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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

تفاهم نامه راه اندازی فن بازار تخصصی پتروشیمی با هدف جهت 
بخشی صنعت بسمت اقتصاد 

دانشی با پتانسل های شبکه فن 
بازار ملی ایران

همکاری شبکه فن بازار ملی ایران با ۳0 شرکت صنعت پتروشیمی و بیش از ۳00 تقاضای فناورانه احصا و 100 شرکت دانش بنیان جهت 
که در حال ارزیابی  رفع نیازهای صنعت پیش قدم شده اند و همچنین در این فعالیت ها ۳0 پروژه ساخت داخل مشخص شده است 
که یکی از  که بین بخش خصوصی و دولتی  که با امضا تفاهم نامه ایجاد فن بازار تخصصی پتروشیمی و شبکه سازی بهتری  می باشند 

اهداف این تفاهم نامه است این فعالیت ها به صورت مستمر و پر قدرت تر ادامه خواهد داشت.
در واقع هدف اصلی امضا تفاهم  نامه ایجاد فن بازار تخصصی پتروشیمی را می توان پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان و حمایت از 
بومی سازی اقالم و ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا فناورانه با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های باالی شبکه فن بازار ملی ایران 

کرد. بیان 
کلید تقویت و ارتقاء نوآوری را در صنعت رقم میزند .  شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری استارت آپ های حوزه فناوری ؛ 
کمک نموده تا به بازارهای بالقوه وارد شده و بازارهای جدید  این همکاری، می تواند به نفع هر دو طرف باشد؛ از یک سو به صنعت 
ایجاد نمایند و از سوی دیگر، به استارت آپ ها کمک می نماید تا محصوالت خود را توسعه داده و فرایند رشد و توسعه خود را سریع تر 

بپیمایند.
کارآمد برای پیشبرد پایدار »جهش های  در واقع همکاری بین صنعت بزرگ پتروشیمی و استارت آپ های نوظهور، روشی بسیار 
که در آن استارت آپ ها، بدون  صنعت پتروشیمی« در بلندمدت است. از این منظر، همکاری فناورانه را می توان ابزاری دانست 
کسب وکار آن ها استفاده  این که اساسًا اخاللی در فرایند روتین شرکت های فناور بزرگ ایجاد نمایند، از فناوری به منظور ارزش افزایی 

می کنند.
کلیدی در زمینه همکاری های فناورانه، درک مناسب همکاری با استارت آپ ها است. همه در مورد همکاری  یک نکته بسیار 
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همکاری  تا  می شود  باعث  چیزی  چه  اما  می کنند،  صحبت 
باشد؟  مفید  فناور  بزرگ  شرکت  یک  یا  استارت آپ  یک  برای 
و  منافع  و همچنین  انگیزه های خود  که درک  نظر می رسد  به 
پرسش  این  برای  پاسخی  بتواند  دیگر،  طرف  محدودیت های 

فراهم نماید.
بزرگ،  شرکت های  با  فناورانه  همکاری  مزیت  اولین 
درآمدهای ناشی از آن و در نتیجه، مستقل شدن از سرمایه های 

خارجی است.
دومین مزیت همکاری فناورانه، خلق یک داستان موفقیت 
شرکت های  با  فناورانه  همکاری  است.   آتی  فروش های  برای 
گسترش  قابلیت  با  مشتری  بنیان  یک  ایجاد  موجب  بزرگ، 

خواهد شد. 
حذف  و  دیگر  کشورهای  به  فعالیت  گسترش  امکان 
همکاری  مهم  بسیار  مزایای  دیگر  از  بین المللی سازی،  ریسک 
کاربری بزرگ،  با شرکت های بزرگ است. همچنین پایگاه های 
کمک  استارت آپ ها  به  بازخورد،  ارائه  ارزشمند  به عنوان منبع 

نمایند.  بهینه سازی  و  اصالح  را  خود  محصوالت  تا  نموده 
موجود،  مشتریان  شامل  تثبیت شده،  شرکت  یک  زیرساخت 
این امکان را برای استارت آپ ها فراهم می نماید تا مدل تجاری 
کار  که خود به تنهایی قصد و توانایی این  خود را سریع تر از زمانی 
گفتنی است، سرمایه گذاران  را داشتند، بهبود و توسعه دهند. 
بازارها  به  کمتر  و  فناوری  به  حد  از  بیش  استارت آپ ها،  در 
می پردازند. سریع ترین مسیر برای رفع این نقیصه و رسیدن به 

بازار، فروش به شرکت های بزرگ فناور است.
شرکت های  طوالنی  تجربه  و  دانش  به  باید  نهایت،  در 
فناوری  برای تجاری سازی  ارزشمند  ابزار نظارتی  که یک  بزرگ 
بزرگ،  شرکت  یک  با  کت  شرا نمود.  اشاره  است،  استارت آپی 
استفاده  کمتر  دارایی های  استارت آپ  که  باعث شود  می تواند 
کد و بدون  که تا به حال، را شده این شرکت ها، مانند داده هایی 
گرفته و فرصت های تجاری جدیدی  بکار  را،  استفاده بوده اند 

خلق نمایند.

تفاهم نامه راه اندازی فن بازار تخصصی پتروشیمی با هدف جهت 
بخشی صنعت بسمت اقتصاد 

دانشی با پتانسل های شبکه فن 
بازار ملی ایران
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توسعه ظرفیت های صنعت 
پتروشیمی با جذب سرمایه گذاری
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی ایران 

با امتیازهایی که در اختیار دارد، می تواند با سرمایه گذاری های جدید سهم 
بیشتری از بازارهای بین المللی داشته باشد.

یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

گـــذاری در صنعـــت پتروشـــیمی، ضرورتی  ســـرمایه 
رشـــد  مســـیر  هموارســـاختن  بـــرای  انکارناپذیـــر 
می شـــود.  محســـوب  ارزش آفریـــن  صنعـــت  ایـــن 
قابلیت هـــای صنعت پتروشـــیمی در ایـــران به طور 
پتروشـــیمی  متنـــوع محصـــوالت  بازارهـــای  و  عـــام 
تولیـــدی ایـــران به طـــور خاص، فرصت مســـاعدی 

فراهـــم می کند تا حتی در شـــرایط تحریـــم نیز نقش 
کند. کســـب درآمدهـــای ارزی ایفا  مهم خـــود را در 
گفتگـــوی احمـــد صادقـــی، عضـــو   ایـــن بخشـــی از 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــا پیـــام 

کـــه در زیـــر می خوانیـــد پتروشـــیمی اســـت 

تولیـــد  جهـــش  شـــما  نظـــر  بـــه 
از  جلوگیـــری  همچنیـــن  و 
صنعـــت  در  خام فروشـــی 
پتروشـــیمی چگونـــه اتفـــاق خواهـــد 

؟ د فتـــا ا
کاهش خام فروشـــی  راهبـــرد نظـــام 
و ایجـــاد ارزش افـــزوده بیشـــتر در تمـــام 
بخش هـــای صنعـــت نفـــت ایران اســـت 
خام فروشـــی  از  جلوگیـــری  بـــرای  و 
تکمیـــل  و  پتروشـــیمی  صنایـــع  بایـــد 
گیرنـــد  زنجیـــره ارزش مـــورد توجـــه قـــرار 
پایین دســـتی  ایـــن مســـیر صنایـــع  و در 
تولیـــد  هـــدف  بایدبـــا  پتروشـــیمی ها 

یابـــد. توســـعه  نهایـــی  محصـــوالت 
که  کـــرد  کیـــد  بایـــد بـــر ایـــن نکتـــه تا

اصنعـــت ارزش آفریـــن پتروشـــیمی رتبـــه 
کشـــور را به  نخســـت تامین منابـــع ارزی 
خـــود اختصـــاص داده اســـت، بنابرایـــن 
کشـــور از  نقـــش ایـــن صنعت در توســـعه 
اهمیـــت ویـــژه ای برخوردار اســـت و باید 
بـــا همـــکاری و تعامـــل میـــان مجلـــس ، 
دولـــت و بخـــش خصوصی برخـــی موانع 
کرد موجود درمســـیر توســـعه را برطـــرف 

انجـــام  جهش هـــای  و  توســـعه 
را  پتروشـــیمی  صنعـــت  در  شـــده 

می کنیـــد؟ ارزیابـــی  چگونـــه 
صنعت پتروشـــیمی توسعه و جهش 
دوم خـــود را طـــی می کند، البته توســـعه 
این صنعت هیچ وقت متوقف نشـــد و با 

توجه بـــه برنامه ریزی های انجام شـــده 
بـــه ســـمت جهـــش ســـوم نیـــز در حرکت 
اســـت. همچنیـــن صنعـــت پتروشـــیمی 
و  شـــرکت ها  توامنـــدی  بـــه  توجـــه  بـــا 
گذشته از  ســـازندگان ایرانی باید بیش از 
کند،  امکانـــات و تـــوان داخلی اســـتفاده 
زیـــرا ایـــن مهـــم ظرفیـــت تولیـــد در ایـــن 

صنعـــت را افزایش خواهـــد داد.
فرصت هـــای  معتقـــدم  البتـــه 
بســـیاری بـــرای ســـرمایه گذاری در حوزه 
گاز و پتروشـــیمی در ایـــران وجود  نفـــت، 
کـــه در این بین، ســـرمایه گذاری در  دارد 
بخش پتروشـــیمی به دلیـــل جلوگیری از 
خـــام فروشـــی از توجه ویـــژه ای برخوردار 

ست. ا
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گذاری  جـــذب ســـرمایه و ســـرمایه 
در صنعـــت پتروشـــیمی تـــا چه حد 
بـــرای ایـــن صنعـــت الزم و ضـــروری 

؟  ست ا
بـــرای  راهـــکاری  ســـرمایه،  جـــذب 
حرکـــت  مســـیر  بـــه  بخشـــیدن  ســـرعت 
که بـــا توجه  صنعـــت پتروشـــیمی اســـت 
بـــه نقـــش آفرینـــی بخـــش خصوصـــی در 
ســـرمایه  جـــذب  پتروشـــیمی،  صنعـــت 
بـــا ســـهولت  در ایـــن صنعـــت می توانـــد 
گیـــرد. هرچنـــد فراهم  بیشـــتری صورت 
جـــذب  بـــرای  زیرســـاخت ها  ســـاختن 
گـــذاران، اهمیتی فـــراوان دارد. ســـرمایه 
اقتصـــاد  مهـــم  ارکان  از  پتروشـــیمی 
کشـــور بـــوده و بـــا توجـــه بـــه  و صنعـــت 
کشـــور ایـــران از امتیاز منابع  برخورداری 
و  متخصـــص  انســـانی  نیـــروی  ارزان، 
موقعیـــت جغرافیایی بی نظیر، ســـرمایه 
یـــک  پتروشـــیمی،  صنعـــت  در  گـــذاری 

فرصـــت جـــذاب، مطمئـــن و رو به رشـــد 
و  دولتـــی  از  اعـــم  گـــذار  ســـرمایه  بـــرای 

اســـت خصوصـــی 

وضعیت فعلی صنعت پتروشـــیمی 
چگونـــه ارزیابی می کنید؟

پتروشـــیمی  صنایـــع  فعلـــی  وضـــع 
هـــدف  بـــا  امـــا  اســـت،  مطلـــوب  کشـــور 
گذاری هـــای انجام شـــده فاصلـــه داریم، 
پتروشـــیمی  محصـــوالت  بـــازار  نبایـــد 
زیـــرا  بدانیـــم،  محـــدود  منطقـــه  بـــه  را 
صنعـــت پتروشـــیمی مـــا بـــا امتیازهایـــی 
ســـهم  می توانـــد  دارد،  اختیـــار  در  کـــه 
داشـــته  جهانـــی  بازارهـــای  از  بیشـــتری 
در  ظرفیـــت  ایـــن  همچنیـــن  باشـــد، 
که حضور  بخش خصوصـــی وجـــود دارد 
ســـرمایه گذاری  بخـــش  در  پررنگ تـــری 
تامیـــن مالـــی پروژه هـــای پتروشـــیمی  و 

باشـــد.  داشـــته 

ســـخن پایانـــی شـــما در خصـــوص 
صنعـــت پتروشـــیمی و راهکارهـــای 
موثـــر بـــرای توســـعه هرچه بیشـــتر 

چیســـت؟  آن 
کـــه صنعت  دیـــدگاه مـــن این اســـت 
پتروشـــیمی می تواند به عنـــوان صنعتی 
گرفته و با  پیشـــرو جلوی خام فروشـــی را 
تکمیـــل زنجیره ارزش افـــزوده در صنایع 
ارزآوری  بـــرای  را  زمینـــه  پایین دســـتی، 
در  زایـــی  اشـــتغال  همچنیـــن  و  بیشـــتر 

کند. کشـــورفراهم  نقـــاط مختلـــف 
گذشـــته  در شـــرایط فعلـــی بیـــش از 
توجـــه  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــه  بایـــد 
عقـــب  بـــرای  اســـت  ضـــروری  داشـــت، 
نمانـــدن در بازارهـــای جهانـــی، توســـعه 
صنایع پتروشـــیمی را با سرعت بیشتری 

کنیـــم. دنبـــال 
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خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، 
اشتغال و توسعه متوازن

گزارش - سید فواد نبوی

پتروشـــیمی ها با شـــتاب در حال پیوســـتن به زنجیره اقتصاد و 
صنعت ایران هســـتند و در این مســـیر باید به ایـــن نکته توجه 
کشـــور پشتوانه قدرتمند  که مزیت اقتصادی راهبردی  داشـــت 
اقتصـــاد و صنایـــع اســـت و اقتـــدار صنعتـــی، ابزاری قـــوی برای 
گرو  دســـتیابی به توســـعه پایدار اســـت، اما تحقق این نقش در 
توســـعه زنجیـــره ارزش بـــر پایه فعال ســـازی صنایـــع تکمیلی از 
جملـــه صنعت پتروشـــیمی و زنجیره پایین دســـتی آن اســـت و 
ایجـــاد ارزش افزوده، اشـــتغالزایی، محرومیـــت زدایی و تکمیل 
کشـــور از جمله نقش های پتروشـــیی به  زنجیـــره تامین صنعت 

عنوان صنعتی پیشـــرو است.
کشـــور ســـربلندتر، پویاتر و با صالبت تر  صنعت پتروشـــیمی 
ک صنایع پایین  از همیشـــه در حوزه تولید پایدار، تامیـــن خورا
دســـتی و صـــادرات و ارزآوری نقـــش خـــود را ایفـــا می کنـــد و در 
ک معادل یـــک میلیون  ســـال ۹۹ حـــدود ۴0 میلیون تن خـــورا
بشـــکه در روز بـــه ارزش ۶ میلیارد دالر از صنعـــت نفت دریافت 
گرفت و  که در ۶۷ مجتمع پتروشـــیمی مورد استفاده قرار  شـــد  
بـــا بهره بـــرداری از طرح های جهش ســـوم در ســـال 1۴0۴، این 
رقـــم بـــه معادل ۲.۳ میلیون بشـــکه نفـــت خـــام در روز افزایش 

یافت. خواهد 
مجتمـــع   ، کشـــور  پتروشـــیمی  مجتمع هـــای  میـــان  در 
کاویـــان، یکـــی از بزرگ تریـــن تولیدکننـــدگان اتیلن  پتروشـــیمی 
کشـــور بـــا ســـاالنه حـــدود ٢ میلیـــون تن ظرفیـــت تولید اســـت 
کـــه بـــر اســـاس برنامـــه ریزی هـــای انجـــام شـــده ایـــن مجتمع 
پتروشـــیمی، اتان دریافتـــی از پارس جنوبی را بـــه اتیلن تبدیل 
که ایـــن اتیلن  کـــرده و بـــه خط لولـــه اتیلن غرب تزریـــق می کند 
ک مجتمع هـــای پتروشـــیمی  کـــرده وخـــورا از ١١ اســـتان عبـــور 

کرد. ســـاخته شـــده یـــا در حـــال احـــداث را تامین خواهـــد 
ک مجتمع های پتروشـــیمی  خـــط لولـــه اتیلن غـــرب خـــورا
کهکیلویه  واقع در اســـتان های خوزســـتان، فـــارس، لرســـتان، 
کرمانشـــاه،  کردســـتان،  و بویـــر احمد، چهار محال و بختیاری، 
آذربایجـــان غربـــی و شـــرقی، ایـــالم و همـــدان را تامیـــن می کند 
و در حـــال حاضـــر اتیلـــن تولیـــدی در ایـــن پتروشـــیمی، با خط 
لوله اتیلن غرب به پتروشـــیمی های لرســـتان، پلیمرکرمانشـــاه، 
کردســـتان، مهابـــاد ، میانـــدوآب و تبریز ارســـال و مازاد  ایـــالم، 
تولیـــد نیز در پتروشـــیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشـــهر 

می شود. اســـتفاده 

کرده و ســـبب آبادانی، اشـــتغال زایی و امید بـــرای مردم  خـــط لولـــه اتیلن غرب در مســـیر خـــود طرح های مختلفی ایجـــاد 
در غرب کشـــور شـــده است.

کنون  روزهـــای خامـــوش خام فروشـــی در صنعت پتروشـــیمی ایـــران با تعریـــف طرح های توســـعه ای جدید به ســـرآمد و ا
ایـــن صنعـــت بـــا رویکـــردی جدید با هدف تکمیـــل زنجیره ارزش چند ســـالی اســـت که قبایی تـــازه بر تـــن دارد. قبایی که 
گرفته اســـت. بـــا بـــه جریان افتـــادن طرح هـــا و پروژه های متوقف شـــده، رخت فرســـودگی و رکـــود را برکنده و جـــان تازه ای 
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آمـــار تولیـــد واحد هـــای پتروشـــیمی 
واقـــع در مســـیر خـــط لولـــه اتیلـــن غـــرب 
نشـــان دهنـــده تـــالش ایـــن مجتمع هـــا 
به اســـتفاده از باالترین بازدهـــی تولید و 
بهره بـــرداری از امکانـــات ســـرمایه گذاری 
شـــده است و خوشـــبختانه روند تکمیل 
زنجیـــره و توســـعه صنایع پایین دســـتی 
در تعـــدادی از مجتمع های مورد اشـــاره 

است. شـــده  آغاز 
در ســـال های اخیـــر بـــا بهره بـــرداری 
جنوبـــی،  پـــارس  جدیـــد  فازهـــای  از 
گازی  ک های  ظرفیـــت تولید انـــواع خورا
طرح هـــای  و  مجتمع هـــا  نیـــاز  مـــورد 
پتروشـــیمی تامیـــن شـــد بـــه طوری که با 
ک اتـــان مجتمع های  کامل خورا تامین 
زنجیـــره الفیـــن، مســـیر افزایـــش ظرفیت 

پتروشـــیمی  صنعـــت  در  اتیلـــن  تولیـــد 
آمارهـــای  بـــه  نگاهـــی  و  شـــده  همـــوار 
تولیـــد پتروشـــیمی ها بـــه ویژه در مســـیر 
خـــط لولـــه اتیلـــن غـــرب نشـــان می دهد 
کـــه بـــا افزایـــش تولیـــد اتـــان و بـــه دنبال 
مختلـــف  گریدهـــای  تولیـــد  اتیلـــن،  آن 
در  پلی اتیلن هـــا  خانـــواده  حصـــوالت 
عســـلویه، ماهشـــهر و خـــط اتیلـــن غرب 

هـــم بـــا افزایـــش همراه شـــده اســـت.
یکـــی از نکات برجســـته در ســـاخت 
فازهـــای اول و دوم خط لوله اتیلن غرب 
که  اصـــل »هماهنگـــی و هم زمانـــی« بود 
با ســـاخت مجتمع هـــای واقع در مســـیر 
خـــط مـــورد توجـــه قرار داشـــت، بـــه این 
کـــه هیـــچ یـــک از مجتمع هایـــی  ترتیـــب 
که بـــه بهره بـــرداری رســـیده بـــود امکان 

معطـــل  راه انـــدازی  بـــرای  نداشـــت 
ک از طریـــق خـــط لولـــه  دریافـــت خـــورا
همیشـــه  بلکـــه  باشـــند،  غـــرب  اتیلـــن 
خـــط اتیلـــن چنـــد ماهـــی زودتـــر از زمان 
در  واقـــع  پتروشـــیمی های  بهره بـــرداری 
مســـیرخط راه انـــدازی شـــد و اتیلن مورد 
مجتمع هـــای  بـــه  پتروشـــیمی ها  نیـــاز 

یادشـــده تحویـــل می شـــد.
پشـــتیبانی  و  نفـــت  وزارت  حمایـــت 
شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی در روند 
و  مهـــم  خـــط  ایـــن  تکمیـــل  و  ســـاخت 
راهبردی بســـیار اثربخش بود و ســـاخت 
این خط لوله مهم و حســـاس خط برای 
انتقـــال اتیلـــن به 11 مجتمع پتروشـــیمی 
بـــا وجـــود چالش هـــای مختلفـــی مانند 
مناطـــق ســـخت گذر، معارضـــان  وجـــود 
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زمیـــن یا شـــرایط ســـخت آب و هوایی در 
مســـیر ســـاخت نیازمنـــد عـــزم و اراده ای 

ملـــی و روحیـــه ای جهـــادی بود.

ظرفیت های موجود در مســـیر 
بـــرای  غـــرب  اتیـــن  لولـــه  خـــط 

تکمیـــل زنجیـــره ارزش
اســـتان های واقـــع در مســـیر خـــط لولـــه 
از ظرفیت هـــای مطلوبـــی  غـــرب  اتیلـــن 
بـــرای توســـعه صنایـــع میانـــی و پاییـــن 
دســـتی برخـــوردار هســـتند و در صـــورت 
نیـــز  و  آنهـــا  بـــه  الزم  مشـــوق های  ارائـــه 
گذاری میتوان  عالقه مندان به ســـرمایه 
رونـــد خـــام فروشـــی را بطور محسوســـی 
کاهش داد و با تولیـــد محصوالت نهایی 
گام برداشت. در مســـیر توســـعه متوازن 
بـــدون تردیـــد بـــا حرکـــت در زنجیره 
بـــه  دســـتی  پاییـــن  محصـــوالت  تولیـــد 

ســـمت پاییـــن، ارزش افـــزوده باالتری ایجـــاد می شـــود و نباید 
کرد و باید همانند توســـعه  کتفا  تنها به باالدســـت پتروشـــیمی ا
بخش باالدســـت، پایین دســـت پتروشـــیمی نیز با هدف کسب 
ارزش افزوده بیشـــتر توســـعه یابد و در قالب برنامه های توسعه 
ای ماننـــد جهـــش دوم، جهـــش ســـوم و طرح هـــای پیشـــران 
ســـرعت پیشـــرفت در توســـعه صنایع پایین دســـت پتروشیمی 
ک صنایع  را افزایـــش داد و در این مســـیر در صورت تأمین خورا
گـــذاری درایـــن  پاییـــن دســـت پتروشـــیمی، هرگونـــه ســـرمایه 

کشـــور ســـودآور اســـت. بخش در 
با تحقق طرح های جهش دوم و ســـوم صنعت پتروشیمی 
تـــا ســـال 1۴0۴، ظرفیـــت تولیـــد پتروشـــیمی افزایـــش می یابد و 
بـــه همیـــن دلیـــل در چهار شـــاخه متانـــول، پروپیلـــن، اتیلن و 
کـــه منجـــر  بنـــزن، طرح هـــای پیشـــران، به عنـــوان طرح هایـــی 
توســـعه صنایع پایین دســـت خواهد شـــد تعریف می شـــود. در 
حـــال حاضـــر از میـــان طرح هـــای پیشـــران موجـــود در جهش 

دوم و ســـوم صنعـــت پتروشـــیمی تعـــداد هفت طـــرح به عنوان 
طرح های پیشـــران صنایع پایین دســـت پتروشـــیمی شناخته 
شـــده و تســـریع در تکمیـــل ایـــن طرح هـــا جـــزو سیاســـت های 
وزارت نفـــت و شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی اســـت. اما این 
هفـــت طرح پاســـخگوی نیـــاز بازار داخلی نیســـت و بـــه همین 
دلیل شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی، با شناســـایی و تعریف 
صنایـــع  و  پتروشـــیمی  صنعـــت  موردنیـــاز  جدیـــد  طرح هـــای 
کـــرده و  پایین دســـت، طرح هـــای جدیـــد پیشـــران را تعریـــف 
در پـــی تشـــویق ســـرمایه گذاران بـــرای پیشـــبرد ایـــن طرح ها از 

طریق جذب ســـرمایه اســـت.
پایـــان  تـــا  محصـــول  نـــوع   ۹۵ حـــدود  کـــه  اســـت  گفتنـــی 
کـــه هرکدام  ســـال ۹۸ در صنعـــت پتروشـــیمی تولیـــد می شـــده 
تحقـــق  بـــا  جدیـــد  محصـــول   10 دارنـــد.  مختلفـــی  گریدهـــای 
جهـــش دوم صنعت پتروشـــیمی تـــا پایان 1۴00 و ســـه محصول 
دیگـــر نیـــز تـــا پایـــان جهش ســـوم صنعت پتروشـــیمی به ســـبد 
کشـــور افـــزوده می شـــود، اما هدف  تولیـــد صنعت پتروشـــیمی 
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از اجـــرای طرح های پیشـــران، تنوع بخشـــی ســـبد محصوالت 
که بـــا اجـــرای این  به ویـــژه تولیـــد محصـــوالت وارداتـــی اســـت 
طرح هـــا ۲0 محصول جدید به ســـبد تولید ایـــن صنعت اضافه 
می شـــود. در مجموع بـــا اجرای طرح های راهبـــردی ۶0 درصد 

از محصـــوالت وارداتـــی در داخـــل تأمیـــن خواهند شـــد.
رونـــد فعالیـــت پتروشـــیمی های واقـــع در مســـیر خـــط لوله 
کـــه بـــا توســـعه بخـــش پاییـــن  اتیلـــن غـــرب نشـــان می دهـــد 
دســـت پتروشـــیمی ، افزون بر اشـــتغال زایی هـــای قابل توجه،  
ایـــران می توانـــد در ســـال های آتـــی یکـــی از صادرکننـــده مهـــم 
محصـــوالت تولیـــد شـــده در صنایـــع مختلـــف پاییـــن دســـت 
کشـــور باشـــد وبـــا توجه به  پتروشـــیمی به همســـایگان در غرب 
کشـــور صادرات محصـــوالت نهایی به  ظرفیت هـــای موجود در 
کشـــورهای همســـایه می توانـــد ارز آوری مطلوبـــی را بـــه همـــراه 

باشد. داشـــته 

چشم انداز خط لوله اتیلن غرب
بهـــزاد محمـــدی معـــاون وزیـــر نفـــت و مدیرعامل شـــرکت ملی 
صنایع پتروشـــیمی چندی پیش در تشـــریح مشـــخصات خط 
لولـــه اتیلن غرب با اشـــاره به اینکـــه این خط از 11 اســـتان عبور 
کیلومتـــر، طول  می کنـــد، اظهارکـــرد: طـــول اصلـــی خـــط 1۶۶0 
کیلومتـــر  کیلومتـــر و خـــط دنـــا نیـــز ۶00  انشـــعابات فرعـــی ۵۵0 
کیلومتر طول  که در مجمـــوع این خط بـــا حـــدود ۲۸00  اســـت 

در نـــوع خـــود منحصر به فرد اســـت.
محمـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه خـــط اتیلـــن غـــرب شـــامل 
کـــه پنـــج ایســـتگاه فعـــال و  ۸ ایســـتگاه تقویـــت فشـــار اســـت 
کرد: 1۳ مجتمع  ایســـتگاه ششم در حال ساخت اســـت، اظهار 
گیرنـــدگان( به این خط  پتروشـــیمی )هم تزریق کننـــدگان و هم 
مرتبـــط هســـتند و میزان تزریـــق اتیلن به این خط ســـاالنه ۲.1 
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کـــه به صورت تجمعی تا به امـــروز 11 میلیون  میلیون تن اســـت 
تـــن اتیلن به شـــرکت های زیردســـت توزیع شـــده اســـت.

ارزش  پتروشـــیمی  صنایـــع  ملـــی  شـــرکت  مدیرعامـــل 
محصـــوالت ذیـــل خط لولـــه اتیلـــن غـــرب را ســـاالنه ۲ میلیارد 
کـــرد و افـــزود: این خط بـــرای 1۵ هزار نفر اشـــتغال  دالر عنـــوان 

کـــرده اســـت. مســـتقیم ایجـــاد 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در افـــق 1۴0۴، 1۳ مجتمع پتروشـــیمی 
کرد،  متصـــل به ایـــن خط به ۲1 مجتمـــع افزایش پیـــدا خواهند 
ادامـــه داد: بنابرایـــن ظرفیـــت تزریـــق بـــه اتیلـــن غـــرب بـــه ۳.۵ 
که  میلیـــون تـــن و ارزش فـــروش محصوالت بـــا توجه بـــه تنوعی 
کـــرد به ســـاالنه ۳.۷ میلیارد دالر  از مســـیر اتیلـــن ایجاد خواهیم 
خواهد رســـید و اشـــتغال مســـتقیم به عدد 1۷ هزار نفر می رسد.
محمـــدی بـــه ۸ طرح در دســـت اجرا ذیل این خط اشـــاره 
که در ســـال های آتـــی به بهره بـــرداری خواهند رســـید و به  کـــرد 
گفـــت: این خط بســـیار  خـــط اتیلـــن غـــرب متصـــل می شـــوند، 
کشـــور محســـوب می شود. راهبردی و مهم برای وزارت نفت و 

معـــاون وزیـــر نفـــت بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از مســـیر این خط 
کنـــون بیشـــتر  پلی اتیلـــن و پی وی ســـی تولید می شـــود،  هـــم ا
که از راهبردهای اصلی شـــرکت  افزود: با توســـعه زنجیـــره ارزش 
کســـاید، اتانـــول آمین ها  اســـت بـــه انـــواع پلی اتیلن ها، اتیلـــن ا
کرد و  گلیکـــول اترهـــا دســـت پیـــدا خواهیـــم  ، اتوکســـیالت ها و 
تنوعی را در پایین دســـت صنعت پتروشـــیمی خواهیم داشت.
کـــرد: در برنامـــه راهبردی شـــرکت ملی صنایع  وی تصریـــح 
کـــرده  را هدفگـــذاری  ارزش  زنجیـــره  توســـعه  کـــه  پتروشـــیمی 
که  گرفته شـــده اســـت  اســـت، ۶ زنجیـــره طرح پیشـــران درنظر 
که امیدواریم از این مســـیر آن هدف  یکـــی از آن ها اتیلن اســـت 

شـــد. خواهد  محقق 
ســـاخت خـــط لولـــه اتیلن غـــرب با مصوبـــه هیئـــت وزیران 
کمتـــر توســـعه یافته  در ســـال ١٣٨١ بـــا هـــدف توســـعه مناطق 
در دوره وزارت مهنـــدس زنگنـــه در وزارت نفـــت آغاز شـــد و این 
خـــط از مبدا پـــارس جنوبی تا اســـتان های آذربایجـــان غربی و 

شـــرقی امتداد دارد.
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جهان پتروشیمی

کووید-1۹ جدیدترین و طوالنی تریـــن رکود اقتصادی  پاندمـــی 
که  کنـــون به همراه داشـــته اســـت، رکـــودی  را از دهـــه 1۹۳0 تـــا 
گذاشـــته اســـت. چیـــن در میان  بر همه ابعاد زندگی بشـــر تاثیر 

که تحـــت تاثیرات  کشـــوری بود  کشـــورهای جهان اولین  همـــه 
گرفـــت و البتـــه اولین  کوویـــد-1۹ قـــرار  عمیـــق شـــیوع ویـــروس 
کـــه از این رکـــود خارج شـــد. پایان رکـــود در چین  کشـــوری بود 
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کشـــور، افزایش  بـــه دلیـــل محرک هـــای مالـــی و پولـــی در ایـــن 
اقتصـــاد  در  منابـــع  ســـریع  تغییـــر  و  کسیناســـیون،  وا ســـرعت 
کشـــور بود. ایـــاالت متحـــده آمریکا بـــه عنوان قـــدرت اول  ایـــن 

اقتصـــادی جهـــان نیـــز احتمـــااًل تـــا پایـــان ســـال ۲0۲1 از رکـــود 
اقتصادی خـــارج خواهد شـــد.

کلیـــد اصلی خروج  کثر آنها  کشـــورهای دنیا و در ا  در ســـایر 

صنعت پتروشیمی 
جهان در سال ۲۰۲۱

 وضعیت صنعت پتروشیمی در میانه 
سال ۲۰۲۱ و چشم انداز آن تا پایان سال
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کسیناسیون  از رکود اقتصادی ســـرعت وا
کـــه تعداد  اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت 
کوویـــد-1۹ در حـــال  مبتالیـــان ویـــروس 
ترتیـــب  همیـــن  بـــه  و  اســـت  کاهـــش 
کشـــورها هم بـــه تدریج در  اقتصـــاد ایـــن 
حـــال خـــروج از رکـــود اســـت، به شـــرطی 
برابـــر  بتواننـــد در  کشـــورها  اقتصـــاد  کـــه 
گیر ناشـــی از شـــروع این ویروس  رکود فرا
پایـــدار باشـــند. امـــا نکتـــه قابـــل توجـــه 
کـــه احتمـــااًل  ایـــن اســـت  بـــاره  ایـــن  در 
بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی به رغـــم همه 
ویـــروس  شـــیوع  از  ناشـــی  ریســـک های 

کوویـــد-1۹ ادامـــه خواهـــد داشـــت.
کـــه در این زمینه   مهمترین ریســـک 
تهدیـــد می کنـــد  را  کشـــورهای مختلـــف 
ریســـک افزایـــش تـــورم بـــه خصـــوص در 

آمریکاســـت. متحده  ایـــاالت 

چشم انداز متغیرهای اقتصاد 
کالن در سراسر جهان

از  خـــروج  حـــال  در  جهـــان  اقتصـــاد 
بدتریـــن رکـــود اقتصادی از زمـــان بحران 
کـــه برنامه  بـــزرگ دهه 1۹۳0 اســـت، چرا 
کسیناســـیون به طـــور موفقیت آمیزی  وا
کشـــورهای مختلف در حال اجراست  در 
و به همیـــن دلیل برخی از محدودیت ها 
کسب  کشـــورها برداشته شـــده و  در این 
کارهـــا بـــه حالت عـــادی بازگشـــته اند.  و 
محرک هـــای مالـــی و همچنیـــن افزایش 
اقتصـــادی  بحـــران  در دوره  انـــداز  پـــس 
کوویـــد-1۹  ویـــروس  شـــیوع  از  ناشـــی 
کـــه تقاضـــا در اقصی  باعث شـــده اســـت 
نقـــاط جهـــان در حـــال افزایـــش باشـــد. 

نمودار ۱- شاخص های اقتصاد جهانی

 Chemical Processing Webinar, American Chemistry Council, :منبع
June 2021

ضمـــن اینکـــه میـــزان تولید و تجـــارت در 
کشـــورهای جهـــان نیـــز در حـــال  سراســـر 
شـــروع  از  قبـــل  رقم هـــای  بـــه  رســـیدن 

اســـت. اقتصادی  بحـــران 
 امـــا نباید از نظر دور داشـــته باشـــیم 
کـــه هنـــوز هـــم مـــوارد ابتـــال بـــه ویـــروس 
کووید-1۹در ســـطوح بـــاالی تاریخی قرار 
کشـــورهایی  دارد و بحـــران همچنـــان در 
ماننـــد هنـــد، برزیـــل و بســـیاری از ســـایر 
کشـــورها ادامه دارد. این در حالی اســـت 
که رشـــد اقتصادی در میـــان بخش های 
تولیـــدی  بخش هـــای  و  اقتصـــادی 

همچنـــان نامتـــوازن اســـت. 
جهـــان  کشـــورهای  از  بســـیاری  در 
نیـــز تـــورم در حـــال افزایش بوده اســـت. 
ریســـک های متعدد و انـــواع نااطمینانی 
در بازارهـــای جهانـــی نیز بیـــداد می کند.

کـــه تولیـــد ناخالص  انتظـــار مـــی رود 
داخلـــی جهان در ســـال ۲0۲1 بـــه میزان 
۶/1 درصـــد و در ســـال ۲0۲۲ بـــه انـــدازه 
کنـــد. همچنین پیش  ۴/۴ درصد رشـــد 
که میـــزان تجارت جهانی  بینی می شـــود 
در ســـال ۲0۲1 به انـــدازه ۸/۴ درصد و در 
ســـال ۲0۲۲ به انـــدازه ۴/۸ درصد رشـــد 

. کند
که   به رغـــم اختالالت بســـیار زیادی 
در زنجیـــره عرضـــه بـــه وجود آمده اســـت 
کـــه تقاضـــا بـــرای انـــواع  انتظـــار مـــی رود 
کاالهـــا افزایـــش یابد. همچنیـــن تخمین 
کـــه تولیـــد صنعتـــی جهان  زده می شـــود 
در ســـال ۲0۲1 بـــه انـــدازه ۷/۲ درصـــد و 
بـــه میـــزان ۴/۶ درصـــد  در ســـال ۲0۲۲ 

یابد. افزایـــش 
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چشم انداز اقتصاد کالن ایاالت 
متحده آمریکا

رونـــد بهبـــود اقتصـــادی ایـــاالت متحده 
آمریـــکا در طـــول فصـــل اول ســـال ۲0۲1 
مالـــی  محرک هـــای  گرفـــت.  شـــدت 
کسیناســـیون و افزایش تقاضا  فـــدرال، وا
که رونـــد بهبودی در  باعث شـــده اســـت 
سرتاســـر بخش ها ســـرعت بگیرد. ضمن 
کـــه انتظـــارات مثبـــت نیـــز در حال  ایـــن 

اســـت. بهبودی 
کـــه در نمـــودار ۲ مشـــاهده   مانطـــور 
می شـــود، انتظار مـــی رود تولید ناخالص 
داخلـــی ایـــاالت متحـــده آمریـــکا، پس از 
کاهش ســـه و نیم درصدی در سال  یک 
۲0۲0، در ســـال ۲0۲1 بـــه ســـطوح قبلـــی 
خـــود بازگـــردد و بـــه انـــدازه ۶/۴ درصـــد 

کند و این رشد در ســـال ۲0۲۲ نیز  رشـــد 
بـــه انـــدازه ۴.۳ درصد ادامـــه یابد.

 ۷0 تقریبـــًا  کـــه  مصرفـــی  مخـــارج   
درصـــد از اقتصـــاد ایاالت متحـــده آمریکا 
نیـــز  می دهـــد  اختصـــاص  خـــود  بـــه  را 
احتمـــااًل بـــه اندازه ۶/۷ درصد در ســـال 
۲0۲1 و ۴/۳ درصد در ســـال ۲0۲۲ رشـــد 

خواهـــد داشـــت.
کـــه  نیـــز  تجـــاری  گـــذاری  ســـرمایه   
انـــدازه ۵/۲ درصـــد  بـــه  در ســـال ۲0۲۲ 
پیـــش  اســـاس  بـــر  بـــود،  یافتـــه  کاهـــش 
 ۸/۲ انـــدازه  و   ۲0۲1 ســـال  در  بینی هـــا 
درصـــد و در ســـال ۲0۲۲ به میـــزان ۶/۲ 

کـــرد. درصـــد رشـــد خواهـــد 
 بـــازار اشـــتغال نیـــز بهبـــود خواهـــد 
از  برخـــی  در  هـــم  هنـــوز  امـــا  یافـــت 

نمودار ۲- شاخص های اقتصادی ایاالت متحده آمریکا

Chemical Processing Webinar, American Chemistry Council, June 2021 :بخش هـــای صنعتـــی رونـــد قبلـــی ادامه منبع
که نرخ  خواهـــد داشـــت. انتظار مـــی رود 
کاهش باشـــد و در سال  بیکاری در حال 
۲0۲1 بـــه طـــور متوســـط بـــه عـــدد ۵/۴ 
درصـــد و در ســـال ۲0۲۲ بـــه ۴/۲ درصد 

. سد بر

چشـــم انداز بخش هـــای تولید 
کننده کاالهـــای مصرفی نهایی
در ســـال ۲0۲0 میـــزان فروش خـــودرو به 
کـــرد، امـــا  کاهـــش پیـــدا  ۴/1۴ میلیـــون 
کمبـــود مواد  که بـــه رغم  انتظار مـــی رود 
کلیـــدی و محدودیتهای تولیدی،  اولیه 
ســـال های  در  خـــودرو  متوســـط  تولیـــد 
خـــودرو  میلیـــون   1۷ بـــه   ۲0۲۲ و   ۲0۲1

برسد.
کاهش تاریخی نرخ ســـود تسهیالت   
که  مســـکن و همچنیـــن دورکاری هایـــی 
کووید-1۹ رایج  به دلیل شـــیوع ویـــروس 
کـــه تقاضـــا برای  شـــده بـــود، باعث شـــد 
مســـکن در ســـال ۲0۲0 به شدت افزایش 
کند و ایـــن روند به ســـال ۲0۲1 نیز  پیـــدا 

یابد. تسری 
تعـــداد مجوزهای صادر شـــده برای 
ســـاخت مســـکن در ســـال ۲0۲0 به عدد 
که  1.۴ میلیـــون رســـید و انتظار مـــی رود 
ایـــن عـــدد در ســـال ۲0۲1 بـــه رقـــم 1.۵۹ 
میلیون برســـد ) ایـــن رقـــم باالترین رقم 
از زمـــان شـــروع بحران مســـکن اســـت(، 
کـــه در ســـال ۲0۲۲  امـــا انتظـــار مـــی رود 
کاهـــش اندکی بـــه رقـــم 1.۵۶ میلیون  با 

برسد.
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کاالهـــای  کننـــده  تولیـــد  صنایـــع  انـــداز  چشـــم 
نهایـــی مصرفـــی 

کاالهـــا منتقل  کـــه مخـــارج مصرفـــی از خدمـــات به  از آنجایـــی 
شـــده اســـت بالفاصله پـــس از پایـــان قرنطینه ها تولیـــد به طور 
کرده اســـت. فعالیت هـــای صنعتی  گیـــری افزایش پیدا  چشـــم 
کـــرد و این  کم کـــم بهبود پیـــدا  نیـــز از فصـــل ســـوم ســـال ۲0۲0 
گرچه اختـــالالت مربوط  گیری اســـت. ا بهبـــود در حال شـــتاب 
گرفته تا مســـائل پشـــتیبانی  بـــه زنجیر هـــای عرضـــه از آب و هوا 
کرده  موانـــع و مشـــکالت بســـیاری را در صنایع مختلـــف ایجاد 

است.
کـــه در نمـــودار ۴ مشـــاهده می کنیـــد، در ســـال  همانطـــور 
که  ۲0۲1 تولیـــد صنعتـــی بـــه رقم ۵/۵ رســـید، و انتظـــار می رود 

کاهـــش یابد. در ســـال ۲0۲۲ بـــه رقـــم ۴/۳ 
کـــه تا پایان ســـال ۲0۲1 همه صنایع رشـــد   انتظـــار می رود 
چشـــمگیری داشته باشـــند، این رشـــد به خصوص در صنعت 
کاالهای مصرفی بادوام بســـیار قابل توجـــه خواهد بود. تولیـــد 
گاز طبیعـــی تـــا پایـــان   چشـــم انـــداز صنعـــت پتروشـــیمی و 

ســـال ۲0۲1
که قیمـــت آن به   نفتـــا یکـــی از فرآورده هـــای نفتـــی اســـت 
گاز طبیعی  شـــدت بـــه قیمت نفت وابســـته اســـت. اتـــان یـــک 
گاز طبیعـــی تولیـــد می شـــود و به  کـــه بـــه همـــراه  مایـــع اســـت 
گاز طبیعی اســـت. همیـــن دلیل قیمت آن وابســـته بـــه قیمت 
 بـــه دلیـــل اینکـــه تولیدکننـــدگان رقیـــب در اروپـــا و آســـیا 
ک اصلـــی اســـتفاده می کنند  معمـــواًل از نفـــت بـــه عنوان خـــورا
و در مقابـــل تولیدکننـــدگان آمریـــکای شـــمالی معمـــواًل از اتان 

نمودار ۳- مقایسه بازارهای خودرو و مسکن در ایاالت متحده آمریکا

Chemical Processing Webinar, American Chemistry Council, June 2021 :منبع
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اســـتفاده   NGL کهـــای  خورا ســـایر  و 
می کننـــد، بـــه منظـــور ســـنجش میـــزان 
رقابت پذیـــری فرآورده های پتروشـــیمی 
تولیـــد  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  در  کـــه 
و  نفـــت  مـــا نســـبت قیمـــت  می شـــوند، 
گاز طبیعـــی را بـــه عنوان معیار ســـنجش 

خـــود در نظـــر می گیریـــم.
گـــر بر اســـاس اطالعات درج شـــده   ا
در نمـــودار ۵ بخواهیـــم بـــا یـــک قانـــون 
پذیـــری  رقابـــت  میـــزان  سرانگشـــتی 
فرآورده های پتروشـــیمی تولید شـــده در 
کنیم،  ایـــاالت متحـــده آمریـــکا را تعییـــن 
گاز  نفـــت و  کـــه نســـبت قیمـــت  زمانـــی 
طبیعـــی باالتـــر از ۷ اســـت، فرآورده های 
پتروشیمی نســـبتًا دارای مزیت هستند، 
کمتر از ۷ است،  که این نســـبت  و زمانی 
ایـــن فرآورده هـــا مزیت نســـبی خـــود را از 

دســـت می دهنـــد.
که در نمودار ۶ مشـــاهده  همانطـــور 
ایـــاالت  پتروشـــیمی  می کنیـــد، صنعـــت 
متحـــده آمریـــکا پس از افول بســـیار قابل 
توجه در ســـال ۲0۲0، از ســـال ۲0۲1 روند 
بهبود آغاز می شـــود و این روند در ســـال 

۲0۲۲ تقویـــت می شـــود. بر 
پیش بینی هـــای  اســـاس 
رونـــد  گرفتـــه  صـــورت 
رشـــد صنعـــت پتروشـــیمی 
ایـــاالت متحـــده آمریـــکا تـــا 
ســـال ۲0۲۵ ادامـــه خواهد 
ســـال  از  گرچـــه  ا داشـــت. 
۲0۲۳ تا ســـال ۲0۲۵ اندازه 
رشـــد صنعـــت پتروشـــیمی 
خواهـــد  کاهـــش  اندکـــی 

فت. یا

نمودار ۴- مقایسه میزان تولید در صنایع مختلف ایاالت متحده آمریکا

نمودار ۵- نسبت قیمت نفت و گاز طبیعی

نمودار ۶- صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا به سطوح قبل از بحران پاندمی کرونا می رسد

Chemical Processing Webinar, American Chemistry Council, June 2021 :منبع

 EIA, NYMEX, ICE, Oxford Economics :منبع
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به سوی یک آینده پایدار در صنعت پتروشیمی:

ی های افزایش  استراتژ
سودآوری مقاالت

یکـــی از اقدامـــات مهم شـــرکت های پتروشـــیمی در هنـــگام بروز 
کالن  کلیـــدی و  که شـــرکت ها باید روندهای  بحـــران این اســـت 
کند  کـــه می توانـــد موج هـــای بعـــدی رشـــد را ایجـــاد  صنعـــت را 

کنند.  شناســـایی 
کـــردن رشـــد در حـــال تقاضای  بـــه عنـــوان مثـــال، بـــرآورده 
جهـــان برای مـــواد غذایـــی و رســـیدن بـــه امنیت غذایـــی یکی 
از اهـــداف توســـعه پایـــدار ســـازمان ملـــل متحـــد اســـت. بـــرای 

که همـــکاری بســـیار  دســـتیابی بـــه چنیـــن هدفـــی نیـــاز اســـت 
موثـــری برای بهره بـــرداری از فرصت های موجود در بخش های 
کشـــاورزی ایجاد  کودهای شـــیمیایی و بازارهای  انـــرژی، تولید 

شود.
کارها و فرهنگ هایی  کســـب و  کنونی باید بتوانند   رهبـــران 
کـــه توانایی ایجـــاد عملکـــرد بهینـــه دوجانبه با  کننـــد  را ایجـــاد 
کـــه در ادامه  اســـتفاده از نـــوآوری را داشـــته باشـــند. رویکـــردی 
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 چالـــش همـــه شـــرکت های پتروشـــیمی، صرف نظر از انـــدازه آن ها، این اســـت که به طور پیوســـته بر روی رشـــد تجاری در 
 
ً
همـــه چرخه هـــای اقتصادی و صنعتی )اعم از رکود و رونق( متمرکز باشـــند. تمرکز مداوم بر روی رشـــد تجـــاری پایدار قطعا

بـــرای بنـــگاه اقتصادی مزیـــت رقابتی ایجاد می کنـــد و آن را برای مقابله بـــا چالش های احتمالی آماده می ســـازد.

توضیـــح داده شـــده اســـت به شـــرکت ها 
کمـــک می کنـــد تـــا از ایـــن نوآوری هـــا در 
مقیاســـه ای مختلف برای توسعه سریع 
و تکـــرار راهکارها و راه حل هـــای جدید و 

کنند. مناســـب اســـتفاده 
همـــه  بـــر  بتوانیـــم  کـــه  ایـــن  بـــرای   
جنبه هـــای منجـــر بـــه رشـــد تجـــاری بـــه 
کنیم، شـــرکت های  طور متعـــادل تمرکـــز 
پتروشـــیمی باید همه ایـــن جنبه ها را در 
اســـتراتژی، فرهنگ و الگوی ذهنی خود 
کننـــد. اما باید این موضـــوع را نیز  لحاظ 
کـــه رســـیدن بـــه چنین  در نظـــر بگیرنـــد 
منافع ســـطح باالیی زمان بر اســـت. یکی 
کـــه  از رویکردهـــای مناســـب ایـــن اســـت 
کنون، در طول ســـه ســـال  کنیم ا تعییـــن 
آینـــده و حتـــی و بعـــد از آن چه مـــواردی 

کنند. تغییـــر  باید 
 یک الگـــوی ذهنی در حال رشـــد به 
کمـــک می کند  شـــرکت های پتروشـــیمی 
تـــا بتواند همـــه جنبه هـــای اســـتراتژیک 
که می توانـــد به روش طبیعـــی اقتصادی 
کنند.  کشـــف  شـــرکت آنها منجر شـــود را 
مبنـــای  بـــر  ذهنـــی  الگوهـــای  ایـــن 
دیجیتالـــی،  کارهـــای  در  توانمنـــدی 
بـــرای  پایـــداری  و  فرهنـــگ  و  اســـتعداد 
بـــر چالش هـــای محیط زیســـتی از  غلبـــه 
گذاری  طریق نوآوری، اســـتراتژی قیمت 

اســـت. مـــداری  و مشـــتری 
شـــرکت های  کـــه  همانگونـــه   
پتروشیمی ســـفر خود را به سمت مقصد 

شـــتاب بخشـــی به رشـــد درآمد از طریق 
می کننـــد،  شـــروع  کلیـــدی  عامـــل  ســـه 
بایـــد یـــک الگوی ذهنـــی پویا نیز داشـــته 

باشـــند. 
چالـــش  بســـیار  اقدامـــی  چنیـــن 
کـــه بـــه نظـــر  برانگیزتـــر از چیـــزی اســـت 
معنـــی  ایـــن  بـــه  تغییـــر  زیـــرا  می رســـد 
کـــه افـــراد را از منطقه آرامـــش آنها  اســـت 
کار آنها را  کنیـــم )روش فعلـــی انجـــام  دور 
که  کنیم  تغییـــر دهیـــم( و آنهـــا را مجبـــور 
کارهایشـــان را به شـــکلی متفاوت  همـــه 
انجـــام دهنـــد. نقـــش مدیریـــت در ایـــن 
میان نقش بســـیار حیاتـــی در ایجاد این 

تغییـــرات در ســـازمان اســـت.
که   فرصت های بســـیاری وجود دارد 
از طریـــق آن ها شـــرکت های پتروشـــیمی 
می تواننـــد الگوی ذهنی خود را از ســـنتی 

به پویـــا تغییر دهند:
کننـــده    تولیـــد  یـــک  از  تغییـــر   

عنـــوان  بـــه  کـــه  کســـی  بـــه  محصـــوالت 
راهـــکار دهنـــده و ارائه دهنـــده خدمات 
کـــه ممکن اســـت به  شـــناخته می شـــود 

باشـــد، نیـــاز داشـــته  تولیـــد 
عمومـــًا    کـــه  کســـی  از  تغییـــر   

که ریسک  کســـی  ریســـک-گریز اســـت به 
که هدفمند اســـت،  می پذیـــرد، ریســـکی 
بـــه عبارتـــی فکـــور بـــودن در عیـــن پویـــا 

بـــودن،
که ذهنیتش انجام    کســـی   تغییر از 

کســـی  همـــه امور در یک محل اســـت به 

کوسیســـتم های مختلـــف  ا بـــا  بایـــد  کـــه 
مشـــتریان،  کننـــدگان،  عرضـــه  از  اعـــم   (
دانشـــگاهیان و غیره( همـــکاری می کند،

 تغییـــر از تعریف نیاز های مشـــتری   
کـــه  کســـی  بـــر اســـاس سفارشـــاتش بـــه 
نیـــاز مشـــتری را بـــر اســـاس ارزش خریدار 

بودنـــش شناســـایی می کنـــد،
روی    بـــر  ثـــروت  تمرکـــز  از  تغییـــر   

جـــذب نخبـــگان بـــه تمرکـــز مســـاوی بـــر 
روی جذب، حفظ و توســـعه تواناییهای 

نخبـــگان،
بـــر    از حـــد  بیـــش  تمرکـــز  از  تغییـــر   

روی زیرســـاخت های فنـــاوری و و تمرکـــز 
افـــراد  و  فرایند هـــا  روی  بـــر  زودهنـــگام 
کار محـــور، همراه  کســـب و  بـــه یـــک فـــرد 
کـــه از فنـــاوری نیـــز اســـتفاده  بـــا فرآینـــد 

می کنـــد،
کوتاه مدت     تغییر از داشـــتن تمرکز 

که تنهـــا بـــر روی بهبود شـــخصی متمرکز 
کـــه تبدیل  اســـت بـــه تمرکـــز بلنـــد مدتی 

پویـــا را مقدور می ســـازد،
 تحقیـــق از رویکـــرد پـــاداش بـــرای   

حل مشـــکل و مســـائل به رویکرد پاداش 
بـــرای عدم وجـــود صدا - یعنی حســـاس 

بـــودن و ارزیابـــی نحوه پاســـخگویی،
 تغییر از حرکت بر اساس رفتارهای   

کـــردن از اســـتراتژی های  کپـــی  ایمـــن یـــا 
که  رقیـــب تـــا ارائـــه راهکارهـــای نوآورانـــه 
بر مبنای روشـــهای آزمون شـــده و معتبر 

بنا نهاده شـــده اســـت.
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 حفـــظ ســـرعت شـــتاب بخشـــی در 
عیـــن ثبـــات بیـــن رویکرد های نـــوآوری، 
گذاری نیازمند  مشـــتری مداری و قیمت 
کـــه شـــرکت های پتروشـــیمی  این اســـت 
خودشـــان را مـــورد نقـــادی قـــرار دهند و 
گاه باشـــند  از نقـــاط ضعـــف و قوت خود آ
تـــا بتواننـــد نقاط قـــوت خـــود را تقویت و 

کنند.  نقـــاط ضعف خـــود را برطـــرف 
نقـــاط  بـــه  نســـبت  گاهـــی  آ چنیـــن 
الگـــوی  یـــک  می توانـــد  قـــوت  و  ضعـــف 
کـــه هم  کنـــد  ذهنـــی جدیـــدی را ایجـــاد 
عملکـــرد  هـــم  و  دارد  بـــر  در  را  پویایـــی 
بهبـــود  را  کار  و  کســـب  و  شـــخصی 
می بخشـــد و هـــم مطمئنـــا ارزش ســـهام 
داد. خواهـــد  افزایـــش  نیـــز  را  شـــرکت 

شـــرکت های  ســـاده  بیـــان  بـــه   
گر بخواهند الگـــوی تجاری  پتروشـــیمی ا
خود را بر اســـاس نیازهای روز و بر اساس 
تعریـــف جدید دنیا از نیازهای مشـــتریان 
کنند، بایـــد بین اســـتراتژی های  تعریـــف 
مربـــوط بـــه نـــوآوری، مشـــتری محـــوری 
گـــذاری خـــود  و اســـتراتژی های قیمـــت 
کـــه در  کننـــد  بـــه نحـــوی تعـــادل ایجـــاد 
گرفتن  بلندمـــدت بتوانـــد ضمن در نظـــر 
نیـــز  را  بنـــگاه  منافـــع  مشـــتریان  منافـــع 

کند. تامیـــن 
که   در ایـــن میانـــه بـــه نظر می رســـد 
بنگاه هـــای  بـــرای  کتـــور  فا تریـــن  مهـــم 
اقتصـــادی فعـــال در صنعت پتروشـــیمی 
که  که بـــه خـــود بـــه قبوالنند  این اســـت 
نقطـــه شـــروع بـــرای رســـیدن بـــه چنین 
هـــدف مهمـــی تغییـــر در الگـــوی ذهنـــی 
کـــه آنها به طور ســـنتی از ســـال ها  اســـت 
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قبـــل داشـــته اند. 
گام اول پویایـــی  کـــه  بایـــد بپذیرنـــد 
الگوی تجاری آنهاســـت، الگـــوی تجاری 
و  روز  نیازهـــای  بـــا  گام  هـــم  بتوانـــد  کـــه 
تغییرات روزمـــره در فناوری ها و نیازهای 

مشـــتریان به روز رســـانی شـــود.
اســـت  ممکـــن  گـــذار  پروســـه  ایـــن   
قابـــل  غیـــر  و  ســـخت  بســـیار  ابتـــدا  در 
دســـتیابی به نظر برســـد، اما مســـلمًا هر 
تغییری زمـــان زمان بر بـــوده، برای همه 
کـــه درگیـــر آن تغییر هســـتند  کســـانی  ی 
که ریســـک و  کســـانی  ســـخت اســـت، اما 
ســـختی های تغییر را نپذیرند هیچگاه از 

منافـــع آن بهـــره نخواهنـــد برد.
نظـــر  از  نبایـــد  را  مهـــم  نکتـــه  ایـــن   
در  متاســـفانه  کـــه  باشـــیم  داشـــته  دور 
کشـــورهای در حال توســـعه این این طرز 
تفکر در مورد تغییر رواج بســـیار بیشـــتری 
کـــه بنگاه های  دارد. مســـاله ایـــن اســـت 
اقتصـــادی موفق به صورت ســـنتی عمل 
مدیـــون  را  خـــود  موفقیـــت  و  کرده انـــد 
همیـــن روش ســـنتی می داننـــد بنابراین 
هرگونـــه تغییـــر را ممکـــن اســـت منجر به 

کنند.  ســـقوط خـــود فـــرض 
کوتـــاه  گـــر نـــوع نـــگاه خـــود را از  امـــا ا
و  بلندمـــدت  بـــه  فعلـــی  ســـود  و  مـــدت 
کالن تر تغییر دهند، خواهند  ســـودهای 
کـــه تغییـــر آن چنـــان هـــم ســـخت  دیـــد 
نیســـت و آنچنـــان هم نشـــدنی نیســـت. 
که تغییـــر یافته و  نیازمنـــد تفکری اســـت 
که آمـــوزش دیده تـــا بتواند  ذهنی اســـت 
با انواع چالش هـــا در زمان بحران مواجه 
شـــود و از همـــه آنها ســـربلند بیـــرون آید.
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منابع انسانی

گردش شغلی به چه نحوی انجام  کار سازمانی است. بسته به اینکه  گردش شغلی یکی از مهم ترین جنبه های   
می شود ممکن است به مهارت های مختلفی از کارگران )چند مهارتی( نیاز باشد یا نباشد، و ممکن است که توسط 

مدیریت یا توسط خود کارگران )به صورت مستقل( کنترل شود.

یکی بر  یکی بر تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیز تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیز
بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمیبهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی

گردش شغلی
کار ســـازمانی  گـــردش شـــغلی یکـــی از مهـــم تریـــن جنبه هـــای   
گـــردش شـــغلی به چـــه نحـــوی انجام  اســـت. بســـته بـــه اینکه 
کارگـــران  می شـــود ممکـــن اســـت بـــه مهارت هـــای مختلفـــی از 
که توسط  )چند مهارتی( نیاز باشـــد یا نباشـــد، و ممکن اســـت 
کنترل  کارگـــران )به صورت مســـتقل(  مدیریت یا توســـط خـــود 

شود.
کاری  گـــردش  که  در مطالعـــات مختلف ثابت شـــده اســـت 
کارگران بســـیار موثر اســـت و مخصوصا سیســـتم های  برای رفاه 
کارگران و نیز  چند مهارتی مســـتقل نیز موجـــب انگیزش باالتـــر 

عملکرد بهتر ســـازمان ها می شـــود.
که در صنعت پتروشـــیمی در یک سیســـتم  کارگرانی  درصد 
کار می کنند تفـــاوت چندانی با متوســـط  کاری  گـــردش  بـــدون 

اتحادیـــه اروپـــا نـــدارد )۵۳%(، امـــا بســـتگی بســـیار زیـــادی بـــه 
کار دارد )نمـــودار 1(. اندازه محـــل 

کـــه در صنعت پتروشـــیمی فعال  کوچکـــی  در شـــرکت های 
کاری وجـــود ندارد، این درصد به  گردش  هســـتند )۷۸%( هیچ 
کوچک  طور قابل توجهی بســـیار باالتر از متوســـط شرکت های 
در اتحادیـــه اروپـــا یعنـــی ۶0 درصـــد اســـت. میزان عـــدم وجود 
کاری به نســـبت افزایش ســـایز بنـــگاه اقتصادی افزایش  گردش 
کوچـــک و  کـــه در بنگاه هـــای اقتصـــادی  می یابـــد: بـــه طـــوری 
متوســـط )۵۵%( باالتـــر از متوســـط در اتحادیـــه اروپاســـت )۵0 
کاری در  گـــردش  کـــه نســـبت  درصـــد(، ایـــن در حالـــی اســـت 
بنگاه هـــای پتروشـــیمی بـــا ســـایز بـــزرگ نســـبت بـــه متوســـط 

اتحادیـــه اروپا بســـیار پایین تر اســـت.
کنترل شـــده توســـط مدیران   برعکـــس، رواج چند مهارتی 
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همـــراه بـــا افزایـــش ســـایز بنـــگاه افزایش 
بنگاه هـــای  در  موضـــوع  ایـــن  می یابـــد: 
پتروشـــیمی بـــزرگ به طور قابـــل توجهی 
نـــرخ  از  باالتـــر  و   )%۴۲( اســـت  رایـــج 
متوســـط در اتحادیه اروپاســـت )%۳۳(، 
همین روال را در بنگاه های پتروشـــیمی 

کوچـــک نیـــز می تـــوان دید.

مدیریت زنان
صنعـــت پتروشـــیمی یـــک بخـــش تحت 
درصـــد  امـــا  اســـت،  مـــردان  تســـلط 
که رئیس  کرده انـــد  گـــزارش  که  کارگرانـــی 
کمتر از  آنها زن اســـت )1۶ درصـــد( خیلی 
کـــه در ایـــن صنعت  نســـبت زنان اســـت 
کار می کننـــد )۳۶ درصـــد(؛ ضمـــن اینکه 
از نـــرخ متوســـط اتحادیه اروپا نیز بســـیار 

پاییـــن تـــر اســـت )۲۸ درصد(.

مهارت ها و آموزش
کارگـــران شـــاغل در  کثـــر  کلـــی ا بـــه طـــور 
کـــه  می گوینـــد  پتروشـــیمی  صنعـــت 
مهارت هـــای فعلـــی آنهـــا بـــه خوبـــی بـــا 
وظایفشـــان مطابقـــت دارد )نمـــودار ۲(.
صنعـــت  بخش هـــای  همـــه  در 
پتروشـــیمی، مانند اتحادیه اروپا، تعداد 
کرده اند برای شـــغل  گزارش  که  کارگرانـــی 
شـــان بیش از حد ماهر هســـتند بیشتر از 
کمتر از نیاز شـــغلی  گفتـــه اند  که  کســـانی 
شـــان ماهر هســـتند، این الگـــو تقریبًا در 
گروه های ســـنی یکســـان اســـت. همه 

کلی احتمـــال اینکه  گرچـــه به طـــور  ا
کارگـــران شـــاغل در صنعـــت پتروشـــیمی 
بیـــش از حـــد ماهر باشـــند، در مقایســـه 

با متوســـط اتحادیه اروپا، بیشـــتر است.
کـــه ســـطح تحصیـــالت  آنجایـــی  از   
کار شـــاغل در بخش پتروشـــیمی  نیروی 
کثر  کـــه ا بســـیار باالســـت، ایـــن واقعیت 
کارگـــران شـــاغل در ایـــن صنعـــت بیـــان 
کمتـــر از حـــد بـــرای شـــغل  کـــه  کرده انـــد 
احتمـــااًل  هســـتند،  ماهـــر  شـــان  فعلـــی 
عواقبـــی را بـــرای صنعت پتروشـــیمی به 
همـــراه خواهد داشـــت زیرا مشـــاغل این 
صنعـــت نیازمنـــد مهـــارت بســـیار باالیی 

هســـتند.

کلی، هـــم زنان و هم مردان   به طور 
شـــاغل در صنعـــت پتروشـــیمی ســـطوح 
باالتـــری از آموزش هـــای حیـــن خدمـــت 
کارفرما پرداخت شـــده است  که توســـط 
اروپـــا  اتحادیـــه  متوســـط  بـــه  نســـبت  را 

کـــرده اند )نمـــودار ۳(. گـــزارش 
بخـــش  ویـــژه در  بـــه  اختـــالف  ایـــن 
کارگران جـــوان به  پتروشـــیمی در میـــان 
خصوص زنان بیشـــتر رایج است. درصد 
که تجربـــه آموزش های حین  کارمندانـــی 
کارفرما  خدمـــت پرداخت شـــده توســـط 

نمودار ۱- فراوانی گردش کاری به تفکیک اندازه بنگاه

نمودار ۲- تطابق مهارتها و مشاغل به تفکیک جنسیت و سن
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کاهـــش  را داشـــته انـــد بـــا افزایـــش ســـن 
می یابـــد.

 نماینده کارمندان
مـــورد  در  اندکـــی  بســـیار  اطالعـــات 
کارمنـــدان به صورت رســـمی  نمایندگـــی 
که در همین  وجـــود دارد. در مطالعه ای 
کارمنـــدان  مـــورد انجـــام شـــده اســـت از 
که آیا نماینده ای  پرســـیده شـــده اســـت 
کار آنهـــا وجـــود دارد و  در شـــرکت محـــل 
کارمندان در یک ســـال اخیر مســـئله  آیـــا 
و مشـــکلی را بـــا نماینـــده خـــود مطـــرح 

کرده انـــد.
بـــه  ترکیبـــی  پاســـخ های   ۴ نمـــودار   
این سواالت را نشـــان می دهد )نماینده 
کارمنـــدان زمانـــی در دســـترس در نظـــر 
کار حاضر  که یـــا در محل  گرفته می شـــود 
پیـــش  مشـــکلی  کـــه  زمانـــی  یـــا  باشـــند 

می آیـــد حضـــور داشـــته باشـــند(.
که در نمودار ۴ مشـــاهده  همانطـــور 
در  کارمنـــدان  از  درصـــد   ۷۳ می کنیـــد 
که  کرده اند  گـــزارش  صنعت پتروشـــیمی 
کارشـــان حضور  نماینـــده آنهـــا در محـــل 
کـــه این در مقایســـه بـــا ۵۲ درصد  دارد، 

بســـیار  رقـــم  اروپـــا  اتحادیـــه  کارگـــران در 
باالتـــری اســـت. ماننـــد اتحادیـــه اروپـــا، 
کارمندان همراه  گـــزارش وجود نماینـــده 
افزایـــش  کار  محـــل  انـــدازه  افزایـــش  بـــا 

اســـت. یافته 

 نمودار ۳- 
آموزش های حین 
خدمت که هزینه 
آن توسط کارفرما 

پرداخت شده است 
به تفکیک جنسیت 

و سن

نمودار ۴- وجود نماینده کارمندان در محل کار به تفکیک اندازه محل کار
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محیط روانی و فیزیکی
کار استقالل شغلی و شدت 

 محیـــط روانـــی و فیزیکـــی بـــه شـــدت بر 
کارگـــران تاثیـــر می گـــذارد. روی رفـــاه 

تقاضـــای شـــغل  مـــدل  اســـاس  بـــر   
کاراســـک  آمریکایـــی  شـــغل  کنتـــرل  و 
اینکـــه  احتمـــال   ،)1۹۷۹( روانشـــناس 
کاری قـــرار بگیرند  کارگـــران تحـــت فشـــار 
کـــه انتظارات از آنها به شـــدت  در حالـــی 
کنترلی  باالســـت ولـــی محدودیت هـــای 
شـــدیدی نیـــز بـــر آنهـــا اعمـــال می شـــود 

بســـیار بیشـــتر اســـت.
کارگـــران   نمـــودار ۵ احتمـــال اینکـــه 
در صنعـــت پتروشـــیمی از اســـترس های 
کار رنـــج ببرنـــد را نشـــان  ناشـــی از فشـــار 
کارگـــران در طـــول  گروه هـــای  می دهـــد. 
دو محور نشـــان داده شده اند: استقالل 

کار. شـــغلی و شـــدت 
کارگـــران  بـــه  مربـــوط  متوســـط های 
محل هـــای  در  ســـال   ۵0 از  باالتـــر  مـــرد 
کوچـــک در صنعت پتروشـــیمی در  کاری 
یک چهارم ســـمت چـــپ پاییـــن نمودار 

که  کارگـــران  نشـــان داده شـــده اند. ایـــن 
مشـــغول  منفعـــل«  »مشـــاغل  در  کثـــرا  ا
گـــی اصلـــی شـــان  فعالیـــت هســـتند، ویژ
و  کار  شـــدت  پاییـــن  نســـبتًا  ســـطوح 
ســـطوح نســـبتًا پایین اســـتقالل شغلی. 
کار  ریســـک مربوط به اســـترس ناشـــی از 
در این نوع مشاغل بســـیار پایین است، 
کار و انگیـــزش  امـــا ریســـک خســـتگی از 
پاییـــن در ایـــن نوع مشـــاغل بســـیار زیاد 
کـــه مشـــاغل این  اســـت، بـــه ایـــن دلیل 
گـــروه چنـــدان هیجـــان انگیز نیســـتند و 
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کنند. چالشـــی را برای فـــرد ایجاد نمـــی 
 یـــک چهـــارم چـــپ بـــاال در صنعت 
که  کارگرانی  پتروشـــیمی خالی اسســـت. 
کاری  گـــروه قرار می گیرند »فشـــار  در این 
کمتـــری« دارنـــد، ویژگی هـــای مهم این 
کار  کاربران ســـطوح پایین شـــدت  گروه از 
و ســـطوح باالی استقالل شـــغلی است. 
فشـــار  از  ناشـــی  ریســـک  کارگـــران  ایـــن 
در  و  را متحمـــل می شـــوند  کمتـــری  کار 
کارگـــران منفعل، با ریســـک  مقایســـه بـــا 

کاهـــش انگیزه نیـــز مواجه نیســـتند.
 یـــک چهـــارم بـــاالی ســـمت راســـت 
کارگران  نمودار شـــامل متوســـط ها برای 
گـــروه ســـنی ۳۵ ســـال بـــه بـــاال در  مـــرد 
 ۵0 از  کمتـــر  زنـــان  بـــزرگ،  شـــرکت های 
ســـال در شـــرکت های بزرگ و مردان بین 

کوچک  ۳۵ تـــا ۴۹ ســـال در شـــرکت های 
کارگرانی  در صنعـــت پتروشـــیمی اســـت. 
گروه قـــرار می گیرنـــد صاحب  کـــه در ایـــن 
که ســـطوح با  »مشـــاغل فعال هســـتند« 
کار و همچنین  نســـبتًا باالیـــی از شـــدت 
را  شـــغلی  اســـتقالل  از  باالیـــی  ســـطوح 
گرچـــه مشـــاغل آنهـــا  تجربـــه می کننـــد. ا
بســـیار پر تنش اســـت و انتظارات باالیی 
از آنها وجود دارد، اســـتقالل الزم را برای 
کار دارند و چالش  انتخـــاب روش انجـــام 
بهتریـــن  کـــه  اســـت  ایـــن  شـــان  اصلـــی 

کنند. خودشـــان را عرضـــه 
بیشـــترین  کـــه  گروهـــی  ســـرانجام   
کـــه در  گروهـــی اســـت  مشـــکالت را دارد 
کاری« از آن یاد می شـــود و  قالب »فشـــار 
در یک چهارم ســـمت راســـت پایین قرار 

گروه شـــامل همه مـــردان زیر  دارد، ایـــن 
کوچـــک  ۳۵ ســـال هـــم در شـــرکت های 
و هـــم در شـــرکت های بـــزرگ و نیـــز زنان 
شـــرکتهای  در  ســـال   ۴۹ تـــا   ۳۵ بیـــن 
کوچـــک می شـــود. ویژگی اصلی شـــغلی 
کار آنهـــا از  کـــه شـــدت  آنهـــا ایـــن اســـت 
ضمـــن  اســـت  باالتـــر  متوســـط  ســـطوح 
کمتری نسبت به سطح  اینکه اســـتقالل 
کارگـــران ریســـک  متوســـط دارنـــد. ایـــن 
تجمع ســـطوح باالیی از فشـــارهای حل 
کـــه می تواند  شـــده در آنهـــا وجـــود دارد، 
منجـــر به ســـطوح غیر ســـالمت اســـترس 
بـــا  مرتبـــط  بیماری هـــای  نتیجـــه  در  و 
و  قلبـــی  بیماری هـــای  ماننـــد  اســـترس 

شـــود. روانی  ســـالمت 

نمودار ۵- توضیح گروه های کارگری به تفکیک سطوح متوسط استقالل شغلی و شدت کار
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نقش سیستم های مواد پیشرفته، هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت پتروشیمی

سرمایه گذاری

کاربرد متمرکز بوده، و البته  نوآوری در صنعت پتروشیمی به صورت تاریخی همیشه بر کشف یک مولکول یا توسعه یک 
که می خواهند این این  تمرکز اصلی همه آنها فروش یک محصول جامد یا مایع بوده است. شرکت های پتروشیمی 
کنار بگذارند و به سمت رویکردهای نوین پیش بروند باید در رویکردهای نوآوری سنتی متمرکز در مولکول ها  قالب را 

کنند. بازنگری 

پیشـــرفته  مـــواد  سیســـتم های 
 Advanced Material Systems  ) AMS(
چه توسط دی لویت)Deloitte( طراحی 
شـــده اند می تواننـــد به تغییـــر پارادایم از 
کاربـــرد با  نـــوآوری متمرکـــز بـــر مولکـــول/ 
هـــدف مواجهه با چالش هـــای بازار های 
نهایـــی و پیش بـــرد رویکردهای توســـعه 
در سراســـر  موثـــر  همـــکاری  بـــا  تاریخـــی 
کمـــک  توانمندی هـــا  و  کوسیســـتم  ا
می تـــوان  چگونـــه  امـــا  کنـــد.  شـــایانی 
سیســـتم مـــواد پیشـــرفته را راه انـــدازی 
کـــه برای تاســـیس یک  گام هایـــی  کـــرد؟ 
بایـــد  معتبـــر  پیشـــرفته  مـــواد  سیســـتم 

از: عبارتنـــد  برداشـــت 
ضرورت هـــای    شـــفاف  طـــرح   

کردن  عملیاتـــی مـــورد نیاز برای بـــرآورده 
بـــازار و تفســـیم ضرورت هـــای  تقاضـــای 
و  مســـائل  بخـــش  دو  بـــه  عملیاتـــی 
چالش هـــای  و  مهندســـی،  مشـــکالت 

تجـــاری؛ مـــدل  بـــه  مربـــوط 
کوسیســـتم    ا تعریـــف  و  درک 

همـــه  اینکـــه  دلیـــل  بـــه  توانمندی هـــا 
توانمندی هـــای مـــورد نیـــاز احتمـــااًل در 
در چهارچـــوب یک شـــرکت خاص یافت 

نمـــی شـــود؛
ایجـــاد یک مدل همـــکاری موثر به   

منظور حـــل هر یک از مســـائل منفرد در 
کوسیســـتم؛ همه بخش های ا

کلـــی    ســـاختار  از  طـــرح  داشـــتن 
زیـــر  از  یـــک  هـــر  مدیریـــت  و  موردنظـــر 

مجموعه هـــا بـــه منظـــور ادغـــام و آنهـــا و 
بـــرای دســـتیابی بـــه هـــدف ســـازمان به 

کلمـــه مهـــم. عنـــوان یـــک 
رســـیدن بـــه چنیـــن هدفـــی ممکن 
کاغـــذ بســـیار ســـاده بـــه  اســـت بـــر روی 
نظـــر برســـد امـــا بـــا توجـــه بـــه فرهنـــگ 
نـــوآوری تاریخـــی در صنعت پتروشـــیمی 
مدیریـــت تغییـــر بـــه ســـمت اســـتفاده از 
کل  در  توانمندی هـــا  از  ای  مجموعـــه 
کاری بســـیار دشـــوار است.  کوسیســـتم  ا
حرکـــت  پتروشـــیمی  شـــرکت های  همـــه 
کرد  در ایـــن مســـیر را انتخـــاب نخواهند 
که این انتخـــاب را دارند  کســـانی  و برای 
کاهـــش دوره زمانـــی مربـــوط به نـــوآوری 
کلیـــد موفقیت  محصـــول می تواند شـــاه 
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کارهـــای تجـــاری باشـــد. راه 
شـــرکت های  کـــه  آنجایـــی  از   
رویکـــرد  یـــک  دنبـــال  بـــه  پتروشـــیمی 
که رشـــد  جدیـــد برای نـــوآوری هســـتند 
کنـــد،  تضمیـــن  نیـــز  را  آنهـــا  ســـودآوری 
که در  که از سیســـتم هایی  شـــرکت هایی 
آن هـــا فناوری های دیجیتالی پیشـــرفته 
بـــا مـــواد ادغـــام می شـــوند، در مقایســـه 
کـــه فقـــط بـــر روی مواد  بـــا شـــرکت هایی 
تمرکـــز می کننـــد، احتمـــااًل ارزش افزوده 

کـــرد. تولیـــد خواهنـــد  باالتـــری 
کـــه فناوری های مواد   ممکن اســـت 
و پروســـه تولیـــد خـــود زمینـــه ای بـــرای 
رشـــد نـــوآوری باشـــند، امـــا بـــه تنهایـــی 
نمی کننـــد.  ایجـــاد  را  زیـــادی  ارزش 
ترکیـــب مـــواد بـــا راهکارهـــای عملیاتـــی 
که به ســـمت حـــل مجموعه مشـــخصی 
از تقاضاهـــای برآورده نشـــده مشـــتریان 
در بـــازار حرکـــت می کنـــد یکـــی از عوامل 

اصلـــی در ایـــن مســـیر اســـت.

پیشـــرفته  مـــواد  سیســـتم  رویکـــرد   
فرصت هایـــی  تشـــخیص  بـــه  می توانـــد 
کـــه ناشـــی از تقاضای بـــازار هســـتند و با 
کمـــک نوآوری مـــواد بر آورده می شـــوند، 
کنـــد. ایـــن سیســـتم معمـــواًل در  کمـــک 
گام اول نگاهـــی بـــه ابـــر روندهـــای دارد 
کالن تحـــت تاثیـــر  کـــه بـــازار را در ســـطح 
تشـــخیص  بـــه  قـــرار می دهنـــد، ســـپس 
کـــه به طور  کاربرد هـــای جدید می رســـد 
بـــرآورده  تقاضا هـــای  می توانـــد  بالقـــوه 

نمودار ۱- رویکرد سیستم های مواد پیشرفته به نوآوری
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نشـــده مشـــتریان را پاســـخ دهنـــد.
بـه  می توانـد  ادامـه  در  فرآینـد  ایـن   
شناسـایی ضرورت هـای عملـی عملیاتـی 
راهکارهـای  می تواننـد  کـه  بیانجامـد 
ایـن   - برسـانند  سـرانجام  بـه  را  نوآورانـه 
ترکیـب مـواد، سیسـتم ها  از طریـق  مهـم 
یـک  گـر  ا پذیـر اسـت.  امـکان  فرآیندهـا  و 
راهـکار   یـک  بتوانـد  پتروشـیمی  شـرکت 
بـه  شـامل  کـه  کنـد  معرفـی  نوآورانـه 
و  باشـد  مـواد  و  آوری هـا  فـن  کارگیـری 
نشـده  داده  پاسـخ  تقاضا هـای  همزمـان 
کـه ناشـی از ابـر روندهـا هسـتند،  بـازار را، 
را  باالیـی  ارزش  می توانـد  کنـد  بـرآورده 
کند ) نمـودار 1(. بـرای ایـن رویکـرد ایجاد 
ایـــن  دیجیتـــال  فناوری هـــای 
در  شـــایانی  کمـــک  می توانـــد  تنهـــا 
کننـــد بلکه  تشـــخیص فرصت هـــای بازار 
کـــه می تواند  نیازمندی هـــای عملیاتـــی 
مـــواد،  بـــا  ممکـــن  شـــکل  بهتریـــن  بـــه 
سیســـتم ها و فرآیندهـــا ترکیـــب شـــود را 
نیز شناســـایی نمایـــد. به عنـــوان مثال، 

می تواننـــد  دیجیتـــال  فناوری هـــای 
کنتـــرل فضای  ســـنجش خـــودکار روند و 
مجـــازی )بـــا اســـتفاده از تحلیـــل متنی( 
را امـــکان پذیـــر ســـازند تـــا بدیـــن ترتیب 
کالن بـــازار و نیازمندی هـــای  روند هـــای 

کننـــد. شناســـایی  را  مشـــتریان 
بهبـــود  بـــه  می توانـــد  اقـــدام  ایـــن   
مقیـــاس  و  تحقیقاتـــی  حوزه هـــای 
کمـــک  توســـعه  و  تحقیـــق  تالش هـــای 
کنـــد.  در واقـــع در حـــال حاضـــر حجـــم 
داده هـــای  هـــم  داده هـــا،  از  انبوهـــی 
داخلـــی و هـــم خارجـــی، بـــا اســـتفاده از 
بـــر  و مبتنـــی  رویکـــرد داده محـــور  یـــک 
گردآوری شـــده اســـت. عـــالوه بر  پلتفـــرم 
این، داده هـــای مربوط به توســـعه مواد 
هســـتند. پرهزینـــه  و  کنـــده  پرا بســـیار 

دانـــش  می توانـــد  مصنوعـــی  روش   
موجـــود  پتروشـــیمی  شـــرکت های  فنـــی 
را از نظـــر بهـــره وری و مقـــرون بـــه صرفه 
را  کار  ایـــن  و  بخشـــد،  بهبـــود  بـــودن 
بـــا  دانـــش  دامنـــه  ادغـــام  طریـــق  از 

کـــه می توانـــد  گرافیکـــی  مدل هـــای 
ضرایب همبســـتگی شـــناخته شـــده 
خـــود  در  را  تحلیلـــی  فرمول هـــای  و 

می دهـــد. انجـــام  دهـــد،  جـــای 

رویکـــرد یادگیـــری ماشـــین 
مواد چالش هـــای  حـــل  بـــه 
به  مصنوعی،  هوش  از  استفاده 
چیز  ماشین  یادگیری  خصوص 
پتروشیمی  صنعت  در  جدیدی 
فراوانی  از  استفاده  گرچه  ا نیست. 
کاربرد های یادگیری ماشین در طول 
است.  یافته  افزایش  اخیر  سال های 
در سال ۲00۹ میالدی تنها چند صد مقاله 
که  در مجالت علمی منتشر شده بودند 
در  ماشین  یادگیری  از  استفاده  مورد  در 
صنعت پتروشیمی بودند. در سال ۲01۹ 
در  علمی  مقاله  هزار  هشت  به  رقم  این 
نشان دهنده  که  است  رسیده  مجالت 
رشد قابل توجه ۳۵ درصد در سال تنها 
رویکردهای  است.  بوده  دهه  یک  در 
اخیر یادگیری ماشین برای تقویت درک و 

محاسبات شیمیای عبارتند از:
و  شـــیمیایی  ســـاختارهای  درک   -
بـــا آن هـــا ویژگی هـــای فیزیکـــی مرتبـــط 
ســـاختار  روابـــط  ســـازی  بهینـــه   -
کاربرد هـــا -دارایـــی در هـــر یـــک از ایـــن 
- تولیـــد مولکول هـــای پایـــدار از یک 
قبـــاًل  هـــدف  ویژگی هـــای  از  مجموعـــه 

شـــده تصمیم گیـــری 
- پیگیـــری ترکیبـــات و مـــواد جدیـــد 

شـــیمیایی
کاتالیستی - بهبود فناوری های 

نمودار ۲- چگونه هوش مصنوعی مهندسی مجدد سریع محصوالت را با هزینه کمتر و تغییر زنجیره عرضه مقدور می سازد؟
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تقویت چارچوب های قانونی اتحادیه اروپا برای 
یستی و سالمت مقابله با فشارهای محیط ز

محیط زیست

کاهش اثرات مخرب مواد شیمیایی خاص  گرچه رویکرد اتحادیه اروپا در مورد مدیریت محصوالت پتروشیمی در   ا
که از پیشتر  بر سالمت انسان و محیط زیست موثر بوده است، نگرانی های مربوط به سالمت انسان و محیط زیست 
به  سریع  پاسخ  برای  قانونی  چارچوب های  تقویت  لزوم  است،  نوظهور  نیز  آنها  از  برخی  و  است  داشته  وجود  نیز 
کمک می کند تا قوانین برای همه  یافته های علمی را بیش از پیش آشکار می کند. تقویت این چارچوب های قانونی 

فعاالن صنعت پتروشیمی جامع تر، ساده تر و قابل پیش بینی تر باشد.

بـــه طـــور خـــاص، قوانینـــی ماننـــد 1REACH یـــا ۲CLP،  بایـــد 
محصـــوالت  بـــه  مربـــوط  قوانیـــن  بنـــای  ســـنگ  عنـــوان  بـــه 
شـــیمیایی در اتحادیـــه اروپـــا تقویت شـــوند، ضمـــن اینکه باید 
چارچوب هـــای نظارتـــی بـــرای اجرای ایـــن قوانین نیـــز تقویت 

کل صنعت قابـــل لمس باشـــد. شـــوند تـــا تأثیـــر آنهـــا بـــر 

 حمایـــت از مصرف کننـــدگان، گروه های آســـیب 
محصـــوالت  زیانبـــار  آثـــار  از  کارگـــران  و  پذیـــر 

شـــیمیایی
گســـترده ای   مصرف کننـــدگان محصـــوالت پتروشـــیمی به طور 
در معـــرض آســـیب های مـــواد شـــیمیایی هســـتند. ایـــن مواد 
بازی هـــا،  اســـباب  انـــواع  ماننـــد  محصوالتـــی  در  شـــیمیایی 

1. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
2. Classification, Labelling and Packaging
کار وجود دارد، مشتقات قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی مبنای قضاورت قرار  که برای نیروی  کار بزرگترن ریسکی است  که وجود مواد شیمیایی در محل  گر اثبات شود  ٣. ا

خواهد گرفت.
4. SWD (2019) 199.

کـــودکان، افزودنی هـــای مـــواد غذایی،  محصـــوالت مراقبـــت از 
محصـــوالت آرایشـــی، منســـوجات و مبلمـــان تنهـــا بـــه عنـــوان 
که  چند دســـته از این محصـــوالت قابل ذکر اســـت؛ ضمن این 
کارگـــر در سراســـر اتحادیـــه اروپـــا روزانه بـــا این مواد  میلیون هـــا 
کـــه می تواند بـــرای آنها بســـیار  شـــیمیایی در ارتبـــاط هســـتند 

باشـــد.۳ مضر 
زنـــان  بچه هـــا،  ماننـــد   - آســـیب پذیر  جمعیتـــی  گروه هـــای   
بـــاردار و افـــراد مســـن- در مقابـــل برخـــی از ویژگی هـــای خاص 
ک مواد شـــیمیایی به شـــدت آســـیب پذیر هســـتند.۴ و خطرنا
 یکـــی از مهمتریـــن مزایـــای قوانیـــن اتحادیـــه اروپـــا در مـــورد 
گذشـــته  مواد شـــیمیایی بر روی ســـالمت انســـان در دهه های 
کاهـــش مواجهه شـــهروندان با مواد ســـرطان زا اســـت. این امر 
بـــه طـــور ویژه به لطـــف رویکـــرد پیشـــگیرانه در همـــه قوانین - 
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که  رویکـــرد عمومـــی در مدیریت ریســـک۵- اتفاق افتاده اســـت 
که به طور عمومی اســـتفاده از مواد ســـرطان  به این معناســـت 
اســـت، مخصوصـــًا  ممنـــوع  مصرفـــی  محصـــوالت  همـــه  در  زا 
گروه هـــای آســـیب پذیر  گـــروه هـــدف آنهـــا  کـــه  در محصوالتـــی 
گـــر چـــه شـــرایط بســـیار اســـتثنایی نیـــز  محســـوب می شـــوند، ا

بـــرای برخـــی مـــواد در قانـــون پیش بینی شـــده اســـت.
 این رویکرد پیشـــگیرانه بســـیار ســـاده تر و عمومًا سریعتر است 
و ســـیگنال های بســـیار شـــفافی را بـــه همـــه بازیگـــران صنعـــت 
نشـــان می دهد - مقامـــات اجرایی، بازیگـــران صنعت و بخش 
پاییـــن دســـتی- ایـــن قوانیـــن در مـــورد همـــه مواد شـــیمیایی 
صادق اســـت و تنهـــا اولویت بندی آن ها بایـــد از طریق صنعت 

گیرد.۶ صـــورت 
که در حال حاضر  گســـتره وسیع محصوالت شیمیایی  گرچه،   ا
کـــدام مورد  در اتحادیـــه اروپـــا مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند هر 
به مـــورد و بـــر اســـاس ویژگی های مصرفـــی خواص آنهـــا قانون 
کافـــی و نگرانی های شـــهروندان  گـــذاری شـــده انـــد.۷ شـــواهد 
ک  کثر مواد شـــیمیایی خطرنا که در مورد ا کـــی از این اســـت  حا

5. In the EU legislative framework for chemicals, a ‘generic approach to risk management’ is an automatic trigger of predetermined risk management measures 
(e.g. packaging requirements, restrictions, bans, etc.) based on the hazardous properties of the chemical and generic considerations of their exposure (e.g. 
widespread uses, uses in products destined to children, difficult to control exposure). It is applied in a number of pieces of legislation on the basis of specific 
considerations (e.g. characteristics of the hazard, vulnerability of certain population groups, non-controllable or widespread exposure). SWD (2019) 199.
6. SWD (2019) 199.
7. ‘Specific risk assessments’ consider the hazard, the use of the substances and related specific exposure scenarios for humans and the environment, and risk 
management measures are triggered based on their outcomes. SWD (2019) 199.

گزینه عمومـــی در مقابله  رویکـــرد عمومی بـــه مدیریت ریســـک 
بـــا ایـــن اثـــرات مخـــرب قـــرار می گیـــرد، تـــا بـــه نوعـــی  مانـــع از 

اســـتفاده از آنهـــا در محصوالت مصرفی شـــود.
گرفت.   اجرائی شـــدن ایـــن مقررات بـــه تدریج صـــورت خواهد 
کمیســـیون شورای شیمی آمریکا رویکرد عمومی  در مرحله اول 
بـــه مدیریـــت ریســـک را توســـعه خواهـــد داد تا تضمیـــن نماید 
کـــه باعث بروز  کـــه محصوالت مصرفی شـــامل مواد شـــیمیایی 
ســـرطان می شـــوند، جهـــش ژنتیکـــی ایجـــاد می کننـــد، قدرت 
بـــاروری و تولیـــد مثـــل را تحت تاثیـــر قرار می دهند، نیســـتند. 
کمیسیون بالفاصله یک ارزیابی موثر جامع  در مرحله دوم این 
را در مورد تعریف مدالیته و زمانبندی مورد نیاز برای توسعه این 
که تمرکز این ارزیابی بر  کرد  رویکرد عمومی راه اندازی خواهد 
محصوالت مصرفی خواهد بود تا  میزان شمول مواد شیمیایی 
بر  که  مواد شیمیایی  نماید، مخصوصًا  گیری  اندازه  را  آنها  در 
تاثیر می گذارند و مواد  نورولوژی و عصبی  ایمنی  سیستم های 

که بر برخی از اعضای بدن موثرند. شیمیایی سمی 
که  کرد  خواهد  تضمین  عمومی  رویکرد  یک  توسعه   
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گروه های آسیب پذیر و محیط زیست طبیعی  مصرف کنندگان، 
که هنوز  به طور مداوم مورد حفاظت قرار می گیرند، در حالی 
که برای جامعه ضروری  استفاده از برخی مواد شیمیایی مضر 
است در چارچوب این رویکرد عمومی مجاز شناخته می شود.
مـــواد شـــیمیایی  ایـــن  از  کاربردهـــای اضطـــراری   معیارهـــای 
کاربرد آنها را بر اســـاس قانون  بایســـتی به دقت تعریف شـــود تا 
گذاری در سراســـر اتحادیـــه اروپا تضمین نماینـــد، ضمن اینکه 
گذار  ایـــن قانون هـــا بایســـتی نیازهای مربـــوط به دســـتیابی به 

دیجیتال و ســـبز را در نظـــر بگیرند.
که ســـالمت  ک و ســـرطان زا   توجـــه به مـــواد شـــیمیایی خطرنا
انســـان و محیط زیســـت را بـــه خطـــر می اندازنـــد نیازمند توجه 
ویـــژه در همه ابعاد اســـت. ارتباط ایـــن مواد به طـــور روزافزون 
بـــه  مربـــوط  بیماری هـــای  خصـــوص  بـــه  بیماریهـــا  انـــواع  بـــا 

سیســـتم های هورمونـــی ارتبـــاط داده می شـــود.۸
8. Endocrine-related disorders impact in particular the functioning of the thyroid, the immune system, the reproduction system and the overall human metabolism. 
SWD (2020) 249.
9. C. Ganzleben, A. Kazmierczak, Leaving no one behind – understanding environmental inequality in Europe, 2020.
10. REACH Regulation; Regulation (EC) No 1107/2009 concerning the placing of plant protection products on the market; and Regulation (EU) No 528/2012 
concerning the making available on the market and use of biocidal products.

این  و  است  افزایش  حال  در  مواد  این  از  استفاده  متاسفانه   
از یک ریسک جدی برای سالمت انسان و حیوانات و  کی  حا
محیط زیست است ضمن اینکه هزینه های اقتصادی بسیاری 
که هورمونها توسعه  را نیز بر جامعه تحمیل می کند. از آنجایی 
گرفتن در معرض این مواد  کنترل می کنند، قرار  را  و رشد مغز 
در  می کند  ایجاد  هورمون ها  کارکرد  در  اختالل  که  زا  سرطان 
که  باشد  داشته  بسیار مخربی  تاثیرات  می تواند  دوره جنینی 

برخی از این بیماری ها سال ها بعد شناخته می شود.۹
کـــه تـــا بـــه حـــال  گرچـــه برخـــی از قســـمت های قانون هایـــی   ا
وضع شـــده اند10 قادر به تشـــخیص مواد شـــیمیایی ســـرطان زا 
هســـتند، نظـــام قانونگـــذاری اتحادیـــه اروپـــا بســـیار منقســـم، 
کـــه تمـــام جنبه های  کارآمـــد اســـت و نیـــاز اســـت  محـــدود و نا
گیرد تـــا تمـــام مواد شـــیمیایی  ایـــن مســـئله مـــورد توجه قـــرار 
کننـــده ســـالمت انســـان مخصوصـــًا مـــواد ســـرطان زا  مختـــل 
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شناســـایی شـــوند، ایـــن پروســـه بایـــد بـــه شـــکلی انجام شـــود 
کـــه ســـهل الوصول بـــوده و مضـــرات ناشـــی از آن برای ســـالمت 

انســـان و محیط زیســـت حداقـــل باشـــد.
 چنین امری مستلزم انتخاب یک رویکرد عمومی پیشگیرانه به 
مدیریت ریسک در همه امور قانونگذاری است11، به ویژه در زمینه 

استفاده از مواد شیمیایی سرطان زا در محصوالت مصرفی.

کمیســـیون شـــیمی چه کارهایی در ایـــن زمینه 
می توانـــد انجـــام دهد؟

- پیشـــنهاد سیســـتم تشـــخیص مواد شیمیایی ســـرطان زا به 
صورت قانونی و بر اســـاس تعریف ســـازمان بهداشـــت جهانی، 
کنـــون برای توســـعه محصوالت  که هم ا بـــر مبنای معیارهـــای 
کشـــاورزی مورد استفاده  کشـــت و حفاظت از محصوالت  آفت 
قـــرار می گیـــرد و ایـــن رویکـــرد بایـــد در همـــه قانونگذاری ها مد 

گیرد؛ نظر قـــرار 

11. SWD (2020) 249.

- به محض تشـــخیص مواد شیمیایی ســـرطان زا باید تضمین 
که اســـتفاده از این مـــواد در محصـــوالت مصرفی ممنوع  شـــود 
اســـت،  و اســـتفاده از این مواد فقط در مواردی مجاز شناخته 

که برای جامعه ضروری اســـت؛ شـــود 
مـــواد  مقابـــل  در  کارگـــران  از  حفاظـــت  سیســـتم  تقویـــت   -
که در مورد آنها  گروهی از مواد  شـــیمیایی ســـرطان زا به عنوان 
نگرانی هـــای بیشـــتری وجـــود دارد ایـــن اقدامـــات بایـــد تحت 

گیـــرد؛ قانـــون REACH صـــورت 
کافـــی و مناســـب بـــرای همـــه  کـــه اطالعـــات  - تضمیـــن شـــود 
مقامـــات در دســـترس اســـت تـــا آن هـــا قادر باشـــند تشـــخیص 
مواد شـــیمیایی ســـرطان زا را با مرور و تقویت اطالعات ضروری 

در همـــه قانونگذاری هـــا مدنظـــر قـــرار دهند؛
- شـــتاب بخشـــیدن به توســـعه و اســـتفاده از روش های تولید 
کنترل  اطالعـــات در زمینه مواد شـــیمیایی ســـرطان زا از طریق 

آزمایش مواد شـــیمیایی.
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بخش خصوصی

است  ممکن  اوونیك  پتروشیمی  شرکت 
ک حیوانات  الستیک، تشک، دارو یا خورا
این  همه  از  بخشی  اما  نکند،  تولید 
محصوالت را تولید می کند و به همین دلیل 
تاثیر بسزایی در بازار این محصوالت دارد. 

فقط  اغلب  شرکت  این  که  حالی  در 
اما  می کند،  تولید  را  مواد  از  کمی  مقادیر 
همین میزان کم مشارکت است که تفاوت 
که  ایجاد می کند. دلیل این امر این است 
در  اوونیك  پتروشیمی  شرکت  دخالت  با 
کمتر مورد  تولید محصوالت، الستیک ها 
استفاده قرار می گیرند، تشک ها کشسان تر 
و همه  موثرتر می شوند  داروها  می شوند، 
گیاه از  موجودات اعم از انسان و حیوان و 
غذای سالم تری تغذیه می کنند. این تاثیر 
وقتی  و  است،  تخصصی  شیمیایی  مواد 

صحبت از مواد شیمیایی خاص می شود، 
جهان  بهترین های  جزو  اوونیك  شرکت 

است.
از  یکی  اوونیك  پتروشیمی  شرکت 
مواد  زمینه  در  جهان  پیشرو  شرکت های 
در  شرکت  این  است.  خاص  شیمیایی 
فعال  در سراسر جهان  کشور  از 100  بیش 
سال  در  شرکت  این  فروش  میزان  است. 
۲0۲0 در حدود  1۲/۲ میلیارد یورو و سود 
عملیاتی )EBITDA تعدیل شده( آن بالغ 

بر 1/۹ میلیارد یورو ایجاد کرده است. 
شرکت پتروشیمی اوونیك برای ایجاد 
راه حل های نوآورانه، سودآور و پایدار برای 
تولید محوصالت  از  فراتر  بسیار  مشتریان 
 ۳۳000 از  بیش  می رود.  پیش  شیمیایی 
هدف  یک  برای  شرکت  این  در  کارمند 

کار می کنند: ما می خواهیم  مشترک با هم 
زندگی امروز و فردا را بهبود بخشیم.

بخش های عملیاتی
افزودنی های تخصصی

و  کسب  تخصصی،  افزودنی های  بخش 
کار مواد افزودنی با عملکرد باال و خطوط 

متقابل چند منظوره را ترکیب می کند. 
تغذیه و مراقبت

همه  جدید،  مراقبت  و  تغذیه  بخش  در 
چیز حول سالمت انسان-حول سالمت و 
کیفیت زندگی می چرخد. همه محصوالت 
مستقیمًا برای انسان یا حیوانات استفاده 
کاربردی  فعالیت های  آنها  می شوند. 

هستند، نه فقط مواد.
مواد هوشمند

صنایع ِاوونیك
ح جهان:  معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطر

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره14۸  ||   مهرماه1400

35



بخش مواد هوشمند، مواد با کارایی باال برای سیستم های سازگار 
کم مصرف را به خودرو، رنگ، پوشش، چسب،  با محیط زیست و 

صنایع ساختمانی و بسیاری از بخش های دیگر عرضه می کند.
مواد کاربردی

کالسیک های جوان همیشه گروه مواد کاربردی نشان محصوالت 
و فناوری هایی هستند که ما به طور مداوم آنها را بهبود می بخشیم. 
کاربردهای مدرن هستند، به عنوان  آنها پایه و اساس بسیاری از 

مثال در زمینه تحرک، تغذیه، داروسازی یا پالستیک.
فناوری و زیرساخت

به عنوان محرک نوآوری و دیجیتالی شدن در محیط تولید، بخش 
فناوری و زیرساخت طیف کاملی از تخصص را در زمینه تولید مواد 

شیمیایی ارائه می دهد.

داده های مالی کلیدی
کشور در سراسر جهان  شرکت پتروشیمی اوونیك در بیش از 100 

فعال است. در سال مالی ۲0۲0، این شرکت با بیش از ۳۳000 کارمند 
فروش 1۲/۲ میلیارد یورو و سود عملیاتی )EBITDA تعدیل شده( 

1/۹ میلیارد یورو از ادامه فعالیت به دست آورد.
سال  اوونیك،  صنایع  شرکت  کلیدی  مالی  داده های  جدول۲- 

۲0۲0، میلیون یورو

تجزیه و تحلیل پایداری کسب و کار
کار نقش مهمی در ایجاد پایداری  تجزیه و تحلیل پایداری کسب و 
اساس  بر  روش  این  می کند.  ایفا  استراتژیک  مدیریت  فرایند  در 
استاندارد صنعت شیمیایی برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها است. 
دسته های سیگنال مورد بررسی در این فرایند، بررسی و توسعه 
کل اتحادیه  مستمر را در آینده با استفاده از سیستم طبقه بندی 
اروپا )طبقه بندی( برای فعالیت های تجاری پایدار تسهیل می کند.
به مسووالن شرکت  پایداری  این سیگنال های  گسترده  ارزیابی 
کل  و  محصوالت  نگری  آینده  مدیریت  برای  بیشتری  بینش 

12 سپتامبر 2007 به عنوان بخشی از تغییر نام RAG-Beteiligungs-AG به شركت پتروشیمی صنایع تاریخ تاسیس
اوونیك 

اسن، آلماندفتر مرکزی شرکت:

مواد شیمیایی تخصصیتجارت اصلی:

کار: بیش از 33،000 )2020(نیروی 

كشور جهان، فعالیت در سراسر جهانمکان ها: كارخانه های تولید در 27 

12/2  میلیارد یوروفروش 2020:

   1/9 میلیارد یوروسود عملیاتی ناخالص 2020

تحقیق و توسعه

هزینه در سال 2020: 433 میلیون یورو
كارمند تحقیق و توسعه در 37 مکان در سراسر جهان  2560 

ً
تقریبا

 24000 ثبت اختراع و ثبت اختراع در انتظار
ً
تقریبا

 7500 عالمت تجاری ثبت شده یا درخواست شده است
ً
تقریبا

جدول ۱- اطالعات کلیدی در مورد شركت پتروشیمی اوونیك
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حوزه های تجاری می دهد. در حال حاضر 
این تجزیه و  از  گیری های حاصل  نتیجه 
تحلیل را در فرایند استراتژی شرکت ادغام 

شده است تا مدیریت یکپارچه با استفاده 
از شاخص های مالی و غیر مالی امکان پذیر 

شود.

که این امر بتواند ارزیابی   ما انتظار داریم 
تصمیمات  عمل،  جایگزین  روش های 
در  بودجه  تخصیص  و  گذاری  سرمایه 

20162017201820192020شرح

12.73217.38313.26713.10812.199میزان فروش

2.1652.3572.1502.1531.906 سود ناخالص عملیاتی1

17/016/416/216/415/6درصد رشد سود ناخالص عملیاتی تعدیل شده2

1.4481.4861.3611.201890سود خالص عملیاتی

14/011/210/28/66/1نرخ بازدهی ساالنه

8447139322.106465درآمد خالص

9301.0071.014902640درآمد خالص تعدیل شده

1/811/532/004/521/00سود هر سهم به یورو3

1/992/162/181/941/37سود تعدیل شده برای هر سهم به یورو

19.64519.94020.28222.02320.897مجموع دارایی ها تا 31 دسامبر

39/537/738/641/138/8نسبت حقوق صاحبان سهام تا 31 دسامبر در درصد

1.7691.5511.7601.3211.727جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

821511526472780جریان نقدی رایگان4

گذاری در دارایی های نامشهود،  خروجی های نقدی برای سرمایه 
9481.040948880956دارایی ها، تجهیزات و تجهیزات5

ک5 7078298379521.016استهال

2.886-2.141-2.907-3.023-1.111دارایی های خالص/بدهی تا 31 دسامبر

1/241/160/871/180/80فركانس تصادف6

0/951/111/081/101/45فركانس حادثه7

438476437428433هزینه های تحقیق و توسعه

34.35136.52332.62332.42333.106كارمندان تا 31 دسامبر

ــده.  ــه ش گرفت کار  ــه  ــرمایه ب ــت س گش ــل. 3( باز ــس از تعدی ــات، پ ــی و مالی ــه مال ــل از نتیج ــود قب ــل. 2(س ــس از تعدی ک، پ ــتهال ک و اس ــتهال ــات، اس ــی، مالی ــه مال ــل از نتیج ــود قب 1(س
ج ســرمایه ای داراییهــای نامشــهود، داراییهــا، تجهیــزات و تجهیــزات. 5( داراییهــا،  کمتــر بــرای مخــار 4( جریــان نقدینگــی از فعالیتهــای عملیاتــی، عملیــات مســتمر، خــروج نقــدی 
کارکنــان پیمانــکاران تحــت نظــارت مســتقیم شــرکت پتروشــیمی اوونیــك در هــر 1  کارکنــان شــرکت پتروشــیمی اوونیــك و  داراییهــا و تجهیــزات نامشــهود.6( تعــداد تصادفــات شــامل 
گــزارش ممکــن  کــردن، برخــی ارقــام در ایــن  گــرد  کار8( بــه دلیــل  کار  7(تعــداد حــوادث مربــوط بــه انتشــار مــواد یــا انــرژی، آتــش ســوزی یــا انفجــار در هــر 1 میلیــون ســاعت  میلیــون ســاعت 

کل اظهــار شــده اضافــه نشــود.  بــه مجمــوع 
ً
اســت دقیقــا

جدول۲- داده های مالی کلیدی شركت صنایع اوونیك، سال ۲0۲0، میلیون یورو
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فرآیندهای برنامه ریزی و مدیریت نمونه 
بار،  اولین  برای  بخشد.  بهبود  را  کارها 
سیگنال  گروه  در  که   - ذینفعان  الزامات 
»جاه طلبی های پایداری در طول زنجیره 
کنون  ا  - اند  شده  بندی  گروه  ارزش« 
می توانند مستقیمًا در فرایند برنامه ریزی 

ادغام شوند. 
روش شناسی

شرکت  برای  که  بازار  سیگنال های 
پتروشیمی اوونیك مهم شناخته شده اند، 
قلب تجزیه و تحلیل پایداری این شرکت 
هستند. اینها برای مثال شامل روندهای 

پیش بینی شده نظارتی، عملکرد زیست 
راه  با  مقایسه  در  اجتماعی  و  محیطی 
بلندپروازی های  و  جایگزین  حل های 

پایداری در بازارهای اوونیك است. 
همه عالئم بازار بر اساس چارچوب شورای 
تجارت جهانی توسعه پایدار برای ارزیابی 
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که  است   )PSA( سهام  سبد  پایداری 
ابتدا  همان  از  اوونیك  پتروشیمی  شرکت 
از  یکی  داشت.  مشارکت  آن  توسعه  در 
ارزیابی  رویکرد،  این  خاص  ویژگی های 
ترکیبات  در  مربوطه  محصوالت  متمایز 
 )PARCs( محصول-کاربرد-منطقه خاص

است. برای هر PARC، مزایای استفاده از 
محصول را شناسایی می کنیم و به تدریج 
تعیین  بیشتری  جزئیات  با  را  موارد  این 

می کنیم.
برای  را  باالیی  استانداردهای  این شرکت 
خود  مشاغل  پایداری  تحلیل  و  تجزیه 

کرده است و بنابراین اعتبارسنجی  تعیین 
بازنگری  یک  طریق  از  را  روش  بیرونی 

تضمین محدود ترتیب داده است.
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مواد شیمیایی در زندگی مدرن شهری جدایی ناپذیر هستند، 
که غذای ما را برای مدت طوالنی تری تازه  از بسته بندی هایی 
گوشی ها و  نگه می دارد، تا فرش های منازل و ادارات ما، بدنه 
و  که سوار می شویم، همه  ای  نقلیه  تا وسایل  ما،  رایانه های 

همه شامل مواد شیمیایی هستند.
صنعت پتروشیمی پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان فن 
تر  سبک  که  طوالنی،  زنجیره  پلیمرهای  تولید  کاتالیزور  آوری 
کرد.  آغاز  را  است  / طبیعی  از جایگزین های سنتی  تر  قوی  و 
رشد  نرخ  از  معمواًل  درصد،  نظر  از  پتروشیمی،  تقاضای  رشد 
کشف و توسعه  کاربردهای جدید  اقتصادی فراتر می رود، زیرا 

می یابد.
ماده  نوع  برحسب  افراد  بر سالمت  شیمیایی  مواد  اثرات 

شیمیایی و مدت تماس با آنها متفاوت است و از بسیار کوچک 
کننده حیات را شامل می شود. از سال 1۹۵0 تا ۲000،  تا تهدید 
حجم جهانی تولید مواد شیمیایی بیش از ۵0 برابر شده است 
و همه روزه بسیاری از مواد شیمیایی جدید در سراسر جهان 
بر  کلی  فشار شیمیایی  افزایش  باعث  امر  این  ثبت می شوند. 

محیط، مردم و در نتیجه خطر آسیب می شود.
گرفتن در معرض مواد شیمیایی مضر، چه در محیط  قرار 
بر  زیادی  اثرات  است  ممکن  باز،  فضای  در  چه  و  داخلی 
آلرژی  عروقی،  قلبی  و  تنفسی  بیماری های  جمله  از  سالمتی 
ترتیب، حیوانات وحشی و  به همین  باشد.  و سرطان داشته 
کوسیستم ها تحت تأثیر استفاده از سموم دفع آفات و تجمع  ا
نشریه  در  مقاله  ادامه  در  می گیرند.  قرار  پایدار  آالینده های 

صنایع تکمیلی

کاهش اثرات مخرب مواد شیمیایی خاص  گرچه رویکرد اتحادیه اروپا در مورد مدیریت محصوالت پتروشیمی در   ا
که از پیشتر  بر سالمت انسان و محیط زیست موثر بوده است، نگرانی های مربوط به سالمت انسان و محیط زیست 
به  سریع  پاسخ  برای  قانونی  چارچوب های  تقویت  لزوم  است،  نوظهور  نیز  آنها  از  برخی  و  است  داشته  وجود  نیز 
کمک می کند تا قوانین برای همه  یافته های علمی را بیش از پیش آشکار می کند. تقویت این چارچوب های قانونی 

فعاالن صنعت پتروشیمی جامع تر، ساده تر و قابل پیش بینی تر باشد.
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ارائه  رابطه  این  در  بیشتری  توضیحات  فیزیک  جهان شیمی 
می شود.

اثرات مواد شیمیایی چگونه اعمال می شود؟
از دهه 1۹۴0، جامعه شاهد افزایش نرخ بسیاری از بیماری ها 
و مشکالت بهداشتی از جمله سرطان های مختلف، اختالالت 
خود ایمنی، اختالالت رفتاری و نقص توجه، ناباروری مردان، 
بوده  دیابت  موارد  و  چاقی  میزان  در  انفجار  و  زودرس  بلوغ 

است.
بسیار  گذشته  ۷0 سال  در  زندگی  که سبک  است  بدیهی 
مواد  محیط،  در  شیمیایی  مواد  وجود  اما  است،  کرده  تغییر 
هر  از  بیش  است.  کرده  تغییر  نیز  مصرفی  کاالهای  و  غذایی 

شده  ساخته  شیمیایی  مواد  معرض  در  افراد  دیگری،  زمان 
آلودگی هوا،  مواد غذایی،  بندی  بسته  مواد  در  انسان  توسط 
قرار  غیره  و  بازی ها  اسباب  الکترونیکی،  زباله های  غبار،  و  گرد 
گیری صدها ماده شیمیایی ساخته  دارند. سطوح قابل اندازه 
شده توسط انسان به طور معمول در افراد صرف نظر از سن و 

محل زندگی آنها یافت می شود.
روش هایی  و  ترکیبات  این  بهداشتی  تأثیرات  تعیین 
آنها برای محققان بهداشت  گرفتن در معرض  کمتر قرار  برای 
برانگیز است و تکنولوژی تشخیص مواد  محیط بسیار چالش 
از  دهه  یک  به سختی  موارد  بعضی  در  که  افراد  در  شیمیایی 

عمر آن می گذرد هنوز هم پیشرفت چندانی ندارد.
در  شواهد  تحقیقات،  پیشرفت  با  همزمان  وجود،  این  با 

آیا تولید مواد شیمیایی 
صنایع پایین دستی را 
نجات می دهد؟
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شیمیایی  مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  که  است  افزایش  حال 
روزمره می تواند نقش مهمی در بروز مشکالت سالمتی داشته 
گرچه ماهیت دقیق این تأثیرات هنوز مشخص نیست،  باشد. ا
که  است  معنی  این  به  سالمتی  برای  آن  کلی  پیامدهای  اما 
می تواند  مضر  بالقوه  شیمیایی  مواد  معرض  در  گرفتن  قرار 

کند. آسیب های جبران ناپذیری ایجاد 

بـــرای  تقاضـــا  مضـــرات  ایـــن  وجـــود  بـــا  آیـــا 
یافت؟ خواهـــد  کاهش  شـــیمیایی  محصـــوالت 
اصلی  اجزای  از  یکی   - اتیلن  برای  تقاضا  جهانی،  سطح  در 
 ۵ معادل  می یابد،  افزایش  درصد   ۴-۳ ساالنه   - پتروشیمی 
میلیون تا ۶ میلیون تن دیگر در سال. مقیاس این رشد قابل 
که  توجه است، زیرا-برای برآوردن تقاضا-این بدان معناست 
هر سال باید سه تا چهار پروژه پتروشیمی چند میلیارد دالری 

در مقیاس جهانی توسعه یابد.
چرخه  صورت  به  پتروشیمی  کاالهای  بخش  سودآوری 
و  قله ها  از  تر،  گسترده  تجاری  چرخه  با  پیوند  در  و  است  ای 
بازار  تقاضا،  رشد  قدرت  رغم  به  می کند.  عبور  ناهمواری ها 
بسیار متفرق است زیرا تعداد زیادی از شرکت های مختلف در 

این بخش وجود دارد.
که بازار پتروشیمی جهانی است، همه سیگنال های   از آنجا 
گذاری مشابهی دارند و برای بسیاری، اقتصاد سرمایه  قیمت 
سرمایه  مستعد  پتروشیمی ها  است-بنابراین،  مشابه  گذاری 
گذاری بیش از حد هستند، بنابراین رکود پشت هر دوره رونق 

کمین می کند.
بخش  برای  مخرب  گذاری  یک چالش سرمایه  همچنین 
کم هزینه  گاز  مواد شیمیایی وجود دارد-مواد اولیه مبتنی بر 
در  حتی  و  می کنند  ایجاد  رقابتی  مزیت  بنابراین  و  هستند 
این حال،  با  را تضمین می کنند.  »رکود« سودآوری  دوره های 
کامل تقاضای جهانی  کافی برای تامین  گاز  مواد اولیه بر اساس 

در یک دوره طوالنی وجود ندارد.
تقاضای  پایدار  افزایش  برای  پاالیش  و  نفت  صنعت 
انداز  چشم  این  بر  دارد،  اختیار  در  که  فرصتی  و  پتروشیمی 
تقاضا  انداز  چشم  که  است  دلیل  این  به  این  می کند.  تمرکز 

برای سوخت های حمل و نقل در اقتصادهای توسعه یافته در 
کاهش است. حال 

 این عدم رشد در درجه اول به دلیل الزامات قانونی برای 
سازندگان خودرو برای بهبود بهره وری سوخت است. حرکت 
سوخت های  برای  تقاضا  برقی،  خودروهای  تولید  سمت  به 

کاهش می دهد. حمل و نقل را 
و  پتروشیمی  بخش  برای  پایدار  رشد  انداز  چشم 
برای بخش های نفت و پاالیش فراهم می کند  را  فرصت هایی 
کرده  کاهش تقاضای سوخت حمل و نقل جلوگیری  تا از تاثیر 
و سودآوری مستمر این بخش و ماندگاری نهایی آن را تضمین 

کنند.
مفاهیم متعددی از این »ابرروند« وجود دارد، مانند:

• عالقه زیاد به پروژه هایی که می توانند از مواد اولیه مبتنی بر 
گاز استفاده کنند، به ویژه در آمریکای شمالی، که در آن رشد تولید 

گاز را ارائه می دهد. گاز شیل، عرضه مداوم 
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ای  فزاینده  طور  به  دستی  پایین  جدید  تأسیسات   •
پتروشیمی ها را با پاالیش ادغام می کند. در حال حاضر، پروژه هایی 
در چین و خاورمیانه در حال توسعه هستند - مواد پتروشیمی 
که بیش از دو  کل تولید سایت را تشکیل می دهند  حدود نیمی از 

برابر سطح تاریخی است.
آمریکای  و  اروپا  بالغ  بازارهای  در  موجود  پاالیشگاه های   •
گسترش دامنه محصوالت  شمالی به طور فزاینده ای به دنبال 

خود به پتروشیمی ها هستند.
نظر  از  و  هستند  گرا  سوخت  که  مستقل  پاالیشگاه های   •
رقابتی ضعیف هستند، با آینده چالش برانگیزی روبرو خواهند 
گر در مناطقی باشند که تقاضا در حال کاهش است. شد، به ویژه ا
• پاالیشگاهها می توانند سودآوری این بخش رشد پتروشیمی 
را از بین ببرند، به سادگی با تغییر سریع و بسیار قوی. اجزای مورد 
استفاده برای تولید بنزین می توانند مواد اولیه پتروشیمی باشند، 
اما حجم فعلی اجزای بنزین موجود چهار برابر بیشتر از نیاز مواد 

اولیه پتروشیمی است.
کنونی باید رویکرد  • بازیگران صنعت تولید مواد شیمیایی 
زیرا  دهند  ارائه  تری  تخصصی  محصوالت  و  داده  تغییر  را  خود 
پاالیشگاه ها بر بازارهای کاالیی تسلط پیدا می کنند )زیرا آنها برای 

تولید مقادیر زیادی مواد ارزان تهیه شده اند(.
گذاری بیش از حد توسط پاالیشگاه،  گذشته از خطر سرمایه 
ابرهای نظارتی وجود دارد که می تواند چشم انداز پتروشیمی ها را 
تیره کند. پالستیک های یکبار مصرف ممکن است از نظر اجتماعی 
کاالهای مصرفی و پالستیک های  غیرقابل قبول شوند. بازیافت 
یکبار مصرف نیاز به بهبود دارد، زیرا در حال حاضر پرهزینه و دشوار 
است، اما فناوری می تواند به حرکت به سمت اقتصاد چرخه ای 

کمک کند.
پتروشیمی فرصتی برای بخش های نفت و پاالیش است، اما 
که در بازار  مانند همیشه، خطرات زیادی برای کسانی وجود دارد 

پیشرو نیستند یا از موقعیت خوبی برخوردار نیستند.
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ی های بین المللی پیش  ی های بین المللی پیش استراتژ استراتژ
کنشگرایانه در شرکت های کوچک و کنشگرایانه در شرکت های کوچک و 

متوسط )متوسط )SMESME( خوشه ای( خوشه ای
ترجمه

کوچک تر از استراتژی های پیشگیرانه به منظور توسعه خارجی به عنوان رهبران شبکه ها  با این حال، یک بخش 
که  اتخاذ می گردد. SMEs به عنوان رهبران شبکه در منبع خوشه ها و وابسته به شبکه های محلی نهادینه شده اند 
که این وابستگی متقابل بین منابع یک شرکت و توسعه انکشاف  آنها را با منابع مکمل ارائه می دهند. ما ادعا می کنیم 
که SMEs درزمان بین المللی شدن اتخاذ می کنند، باید منعکس شود. این مقاله،  گزینه های استراتژیک  صنعتی در 
گزینه های استراتژیک SME و به توسط ارائه استراتژی های رقابتی فعال  گسترده ای از  از طریق تلفیق و ارزیابی طیف 
اتخاذ یک  امکان پذیری  گرفته است.  و موثر هستند، صورت  پذیر  امکان  که هر دو  بین المللی  SME ها در عرصه 
گی های آنها است. ارزیابی اثربخشی  گروه از شرکت ها، با توجه به ویژ استراتژی خاص به معنای مناسب بودن این 
کردن و حفاظت و توسعه مهارت های اصلی های نهادینه شده در  هر استراتژی با توجه به اهداف اجتناب از قفل 
شبکه های خوشه ای، انجام می شود. ما شکاف تحقیق در ارزیابی نتایج استراتژی های بین المللی SME و در تلفیق 

گزینه های استراتژی های خوشه MVS را مورد خطاب قرار می دهیم. گسترده ای از طیف 
 

کلیدی - SMEها؛ خوشه؛ بین المللی سازی؛ استراتژی رقابتی؛ شبکه ها؛ همکاری کلمات 
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1. مقدمه
استراتژی های  روی  بر  مقاله  این 
شرکت های  بین المللی  پیشگیرانه 
بستر  در   )SME( کوچک  و  متوسط 
خوشه ای تمرکز دارد. SME ها به عنوان 
اند  زراعت صنعتی شناخته شده  هسته 
نهادهای  از  مهم  آنها یک حجم  که  چرا 
آنها  مشارکت  می دهند.  تشکیل  را  آن 
دو  هر   ، بین المللی شدن  فرآیندهای  در 
اتخاذ  را  پیشگیرانه  و  کنشی  وا اشکال 
SME ها،  اتفاق  به  کثرقریب  ا می کنند. 
زنجیره های  کنشی  وا کنندگان  شرکت 
ارزش شرکت های بزرگ به عنوان رهبران 
تکنولوژی  حال،  این  با  هستند.  خوشه 
تغییرات اخیر، و همچنین الزامات انعطاف 
کوچکتر  پذیری و سرعت در بازار، مقیاس 
را امکان پذیر  عملیات بین المللی شدن 
گنت،  گوستینو، گیونتا، نا ساخته است ) آ
و  اسلسن  ؛   ۲01۵ تریوری،  و  اسکاالرا 
اچاری   - پرم  مسینی،  ؛   ۲01۵ هریچی، 
کاسمانو، منوسوسی  ونگ و لوین، ۲010 ؛ 
 SMEs و موریسون، ۲010(. متعاقبا، نقش
به عنوان بازیکنان فعال تشکیل دهنده 
ارتباطات بین المللی افزایش یافته است 
و  گال  دا مک  فرنبر،  ؛   ۲00۶ کاویلو،   (
گل، شن و اویات،  اویات، ۲00۷ ؛ مک دا
در  اما  است  کوچکتر  نقش  این   .)1۹۹۴
که  SME ها است  افزایش جمعیت  حال 
استراتژی های پیشگیرانه بین المللی را به 
کانونی شبکه و اشکال  عنوان شرکت های 
مسیر بین المللی شدن و چشم اندازهای 
توسعه خوشه های منبع آن، در نظر گرفته 
است ) اسلسن و حریرچی ، ۲01۵ ؛ بیگیرو، 
۲00۶ ؛ دی پراپریس، مینگینلو و سوگن ، 

؛ مزنتی، مونترسور و پینی، ۲011(.   ۲00۸
 )GVCs( جهانی  ارزش  زنجیره  به  ورود 
کاهش رتبه موقعیت های  موجب ارتقا یا 
به  منجر  نهایت  در  و  خوشه ها  رقابتی 
کاهش، تجدید و رشد بیشتر آنها می شود. 
به  تنها  می توانند  خوشه ها  همچنین، 
محدوده  در  دانش  هسته های  عنوان 
کشور و در  ای از تخصص خود در سطح 
بیگرو،   ( بیان شوند  کار جهانی،  تقسیم 

۲00۶ ؛ استروگن، ۲00۳(.
بین المللی  استراتژی های 
بیشتر   ، متوسط  و  کوچک  شرکت های 
با  مقایسه  در  والد  ای  منطقه  تجمع  در 
 . اند  شده  نهادینه  بزرگ،  شرکت های 
 SMEs محدودیت های  دامنه  و  مقیاس 
منابع  به  الزامی  وابستگی  یک  باعث 
نتیجه یک   . شبکه های محلی می شود 
بین المللی  مسیر  بین  متقابل  وابستگی 
توسعه  انداز  چشم  نیز  و  خوشه  شدن 
شدن  بین المللی  استراتژی های  و  آن 
SME های خصوصی است. مقاله حاضر، 
این وابستگی متقابل،  که  کید می کند  تا
استراتژی های  در   SMEs وجود  مستلزم 
یکدیگر  در  را  هدف  دو  که  است  رقابتی 
ادغام می کنند.یعنی آنها نیاز به حفاظت 
و توسعه مهارت های هسته ای نهادینه 
ایجاد  و  ای  خوشه  شبکه های  در  شده 
شبکه های بین المللی به منظور جلوگیری 
از قفل شدن دارند تا از دسترسی به منابع 

ملموس و غیرملموس، جلوگیری شود.
هدف این مقاله شناسایی و ارزیابی 
فعال  رقابتی  استراتژی های  گزینه های 
بین المللی  عرصه  در   SME خوشه های 
اثربخشی  و  پذیری  امکان  به  توجه  با 
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به  خاص  استراتژی  یک  اتخاذ  بودن  پذیر  امکان  است.  آنها 
گرفتن  گروه از شرکت ها با درنظر  معنای مناسب بودن برای این 
اهداف  به  توجه  با  اثربخشی  ارزیابی  است.  آنها  ویژگی های 
اجتناب از قفل شدن و حفاظت و توسعه مهارتهای هسته ای 

خوشه، صورت می گیرد.
از  ای  گسترده  طیف  ارزیابی  و  تلفیق  طریق  از  مقاله،  این 
استراتژی های  ارائه  توسط  به  و   SME استراتژیک  گزینه های 
که هر دو امکان پذیر و  رقابتی فعال SME ها در عرصه بین المللی 
کار، این شکاف  گرفته است. در انجام این  موثر هستند، صورت 
 SME تحقیق دربررسی های کنونی در خصوص بین المللی شدن
را با تمرکز بر خصوصیات خوشه SME بررسی می کند. با توجه به 
تحقیقات انجام شده در مورد بین المللی شدن SME، این مقاله، 
قرار  خطاب  مورد  را   SME استراتژیک  گزینه های  ارزیابی  نقص 
کنندگان بین المللی  می دهد. مطالعات موجود عمدتا بر هدایت 
گارد، هیملیسکی  کار، ها در مقایسه با ارزیابی نتایج، می پردازد ) 
به  توجه  با   .)۲011 تانگ،  ؛   ۲01۴ هیلمرسون،  ؛   ۲010 زهرا،  و 
ویژگی بین المللی شدن خوشه SME ، مطالعات اخیر برخی از 
که  گزینه های استراتژی انتخاب شده را تجزیه و تحلیل می کند 
و  میکاسی  ماریوتی،   ( می باشد  موجود  شواهد  ادغام  مستلزم 

مونتانارو، ۲00۴ ؛ بیگرو، ۲00۶ ؛ دی پروپریس و همکاران، ۲00۸ 
کاترینی، ۲011(. ما به  ؛ ماروتی ، موتینلی و پیسکیتولو، ۲00۳ ؛ 
 SME و بین المللی شدن خوشه SME این نیاز با تلفیق دانش در
کارآفرینی بین المللی و  گرفته در خصوص  از بررسی های صورت 
کارآفرینی منطقه ای و توسعه منطقه ای،  کوچک،  کار  کسب و 

پاسخ می دهیم.
مقدمه،  از  پس  است.  بخش  هفت  دارای  مقاله  این 
کمیت خوشه ای در بخش  وابستگی متقابل بین SME ها و حا
گرفته است. بخش سوم، ماهیت و اهداف  دوم مورد بحث قرار 
شدن  بین المللی  فرآیند  در   SME پیشگیرانه  استراتژی های 
این  اساس  بر  می دهد.  قرار  تحلیل،  و  تجزیه  مورد  را  خوشه 
ارزیابی  برای  تحقیقی  چارچوب  یک  ما  نظری،  دیدگاههای 
استراتژی های بین المللی خوشه SMEs، ارائه می دهیم. در دو 
گزینه های  بخش زیر) بخش های ۵ و ۶(، هزینه و تمایز مبتنی بر 
توسعه خوشه SEMs در عرصه بین المللی، مورد ارزیابی و تلفیق، 
کلی و شش مفصل  که به هشت قضیه تحقیق )دو  قرار می گیرد 
و  تحقیقات  برای  ارائه مفاهیم  و  به بحث   . (، منتهی می گردد 

رویکردهای بیشتر در بخش هفتم، پرداخته شده است.
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SME .2 ها و حاکمیت خوشه ای
خوشه ها، تمرکز جغرافیایی شرکت ها در یک یا تعداد محدودی از 
که متشکل ازشبکه های رقابتی و مشارکتی  صنایع مرتبط است 
اروپایی،  )کمیسیون  هستند  محیطی  موسسه های  با  همراه 
گانکارژیک، ۲01۵ ؛ پورتز، 1۹۹۸ ؛ وناوربک، ۲001 (. در این  ۲00۲؛ 
حالت، ویژگی های ساختاری خوشه ها، تمرکز فضایی و صنعتی 
کار، سازمان های اجتماعی و  کسب و  بر روی روابط شبکه بین 
فضایی  تمرکز   .)۲01۳ گانکارژیک،  و  )گانکارژیک  است  عمومی 
بالندی،   ( است  ای  منطقه  تخصیص  منبع  یک  صنعتی،  و 
 .)1۹۹۸ پورتز،  ؛   1۹۸۴ سابل،  و  پیور  ؛   1۹۹1 گمن،  کرا ؛   ۲001
کنندگان  تامین  به  دسترسی  یعنی  تجمع،  خروجی های  این 
کارکنان واجد شرایط و ناپایداری اطالعات را تضمین  تخصصی، 
روابط   .)1۹۹۸ پورتر،  ؛   1۹۹1 گمن،  کرا )مارشال،1۹۲0؛  می کند 
شبکه در میان شرکت های خوشه ای و موسسات اجتماعی و 
نه فقط  که  را شکل می بخشند  کمیت  دولتی،یک سیستم حا
ناثیر  نیز  دانش  انتقال  و  تولید  بر  بلکه  اطالعات  تبادل  روی  بر 
کسن، ۲00۳ ؛ بروسکو، 1۹۸۲ ؛ مارکوسن ،  می گذارد ) اشیم و ایسا
کسنین، ۲000(. 1۹۹۶ ؛ پورتز، 1۹۹0 ؛ پیک و سنگن برگر، 1۹۹۲ ؛ سا
منطقه  حوزه  که  است  کلیدی  مفاهیم  از  یکی  کمیت  حا

یا  حالت ها  عنوان  به  این   . می کند  توصیف  را  کارآفرینی 
که  می شود  درک  اقتصادی،  فعالیت های  اجرای  ساختار های 
شامل بازار، سلسله مراتب سازمانی )ادغام عمودی( و ترکیب ها یا 
ترکیبی از دو حالت قبلی است )ویلیامسون، 1۹۹1(. در کارآفرینی و 
کمیت شبکه به عنوان ترکیبی  بررسی های کسب و کار کوچک، حا
کلیدی بر  از یک مجموعه از روابط هماهنگ شده توسط عوامل 
اساس برخی از سلسله مراتب ها و معامالت بازار، توصیف شده 
گرچه  گوستینو و همکاران، ۲01۵ ؛ جوانیسون، 1۹۹۸(. ا است) آ
که شبکه ها را تشکیل می دهند، به وضوح در  تعداد نهادهایی 
کنیم  مطالعات پیشین، مشخص نیست اما ما می توانیم فرض 
کار  کسب و  که این روابط، پیچیده تر و فراتر از تجارت متقابل در 
کوگات، ۲000 ؛ هوگینز و جوانیسون،  هستند )جوانیسون، 1۹۹۸ ؛ 

کوپولو داد و اندرسون، ا.ر، ۲00۸(. ۲010 ؛ جک، درا
SMEs، یک حجم بحرانی از شرکت های خوشه ای را تشکیل 
می دهند و این حجم ، ذینفعان خاص آن می باشند . عملیاتی 
شدن در شبکه های مشارکتی، مقیاس و دامنه های اقتصادی 
کارکردهای شرکت های بزرگ را به وجود می آورد ) پیک  مشابه با 
و سنگن برگر، 1۹۹۲(. این روابط مشارکتی باعث ایجاد یک عدم 
نتیجه  در  و  قابلیت های شرکت های شبکه  از  تخصیص جزئی 
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و  اسلسن  ؛   1۹۹۹ لیبکایند،  و  ارگریز   ( می گردد  کمیت  حا خود 
حریرچی، ۲01۵ ؛ مازنتی و همکاران، ۲011(. ارتباطات و وابستگی 
کمیت در مفاهیم منابع  قابلیت های شرکت و حا بین  متقابل 
گینز و جانسون، ۲010  گوالتی، ۲00۷(، سرمایه شبکه ) ها شبکه ) 
پاول،  و  اسمیت   - اون  ؛  ) هانسن، ۲00۲  دانش  و شبکه های   )
و  رقابتی  مزیت  دیگر،  عبارت  به  است.  شده  منعکس   ،)۲00۴
کامل توسط یک شرکت  گذاری قابلیت های اصلی، به طور  پایه 
رویه های  و  رویکردها  در  آنها  اما  است  ایجاد نشده   ، خصوصی 
شبکه، نهادینه شده اند ) نلسون و وینتر، 1۹۸۲ ؛ نانکا، 1۹۹1 ؛ 

گرتلز، ۲00۷ ؛ اسلسن و حریرچی، ۲01۵(.
شرکت ها،  کمیت  حا و  منابع  فوق  ویژگی های  به  توجه  با 
تمرکز تجزیه و تحلیل خوشه به طور سنتی بر روی یک شرکت 
خصوصی نیست بلکه بر روی یک سیستم تولید محلی یا منطقه 
ای نهادینه شده در زمینه های اجتماعی و فرهنگی می باشد ) 
بوسکو، 1۹۸۲ ؛ پیرو و سابلی، 1۹۸۴ ؛ سنگن برگر و پیک، 1۹۹۲ 
(. این روش نظام مند، نقش شرکت های خصوصی وجستجوی 
فرصت های کارآفرینی را نادیده گرفته است. تحقیق اخیر در مورد 
کوچک و نیز توسعه  کار  کسب و  کارآفرینی و  خوشه ها در زمینه 
کردن این شکاف  کارآفرینی منطقه ای به دنبال پر  منطقه ای و 
که بر جنبه های توسعه شبکه ها و  کارآفرینی  است. این، بر رشد 
کید می کند ) البرتی، سیاسیکا،  شهرت آنها تاثیر گذاشته است، تا
کلپر، ۲00۷ ؛ تروال و  تریپودی و ویسکانتی، ۲00۸ ؛ بست، ۲000 ؛ 
پاسکاما، ۲011 ؛ مالیپیرو، موناری و سوبرو، ۲00۵ ؛ موناری، سوبروو 

مالیپیرو، ۲011 ؛ سورنفریز و سورنسن، ۲00۵(.
نقش شرکت های خصوصی در توسعه خوشه ای بر اساس 
نظریه رشد شرکت ) بست، ۲000؛ پنروز، 1۹۵۹( و دیدگاه مبتنی 
که از آن به وجود آمده است، می باشد  بر منابع )RBV( شرکتی 
گوت و زاندر، 1۹۹۲ ؛ پیتراف 1۹۹۳؛ بارنی،  کا ) رنرفلت ، 1۹۸۴ ؛ 
1۹۹1( رشد شرکت ناشی از قابلیت های سازگاری سازمانی همراه 
با فرصت های محیطی است )گانکارژیک، ۲01۶ ؛ پنروز، 1۹۵۹ ؛ 
که بر  بست، RBV .)۲000، بر ناهمگونی قابلیت های شرکت ها، 
کید دارد. منابع  روی موقعیت های رقابتی خود تاثیر می گذارد، تا
نادر، ارزشمند، بی نظیر، غیرقابل جایگزین و غیر قابل تعویض 
که موقعیت رقابتی را پایه ریزی می کند باید در داخل این شرکت 

به عنوان توانایی های اصلی آن، به صورت یکپارچه در بیاید ) 
گوک، ۲00۸  گریژ و  برنی، 1۹۹1 ؛ حامل و پرهالد، 1۹۹0 ؛ فریلینگ، 
غیر  قابلیت های   .)۲01۵ ، گویتا  گا ایتوریا  - زاباال  و  گانکارژیک  ؛ 
گوت،  کا  ( کرد  برون سپاری  را می توان در شرکای شبکه  اصلی 
گینز و جانسون، ۲010 ؛ جک و همکاران، ۲00۸ (. مرتبط  ۲000 ؛ ها
کمتری در درون سازی و  توانایی   ،SMEs ،با شرکت های بزرگ
که هسته مزیت رقابتی آنها می باشد، دارند.  تخصیص مهارت ها 
کمیت شبکه به جای ادغام عمودی  آنها تمایل به انتخاب حا
انعطاف  حفظ  به  تمایل  و  منابع  محدودیت های  دلیل  به 
رایت، منیگارت  برینینگ،  وروال،  ؛  ) هاتکر، ۲00۵  دارند  پذیری 
کت، ۲010 ؛ دیز - ویال، ۲010 ؛ لیو، وسلز، استویک، ۲00۳ ؛  و ال
کاپو - ویکدو، ۲011(. درنتیجه،  کسپوزیتوالنگا، مولینا - مورالز و  ا
هنگام پیگیری رشد، SME ها فرصت های بازار را ارزیابی می کنند 
و اهداف استراتژیک را بر اساس قابلیت های خود و قابلیت های 
تشکیل   ، مشارکتی  سازمان های  شبکه  در  دسترسی  قابل 
؛ فرنکن و  ) فرانسیونی، موسو و واردیاباسیس، ۲01۳  می دهند 
کیم و  ؛  تروال و باسکاما، ۲011  ؛  ؛ فرنکن، ۲00۷  باسکاما، ۲00۷ 

ونارتاس، ۲01۴ (.
خاص  طور  به  رشد  درحال  شرکت های  کانونی  اهمیت 
کید به دسترسی به بازار ها و منابع  که تا براین دلیل استوار است 
، وجود دارد.  آنها  روابط مرزی  از طریق  و غیرملموس  ملموس 
روابط  بلندمدت  و  عمیق  روابط  به  نیاز  دانش  تبادل  و  تولید 
۲01۳؛  الپیدرا،  و  سنگوپتا،  )آلگر،  دارد  ای  خوشه  شبکه های 
گراتلر، ۲00۷ ؛ یوهانیسون، 1۹۹۸  گانکارژیک، ۲01۶ ؛  گانکارژیک و 

کاسکل و مالمبرگ، 1۹۹۹ ؛ نانکا، 1۹۹1(. ؛ لیسوواسکا، ۲01۵ ؛ 
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد محلی یا منطقه ای منتهی به 
سختی فناوری، عدم توانایی در ارائه تنوع چشم اندازهای بیشتر 
از طریق  کارایی  افزایش  برای  از دست دادن فرصت  و  صنعتی 
همکاری خارجی، می گردد. نتیجه قفل شدن است، به عنوان 
که از پیشرفت بیشتر جلوگیری می کند ) آلبرتی، ۲00۶  مثال، انزوا 
گوریری و پیتروبلی، ۲00۴ ؛ هسو  گرابر، 1۹۹۳ ؛  گالسمیر، 1۹۹۴ ؛  ؛ 
و لین، ۲011 ؛ سورن - فریز و سورنسن، ۲00۵(. برای جلوگیری 
شبکه های  وسیله  به  باید  داخلی  ارتباطات  شدن،  قفل  از 
بین المللی یا جهانی به منظور دسترسی به بازارها، ورودی های 
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مقرون به صرفه و منابع دانش جدید را توسعه بدهند ) اسلسن 
باید  کانونی  ؛ هسینک، ۲00۵(. شرکت های  و حریر چی، ۲01۵ 
کردن شبکه های محلی و جهانی،  بعنوان رابط به توسط متحد 

عمل کنند.

پیشگیرانه  استراتژی های  اهداف  و  ماهیت   .3
SME در فرایند بین المللی سازی خوشه

بین المللی  استراتژی های  بعنوان  خوشه،   SMEs  3.1
پیشگیرانه

به  را  زیادی  توجه  بین المللی،  مشارکت  خصوص  در  تحقیق 
در  شرکت  بیشتر  قابلیت  بعنوان  بزرگ  ای  خوشه  شرکت های 
کرده  توسعه زنجیره های ارزش جهانی و خارجی ، به خود جلب 
کمیت GVC ، متشکل از هماهنگی تمامی  است )GVCs(. حا
و  می کند  ایجاد  را  تولید  ارزش  که  است  کاربردی  فعالیت های 
؛  اسمیتز، ۲00۲  و  ) هامفری  بر می گیرد  در  را  کشور  از یک  بیش 
۲00۴(. براساس نظریه هزینه مبتنی بر معامله شرکت و دیدگاه 
مبتنی بر منبع، مفهوم GVC، فرض می کند که جنبه های توسعه 
کمیت ارزش،  ارتقاء یک شرکت به موقعیت آن در زنجیره حا و 
که تبادل دانش و اطالعات و یا مهار آنها را امکان  بستگی دارد 
مورد  در   .)۲00۵ استورگن،  و  گریفی، هامفری   ( می سازد  پذیر 
کارکردهای افزوده بر ارزش ، تکیه  روابط سلسله مراتب ، آنها به 
که تبادل دو دانش را امکان پذیر  دارند. در مورد روابط متقابل 
باالتر،  ارزش  بر  افزوده  فعالیت های  در  آنها می توانند  می سازد، 
به  کمیت جهانی  کنند. موقعیت یک شرکت در حا ارتقاء پیدا 
بستگی  شرکت،  قابلیت های  و  شده  اتخاذ  فناوری  پیچیدگی 
به   ،SMEs ارزش شرکت،  زنجیره  بررسی های پیشین  . در  دارد 
کنشی  که یک نقش وا کنندگانی، توصیف شده اند  عنوان تامین 
ایفا می کنند  کانونی،  کنندگان در شبکه های  را همانند شرکت 
به  مطلوب  موقعیت  این   .)۲00۴ ؛   ۲00۲ اشمیتز،  و  ) هامفری 
توسط محدودیت های SME ، تعیین شده است، نظیر معایب 
خارجی،  توسعه  در  گذاری  سرمایه  اندازه  که  دامنه  و  مقیاس 
محدودیت های مالی، دشواری در دسترسی به سرمایه خارجی، 
ارز  مدیریت  در  تجربگی  بی  و  خارجی  بازارهای  کافی  نا دانش 

کراوگنا، رابسون و آمور  کنند ) فلزنستین،  خارجی را توجیه نمی 
آنها  براین،  عالوه   .)۲01۳ همکاران،  و  فرانسونی  ؛   ۲01۵ اس، 
گذاری های خاص  ممکن است هزینه های معامله را از سرمایه 
)از لحاظ سرمایه فیزیکی یا غیرملموس (، متحمل شوند که غالب 
بر محدودیت است و یا هیچگونه ظرفیتی در یک روش ارزشمند 
دیگر، را مجددا نشان نمی دهند ) ویلیامسون، 1۹۹1(. نتیجه، 
بزرگتر  مشتریان  اپورتونیسم  به  منجر  که  است  وابستگی  یک 
نظیر شرایط نامطلوب قراردادها و هزینه های خارجی به تامین 

کنندگان می گردد ) هارمفی و اشمیتز، ۲00۲ ؛ ۲00۴(.
به  و دسترسی  فناوری  اخیر در  این حال، پیشرفت های  با 
عمل  کوچکتر  مقیاس  با  عملیات هایی  نفع  به  شبکه  منابع 
حریرچی،  و  اسلسن  ؛   ۲01۵ همکاران،  و  گوستینو  آ  ( می کنند 
کاسمانو و همکاران، ۲010 (.  ۲01۵ ؛ مسینی و همکاران، ۲010 ؛ 
به عنوان یک نتیجه، خوشه SMEs بعنوان رهبران شبکه و یا 
ارزش خوب  یک  زنجیره  که  می کنند  عمل  کانونی  شرکت های 
را هماهنگ می کند ) آلبرتی و همکاران، SMEs .)۲00۸ به طور 
فزاینده ای بعنوان فرصت های بین المللی در بازارهای خارجی، 
گل  کاویلو ، ۲00۶ ؛ مک دا کاویلو و مونرو، 1۹۹۷ ؛  درک می شوند ) 

گل، ۲00۵(. و اویات، ۲000 ؛ اویات و مک دا
که  هستند  آنهایی  بین المللی  پیشگیرانه  استراتژی های 
بعنوان  و  اند  آمده  بوجود  غالب،  یا  کانونی  شرکت های  در 
رهبران شبکه خوشه ای، عمل می کنند و معامالت را با شرکای 
بین المللی تجاری به طور مستقیم در مقایسه با واسطه ها انجام 
گندال و چتی، ۲00۷(. این مخالف استراتژی های  می رسانند ) ا
کنندگان  که در آن خوشه SMEs ، تنها شرکت  پیشگیرانه است 
کانونی هستند و به طور غیر  و پیروان در شبکه های شرکت های 
دیگر  در  کنندگان  تامین  بعنوان  بین المللی شدن  به  مستقیم 
کید بر توسعه بین المللی، می پردازند  شرکت های خوشه ای با تا
گرچه  ؛ فرانسونی و همکاران، ۲01۳ (. ا گندال و چتی، ۲00۷  ا  (
کنشی،  وا رفتارهای  به  نسبت   SMEs میان  کمتری  محبوبیت 
و  ثبات  نیز  و خود مختار  پیشگیرانه  اما شبکه های  دارد  وجود 
کاویلو،   ( هستند  دارا  بین المللی  توسعه  در  بیشتری  موفقیت 
گینز و جانستون، ۲010 ؛ تانگ، ۲011(. روابط مستقیم  ۲00۶ ؛ ها
توسعه  در  را  دانش  تبادل  و  شرکت  رشد  کنندگان،  مصرف  با 
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گینز  توسط ها به  این موضوع  که  نوآوری، شبیه سازی می کند 
براین، تعامل  و جانستون )۲010(، شناسائی شده است. عالوه 
مستقل و مستقیم با خریداران، وفاداری و همکاری دراز مدت 
که تحقیق در مورد محدودیت های صنعتی و  را بوجود می آورد 
خوشه های اروپای مرکزی، این مطلب را نشان می دهد ) آلبرتی 
گانکارژیک، ۲01۶ ؛ پیسونی، فراتوچی و  گانکارژیک و  و همکاران، 

اوناتی، ۲01۳(.
کید دارد،  SMEs، درحالی که بر استراتژی های پیشگیرانه ، تا
دروازه بانانی در دسترسی به بازارهای بین المللی و دانش فناوری 
تلقی می شوند ) گیولیانی، ۲011 ؛ مالسکی، 1۹۹0 ؛ واچ، ۲01۵(. آنها 
کانونی و عوامل تغییر با شروع تکامل خوشه  همانند شرکت های 
در عرصه تولیدات و یا خدمات، مهارت های هسته ای، روابط 
شبکه و موقعیت در زنجیره های ارزش کلی، عمل می کنند ) آلبرتی 

و همکاران، ۲00۸ ؛ مالیپیرو و همکاران، ۲00۵(. در وابستگی کمتر 
به منابع شبکه های منطقه ای در مقایسه با SMEs، شرکت های 
بزرگ، تواناتر هستند و تمایل به جابجایی فعالیت های زنجیره 
کارکردهای فشرده مبتنی  که همان  گسترده دارند  ارزش به طور 
کاسمانو، مانچوسی و موریسون،  بر دانش، محسوب می شوند ) 
گوستینو و همکاران ، ۲01۵ (. این فرآیندها، پیکربندی  ۲010 ؛ آ
شبکه محلی را تغییر می دهند واز این رو، به برخی از روابط آن 
، پایان می بخشند ، آن را اصالح می کنند و یا مزیت های موجود 
را حذف می کنند. نسبت به شرکت های بزرگ، SMEs ، بیشتر 
که در بین المللی شدن فعالیت های خود و  مستلزم آن هستند 
جهت گیری ها به سمت حفظ فعالیت های اصلی خود در خوشه 

کاترینی، ۲011 (. کنند )  شریک، حرکت 
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