شیمیایی 

متفرقه

9/741/100/181/380/521/550/76صادرات 

21/242/412/201/711/501/311/43واردات
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زغـــال  ذخایـــر  میـــزان  بیشـــترین 
ســـنگ آفریقای جنوبی در استان های 
آزاد،  ایالـــت  موماالنـــگا،  لیمپوپـــو، 
قـــرار  شـــرقی  دماغـــه  و  کوازولوناتـــال 
دارد. بیشـــترین تمرکـــز معـــادن زغـــال 
ویـــت  شـــهر  نزدیکـــی  در  نیـــز  ســـنگ 

دارد. قـــرار  ســـکوندا  ارملـــو  و  بنـــک، 
پاییـــن  درجـــه  بـــا  ســـنگ  زغـــال 
بـــرق  تولیـــد  گرمایـــش،  بـــرای   

ً
معمـــوال

قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  ســـازی  گازی  و 
کیفیت  می گیرد. زغال ســـنگ هـــای با 
 بـــرای صـــادرات نگه داشـــته 

ً
و معمـــوال

کـــه بخـــش عمـــده ای از آن از  می شـــود 
ریچاردز  ترمینـــال زغال ســـنگ  طریـــق 
صادراتـــی  مجموعـــه  بزرگتریـــن  بـــی، 
زغـــال ســـنگ آفریقـــا واقع در ســـاحل 
کـــوا زولـــو ناتـــال در ســـواحل اقیانوس 

هنـــد انجـــام می شـــود.

نمودار 2- صنایع مرتبط با زغال سنگ یکی از بخش های اصلی پروفایل صادراتی صنعت 
پتروشیمی آفریقای جنوبی است
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مشتری مداری در مشتری مداری در 
صنعت پتروشیمیصنعت پتروشیمی
 بازیگـــران صنعت پتروشـــیمی می بایســـت مشـــتری آن را با بکارگیری اســـتراتژی های مشـــتری مـــداری و قـــرار دادن آنها در 
اولویـــت کاری در ابتـــدای زنجیـــره ارزش خـــود قـــرار دهند. شـــما تنهـــا زمانی مـــی توانید راهکارهـــای منحصر به فـــرد برای 

کامـــل بفهمید. کـــه بتوانیـــد نیازهای آنهـــا را به صورت  مشـــتریان خـــود ارائه دهید 
کـــه در ســـال 2019 در مـــورد شـــرکت هـــای برتـــر تولیدی ) با رشـــد درآمـــدی بین 5 تـــا 15 درصد( انجام شـــده  مطالعـــه ای 

کـــه 64 درصدی شـــرکت ها مشـــتری محور بـــوده اند. کـــی از آن اســـت  حا
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مقاالت

برای  را  بهتری  تجربه  تکنولوژی  پیشرفت های  که  همانگونه 
مشتریان فراهم می کند، تقاضای آنها نیز برای صنایع مصرفی 
بسیار  های  رقابت  با  همراه  ها  پویایی  این  یابد.  می  افزایش 
از  فراتر  چیزی  به   B2B  مشتریان که  است  شده  باعث  شدید 
برای  کنون  ا که  آنچه  باشند.  داشته  نیاز  ارزان  محصوالت 
تحویل  سرعت  قبیل  این  از  چیزهایی  و  دارد  ارزش  مشتریان 
منظوره  چند  های  پرتال  و  مشتری  نیازهای  به  توجه  کاال، 
که  کاالهایی است  کاالهای دارای فناوری بسیار باال و  خرید، 

دوستدار محیط زیست باشند.
اینترنت  مصنوعی،  هوش  مانند  نوظهور  های  فناوری   

قرار  را در مقابل شرکت ها  راهکارهایی  واقعیت مجازی  و  اشیا 
می دهند تا بتوانند انتظارات روزافزون مشتریان خود را برآورده 

کنند.
 پلتفرم های تجارت الکترونیکی B2B استانداردهای جدید 
کارایی و سرعت تحویل را بهبود بخشیده اند، اما همین امر نیز 
به نوبه خود باعث افزایش انتظار مشتریان صنعت پتروشیمی 
شده است. سرانجام افزایش تقاضا برای محصوالت ثبت و به 
شده  باعث  ها  دولت  توسط  پایدار  مقررات  و  قوانین  کارگیری 
برای  را  خود  تالش های  پتروشیمی  صنعت  بازیگران  که  است 

کنند. توسعه تولید محصوالت پایدار و فرآیندهای سبز بیشتر 
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استراتژی  بکارگیری  و  توسعه   
نیازمند  مداری  مشتری  مستقیم 
و  بنگاه  استراتژی های  در  تجدیدنظر 
که  است  استراتژی  سمت  به  حرکت 
تصمیمات  اصلی  محور  مشتری  آن  در 
و  استراتژی  این  می گیرد.  قرار  شرکت 
مداری  مشتری  ارزش های  مجموعه 
فرهنگ  و  ها  سیاست  در  بایستی 
بازیگران  یابد.  انعکاس  شرکت  سازمانی 
بر  خود  تمرکز  باید  پتروشیمی  سرعت 
مشتریان  عالقه  مورد  های  حوزه  روی 
کیفیت  بهبود  فروش،  و  بازاریابی  مانند 
استراتژی،  با  را  تجربه مشتریان  و  کاالها 
فرهنگ  و  ارتباطات  سیاست ها، 

سازمانی در یک راستا قرار دهد.
 عالوه بر این شرکت های پتروشیمی 
مشتریان  مشتریان  سوی  به  باید 
این  در  تنها  کنند.  حرکت  نیز  خود 
بود  خواهند  قادر  آنها  که  است  صورت 
بر  را  خود  های  کنش  وا اقدامات  که 
محصوالت   ( تقاضا  پویاییهای  اساس 
زمان  کاهش  سفارشی،  یا  اختصاصی 
کاالها به مشتری و صرفه جویی  تحویل 

کنند. در هزینه ها( تنظیم 
چنین  سمت  به  گذار  صورت  در   
برنده  بازار  فعاالن  همه  استراتژی 
داشته  توجه  باید  اما  بود.  خواهند 
یک  نقش  از  شدن  ج  خار که  باشیم 
برای  ساده ای  کار  صرف  کننده  عرضه 
در  بود.  نخواهد  پتروشیمی  شرکت های 
فراوانی  مزایای  مذکور  تغییرات  حالیکه 
تمایلی  معمواًل  نهایی  مشتریان  دارد، 
عرضه  یک  صوتی  تحت  تنها  که  ندارند 
در  که  نباشند  قادر  و  بگیرند  قرار  کننده 

که در آن قیمت ثابت است  یک محیطی 
کنند. یا نوآوری وجود ندارند حرکت 

می تواند  جهت  این  در  حرکت   
کوسیستم  ا از  بخشی  که  شود  باعث 
نو  و  بخرید  را  داده ها  شوید،  مشتریان 
بهتری  خدمات  بتوانید  تا  کنید  آوری 
پیشرفته  های  اپلیکیشن  طریق  از  را 
هوش مصنوعی در اختیار مشتریان قرار 
کاربر یا شریک یکی از این  دهید، یا اینکه 
لزومًا  اینکه  بدون  باشید  ها  کوسیستم  ا

مالک یک پلتفرم باشید.
دیجیتال سازی  این  بر  عالوه   
کلیدی را برای ذخیره  می تواند ابزارهای 
برای  ارزش  افزایش  و  مشتریان  کردن 
که  محصوالتی  از  فراتر  مشتریان  تجربه 
شرکت های  اختیار  در  شود،  می  ارائه 
بازیگران  مانند  دهد.  قرار  پتروشیمی 
باید  پتروشیمی  شرکت های   ،B2C
را  منظوره  چند  فروش  شبکه های 
تجارت  های  پلتفرم  از  استفاده  با 
الکترونیکی هم به صورت مستقیم و هم 

کنند. از طریق اشخاص ثالث ارائه 
 عالوه بر این شرکت های پتروشیمی 
می توانند پیشنهادات خود را با استفاده 
از یادگیری ماشین برای افزایش خدمات 
حفاظت  فرآیندهای  فروش،  از  پس 
اعتماد  افزایش  برای  چین  ک  بال شده 
منظور  به  داده ها  تحلیل  و  مشتریان 
کمک به تقویت عملکرد خدمات پس از 

فروش.
است  واضح  پر  توضیحات  این  با   
این  نیازمند  پتروشیمی  شرکت های  که 
که تمرکز بر روی حوزه های مورد  هستند 
عالقه مشتریان را در استراتژی های میان 

قرار  نظر  مورد  خود  مدت  بلند  و  مدت 
مشتریان  با  مداوم  ارتباط  حفظ  دهند 
تا  شود  می  تولید  محصول  که  زمانی  از 
بازار به دست مشتری می  که در  زمانی 
که بازیگران صنعت  رسد باعث می شود 
مشتریان  نیازهای  بتوانند  پتروشیمی 
نیازها و  با تحول  کنند و همگام  را درک 
تقاضاهای آنها محصوالت خود را به روز 

کنند. رسانی 

و  مداری  مشـــتری  های  چالش 
بالقوه راهکارهای 

فقدان  و  محصوالت  سازی  تجاری 
نوآوری

• توسعه توانایی در در همه بخش های 
برای  توانایی  ایجاد  منظور  به  سازمان 
)به  هزینه  و  زمان  کمترین  در  نوآوری 
عنوان مثال، یک مدل عملیاتی نوآوری 
که  برای نشان دادن سریع فرآیندهایی 

باید طی شود(
• ساختن پلتفرم های داخلی و خارجی 
برای نوآوری )شامل پلتفرم های مربوط 
ایده  بهبود  منظور  به  مشتریان(  به 

پردازی و تجاری سازی
تحول  و  پیوسته  کار  و  کسب  تسهیل   •
از  بودن  جلو  منظور  به  محصوالت  پرتو 

سایر رقبا
با  آتی  ارزش  کوسیستم  ا ایجاد   •

تشخیص نیازهای مشتریان و شرکا

و  مداری  مشتری  استراتژی  فقدان 
پرتفولیو

مداری  مشتری  هدف  یک  ایجاد   •
فعالیت های  همه  برای  که  طوری  به 
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کارهای  سازمان، نقش های سازمانی و 
تعریف شده و معیارهای استاندارد قابل 

گیری باشد اندازه 
در  مشتریان  برای  ارزش  تعریف   •
فرهنگ  و  سازمانی  فعالیت های  همه 

سازمانی
با  محصوالت  پرتفوی  سازی  بهینه   •
کثر سازی بازدهی در همه  هدف از حدا
صورت  به  آن  مجدد  ارزیابی  و  بخش ها 

مرتب

استراتژی فروش غیر بهینه و اقدامات
• ایجاد امکان اقدام در همه بخش های 

و  عرضه  زنجیره  و  فروش  بازاریابی، 
ساختار  یک  ایجاد  با  نگهداری  و  تعمیر 

سازمانی بهینه
به  ها  توانمندی  و  ها  مهارت  توسعه   •

منظور مدیریت فروش های شبکه ای
• بهره برداری از داده ها و تجزیه و تحلیل 
بخش های  شناخت  منظور  به  آنها 
اندازهای  مشتری و بهینه سازی چشم 

آتی
همه  در  منابع  هماهنگی  بهبود   •
که بر  کانال هایی  محصوالت خدمات و 

اساس آنها سودآوری صورت می گیرد

کافی مدیریت داده ها توانمندی های نا
بخش های  همه  در  داده ها  ادغام   •
داخلی  صورت  به  سازمانی  و  فناوری 
بر روی استراتژی های  در حالیکه تمرکز 

مشتری محوری قرار دارد
نسل  داده های  بکارگیری  و  طراحی   •
راهکارهای  و  تحلیل  تجزیه  آینده، 
فناورانه به منظور تولید چشم اندازهای 
بخش های  مشتریان  برای  متمایز 

مختلف، محصوالت مختلف و مناطق
• بهبود خدمات مبتنی بر ابر داده ای به 
و  بازاریابی  عملکرد  بهبود  و  بازار  منظور 

فروش
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منابع انسانی

کارکنان و پایداری شغل را در صنعت پتروشیمی  کیفیت اشتغال، سامت  کار،  گزارش خاصه ای از وضعیت   این 
گزارش بخش های تولید مواد شیمیایی و محصوالت پتروشیمی و همچنین تولید الستیک و  بررسی می کند. این 
پاستیک را در بر می گیرد. در این گزارش سعی شده است که جنبه های مختلف کار در بخش پتروشیمی با اشتغال 

در اتحادیه اروپا به صورت کلی مقایسه شود.

صنعت پتروشیمی: شرایط 
کار و کیفیت اشتغال
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 ویژگی های ساختاری
کارگران   تـا سـال 2019 حـدود 1.8 دهـم از 
فعالیـت  پتروشـیمی  صنعـت  در  اروپایـی 
کردنـد. ایـن رقم در سـال 2010 بالغ و  مـی 
کشـورهای  1.7 دهم درصد بود. برخی از 
صنعـت پتروشـیمی صحنـه بسـیار باالیی 
کنـد  کشـور بـازی مـی  از اشـتغال را در آن 
درصـد(،   3.5( اسـلوونی  از:  عبارتنـد 
چـک  جمهـوری  درصـد(،   2.6( بلژیـک 
)2.5 درصد( و مجارسـتان )2.3 درصد(.
برخـی  در  پتروشـیمی  صنعـت  امـا   
اشـتغال  کل  از  اندکـی  بخـش  کشـورها 
می دهنـد  اختصـاص  خـود  بـه  را  کشـور 
 0.9( یونـان  از:  عبارتنـد  کشـورها  ایـن 
 ( لتونـی  پرتغـال )0.8 درصـد(،   درصـد(، 

درصـد(.  0.6  ( قبـرس  و  درصـد(   0.6
کـه تنهـا بخـش   ایـن در حالـی اسـت 
پتروشـیمی  صنعـت  کارگـران  از  کوچکـی 
در  آنهـا(  درصـد   15 حـدود  در  )یعنـی 
 9 تـا   1 بیـن  )یعنـی  کوچـک  بنگاه هـای 
بـرای  رقـم  ایـن  کننـد،  مـی  کار  کارمنـد( 
اتحادیـه اروپـا در حدود 42 درصد اسـت.
کـه  کارگـران  از  نسـبتی  نتیجـه  در   
هـای  بنـگاه  در  پتروشـیمی  صنایـع  در 
کننـد )بنـگاه  کار مـی  کوچـک و متوسـط 
کارمنـد دارنـد(  کـه بیـن 10 تـا 249  هایـی 
کـه در بنـگاه هـای  کارگرانـی  59 درصـد و 
بنگاه هایـی  )یعنـی  کننـد  مـی  کار  بـزرگ 
 26 حـدود  در  کارمنـد(   250 از  بیـش  بـا 
درصـد اسـت؛ ایـن ارقـام بـه ترتیـب بـرای 
درصـد   12 و  درصـد   46 اروپـا  اتحادیـه 
کـی از اختـالف قابـل توجـه  کـه حا اسـت 
پتروشـیمی  صنعـت  کارگـران  اشـتغال 
اسـت.  بـزرگ  و  متوسـط  بنگاههـای  در 

بـه  پتروشـیمی  صنعـت  دیگـر،  سـوی  از 
مـردان  سـیطره  تحـت  جنسـیتی  لحـاظ 
کـه حـدود 64 درصد  قـرار دارد بـه طـوری 
مـردان  را  صنعـت  ایـن  کار  نیـروی  از 

می دهنـد. تشـکیل 
کارگران شـاغل  کثر   در اتحادیـه اروپـا ا
مـواد  تولیـد  و  پتروشـیمی  صنایـع  در 
دارنـد.  سـال   49 تـا   35 بیـن  شـیمیایی 
بـاالی  شـاغل  زنـان  تعـداد  همچنیـن 

مشـابه  رقمـی  از  گـروه  ایـن  در  سـال   50
یعنـی  کمتـر اسـت،  اروپـا بسـیار  اتحادیـه 
درصـد   25 بـا  مقایسـه  در  درصـد   16.7
زنـان شـاغل بـاالی 50 سـال در اتحادیـه 

اروپـا.
 خود اشتغالی در صنعت پتروشیمی 
طـوری  بـه  اسـت  غیرمعمـول  بسـیار 
ایـن  شـاغالن  از  درصـد  یـک  از  کمتـر  کـه 
کارمنـد  دارای  و  خوداشـتغال  صنعـت 
هسـتند و سـه درصد از آنها خود اشـتغال 
کارمنـد هسـتند، ایـن ارقـام  بـدون وجـود 
اتحادیـه  متوسـطه  رقـم  بـا  مقایسـه  در 
کـه بـه در طـی 4 و 11 درصـد اسـت  اروپـا 

اسـت. کمتـر  بسـیار 

کـه  می دهـد  نشـان   1 نمـودار   
قراردادهـای دارای مدت زمان مشـخص 
بـا  مقایسـه  در  صنعـت  ایـن  در  موقـت  و 
کمتـر رایـج  کلـی  اتحادیـه اروپـا بـه صـورت 
هسـتند و در صنعـت پتروشـیمی در بیـن 

اسـت. مـردان  از  تـر  رایـج  زنـان 
وقـت  پـاره  شـغل  ایـن  بـر  عـالوه 
بـا  مقایسـه  در  پتروشـیمی  صنعـت  در 
بـه  اسـت،  رایـج  کمتـر  اروپـا  اتحادیـه 

کـه تنهـا 16 درصـد از زنـان و 4.8  طـوری 
پتروشـیمی  صنعـت  در  مـردان  از  درصـد 
کـه ایـن  کار می کننـد  کمتـر  34 سـاعت یـا 
رقم در مقایسـه با 38 درصد از زنان و 12 
قابـل  اروپـا  اتحادیـه  در  مـردان  از  درصـد 

اسـت. توجـه 

 شرایط کار
کار  تغییرات اخیر در شرایط 

صنعـت  کـه  می دهـد  نشـان   2 نمـودار   
تغییـرات  بـا  مقایسـه  در  پتروشـیمی 
اروپـا  اتحادیـه  کاری  سـاعت  متوسـط 
اسـت.  بـوده  شـاهد  را  اندکـی  تغییـرات 
از  نسـبتی  کوچـک  بنگاه هـای  در   

نمودار ۱- وضعیت اشتغال در صنعت پتروشیمی به تفکیک جنسیت
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سـاعات  کرده انـد  گـزارش  کـه  کارمنـدان 
اسـت  کـرده  پیـدا  افزایـش  آنهـا  کاری 
بسـیار  اروپـا  اتحادیـه  بـا  مقایسـه  در 
صنعـت  در  درصـد   9( اسـت  بـوده  کمتـر 
در  درصـد   19 بـا  مقایسـه  در  پتروشـیمی 
کـه  اتحادیـه اروپـا(، ایـن در حالـی اسـت 
بنـگاه  کـه در  کارمندانـی  بـرای  رقـم  ایـن 
کار هسـتند بسـیار  های بزرگ مشـغول به 

بیشـتر اسـت )25 درصد در مقایسـه با 18 
اروپـا(. اتحادیـه  در  درصـد 

کـه  اسـت  ایـن  از  کـی  حا امـر  ایـن   
کوچـک  کارمنـدان شـاغل در بنگاه هـای 
کاهـش  تاثیـر  تحـت  بیشـتر  معمـواًل 
کارمندانی  کاری قرار می گیرند تا  سـاعات 
کننـد.  کار مـی  بـزرگ  بنـگاه هـای  کـه در 
حقـــوق  تغییـــرات  بـــه  نگاهـــی  گـــر  ا

یـــا درامـــد در ســـال قبـــل از انجـــام ایـــن 
که  تحقیـــق بیندازیـــم، به نظر می رســـد 
کوچک  کارمندان و شاغل در بنگاه های 
بنگاههـــای  کارمنـــدان  بـــا  مقایســـه  در 
تاثیـــر  تحـــت  بیشـــتر  بـــزرگ  و  متوســـط 
کاهش حقوق و دســـتمزد قرار می گیرند، 
کـــه در  کارمنـــدان  همچنیـــن نســـبتی از 
کاهـــش درآمد خود  کوچک  بنگاه هـــای 
گزارش می کند بســـیار بزرگتر از نســـبتی  را 
گزارش افزایش دســـتمزد خود  که  اســـت 

را ارائـــه می دهنـــد. 
تعـداد  کل  در  کلـی  طـور  بـه  امـا 
پتروشـیمی  صنعـت  در  کـه  کارمندانـی 
کرده اند در  گـزارش  کاهـش درآمـد خـود را 
کمتر  مقایسـه بـا اتحادیه اروپـا 610 درصد 

اسـت. بـوده 
صنعـت  کارکنـان  ایـن  بـر  عـالوه   
خ متوسـط  نـر بـا  پتروشـیمی در مقایسـه 
اتحادیـه اروپا بیشـتر تحت تاثیر بازسـازی 
هـای  فنـاوری  معرفـی  و  سـاختاری  و 
در   .)3 نمـودار   ( انـد  گرفتـه  قـرار  جدیـد 
اتحادیـه  ماننـد  نیـز  پتروشـیمی  صنعـت 
گـزارش  کـه  کارمنـدان  از  تعـدادی  اروپـا 
کـرده انـد تحـت تاثیر بازسـازی سـاختاری 
فرآیندهـای  و  هـا  فنـاوری  معرفـی  و 
گرفتـه انـد بـا افزایش  تولیـدی جدیـد قـرار 

یابـد. مـی  افزایـش  بنـگاه  انـدازه 
کـه  گرچـه بسـیار محتمـل تـر اسـت   ا
کارمنـدان بـا هـر سـایز بنگاهـی در صنعت 
گـزارش  پتروشـیمی تغییـرات بیشـتری را 
کننـد. البتـه ایـن تغییـرات در بنـگاه هـای 
از  تـر  متـداول  بسـیار  کوچـک  و  متوسـط 

بـزرگ اسـت. بنگاه هـای 

نمودار 2- درصدی از کارمندان که گزارش کرده اند تعداد ساعات کاری و حقوق یا درآمد آنها در 
سال گذشته تغییر کرده است به تفکیک اندازه بنگاه

نمودار ۳- بازسازی ساختاری و معرفی فناوری های جدید در سه سال گذشته به تفکیک 
اندازه بنگاه
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نوآوری در تولید مواد شیمیایی: نوآوری در تولید مواد شیمیایی: 

سرمایه گذاری برای کسب سرمایه گذاری برای کسب 
سود در بلند مدتسود در بلند مدت

سرمایه گذاری

 در طول سالیان متمادی صنعت پتروشیمی و تولید مواد شیمیایی با اقدامات و ابداعات نوآوران مانند تولید پلی 
گرچه در سال های اخیر تنها چند شرکت معدود  کرده است. ا استایرن و المپهای ال ای دی زندگی روزمره ما را احاطه 
که بسیاری از این شرکت ها حضور فعالی در این  گذاری نواوران پیشرو بوده اند در حالی  پتروشیمی در زمینه سرمایه 

زمینه نداشته اند.

از  کـــه   1960 تـــا   1950 ســـال های  بیـــن   
کشـــف مـــواد اولیه و مواد شـــیمیایی  نظر 
جدید پرقدرت ترین دهه محســـوب می 
کشـــف بســـیار بزرگ از نظر مواد  شـــود، 9 
گرفتـــه بـــود، ایـــن در  شـــیمیایی صـــورت 
کـــه در فاصله بین ســـالهای  حالی اســـت 
2000 تـــا 2019 یعنی در طول دو  10 تنها 13 

گرفته اســـت. کشـــف مهم صـــورت 
 ســـرعت نـــوآوری در مـــورد مولکـــول 
یافتـــه  کاهـــش  نیـــز  جدیـــد  مـــواد  و  هـــا 
اســـت. صنعـــت پتروشـــیمی و تولید مواد 
گذشـــته، به جز تولید  شـــیمیایی در دهه 
مـــواد شـــیمیایی حفاظـــت از محصوالت 

تولیـــد  بخش هـــا  بقیـــه  در  کشـــاورزی 
نوآورانـــه ای نداشـــته اســـت.

ایـــن  رســـد  مـــی  نظـــر  بـــه  گرچـــه  ا  
رونـــد بـــه ســـرعت در حـــال تغییر اســـت. 
پیشـــرفت هـــای حاصـــل شـــده در زمینه 
فناوری هـــای دیجیتال مانند چاپ ســـه 
بعـــدی فرصت های جدیـــدی را به وجود 
کننده مواد  می آورد و شـــرکت های تولیـــد 
اولیـــه را بـــه معرفـــی محصـــوالت نوآورانه 
تشـــویق می کنـــد- بـــه عنـــوان مثـــال می 
گـــروه هـــای جدیـــدی از پلیمرها  تـــوان از 
کـــه می تواننـــد به دلیل داشـــتن  کرد  یـــاد 
ثبـــات ســـاختاری بســـیار بـــاال جایگزیـــن 

که در  صفحات فلزی و پروتزهایی شـــوند 
جراحی های بســـیار پیچیده اســـتخوان 

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرند.
 عـــالوه بـــر ایـــن فناوری هایـــی مانند 
تحلیل های پیشـــرفته داده هـــا و تحلیل 
های مواد شیمیایی زیستی راه جدیدی 
کوچـــک در  را بـــرای بســـیاری از بازیگـــران 
گشـــوده است تا وارد صنعت  این صنعت 
که  پتروشیمی شـــوند ) 107 شرکت جدید 
کمتـــر از 3 میلیارد دالر  درآمد ســـاالنه آنها 
گذشـــته وارد  آمریـــکا بوده اســـت در دهه 
صنعت پتروشـــیمی شـــده انـــد(، این امر 
کاربردهای جدید  که  باعث شـــده اســـت 
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مـــواد توزیع شـــده توســـعه یابنـــد و زمان 
کاهـــش یابد. تجاری ســـازی محصوالت 
تجزیـــه و تحلیـــل اطالعـــات موجـــود 
در مورد شـــرکت های پتروشـــیمی نشـــان 
ج مربوط  که مخـــار کـــه در حالی  می دهد 
بـــه تحقیـــق و توســـعه در ایـــن صنعـــت 
بـــوده اســـت  ثابـــت  در ســـال های اخیـــر 
کـــرده اند  شـــرکت های پتروشـــیمی اعالم 
فناوری هـــای  و  محصـــوالت  ارزش  کـــه 
گذشـــته  جدید نوآوران در طول 15 ســـال 

بیـــش از دو برابر شـــده اســـت.
کلیـــد واژه های  عـــالوه بر این تعـــداد 
مـــورد اســـتفاده در زمینـــه ی فـــن آوری 
های نوآورانه در شـــرکت های پتروشیمی 
گذشـــته به شـــدت افزایش پیدا  در دهـــه 

کرده اســـت ) نمـــودار 1(.
کـــه نـــوآوری در ســـطح  در شـــرایطی 
کـــم بوده  مولکـــول هـــای جدیـــد بســـیار 
در  پتروشـــیمی  هـــای  شـــرکت  اســـت، 
کاربردی  زمینه تولید محصـــوالت جدید 
کرده  کســـب  ارزش افـــزوده بســـیار باالیی 
انـــد، ضمـــن اینکـــه فراینـــد هـــا و مولکول 
های مـــورد اســـتفاده اصالح شـــده اند تا 
گفته  کنـــد. نا عملکـــرد آنهـــا بهبود پیـــدا 
کارایی و بهـــره وری تحقیق  که  پیداســـت 

گذشـــته  و توســـعه در طـــول ســـال های 
کرده اســـت. بهبـــود پیـــدا 

 رویکـــرد ســـنتی صنعت پتروشـــیمی 
در ابـــداع و نـــوآوری و ارزش هـــای بســـیار 
صنعـــت  ایـــن  بـــرای  کنـــون  تا را  زیـــادی 
کرده اســـت، امـــا هنـــوز راه درازی  ایجـــاد 
در راه اســـت تا صنعت پتروشـــیمی بتواند 
کنونی  در دنیـــای پرشـــتاب و دیجیتالـــی 
جایگاه خـــود را بازیابد. انقالب دیجیتالی 
می تواند صنعت پتروشـــیمی را به سمت 
مدل هـــای تجـــاری جدیـــد ســـوق دهد، 
که حاصل پیشـــرفت و توســـعه  مدلهایی 
کـــه  کوسیســـتم های دیجیتالـــی اســـت  ا
محصـــوالت و خدمـــات را بـــا اســـتفاده از 

کنند. فنـــاوری بـــا یکدیگـــر ترکیب مـــی 
هنـــوز هـــم شـــرکت های پتروشـــیمی 
رویکـــرد  بـــه  را  خـــود  رویکـــرد  می تواننـــد 
نوآورانـــه تغییـــر دهنـــد تـــا بدیـــن ترتیـــب 
اختـــالالت  بـــه  موفقیت آمیـــزی  پاســـخ 
کنونـــی بدهنـــد ) نمودار  منحصـــر بـــه فرد 
بـــر  عـــالوه  پتروشـــیمی  شـــرکت های   .)2
بـــه دلیـــل شـــیوع  کـــه  اقتصـــادی  رکـــود 
گرفتـــه  کوویـــد 19 دامـــن آنهـــا را  ویـــروس 
است با اختالالت وســـیع فراوانی در بلند 

مـــدت مواجهنـــد.

که  بـــه عنـــوان مثـــال، شـــرکت هایی 
ج از صنعـــت پتروشـــیمی قـــرار دارند  خـــار
وارد ایـــن صنعـــت می شـــوند و با شـــرکت 
هـــای پیش روی این صنعـــت رقابت می 
کنند؛ تقاضـــا در بازارهای نهایی به دلیل 
کننـــده و یـــا تغییرات  ترجیحـــات مصرف 
بـــه وجـــود آمـــده در سیاســـتگذاری و یـــا 
کنـــد؛ و صنعت  گـــذاری تغییر می  قانـــون 
کربـــن  دلیـــل سیاســـت  بـــه  پتروشـــیمی 
گـــذار انرژی  زدایـــی و ســـایر جنبـــه هـــای 
تحـــت تاثیر قـــرار می گیـــرد، مجموعه این 
ک  انـــواع خـــورا گـــذاری  قیمـــت  عوامـــل 
و همچنیـــن تقاضـــا بـــرای مـــواد را تحـــت 
تاثیـــر قـــرار می دهـــد. در چنیـــن فضایـــی 
شـــرکت های پتروشـــیمی باید برای آینده 
خود تمرکزشـــان را بر روی استراتژی های 
نـــوآوری و تالش به ســـوی نوآوری بیشـــتر 

تغییـــر دهند.
اقداماتـــی  از  بهتـــر  درک  منظـــور  بـــه 
پتروشـــیمی می تواننـــد  کـــه شـــرکت های 
هـــای  فرصـــت  در  ســـرمایه گذاری  بـــرای 
کـــه بـــازار تحـــت  نـــوآوری در در شـــرایطی 
تاثیر نوســـانات شـــدید بـــه دلیـــل بحران 
هـــای مـــداوم قـــرار دارد، شـــرکت دیلویت 
یکســـری مصاحبه هایی را با متخصصان 

نمودار ۱- تعداد استفاده از کلید واژه های مربوط به نوآوری در ایاالت متحده آمریکا بین سال های 2۰۰۹ تا 2۰۱۸
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موضوع انجام داده اســـت و بر اســـاس آن 
ایـــن چهارچوب قابـــل الگوبـــرداری برای 
گذاری در فن آوری های نوآورانه  ســـرمایه 

ارائـــه داده اســـت. بـــر اســـاس یافته های 
ایـــن دو رویکرد، در ادامه این یادداشـــت 
راهکارهایی را به شـــرکت های پتروشیمی 

کـــه بـــر اســـاس آن مـــی  ارائـــه می دهیـــم 
تـــالش هـــای  تواننـــد میـــزان ســـودآوری 
مربـــوط به نوآوری خـــود را افزایش دهند.

نمودار 2- ارزش افزوده از دپارتمان های تحقیق و توسعه سنتی به سمت شرکت های پتروشیمی حرکت می کند که از پلتفرم های 
انفورماتیک مواد استفاده می کنند
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یست عاری از مواد سمی: به سوی محیط ز

یک چشم انداز جدید بلند 
مدت برای سیاست های 

اتحادیه اروپا در مورد مواد 
شیمیایی

محیط زیست
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 تقریبًا 20 سال پس از اولین رویکرد استراتژیک به مدیریت مواد 
کنون زمان آن رسیده است که یک چشم انداز  شیمیایی در اروپا  ا
جدید بلند مدت برای سیاست های اتحادیه اروپا در مورد مواد 
شیمیایی ترسیم شود. این استراتژی در راستای توافق سبز اروپا 
مواد سمی تالش می کند،   از  عاری  در جهت یک محیط زیست 
که  که مواد شیمیایی به روش تولید و استفاده شود  به نحوی 
که هم به هدف  کند، به طوری  کثر  مشارکت آنها را در جامعه حدا
گذار سبز و دیجیتال جامه عمل پوشانده شود و در عین حال از 

آسیب رساندن به زمین و نسل های فعلی و آتی جلوگیری کند.
 این استراتژی صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا را به عنوان یک 
بازیگر رقابتی در سطح جهان در تولید و استفاده از مواد شیمیایی 
ایمن و پایدار در نظر می گیرد. ضمن اینکه این استراتژی یک نقشه 
گذار صنعت با هدف  کاماًل شفاف همراه با زمان بندی برای  راه 
گذاری برای تولید محصوالت ایمن و پایدار و روش  جذب سرمایه 

های تولیدی جدید ارائه می کند.
 این استراتژی یک مسیری را به سمت بکارگیری این چشم 
مواد  تولید  برای  جدید  های  نوآوری  از  حمایت  طریق  از  انداز 
و  انسان  سالمت  از  حمایت  تقویت  پایدار،  و  ایمن  شیمیایی 
در  قانونی  های  چارچوب  تقویت  و  سازی  ساده  محیط زیست، 
مورد مواد شیمیایی، ساختن یک پایه علمی جامع برای حمایت از 
سیاست گذاری مبتنی بر مشاهده و ایجاد مثالی از مدیریت معقول 
صنعت پتروشیمی در سطح جهانی پیش پای فعاالن این صنعت 

می گذارد.

و  ایمن  شیمیایی  مواد  تولید  منظور  به  نوآوری 
پایدار در اتحادیه اروپا

که از نظر طراحی ایمن و پایدار   حرکت به سمت مواد شیمیایی 
فرصت  یک  بلکه  است  اجتماعی  ضرورت  یک  تنها  نه  هستند 
بزرگ اقتصادی نیز به شمار می رود، ضمن اینکه می تواند یکی 
کووید 19  کلیدی برای خروج اتحادیه اروپا از بحران  کتورهای  از فا

باشد.
با توجه به روند های موجود در تولید مواد شیمیایی در جهان، 
این استراتژی یک فرصت بی نظیر برای صنعت پتروشیمی اتحادیه 

با  را  خود  پذیری  رقابت  قدرت  بتواند  تا  می شود  محسوب  اروپا 
توسعه بیشتر تولید محصوالت شیمیایی ایمن و پایدار بازیابد و راه 
گیرد، به خصوص در  کار  حل های پایدار را در همه زیر بخش ها به 
بخش های تولید مواد ساختمانی، منسوجات، حرکت به سمت 
کربن، انواع باتری ها، توربین های بادی و  کم  تولید محصوالت 

منابع انرژی تجدید پذیر.
 پیشنهاد کمیسیون در مورد نسل آینده اتحادیه اروپا و خروج 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا  کنونی این فرصت را به  آن از بحران 
صنایع  گذار  که  کنند  سرمایه گذاری  پروژه هایی  در  که  می دهد 
اتحادیه اروپا، شامل صنایع پتروشیمی، به سمت صنایع سبز و 
دیجیتال را تسهیل کند و رقابت پذیری صنایع پایدار اتحادیه اروپا 
را تقویت کند. حرکت به سمت تولیدموادشیمیایی پایدار همچنین 
از لحاظ نتایج اجتماعی و اقتصادی شامل تاثیر بر افزایش سطح 
کارگران خاص نیز از اهمیت  اشتغال در مناطق، بخش ها و برای 

بسیاری برخوردار است.

بهبود تولید موادشیمیایی پایدار به لحاظ طراحی
بسیار  فنی  و  علمی  ظرفیت  پیشرو  پتروشیمی  شرکت های  اروپا 
باالیی برای پیشبرد گذار به سمت یک رویکرد تولید مواد شیمیایی 
ایمن و پایدار به لحاظ طراحی دارد. نوآوری های مربوط به مقررات 
و فضای بازار تا حد بسیار زیادی انجام شده است، اما جایگزینی 
کنون برخالف انتظار با سرعت بسیار اندکی پیش  کثر مواد مضر تا ا
رفته است و شرکت های پیشرو هنوز با مشکالت و موانع اقتصادی 

و فنی بسیار زیادی مواجه هستند.
سیاست گذاری  نیازمند  رویکردی  چنین  سمت  به  حرکت 
کمک  که نیاز به توصیه و  قویتر و حمایت مالی است، همچنانی 
کلی  کوچک بسیار زیاد احساس می شود به طور  به شرکت های 
کسب و  کشورها،  نیازمند یک تالش همه جانبه از سوی مقامات 

کار ها، سرمایه گذاران و محققان است.
به منظور تشویق و گسترش تولید مواد شیمیایی ایمن و پایدار 
ابزار قانونی حتما باید به کار گرفته شود. نکته بسیار مهمی که باید 
کافی را برای  که صنعت باید انگیزه  به آن پرداخته شود این است 
کند تا آنها نوآوری های جایگزینی  شرکت های پتروشیمی ایجاب 
مواد سمی را که بسیار نگران کننده است تا جایی که ممکن است 
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در اولویت کارهای خود قرار دهند.
 حرکت به سمت تولید موادشیمیایی پایدار و ایمن، شامل 
تولید مواد شیمیایی پایدار زیست پایه، و سرمایه گذاری در پیدا 
کردن جایگزین های مناسب برای مواد سمی برای سالمتی انسان 
و محیط زیست بسیار ضروری است، ضمن اینکه یک پیشرفت 
ک محسوب  بسیار مهم برای رسیدن به یک اقتصاد چرخه ای پا

می شود.

دستیابی به هدف تولید محصوالت ایمن و چرخه 
مواد غیرسمی

که تولید و  ک بسیار ضروری است   در یک اقتصاد چرخ های پا
جذب مواد خام ثانویه را بهبود بخشیم و مطمئن شویم که هم مواد 
اولیه و هم مواد ثانویه و محصوالت همیشه ایمن هستند. برنامه 
گرفته شده است نشان  کار  که اخیرًا به  اقدامی اقتصاد چرخه ای 
که این اقدام نیازمند اقدام ترکیبی در صنایع باالدستی،  می دهد 
به منظور اطمینان از تولید محصوالت شیمیایی پایدار و ایمن و نیز 
اقدام در صنایع پایین دستی، به منظور افزایش ایمنی محصوالت 

و مواد بازیافتی و نیز میزان اطمینان به آنها است.
گرچه ایجاد یک بازار فعال برای مواد خام ثانویه و گزار به مواد   ا
که  کند شده است،  به برخی دالیل  پایدارتر  اولیه و محصوالت 
کافی در مورد محتوای  مهمترین آنها عبارتند از فقدان اطالعات 
کنندگان، فعاالن  شیمیایی محصوالت. به همین دلیل مصرف 
زنجیره ارزش و همچنین متصدیان ضایعات نمی توانند انتخاب 

گاهانه داشته باشند. آ
 به منظور حرکت به سمت چرخش های مواد غیر سمی و 
ک و اطمینان از انجام صحیح پروژه های بازیافت در  بازیافت پا
کشورها در سراسر جهان،  اتحادیه اروپا به منظور الگوبرداری سایر 
که میزان استفاده ازمواد  می بایست این اطمینان حاصل شود 
که باعث نگرانی برای سالمت انسان و محیط زیست می  سمی 

شوند، در محصوالت و مواد بازیافتی به حداقل رسیده است.
به عنوان یک اصل اساسی محدودیت مشابهی برای میزان 
ک در تولید مواد دست اول و مواد بازیافتی  مصرف مواد خطرنا
که  گرچه ممکن است شرایط استثنایی پیش بیاید  اعمال شود. ا

طی آن از این اصول اساسی تخطی شود.

از مواد  که استفاده  باشد  باید تحت شرایطی  انحراف  این    
کاربردهای تعریف شده خاص است چه تاثیر  بازیافتی محدود به 
کننده و محیط زیست ندارد، و همچنین  منفی بر سالمت مصرف 
استفاده از مواد بازیافتی در مقایسه با مواد دست اول بر اساس 
تحلیل های موردکاوی توجیه شده است. در این زمینه اقدامات 
گذاری در  گرفته شود و نیز میزان سرمایه  قانونی باید بسیار جدی 
فن آوری های نوآورانه افزایش یابد تا وجود مواد سمی در محصوالت 
بازیافتی را به حداقل برساند، چنین رویکردی به خودی خود باعث 

افزایش بازیافت ضایعات خواهد شد.
 این مسئله به خصوص در مورد پالستیک ها و منسوجات 
خاص اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. به همین دلیل فناوری ها 
و نوآوری های پایدار باید برای رسیدن به این هدف توسعه یابند. 
تواند  بازیافت مواد شیمیایی همچنان می  فناوری هایی مانند 
که  کنند، اما این اتفاق تنها در صورتی می افتد  نقش مهمی را ایفا 
آنها به صورت کلی یک عملکرد مثبت محیط زیستی و آب و هوایی 

را از نظر یک چرخه زندگی کامل تضمین کنند.
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بخش خصوصی

ایـن هلدینـگ در سـال 1992 میـالدی در شـهر شـانژه در ایالـت 
ووجانـگ تاسـیس شـد. ایـن هلدینـگ همـواره بـر روی توسـعه 
موسسـه ای  گـروه  یـک  و  اسـت  کـرده  تمرکـز  واقعـی  اقتصـاد 
پتروشـیمی،  محصـوالت  در  های تـک  نوآورانـه  تولیـدات  بـرای 
کار اصلـی  کسـب و  کـی  کـرده اسـت  منسـوجات و انـرژی تاسـیس 
گـروه محسـوب مـی شـود. در حـال حاضـر یـک شـرکت از این  ایـن 
هلدینگ تحت عنوان شـنگ هانگ در بورس ثبت شـده اسـت، 
کارمنـد بـرای ایـن  بیـش از 30 شـرکت حقوقـی و بیـش از 40 هـزار 

کننـد. کار مـی  حـوزه ایـن 
از  عبارتنـد  کـه  دارد  صنعتـی  اصلـی  کارخانـه   3 گـروه  ایـن   
ایـن هلدینـگ همچنیـن دفاتـر  لیانیوگانـگ و سـوکیان،  سـوژو، 
کننـده پیشـرو در زمینـه  بسـیاری در سرتاسـر جهـان دارد و تولیـد 
فیبر شـیمیایی در چین محسـوب می شـود و همچنین پیمانکار 
کـه در  ایـن  اسـت، ضمـن  کشـور  ایـن  ملـی  پتروشـیمی  صنعـت 
کولوژیکـی  ا کننـده طرح هـای  ابـداع  و  اسـتراتژی  توسـعه  زمینـه 

کل زنجیـره صنعتـی پتروشـیمی نیـز فعالیـت دارد. بـرای 
صـورت  بـه  هانـگ  شـنگ  گـروه  و  میـالدی   2020 سـال  در   
گلوبـال 500 بـه خـود اختصـاص داد، در  رسـمی رتبـه 455 را در 

کـرد، و  کسـب  رتبـه بنـدی پانصـد موسسـه برتـر چیـن رتبـه 111 را 
در رتبـه بنـدی 500 شـرکت خصوصـی برتـر چیـن جایـگاه بیسـت و 
دوم را بـه دسـت آورد، همچنیـن در میـان 500 شـرکت برتـر تولیـد 
کننـده صنعتـی خصوصـی در چیـن جایـگاه سـیزدهم را بـه خـود 

داد. اختصـاص 
که   توسـعه مداوم هلدینگ شـنگ هانگ باعث شـده اسـت 
ایـن شـرکت موفقیـت هـای بـی شـماری را بـه دسـت آورد بـه طـور 
مثـال ایـن شـرکت توانسـته از جایـزه هـای زیـر را بـه دسـت آورد: 
شـرکت برتـر در معرفـی فـن آوری هـای نوآورانـه در سـطح ملـی، 
واحـد پیشـرفته ملـی در زمینـه اقتصـاد بازیافتـی، موسسـه برتـر 
از نظـر های تـک در برنامـه ملـی، جایـزه پیشـرفت علـم و فنـاوری 
مدیریـت  طالیـی  جایـزه  و  چیـن  صنعتـی  جایـزه  برنـده  ملـی، 

شـرکت.
کمربنـدی و جـاده توسـعه مناطـق    اسـتراتژی هـای سـاخت 
ساحلی جیانگسو در حال حاضر جزء اولویت های این هلدینگ 
اسـت. بـا توجـه بـه شـروع دوره جدیـد رشـد صنعـت پتروشـیمی، 
ایـن شـرکت قصـد دارد فرآینـد مدرنیزاسـیون و بین المللی سـازی 
را بهبـود بخشـد، تعدیـل سـاختاری و تبدیـل صنعتـی و بـه روز 

شانگ هونگ
معرفی هلدینگ شیمیایی
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قـرار دهـد  کار  را در دسـتور  رسـانی بخش هـای مختلـف شـرکت 
و بتوانـد جایـگاه برتـری خـود را در میـان شـرکت های حاضـر در 

کنـد. بخـش خصوصـی چیـن حفـظ 

 ایجاد یک الگوی جدید از توسعه متنوع همراه با 
راه های منحصر به فرد و توسعه آهسته و پیوسته

کـه توسـعه خـود را از شـهر شـنژن شـروع   هلدینـگ شـنگ هانـگ 
از مزایـای مراحـل اول توسـعه بهـره منـد شـده اسـت. ایـن  کـرد 
روش  اسـت،  کـرده  شـروع  چـاپ  و  رنـگ  صنعـت  بـا  کـه  شـرکت 
منحصـر بـه فـردی را بـرای رسـیدن بـه زنجیـره صنعتـی صنایـع 
مجموعـه  یـک  آن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  کـرده  ابـداع  باالدسـتی 
پاییـن  و  باالدسـتی  توسـعه هماهنـگ در صنایـع  بـا  را  صنعتـی 
کـرده اسـت. هـر یـک از بخش هـای زیـر  در پاییـن دسـتی ایجـاد 
مجموعـه ایـن هلدینـگ موقعیـت پیشـرو در صنعت خـود دارند.
 هلدینـگ شـنگ هانـگ از طریـق ادغـام، لیزینـگ وسـایل 
را در  رنـگ 21 شـعبه  گـذاری مشـترک در صنعـت چـاپ و  مایـه 
کـه ظرفیـت تولیـد آنهـا بالـغ بـر  کـرده اسـت  سراسـر جهـان افتتـاح 
کـه بیشـترین ظرفیـت تولیـد در این صنعت  3 میلیـارد متـر اسـت 

محسـوب مـی شـود. 
کارخانه  هلدینگ شـنگ هانگ با درنظرگرفتن اسـتراتژی هر 
یـک محصـول توانسـت از موقعیـت هـر یـک از شـعب خـود را بـه 
اسـتاندارد  و  جهانـی  مقیـاس  در  تخصصـی  شـعبه  یـک  عنـوان 
کیفیـت محصـوالت  کنـد.  تولیـد در صنعـت  الگـوی  بـه  تبدیـل 
تولیـدی و درجـه محصـوالت تولیـدی و همچنیـن ارزش افـزوده 

حاصـل از تولیـد آنهـا بسـیار فراتـر از تولیـد صنعـت اسـت.
از  یکـی  عنـوان  بـه  پیشـرفته  دیجیتـال  ماشـینی  چـاپ   
گرفتـه اسـت. در  محصـوالت اصلـی ملـی در فهرسـت تولیـد قـرار 
کیفیت  حـال حاضـر توسـعه معیـار بـه تدریج به سـمت توسـعه بـا 
از مـدل  کـه  کنـد. صنعـت چـاپ و رنـگ قـرار اسـت  حرکـت مـی 
کـه ویژگـی هـای اصلـی آن هزینـه پاییـن  تولیـد و پـردازش سـنتی 
کار، مصـرف بـاالی انـرژی و ارزش افـزوده انـدک اسـت بـه  نیـروی 
کـه ویژگـی هـای آن  کنـد  سـمت مـدل تولیـد هوشـمند حرکـت 
کیفیت باالی محصوالت  شـامل اسـتفاده از فناوری های نوین، 

تولیـدی و ارزش افـزوده بسـیار باالسـت.
 هلدینـگ شـین هـان در سـال 2003 میـالدی وارد سـرعت 
فیلتـر شـیمیایی شـد. هلدینـگ شـین هـان بـا پایبنـدی بـه ایـده 
" نـه بـه سـاخت و سـاز تکـراری، نـه بـه محصـوالت سـنتی و نـه 
بـه فـن آوری هـای تولیـد سـنتی" عمدتـًا بـر روی توسـعه و تولیـد 
کاربـردی متمایز تمرکز  فیلـم هـای فـوق العـاده نـازک و فیلم هـای 
کـرده اسـت، و بـه ایـن ترتیـب تعمـدًا از رقابـت در بـازار محصـوالت 
کـرده اسـت و به ایـن ترتیب حق  فیبـر شـیمیایی سـنتی اجتنـاب 
کرده اسـت  مالکیت معنوی منحصر به فردی را برای خود ایجاد 
و توانسـته از تبدیـل بـه تولیدکننـده برتر پلی اسـتر پی. تـی. تی. و 

زنجیـره صنعـت فیبـر شـود. 
کل ظرفیت تولید فیبر شیمیایی در هلدینگ  در حال حاضر 
شنگ هانگ به رقم 2/3 میلیون تن در سال و نرخ متمایز سازی 
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محصول به 90 درصد می رسد و به همین دلیل این شرکت تحت 
عنوان متخصص تولید جهانی فیلم شناخته می شود.

نبوغ، نوآوری، حرکت جدید توسعه سریع
نوآوری قدرت پایان ناپذیر توسعه شرکت ها و همچنین عنصر 
اصلی تولید کاالها با کیفیت باال در هلدینگ شنگ هانگ است. 
هلدینـگ شـنگ هانـگ توسـعه تولیـد هوشـمند را بـه عنوان 
گرفتـه سـات. اولیـن مجموعـه  تمرکـز اسـتراتژیک شـرکت در نظـر 
سیسـتم لجسـتیک هوشـمند بـرای صنایـع الیـاف شـیمیایی بـه 
طور مستقل توسعه یافته و تحقیق و توسعه سیستم لجستیک 
توسـعه  را  چیـن  در  شـیمیایی  الیـاف  تولیـد  بـرای  هوشـمند 
کلیـدی و پـروژه تحـول فنـی«  می دهـد و »پـروژه احیـای صنعـت 
وزارت صنعـت و فنـاوری اطالعـات دولـت، و ایجـاد یـک شـرکت 

که این  نمونـه بـا ادغـام صنعتـی سـازی، از جملـه اقداماتی اسـت 
هلدینـگ در راس برنامه هـای خـود قـرار داده اسـت.

سازگار با محیط زیست، تصویری جدید از توسعه 
پایدار

کم  کربن  در طول »برنامه پنج ساله چهاردهم«، توسعه سبز و 
تنها راه توسعه با کیفیت صنعت است. از آنجا که هدف »رسیدن 
کربن« روشن شده است،  کردن خنثی سازی  کثر  کربن به حدا
این شرگت به طور پیوسته توسعه سبز را در عصر جدید ترویج 
کارآمد را  کربن، ایمن و  کم  ک،  داده، ساخت سیستم انرژی پا
بخشیده  بهبود  و  کرده  رعایت  را  انرژی  مصرف  و  کرده  تسریع 
زیست  اولویت  راه  محکم  و  مضاعف«،  »کنترل  مکانیزم  است. 

کرد. کیفیت باال را دنبال  کربن سبز و  کم  محیطی، توسعه 
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مروری بر زنجیره ارزش در ایاالت متحده آمریکا
گر  ا می گوید  او  تگزاس،  در  آهن  خط  پیمانکار  سیتون،  رایان   
آن  که  داشتند  دوست  تگزاس  مردم  و  بود  کشور  یک  تگزاس 
کشور سومین تولید  کشور در نظر بگیرند این  را به عنوان یک 
روسیه  و  سعودی  عربستان  از  بعد  دنیا  در  انرژی  بزرگ  کننده 

بود. 
کنفرانس  در  خود  سخنرانی  در  را  جمله  این  سیتون  
کرد.  ح  مطر هوستون  در  پتروشیمی  عرضه  زنجیره  های  تازه 

تولید نفت خام در ایاالت متحده آمریکا و در نتیجه آن تولید 
قابل  طور  به  گذشته  سال   10 طول  در  پتروشیمی  محصوالت 
کشف حوزه های  توجهی افزایش یافته است، این امر به دلیل 
تجزیه  و  افقی  حفاری  طریق  از  که  است  جدیدی  نفتی 

کشف شده اند. هیدرولیکی 
سرعت  باالترین  با  آمریکا  متحده  ایاالت  نفت  تولید  کل   
و  مشکالت  و  است  یافته  افزایش  گذشته  سال   98 طول  در 
کارشناسان در مورد  که همه  گذاری  تنگناهای مربوط به لوله 

زنجیره عرضه پتروشیمی 
یکا  در ایاالت متحده آمر

و راهکارهای پشتیبانی
صنایع تکمیلی
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آن اخطار داده بودند، خیلی زودتر از پیش بینی ها و در پایان 
سال 2019 حل شد.

کنونی  خ  نر گر  ا که  باورند  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری   
به  ایالت  این  کند  پیدا  ادامه  تگزاس  در  نفت  تولید  افزایش 
گذاشت و احتمااًل راهی  زودی ایران و عراق را پشت سر خواهد 
اولین  تا تبدیل به  ایاالت متحده آمریکا ایجاد می کند  را برای 

کننده نفت در جهان شود. تولید 
به حدود  نفت خام  تولید  آمریکا  ایاالت متحده  در  اخیرًا   

11.3 دهم میلیون بشکه در روز رسید، البته این رخداد در ماه 
گوست سال 2018 رخداد و اتفاقات پس از آن به قدری بر روی  آ

گذاشت. کشور تاثیر  سرعت رشد تولید نفت در این 
که تولید  که این برای اولین بار بود   البته الزم به ذکر است 
ماهانه نفت خام بسته 11 میلیون بشکه در روز رسید، این رقم 
بسیار باالتر از رقم پیش بینی شده توسط وزارت انرژی روسیه 
گوست میزان تولید 11.2 دهم میلیون بشکه  که برای ماه آ بود 
ایاالت  که  شد  باعث  همین  و  بود  کرده  بینی  پیش  را  روز  در 
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گوست سال 2018  متحده آمریکا در ماه آ
نفت  تولیدکننده  بزرگترین  به  تبدیل 

خام در دنیا شود .
کشور  این  های  ایالت  درمیان   
را  نفت  تولید  میزان  بیشترین  تگزاس 
روز  با سهم 4.6 دهم میلیون بشکه در 
حوزه  است.  داده  اختصاص  خود  به 
کل  نفتی پرمیان نیز حدود 63 درصد از 
نفت خام تگزاس را تولید میکند. آژانس 
که  است  داده  گزارش  انرژی  بین المللی 
سال  گوست  آ تا  ژانویه  ماه های  بین 
ایاالت  در  خام  نفت  تولید  میزان   2018
تگزاس به اندازه 683 هزار بشکه در روز 

افزایش یافت.
با  همواره  اقتصاد  که  حالی  در   
است  مواجه  رونق  و  رکود  چرخه های 
سرعتی  با  مختلف  صنایع  و  فناوری  و 
تغییر  می رفت  انتظار  که  آنچه  از  بیشتر 
که هیچگاه در جهان  کنند، چیزی  می 
انرژی  به  جهان  نیاز  کند  نمی  تغییر 

است.
سخنرانی  از  بخشی  در  سیتون   
که جمعیت  گوید: " همچنانی  خود می 
جهان  ارتش  یابد،  می  افزایش  جهان 
انرژی، آب  کاالهای اساسی مانند  برای 
کاهش نمی یابد،  کاالها هیچگاه  و انواع 
این تقاضا فقط افزایش می یابد. از نفت 
محصوالت  و  تام  گازطبیعی  تا  گرفته 
تقاضا  چوب  تا   pvc مانند  شیمیایی 
یافت.  خواهد  افزایش  آنها  همه  برای 
کاالها در  این  برای  تقاضا  که  همچنانی 
سال  دو  جز  به  گذشته  سال   50 طول 

همواره در حال افزایش بوده است."

 غلبه بر موانع زنجیره عرضه
نفتی  حوزه  در  نفت  تولید  رشد  میزان   
کنون خیلی  پر میان از آغاز سال 2018 تا
بین المللی  آژانس  انتظارات  از  بیشتر 
آژانس  این  پیشتر  است،  بوده  انرژی 
که محدودیت های  فرزندش بر این بود 

نفتی  های  لوله  عرضه  راه  سر  بر  موجود 
را  تولید  رشد  شده  قرنطینه  مناطق  در 

کاهش خواهد داد.
کارایی های موجود در این  گر چه   ا
لوله  از  برداری  بهره  زمینه  در  صنعت 
نقل  و  حمل  افزایش  نیز  و  موجود  های 
جاده ای و حمل و نقل ریلی در منطقه 
خام  نفت  تولید  که  شد  باعث  میان  پر 
خ های  از نر در این منطقه خیلی بیشتر 
تاجران  یابد.  افزایش  شده  پیش بینی 
از  همچنین  و  ریلی  های  ماشین  از 
بشکه  حمل  برای  جاده ای  کامیونهای 
استفاده  منطقه  از  ج  خار به  نفتی  های 

کردند.
تولید  های  شرکت  زمان  همان  در   
لوله  این  نفتی ظرفیت  لوله های  کننده 
ها را افزایش دادند به همین دلیل رشد 
اینکه  ضمن  شد.  محقق  نفت  تولید 
این  در  نفتی  گذاری  لوله  های  پروژه 
از پیش بینی ها به  منطقه خیلی زودتر 

نمودار ۱- تولید نفت خام در ایالت تگزاس
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نتیجه رسید.
را  جریان  این  کننده  کنترل  عوامل   
کرد:  گروه بندی  می توان در چهار دسته 
جامد،  ذرات  سوسپانسیون  پلیمرها، 
کننده  افزودنی های بیولوژیکی و و تمیز 

های سطوح.
مولکولهای  از  عموما  عوامل  این   
شده اند.  تولید  سنگین  پلیمرهای 
کاهش  کاهش نشتی نفت و  پلیمرها به 
می  کمک  نفتی  خطوط  در  اختالالت 
می  باعث  خود  نوبه  به  امر  این  کنند. 
صرفه  با  و  کمتر  فشار  با  نفت  که  شود 
انتقال  پول  و  انرژی  مصرف  در  جویی 

یابد.
که نفت بیشتری در الیه های   زمانی 
نفتی جاری می شود مانع بعدی ظرفیت 
از  عمده ای  بخش  زیرا  است،  صادراتی 
دیگر  کشورهای  به  باید  تولید  افزایش 
پایانه  کثر  ا اینکه  دلیل  به  شود.  صادر 
های صادراتی ظرفیتشان تکمیل است 
بشکه های تولید شده در تگزاس غربی 
کورپوس  بنادر  در  که  است  ممکن 

کریستی و هوستون ذخیره شوند.

 افزایش تولید
المللی  بین  آژانس  گزارش  اساس  بر    
یک  از  تگزاس  نفت  تولید  میزان  انرژی 
و  چهار  حدود  به  روز  در  بشکه  میلیون 
نیم میلیون بشکه در روز رسیده است. 
در حال حاضر در حدود 6 میلیون بشکه 
پاالیش می  تگزاس  روز در  نفت خام در 
حدود  در  کریستی  کورپوس  بندر  شود. 
یک میلیون بشکه نفت در روز صادر می 
که خیلی بیشتر از مجموع صادرات  کند 

کشور است. نفت از همه بنادر این 
سیتون در بخش دیگری از سخنرانی 

خود اظهار می دارد: " وقتی بحث تولید 
نقش  تگزاس  می آید  پیش  گاز  و  نفت 
اختصاص  خود  به  را  مهمی  بسیار 
در  ما  کشور  که  اصلی  مسئله  می دهد. 
مسئله  است  مواجه  آن  با  حاضر  حال 
تولید  از  یعنی  است،  ارزش  زنجیره 
بازارهای  به  آن  رساندن  تا  محصول 

داخلی و جهانی."
پرنیان  نفتی  حوزه  حاضر  حال  در   
بزرگترین حوزه نفتی قابل استحصال در 

جهان است.
این  ما  می دهد،  ادامه  سیتون   
این  به  باید  ما  و  می دانیم  را  موضوع 
نفت  چگونه  که  کنید  فکر  مسئله 
تولیدی را به بازار برسانیم. این محصول 

در سرتاسر جهان مورد نیاز است.
 انرژی تولید شده در ایاالت متحده 
مورد  چین  مانند  کشورهایی  در  آمریکا 
تعداد  بیشترین  که  کشوری  است،  نیاز 
پاالیشگاه ها را در حال در جهان ساخته 
که  داشت  خواهد  تمایل  حتمًا  و  است 
برای  آمریکا  سبک  و  شیرین  نفت  از 
کند.  استفاده  خود  پاالیشگاه های 

مکزیک  مانند  کشورهایی  اینکه  ضمن 
نیست باید در 10 سال آینده میزان تولید 
که  کند، تولید برقی  برق خود را دو برابر 
گاز طبیعی وارد  بیش از همه وابسته به 

شده از ایاالت متحده آمریکاست.
و  ها،  کشتی  آهن،  راه  ها،  کامیون   
مهمی  نقش  یک  هر  نفتی  کشتی های 
ما  وقتی  می کنند.  ایفا  نفت  بازار  در  را 
حاضر  حال  در  ارزش  زنجیره  مورد  در 
مانع  یک  با  واقع  در  کنیم  می  صحبت 
که  آنچه  از  تر  بزرگ  بسیار  فرصت  یک  و 
ایم، صحبت  با آن مواجه بوده  همیشه 

می کنیم.
سرتاسر  در  طبیعی  گاز  برای  تقاضا   
همه  مجموع  از  بیشتر  بسیار  جهان 
دیگر  های  سوخت  انواع  برای  ها  تقاضا 
است. مسئله زنجیره ای ارز تنها در مورد 
که چگونه محصوالت تولید شده را  این 
به مشتریان جهانی برسانیم بحث نمی 
رساندن  برای  روشها  بهترین  بلکه  کند، 
متحده  ایاالت  کنندگان  تولید  به  آن 
آمریکا به منظور تولید محصوالت نهایی 

را مورد توجه قرار می دهد.
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چابکی فکری و نوآوری 
در شرکت های کوچک و 

رد: نقش میانجی رهبری 
ُ

خ
ینانه کارآفر

ترجمه

قسمت چهارم 
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4- رویکرد تحقیقاتی
تحلیلی  گام  چندین  از  حاضر  تحقیق 
تشکیل شده است. در ابتدا، مولفه های 
مرتبه  های  همبستگی  و  توصیفی،  آمار 
 spss23 صفر بین متغیرها را با استفاده از
مدلسازی  از  سپس  آوریم.  می  بدست 
تست  برای   )SEM( ساختاری  معادالت 
افزار  نرم  در  پیشنهادی  تئوریک  مدل 
از  سپس  شود.  می  استفاده   AMOS
آثار  بررسی  برای  تحقیقات  سایر  روش 
میانجی(  )اثر  غیرمستقیم  و  مستقیم 
بوسیله  کار  این  شود.  می  استفاده 

ناوارو،  )سگارا  می گیرد  صورت   SEM
مارتلو الندروگز، 2020، وانگ و همکاران، 
چابکی  مستقیم  اثر  ابتدا  در   .)2018
و  SMEها،  نوآوری  بر  کودکان  فکری 
سپس اثر تعدیلی EL را بررسی نمودیم. 
لحاظ  این مطالعه  هر چه متغیر مخفی 
می شوند. برای تعیین معناداری روابط 
از تکنیک  غیرمستقیم موجود در مدل، 
بوت استراپ استفاده شده است. آماره 
آثار  برای  بار  نخستین  برازش،  نیکویی 
مستقیم محاسبه می شود. آن ها شامل 

اندازه  مدل  برای  هستند.  متغیر  دو 
گیری 4 عاملی با متغیرهای میانجی نیز 
را   3 )جدول  می گیرد  صورت  محاسبه 

ببینید(.
سازگاری  دهنده  نشان  نتایج 
داده ها  و  فرضی  مدل  بین  مطلوب 
هستند )هو و بنتلر، 1999، برین، 2010(. 
معنادار  های  همبستگی  به  توجه  با 
بین 4 متغیر اصلی در مدل پیشنهادی 
میانجی  اثر  وجود  شرایط   ،)4 )جدول 
کنی، 1986(.  برآورده می شوند )بارون و 

5- نتایج
5-1:  آمار توصیفی و تحلیل همبستگی
و  معیارها،  انحراف  ها،  میانگین 
همبستگی ها بین متغیرهای مطالعه در 

جدول 4 نمایش داده شده اند.
متغیرهای  بین  رابطه  چندین 
وهله  در  دارند.  را  توجه  ارزش  مطالعه، 
دارای  کارکنان،  فکری  چابکی  نخست، 
گیری  رابطه مثبت و معناداری با جهت 
ها   SME نوآری  و  گروه،  تشکیل  آتی، 
و  آتی  گیری  جهت  ابعاد  ثانیًا،  است. 
گروه در EL، هر دو دارای رابطه  تشکیل 
و  کسب  نوآوری  با  معناداری  و  مثبت 
از  ثالثًا  هستند.  خرد  و  کوچک  کارهای 
کاری  تجربه  کنترلی،  متغیرهای  بین 
چابکی  با  منفی  و  معنادار  رابطه   دارای 
فکری کارکنان، جهت گیری آتی و نوآوری 
SME ها است. چهارم اینکه همبستگی 
این  اصلی  متغیر   4 بین  معنادار  های 
تحقیق مشاهده شده اند. لذا بررسی اثر 
تعدیلی ضروری است. در بخش بعدی، 
ابتدا معناداری این اثرات را می سنجیم :

فکری  چابکی  مستقیم  اثر   :  2-5
کارهای  و  کسب  نوآوری  بر  کارکنان 

کوچک و خرد
فکری  چابکی  مستقیم  اثر  ابتدا  در 
طریق  از  را  SMEها  نوآوری  بر  کارکنان، 
سنجیم  می  عامله  دو  ساختاری  مدل 
استانداردسازی  ضرایب   .)2 )شکل 
چابکی  که  می دهند  نشان  مسیر  شده 
معناداری  و  مثبت  اثر  کارکنان،  فکری 
 p  ,0.46=b( SME ها دارد  نوآوری  روی 
>0.001(. لذا فرضیه 1 پشتیبانی می شود.

5-3 : تحلیل اثر میانجی
دو  با   EL میانجی  اثر  بعدی،  گام  در 
بر  گروه،  آتی و تشکیل  گیری  ُبعد جهت 
کارکنان  اساس ارتباط بین چابکی فکری 
و نوآوری SME سنجیده می شود. شکل 
استانداردسازی  ضرایب  دهنده  شان   3
اثرات  است.  کامل  مدل  در  مسیر  شده 
وجود  آن  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
خاص  مدل  اساس  بر  ها  آن  دارند. 

تحقیقاتی بنا شده اند.
در  مستقیم  اثرات  حاوی   5 جدول 
مدل میانجی است. ابعاد EL به عنوان 
جهت  اند.  شده  لحاظ  تعدیلی  عوامل 
گیری آتی دارای رابطه مثبت و معناداری 
از  ترتیب  SME هاست. بدین  نوآوری  با 
فرضیه 2-1 پشتیبانی می شود. تشکیل 
غیرمعنادار  و  مثبت  رابطه  دارای  گروه 
می  رد  فرضیه 2-2  لذا  است.  نوآوری  با 
شود. فرضیه 3  مورد پشتیبانی است زیرا 
و  مثبت  رابطه  دارای  آتی،  گیری  جهت 

گروه است.  معناداری با تشکیل 
اثرات  دهنده  نشان   6 جدول 
ساختاری  مدل  داخل  در  غیرمستقیم 
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مدل شامل متغیرهای میانجیمدل اثرات مستقیمشاخص تناسب

22.889.03خی 2

CFI0.950.94

IFI0.960.94

RMSEA0.080.06

12345678910انحراف معیارمیانگینمتغیر

1.40.41جنسیت

0.071-2.10.5سن

0.051-0.08-1.30.5تحصیات

0.11-2.40.70.010.33تجربه

0.031-0.190.030.019-1.50.5اندازه سازمان

ُکل فروشی 0.181-0.170.2-0.03-0.40.50.105صنعت- خرده فروشی و 

0.651-0.13-0.14-0.160.080.14-0.30.4صنعت – خدمات

کارکنان 0.20.191-0.08-- 0.0080.0020.050.19-4.060.5چابکی فکری 

گیری آتی 0.30.30.41-0.240.06-4.10.60.0570.080.14جهت 

گروه 0.20.20.40.51-0.13- 0.020.12-0.060.09-4.20.6تشکیل 

SME3.90.70.11-0.0040.002-0.31-0.02-0.40.30.30.60.51 نوآوری

جدول ۳- آماره های نیکویی برازش برای دو مدل

جدول 4- مقادیر میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق

جدول 5- اثرات مستقیم در مدل ساختاری میانجی

۰.۰۰۱<P*** ,۰.۰۱<P ** ,۰.۰5<P * ,۱۱۰=N

 ۰.۰۰۱<P, *** ,۰.۰۱ <P ** , ۰.۰5< P  *.

اثر مستقیممسیرفرضیه

کارهایفرضیه 1 کسب و  کارکنان- نوآوری   چابکی فکری 
کوچک خرد و 

-0.204

گیری آتی – نوآوری)فرضیه 1-2 )1-2 **0.818ها SME جهت 

گروه – نوآوری)فرضیه 2-2 )2-2 0.22ها SME تشکیل 

گروهفرضیه 3 گیری آتی- تشکیل  **0.57جهت 
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این  از  کی  حا ساختاری  مدل  کل  نتایج  است.  میانجی  اثرات 
گروه به عنوان  گیری آتی و تشکیل  که اثر میانجی جهت  هستند 
 SME کارکنان، و نوآوری ابعاد EL، بر رابطه بین چابکی فکری 
کارکنان بر نوآوری  ها معنادار است. اثر مستقیم چابکی فکری 
اثرات  البته  می دهد.  دست  از  را  خود  اهمیت  و  اعتبار   ،SME
بعد  دو  هر  برای  معناداری  آماری  نظر  از  و  مثبت  غیرمستقیم 
گروه )ابعاد EL( مشاهده می شوند.  گیری آتی و تشکیل  جهت 

بدین ترتیب فرضیه های 5 و 6 مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
وجود  مدل  در  میانجی  متغیر  چندین  اینکه  به  توجه  با 
متغیر  هر  قدرت  لذا  گروه(،  تشکیل  و  آتی  گیری  )جهت  دارند 
میانجی بر اثر چابکی فکری بر نوآوری SME را می سنجیم. بر 

اساس روش پیشنهادی سگارا ناوارو و مارتلو الندروگز ) 2020(،  
تفاوت بین چابکی فکری- جهت گیری آتی * جهت گیری آتی - 
گروه * تشکیل  کارکنان - تشکیل  نوآوری SME، و چابکی فکری 
کنیم. تفاوت در اثرات در حد  گروه - نوآوری SME را ارزیابی می 
گیری آتی، یک  گیری این است که جهت  0.47 قرار دارد. نتیجه 
گروه است. در نهایت فرضیه  متغیر میانجی قوی تر از تشکیل 
گروه، اثر میانجی در رابطه  7 پشتیبانی نمی شود زیرا تشکیل 
گذارد. جهت  SME بجا نمی  نوآوری  آتی، و  گیری  بین جهت 
کامل نقش تعدیلی در رابطه بین چابکی  گیری آتی، به صورت 
کند، لذا فرضیه 4 مورد  گروه ایفا می  کارکنان و تشکیل  فکری 

پشتیبانی است.

شکل 2- اثر مستقیم چابکی فکری کارکنان بر نوآوری شرکت های خرد و کوچک

شکل ۳- نتایج مدل ساختاری ُکلی، از جمله متغیرهای میانجی
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اثر میانجیاثر غیرمستقیماثر مستقیممسیرفرضیه

کامل0.260.37چابکی فکری کارکنان – جهت گیری آتی- تشکیل گروهفرضیه 4 اثر میانجی 

گیری آتی- نوآوری SMEفرضیه 5 کامل0.200.67-چابکی فکری- جهت  اثر میانجی 

گروه- نوآوری SMEفرضیه 6 کامل0.200.67-چابکی فکری- تشکیل  اثر میانجی 

گروه – نوآوری SMEفرضیه 7 گیری آتی- تشکیل  بدون اثر میانجی0.810.13جهت 

جدول 6- اثرات غیرمستقیم در مدل ساختاری با حالت میانجی
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