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ساز  و  ساخت  اشباع  مورد  در  ای  مقاله  به  پیش  روز  چند 
پاالیشگاه و واحدهای مشابه در مجله هیدرو کربن پروسسینگ  
برخوردم که به پیوست این نوشتار تقدیم می کنم. این مقاله به 
بحث اشباع ساخت و ساز مجتمع های نفتی در ایاالت متحده 
می پردازد و اینکه ممکن است ساخت و ساز و ظرفیت سازی 
و  بنزین  سر  بر  که  باشد  حجیم  و   متعدد  قدری  به  پاالیشی 
که بر سر فوالد چین رفت. آنچه در این مقاله  مشتقات آن برود 
به دنبال آن هستیم شناخت عوامل مشابه در بازار آسیا و بویژه 

صنعت پتروشیمی است. 
سرمایه  راهگشای  گذشته  آوری  سود  و  قبلی  آمار  به  نگاه 
بعنوان   . است  تولیدی جدید  واحدهای  احداث  برای  گذاران 
از  بسیاری  باالست  اورره  و  متانول  تولید  سود  وقتی  مثال 
هلدینگ های اقتصادی و شرکت های در حال تولید به احداث 
در  که  می کنند  فکر  گسترش  طرح های  یا  و  جدید  واحدهای 
و  ،پتروشیمی کرمانشاه  پتروشیمی پردیس  از  می توان  ایران 

صندوق بازنشستگی نفت نام برد.
     یکی از اصلی ترین دالیل ساخت شرکت ها و مجتمع ها 
استان های  و  مناطق  در  بویژه  و  مالیاتی  معافیات های  جهت 
کمتر رشد یافته است. نمونه ای ایرانی آنرا در احداث شرکت های 
کشور  و یا مناطق  پتروشیمی ،  در استان های مرکزی و خشک 
مرزی و دور از آبراه ها چون ایالم و کردستان و..می توان یافت که 
با نگاهی به سهامداران آن می توان احداث آنرا با تخفیف های 

مالیاتی فردی و یا شرکت مادر مرتبط دانست.
مهندسین  محاسبات  در  سیاسی  عوامل  نقش  معمواًل 

آنست  واقعیت  ولی  می شود  انگاشته  ناچیز  ریزان  برنامه  و 
بسیار  نقش  از  داخلی  و  جهانی  ابعاد  در  سیاسی  عوامل  که 

مهمی برخوردارست.
از جمله عوامل سیاسی بین المللی  و تاثیر آنها می توان از 
با شرط خرید  ارائه فاینانس های پولی   ، اقتصادی  تحریم های 
کشور وام دهنده  آوری در صنایع شرکت های  یا فن  کارخانه و 
بلوکه  از پول های  بتوان  آن  ایرانی  از نمونه های  برد. شاید  نام 
شده در چین و ارائه فاینانس تجاری کمپرسورهای سنتز چین 

نام برد.
و  بندی  سهمیه  از  می توان  عوامل  این  دیگر  از 
کشورهای  سازمان  چون  خواسته  خود  محدودیت های 
که می تواند عاملی در جهت  صادرکننده نفت )OPEC( نام برد 

تقسیم کار و تولید بین کشور ها باشد.
برنامه ریزی متمرکز؛یکی از بزرگترین مشکالت در کشورهای 
کم رشد یافته تمرکز بر برنامه ریزی های متمرکز و از قبل تعیین 
با عنانینی چون  کشورهای مختلف معمواًل  که در  شده است 
بر اساس  برنامه جند ساله توسعه ای شناخته می شود یعنی 
طراحی  به  نسبت  گذشته  یا  موجود  وضعیت های  و  گزارشات 
برنامه بعضًا چند ده ساله اقدام می گردد که این روش مشکالت 
)برنده  فریدمن  آن جمله معروف  دارد  در دل خود  را  بسیاری 
گر مدیریت  " ا که  جایزه نوبل اقتصاد( را به ذهن متبادر سازد 
شن های صحرای بزرگ  را به اینان )منظور برنامه ریزان متمرکز 
کوچک در  کارگروه ها ( بسپارید برای ساخت یک بنای شنی  و 

سواحل قناری   با کمبود شن مواجه خواهید شد .
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نقش قراردادهای بلندمدت 
بورس کاال در رونق تولید 

صنعت پتروشیمی
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

کاالی  راه اندازی قراردادهـــای بلندمدت در بورس 
ایـــران با نام کشـــف پریمیوم برای کمک به کســـب 
کننـــدگان می توانـــد  کار تولیدکننـــدگان و مصـــرف  و 
خریـــدار  و  تولیدکننـــده  کـــه  را  تـــی  محصوال بـــازار 

کند. مشـــخصی دارد بـــه ســـوی آرامش هدایـــت 
طـــی  کاال  پتروشـــیمی بورس  پیـــام  گـــزارش  بـــه   

کنون، همزمان  فعالیت خـــود از ابتدای تأســـیس تا
بـــا تحـــوالت اقتصـــادی و ایجـــاد نیازهـــای جدیـــد 
فعـــاالن اقتصـــادی و صنایـــع مختلـــف اقـــدام بـــه 
معرفـــی ابزارهـــا و راه انـــدازی بازارهـــای جدید کرده 
تـــا به بخشـــی از نیازهـــای تولیدکننـــدگان و مصرف 

دهد. پاســـخ  کننـــدگان 

راســـتای  در  اقداماتـــی  راســـتا،  ایـــن  در 
حـــوزه  در  موجـــود  ابزارهـــای  توســـعه 
بازارهـــای کاالیی انجام شـــده تا همزمان 
بـــا توســـعه بازارهـــای نقـــدی، بازارهـــای 
ابزارهـــای  یابنـــد.  گســـترش  نیـــز  مالـــی 
کـــه از جمله آن می تـــوان به راه  مختلفی 
انـــدازی قراردادهای بلندمدت در بورس 
کاالی ایـــران با نام کشـــف پریمیـــوم برای 
کار تولیدکننـــدگان و  کمـــک بـــه کســـب و 
مصرف کنندگان اشـــاره کرد تا با استفاده 
از ایـــن ابـــزار بتوان بـــازار محصوالتی را که 
تولیدکننـــده و خریدار مشـــخصی دارد به 

ســـوی آرامـــش هدایـــت کرد.
توســـعه  و  آغـــاز  بـــا  اســـاس  برایـــن 
کشـــف پریمیوم  معامـــالت قراردادهـــای 
پتروشـــیمی بورس  رینـــگ  در  ویـــژه  بـــه 

کاال، هـــم مجموعه هـــای فعـــال در حوزه 
پتروشـــیمی و هـــم صنایع پایین دســـت 
می تواننـــد اصلـــی تریـــن نیـــاز خـــود را در 
کرده و مشتریان  بســـتری شـــفاف تامین 

کننـــد.   وفـــادار خـــود را شناســـایی 
همـــواره  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
تامیـــن  خصـــوص  در  نگرانی هایـــی 
وجـــود  کننـــدگان  مصـــرف  بـــرای  مـــواد 
تولیدکننـــدگان  اینکـــه  ضمـــن  دارد، 
تولیـــد  تنـــاوب  خصـــوص  در  همـــواره 
انبارهایشـــان  در  محصـــول  انباشـــت  و 
بـــرای محصـــوالت فصلی بـــا نگرانی هایی 
روبـــه رو هســـتند، امـــا عقـــد قراردادهای 
بلندمدت در بورس کاال این مشـــکالت را 
مرتفـــع کرده و نگرانی هـــای آنها را برطرف 

می ســـازد. 

بـــه منظـــور بررســـی مزایـــای قـــرارداد 
گفـــت و  کاال  کشـــف پریمیـــوم در بـــورس 
کارشـــناس و  گویـــی بـــا حامـــد نامـــداری 
تحلیلگر بازار ســـرمایه داشـــته ایـــم که در 

ادامـــه می خوانیـــد :
تریـــن    اصلـــی  شـــما  اعتقـــاد  بـــه 

کشـــف پریمیوم  مزیت قراردادهای 
چیســـت؟  کاال  بـــورس  در 

قالـــب  در  کاالهـــا  معامـــالت  رونـــق 
کشـــف پریمیـــوم در بورس  قراردادهـــای 
کاال راهـــکاری مناســـب بـــرای اطمینـــان 
فروشـــنده از فـــروش محصـــول در آینـــده 
و همچنین امـــکان برنامه ریـــزی خریدار 
ایـــن قراردادهـــا بـــرای تولیـــد آتی اســـت. 
قراردادهـــا  ایـــن  کمـــک  بـــه  واقـــع  در 
از  ناشـــی  ریســـک های  پوشـــش  ضمـــن 
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نوســـانات قیمتی می تـــوان آینـــده را هم 
فروشـــنده  بـــرای  هـــم  و  خریـــدار  بـــرای 
کـــرد؛ بطوریکه در زمـــان انعقاد  تضمیـــن 
ایـــن قـــرارداد، خریـــدار و فروشـــنده برای 
معاملـــه حجـــم مشـــخصی از یـــک کاالی 
اســـتاندارد براســـاس یـــک قیمـــت مبنـــا 
نهایـــی  قیمـــت  و  توافـــق می رســـند  بـــه 
معاملـــه بـــا اعمـــال قیمـــت پریمیـــوم در 
زمـــان معامله نهایی تعیین می شـــود. به 
این ترتیـــب، خیال خریـــدار در طول این 
مـــدت از تامیـــن مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز 
خـــود راحت بوده و بـــرای تولید آتی خود 

اطمینـــان حاصـــل می کنـــد.
در ایـــن میان فروشـــنده نیز مطمئن 
و  شـــرایط  در  اتفاقـــی  هـــر  کـــه  اســـت 
قیمت هـــا رخ دهـــد، بـــه کمک ایـــن نوع 
قرارداد توانســـته فروش خـــود را تضمین 

انجـــام  زمـــان  در  پریمیـــوم  کشـــف  بـــا  و 
معاملـــه نهایی، قیمت محصـــول خود را 

نیـــز بیمـــه کند.

بـــه    می توانـــد  قـــرارداد  ایـــن  آیـــا 
کنـــد؟ کمـــک  تولیـــد  رونـــق 

قـــرارداد کشـــف پریمیـــوم می توانـــد برای 
بـــورس  در  مختلـــف  اساســـی  کاالهـــای 
کاالی ایـــران اجرایی شـــود و بـــرای مثال 
و  پتروشـــیمی  محصـــوالت  بـــر  عـــالوه 
کاالهای  فرآورده هـــای نفتـــی روی ســـایر 
صنعتـــی و معدنـــی نیز همان طـــور که در 
هفته هـــای قبل اجرایی شـــد، اســـتفاده 
ســـازی  فرهنـــگ  صـــورت  در  کـــه  شـــود 
مناســـب و اســـتقبال شـــرکت ها، این ابزار 
مالـــی می توانـــد بـــه رونـــق تولیـــد کمـــک 

کند.. ویـــژه ای 

آیـــا عرضـــه تولیـــدات داخلـــی در   
پریمیـــوم  کشـــف  قـــرارداد  قالـــب 
خللی در روند صادرات شـــرکت ها 

ایجـــاد نمی کنـــد؟
اتفاقا ایـــن قرارداد یک نظم مناســـبی در 
روند فروش داخلی و صادراتی شـــرکت ها 
ایجـــاد می کنـــد به گونـــه ای که براســـاس 
گـــر عرضه هـــا در  ابالغیـــه وزارت صمـــت، ا
ایـــن شـــیوه خریـــداری نداشـــته باشـــد، 
معـــادل همان مقـــدار ســـهمیه صادراتی 
بـــه شـــرکت ها تعلـــق می گیـــرد و بـــه ایـــن 
نیـــاز  میـــزان  ســـازی  شـــفاف  بـــا  ترتیـــب 
داخلـــی، برنامه ریزی مناســـبی در جهت 
صـــادرات شـــرکت ها نیز ایجاد می شـــود. 

لطفا توضیح  ساده تری از قرارداد   
کشف پریمیوم  ارائه می کنید؟
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کـــه  گفـــت  می تـــوان  ســـاده  زبـــان  بـــه 
قـــراردادی  پریمیـــوم،  کشـــف  معامـــالت 
کاال  کـــه در بـــازار فیزیکـــی بـــورس  اســـت 
آن،  موجـــب  بـــه  و  می شـــود  معاملـــه 
کـــه در زمان  طرفیـــن متعهـــد می شـــوند 
مشـــخصی در آینـــده )تحویـــل، حمـــل یا 
بارگیـــری( کاال را بـــر اســـاس قیمت نهایی 
)قیمـــت مبنـــا بـــه عـــالوه مابـــه التفـــاوت 

توافـــق شـــده( معاملـــه نماینـــد. 
در ایـــن شـــیوه، خریـــدار بخشـــی از ثمن 

معاملـــه را در زمـــان توافـــق به فروشـــنده 
پرداخت و تســـویه مابقـــی وجه متعاقبًا و 
که در  براساس شـــرایطی انجام می شـــود 
زمـــان عقـــد قـــرارداد مشـــخص می گردد. 
مکانیســـم این قرارداد به گونه ای اســـت 
کـــه در ابتدای انجـــام توافق، طرفین باید 
قســـمتی از ارزش حـــدودی معامله را نزد 
اتـــاق پایاپـــای بـــه عنـــوان وجـــه الضمان 

تودیـــع کنند.
یـــا  مبلـــغ  پریمیـــوم  قـــرارداد،  ایـــن  در 

محاســـبه  جهـــت  کـــه  اســـت  درصـــدی 
قیمـــت نهایی به قیمت مبنـــا اضافه یا از 
قیمـــت مبنا اضافه یا از قیمت مبنا کســـر 
که  می شـــود و قیمت مبنا قیمتی اســـت 
در زمان تعیین شـــده در اطالعیه عرضه، 
توســـط مرجـــع مـــورد قبول بـــورس اعالم 

می شـــود.
کاال در ایـــن نـــوع     نقـــش  بـــورس 

معاملـــه چگونـــه اســـت؟
معاملـــه نهایی زمانی بین طرفین منعقد 
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کشـــف پریمیوم  که در قـــرارداد  می شـــود 
طبـــق  آن  انجـــام  بـــه  متعهـــد  طرفیـــن 
ضوابـــط بـــورس شـــده انـــد. ایـــن معامله 
قـــرارداد  در  شـــده  مشـــخص  زمـــان  در 
کشـــف پریمیوم بر اســـاس قیمت نهایی، 
قـــرارداد  میـــان طرفیـــن  بـــورس  توســـط 
کشـــف پریمیوم به صـــورت قـــرارداد نقد، 

نســـیه یـــا  ســـلف منعقد می شـــود. 

نـــوع    ایـــن  مزیت هـــای  دربـــاره 

قـــرارداد توضیح بیشـــتری می توان 
داد؟ ارائـــه 

مزیـــت اصلی این گونه قراردادها نســـبت 
کـــه  اســـت  آن  در  قراردادهـــا  ســـایر  بـــه 
از  پریمیـــوم خریـــدار  کشـــف  قـــرارداد  در 
رســـیدن کاال و تامین بـــه موقع اطمینان 
قـــراردادی  در  آنکـــه  حـــال  دارد.  خاطـــر 
از وضعیـــت  بایـــد  مثـــل ســـلف خریـــدار 
مالـــی خوبـــی برخوردار باشـــد تـــا جنس 
کنـــد. حال آنکه  موردنظـــر را پیش خرید 

ممکن اســـت برخـــی خریداران، ســـرمایه 
اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  بـــرای  را  موردنیـــاز 
مصرفی خـــود در اختیار نـــدارد، اما برای 
حفـــظ تولید آتـــی خود نیازمنـــد تضمین 
کمـــک قرارداد  که این ضمانت به  اســـت 
اســـت.  پذیـــر  امـــکان  پریمیـــوم  کشـــف 
ضمن اینکه فروشـــنده نیز این اطمینان 
را پیـــدا می کند کـــه کاالی تولیدی خود را 

در تاریـــخ سررســـید می فروشـــد.
به گزارش پیام پتروشیمی در روز 28 اسفند 
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ماه 96 با تعهد انجام معامله ۱.۵میلیون 
کشف  قرارداد  قالب  در  باتوم  وکیوم  تن 
کاالی  پریمیوم، از ابزار جدید مالی بورس 
ایران رونمایی شد و سپس قیر، پی وی 

سی، پلی کربنات و اپوکسی رزین مایع هم 
در راستای پوشش ریسک تولیدکنندگان 
پیوست  ابزار  این  به  کنندگان  مصرف  و 
این  متعدد  مزایای  به  توجه  با  کنون  ا و 

و  پتروشیمی  محصوالت  بر  عالوه  ابزار 
و  نفتی، محصوالت صنعتی  فرآورده های 
کشف  قراردادهای  طریق  از  نیز  معدنی 

پریمیوم معامله می شوند.
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پارک شیمیایی راهکار معضل پارک شیمیایی راهکار معضل 
خام فروشی ایرانخام فروشی ایران
گزارش - شیوا کرمی . کارشناس ارشد رشته صنایع پتروشیمی 

گاز  و  نفـــت  بـــه  وابســـته  صنایـــع  در 
هرچـــه به ســـمت بـــازار مصـــرف نزدیک 
می شـــویم، با فرصت های شـــغلی بیشتر 
می شـــویم  رو بـــه رو  کم-هزینه تـــری  و 
گزارشـــات معتبـــر  کـــه طبـــق  بـــه نحـــوی 
بیـــن المللـــی، برای ایجـــاد هر شـــغل در 
پانصـــد  حداقـــل  بـــه  پاالیـــش،  صنعـــت 
باالدســـتی  صنایـــع  در  و  دالر  هـــزار 
پتروشیمی به ســـیصد و شصت هزار دالر 

گذاری نیازمندیم درحالیکه در  ســـرمایه 
صنایـــع پایین دســـت پتروشـــیمی، نظیر 
بـــا صـــرف دو هـــزار  صنایـــع پالســـتیک، 
دالر می تـــوان بـــه ایجـــاد اشـــتغال بـــرای 
هـــر نفـــر پرداخـــت. همچنین بـــا نظر به 
دســـت  پاییـــن  محصـــوالت  ســـودآوری 
گر قیمت  پتروشـــیمی، در شـــرایط فعلی ا
انـــواع  محصـــوالت پلـــی اتیلنـــی شـــامل 
پلـــی اتیلن ســـبک، ســـنگین و یا ســـبک 

خطی قیمتی معادل دوهـــزار دالر بر تن 
داشته باشـــد، بهای محصوالت پلیمری 
مهندســـی شـــده، تنـــی چنـــد صـــد هزار 
دالر بـــوده و بســـیاری از ایـــن محصوالت 
کیلوگرم خرید و  در بـــازار به جای تن، بـــا 
کـــه نشـــان از این دارد  فروش می شـــوند 
کـــه تاریـــخ انقضـــای تولیـــد محصـــوالت 
کشـــورهای  باالدســـت به ســـر رســـیده و 
تولیـــد  یافتـــه،  توســـعه  و  فـــن  صاحـــب 

راهکار معضل خام فروشی به طور ویژه در منطقه ویژه 
توسعه ی  و  تحقیق  واحد  نظر  با  ماهشهر،  اقتصادی 
چکیده ی  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  پتروشیمی مارون 
مطالب در ادامه عنوان خواهد شد. امروزه با نگاهی دقیق 
صنعت  که  دریافت  می توان  پتروشیمی ایران  صنایع  به 

پتروشیمی در ایران دچار توسعه ی تصنعی شده است به 
طوری که باالدست این صنعت به سرعت به دلیل وجود 
کرده و در مقابل، صنایع  گاز توسعه پیدا  ک نفت و  خورا
که نقش عمده ای در اشتغال  میان دست و پایین دست 

زایی و کسب درآمد دارند، بی رمق باقی مانده اند. 
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کشـــورهای  محصـــوالت پایـــه بـــا ارزش افـــزوده ی پاییـــن را بـــه 
جهان ســـوم ســـپرده اند و خود مشـــغول پایین دســـت صنایع 

شـــیمیایی با ســـودآوری سرشـــار هســـتند.
چالشـــی که امروزه صنعت پتروشیمی در ایران با آن مواجه 
اســـت ایـــن اســـت کـــه محصـــوالت تولیـــد شـــده در واحدهای 
کاربـــردی و بـــا ارزش افـــزوده ی بـــاال  پتروشـــیمی، محصـــوالت 

کثـــر محصـــوالت شـــامل مواد واســـطه ای هســـتند  نیســـتند. ا
کـــه نمی تـــوان از آن ها به طور مســـتقیم اســـتفاده نمـــود. البته 
کـــه در مجتمع های پتروشـــیمی،  این نکته بایســـتی ذکر شـــود 
محصولـــی کـــه قـــرار اســـت به مصـــرف کننـــده ی نهایی برســـد 
تولیـــد نمی شـــود امـــا بـــا ایـــن وجود بـــاز هـــم پتروشـــیمی های 
ایـــران مـــواد واســـطه تولیـــد می کنند. ایـــن بدین معنی اســـت 
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که ایران در مهم ترین و پرســـود تریـــن زنجیره ی ارزش صنعت 
نفـــت و گاز دچار مشـــکل اســـت و در جایی کـــه می تواند بیش 
تریـــن ســـود را حاصل کند، بـــه نیمه خـــام فروشـــی روی آورده 
اســـت. ســـودآوری پتروشـــیمی های ایران تنها بـــه دلیل حجم 
باالی صـــادرات محصـــوالت پایـــه ی پتروشیمی اســـت. به این 
، تنها یک یا دو مرحله  ترتیـــب که در ایران پس از اســـتخراج گاز

ارزش افزوده در پتروشـــیمی ها مشـــاهده می شـــود و پس از آن 
صـــادرات صـــورت می گیـــرد. در ایـــن صـــورت، ایـــن نیمـــه خام 
فروشـــی و یـــا حتـــی خام فروشـــی موجـــب خواهد شـــد که این 
کشـــورهای واردکننـــده ی محصـــوالت پایـــه ی  محصـــوالت در 
ایـــران، بعضـــًا تا ســـی الیه زنجیـــره ارزش پیش روند و ســـپس با 
، بـــه قیمـــت هنگفتی فروخته شـــوند.  واردات بـــه درون کشـــور
ایـــن ضعـــف در صنعـــت پتروشـــیمی حتی بـــا افزایـــش حجـــم 
فـــروش محصـــوالت پایـــه، قابل جبران نبـــوده و باید بـــه دنبال 
راه کار اساســـی از جملـــه ایجاد پارک شـــیمیایی جهت افزایش 

ارزش محصـــوالت پایه شـــیمیایی بود.
ایـــده ی منحصر به فرد و موفق پارک های شـــیمیایی، از دو  
دهه ی گذشـــته در کشـــورهای توســـعه یافته اجرایی شـــد. این 
ایـــده به قدری در راســـتای تولید ثروت جهـــش فوق العاده ای 
داشـــت که حتی کشـــورهای درحال توســـعه نیز علیرغم دوری 
، توانســـتند با تمرکز بر نحوه ی شـــکل گیری  گاز از منابـــع نفت  و  
ایـــن پارک ها، بـــه طور همزمان ســـودآوری و اشـــتغال زایی را با 

کنند. خود همـــراه 
نحـــوه ی شـــکل گیری ایـــن پارک ها بـــه این صورت اســـت 
کـــه بـــا یـــک واحـــد مـــادر آغـــاز می شـــوند و در زنجیـــره ارزش تا 
چندیـــن الیـــه ادامـــه می یابنـــد. در مجمـــوع پانـــزده تا بیســـت 
ک دیگریســـت، در کنار هم یک  شـــرکت که محصول یکـــی خورا
پـــارک شـــیمیایی را ایجـــاد می کننـــد. همچنیـــن اوپراتورهـــای 
در  ســـرمایه گذاران  بـــه  گســـترده ای  خدمـــات  پارک هـــا،  ایـــن 
صنایـــع مختلـــف شـــیمیایی ارائـــه می دهنـــد. از ایـــن طریـــق 
ســـرمایه گذاران می تواننـــد کســـب و کار خود را بـــا تمرکز بر روی 
کـــه تولیـــد محصـــوالت شـــیمیایی به روز اســـت،  هـــدف اصلی 
کنند و دیگر نگران ســـایر جنبه های تجـــارت از جمله  متمرکـــز 
مدیریت، بســـته  بندی، ارســـال، فروش و ... نباشـــند. زمانی که 
ک بـــه چندین محصـــول متفاوت دســـت  بتـــوان از یـــک خـــورا
یافـــت و زنجیـــره ی ارزش یـــک مـــاده را گســـترش داد، بـــه یک 
مجموعـــه ی یکپارچه به نام پارک شـــیمیایی رســـیده ایم. برای 
مثـــال در کشـــور آلمـــان از نفـــت و گازی کـــه از تجزیـــه ی بـــدن 
جانـــداران حصول می شـــود، طـــی فرآیندهای متعـــدد به انواع 
کـــه می توان  ویتامین هـــای ســـازنده ی بدن دســـت یافتـــه اند 
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کلـــی می توان  گفـــت یک ســـیکل را تکمیل نمـــوده اند. به طور 
کثری و  مزایـــای احداث پـــارک شـــیمیایی را اشـــتغال زایی حدا
کســـب ســـود سرشـــار از منابع پایین دســـت صنایع شـــیمیایی 

دانست.
درجســـتجوی الگوی مناســـب جهـــت احـــداث پارک های 
کـــه در عرصه ی  شـــیمیایی، دو کشـــور آلمان و چیـــن را یافتیم 
احـــداث ایـــن پارک هـــا در جهان پیشـــتاز هســـتند. امـــروزه در 
آلمـــان حدود 60 ســـایت شـــیمیایی وجود دارد که 37 ســـایت 
آن ســـازماندهی شـــده و بـــا نـــام پـــارک شـــیمیایی شناســـایی 
می شـــوند. بـــزرگ تریـــن پـــارک شـــیمیایی آلمـــان و جهـــان در 
منطقـــه ی لودویک شـــافن واقع شـــده و با نام بـــی ای اس اف 
شـــناخته می شـــود. این پـــارک بـــر  روی رودخانه رایـــن احداث 
شـــده و شـــامل 3۵3 واحد تولیدی و هشت هزار نوع محصول 

ک  بـــا حجم هشـــت و نیم میلیون تـــن تنها با اســـتفاده از خورا
نفت، ســـنگ نمـــک و گوگرد اســـت.

در آلمان تعداد پارک ها اندک و تعداد واحدهای تولیدی 
تنوع  است.  زیاد  دارند،  تعامل  یکدیگر  با  پارک ها  این  در  که 
آلمان  در  است.  پایین  تولید  ظرفیت  و  باال  محصوالت 
کار  تخصصی  می کنند  سعی  شرکت ها  و  است  مهم  تکنولوژی 
کنند و بیشتر محصوالت به واحد پایین دستی در همان پارک 
گرفته و زنجیره ی  ارسال می شوند تا تحقیقات روی آن صورت 
آلمان تکنولوژی تولید  را تکمیل نمایند. بدین صورت،  ارزش 
کنار تولید محصوالت شیمیایی  محصول در پایین دست را در 
کشور در زمینه ی  کار خود قرار داده و موفق ترین  در دستور 

تأمین محصوالت شیمیایی می باشد.
در چیـــن تعـــداد پارک هـــا زیـــاد و ظرفیـــت تولیـــد آن ها هم 
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باالســـت و بیشـــتر محصوالتشـــان را که معمواًل در ســـطح میان 
دســـتی تولید می شـــوند، با هدف صـــدور به بازارهـــای جهانی 
تولید می کنند. در چین بازار مهم اســـت و هدفشـــان صادرات 
بـــه کشـــورهای مختلف اســـت. امـــروزه بیشـــتر ایـــن پارک ها در 

ک متوقف شـــده اند. چیـــن به دلیـــل کمبود خـــورا
حدود  به  شیمیایی  پارک  اولین  طرح  سابقه  ایران،  در 
با  پتروشیمی استایرن  پارک  که  می گردد  باز  قبل  سال  دوازده 
صورت  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پلی استایرن  تولید  هدف 
تولیدی  منومر  استایرن  تن  هزار  ششصد  پارک،  این  احداث 
ک اولین پارک پتروشیمی ایران  پتروشیمی پارس، به عنوان خورا
کاهش ظرفیت تولید  مورد استفاده قرار می گرفت اما به دلیل 
ک این پارک تأمین نشد. پس از آن در شهرهای  استایرن، خورا
اصفهان و چابهار نیز طرح اولیه ی ایجاد پارک شیمیایی ایجاد 

که در سال های آینده به بهره برداری خواهند رسید. شده 
در منطقـــه ویژه اقتصادی ماهشـــهر با توجه به دسترســـی 
ک متنـــوع، پرســـنل کارآزمـــوده و وجود شـــاهراه های  بـــه خـــورا
صادراتـــی متعـــدد، زمینه ی طرح ریـــزی اولیه ی احـــداث پارک 
شـــیمیایی وجـــود دارد تـــا عـــالوه بـــر تکمیـــل زنجیـــره ی ارزش 
، نفت و  گاز  محصـــوالت پتروشـــیمی و اشـــتغال زایـــی چشـــمگیر
موجـــود در منطقـــه مســـتقیمًا به بـــازار مصرف تبدیل شـــده و 
وابســـتگی به خارج از کشـــور در  زمینه ی محصوالت شیمیایی 
 ، کاهـــش یابد. همچیـــن با اجرایی شـــدن این ایـــده ی نوظهور
از خـــام فروشـــی و نیمـــه خـــام فروشـــی نیـــز جلوگیـــری خواهد 
شـــد. امید اســـت با توجه به ضرورت احداث پارک شـــیمیایی، 
بـــه پـــروژه ی احـــداث این گونـــه پارک هـــا نگاهی عمـــل گرایانه 

شود.
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جهان پتروشیمی

حمل و نقل
بخـــش حمل و نقل صنعت پتروشـــیمی ایاالت متحده آمریکا در 
ســـال 2020 بـــه انـــدازه ۱3/۵ درصد کاهش پیدا کـــرد و ارزش آن 

به حـــدود 6/۴88 میلیـــارد دالر رســـید. در ســـال 202۱ صنعت 
حمـــل و نقـــل شـــروع بـــه بهبود کـــرد امـــا انتظـــار نمـــی رود که تا 
پایان ســـال 2022 به ســـطوح قبل از شـــیوع ویروس کرونا برسد.

چشم انداز صنعت 
پتروشیمی ایاالت 

یکا متحده آمر
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کـــه در نمـــودار شـــماره یـــک مالحظـــه می کنید  همانطـــور 
انتظـــار مـــی رود که تـــا ســـال 202۵ بخش حمـــل و نقل صنعت 

 688 حـــدود  ارزشـــی  بـــه  آمریـــکا  متحـــده  پتروشـــیمی ایاالت 
کند. میلیـــارد دالر دســـت پیـــدا 

چشم انداز صنعت 
پتروشیمی ایاالت 

یکا متحده آمر

نمودار ۱- ارزش و تغییر ارزش بخش حمل و نقل صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا- 
میلیارد دالر آمریکا، درصد

Situation & Outlook 2020 ACC Mid-Year  :منبع 
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در  اشـــتغال  انـــداز  چشـــم 
پتروشـــیمی ایاالت  صنعـــت 

آمریـــکا متحـــده 
میزان  شدید  کاهش  دنبال  به   
پتروشیمی ایاالت  صنعت  در  اشتغال 
تعداد    ،2020 سال  در  آمریکا  متحده 
سال  در  صنعت  این  در  شاغل  افراد 
 ۵3۵ رقم  به  نفری   6000 رشد  با   202۱

هزار رسید.
در  تقاضا  میزان  که  آنجایی  از   
یافته است،  افزایش  و 2022  سال 202۱ 
این  در  اشتغال  که  می رود  احتمال 
وری  بهره  نرخ  اما  یابد،  بهبود  صنعت 
در این صنعت تا سال 2023 به سطوح 
کووید ۱9 نخواهد  قبل از شیوع ویروس 

رسید.
  با وجود همه این تحوالت صنعت 
هنوز  آمریکا  متحده  پتروشیمی ایاالت 
کشور  این  در  کارفرما  مهم ترین  هم 
دستمزد  نرخ  و  می شود  محسوب 
کارگران  به  صنعت  این  که  متوسطی 
کرده است  خود در سال 2020 پرداخت 

90 هزار دالر بوده است.
که در   این مشاغل و دستمزدهایی 
آمریکا  متحده  پتروشیمی ایاالت  صنعت 
مختلف  گروه های  می شود،  پرداخت 

نژادی و اقلیتی را شامل می شود.

چشـــم انداز مخارج سرمایه ای 
در صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت 

آمریکا متحده 

در  ای  سرمایه  مخارج  ارزش   3 نمودار   
آمریکا  متحده  پتروشیمی ایاالت  صنعت 
سال های  بین  را  آن  تغییرات  درصد  و 
)ارقام  می دهد  نشان   202۵ تا   2008
تا 202۵   202۱ بین  به سال های  مربوط 

ارقام پیش بینی شده می باشد(.
تغییر  درصد  ای  میله  نمودارهای 
ممتد  خط  و  ای  سرمایه  مخارج  در 
صنعت  در  ای  سرمایه  مخارج  میزان 

نمودار ۲- میزان اشتغال و تغییر اشتغال در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا، هزار 
دالر- درصد

نمودار ۳- ارزش و تغییر مخارج سرمایه ای در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا، میلیارد دالر آمریکا، درصد

Situation & Outlook 2020 ACC Mid-Year :منبع
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می دهد.  نشان  را  کشور  پتروشیمی این 
مشاهده  نمودار  این  در  که  همانطور 
صنعت  در  ای  سرمایه  مخارج  می کنید 
آمریکا در سال  پتروشیمی ایاالت متحده 
کرده است  تجربه  را  رشد  بیشترین   20۱۱
که این رشد بالغ بر 37 درصد بوده است.
 رشد مخارج سرمایه ای در صنعت 
پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا در دوره 
مذکور فقط یکبار دیگر باالی 30 درصد 
این  که  بوده   20۱۴ هم سال  آن  و  بوده 
تجربه  را  درصدی   33/۱ رشد  صنعت 
سرمایه  میزان  آن  از  پس  است.  کرده 
این  در  ای  سرمایه  مخارج  در  گذاری 
افت  آمریکا  متحده  ایاالت  در  صنعت 
به  است،  داشته  فراوانی  خیزهای  و 
که در برخی سالها با رشد منفی  نحوی 
این  که  این  رغم  به  است.  بوده  مواجه 
صنعت در سال 20۱9 پس از دو سال پی 
 8/2 مثبت  رشد  با  منفی  رشد  پی  در 
درصدی مواجه شده بود، در سال 2020 
ویروس  شروع  گرفتن  اوج  با  همزمان  و 
بر  بالغ  توجهی  قابل  منفی  رشد  با  کرونا 
انتظار  گرچه  ا شد.  مواجه  درصد   ۱7/6
 202۱ سال  در  رشد  این  که  می رفت 
جبران شود و به رقم ۱۱/9 درصد برسد. 

نیز  مثبت  رشد  روند  ادامه  اینکه  ضمن 
پیش   202۵ سال  تا  صنعت  این  برای 

بینی می شود.

 مخارج ســـرمایه ای در صنعت 
متحـــده  پتروشـــیمی ایاالت 
گـــروه  تفکیـــک  بـــه  آمریـــکا 

دارایـــی
سال  در  ای  سرمایه  مخارج  کل  میزان 
پتروشیمی ایاالت  صنعت  در   202۱
متحده آمریکا بالغ بر 30/6۱ میلیارد دالر 
آمریکا بوده که نسبت به سال گذشته در 
حدود ۱۱/9 درصد افزایش داشته است.
از مخارج سرمایه   مهمترین بخش 
تجهیزات  به  مربوط  این صنعت  در  ای 
 ۴۱ سهم  که  عمومی بوده  صنعتی 
به  را  ای  سرمایه  مخارج  از  درصدی 
این  از  خود اختصاص داده است. پس 
بخش، بخش های ماشین آالت صنعتی 
با  ابزار سازی  با ۱8 درصد و بخش  ویژه 
خود  به  را  سهم ها  بیشترین  درصد   ۱۴

اختصاص داده اند. 
زیرساخت های تولیدی با 9 درصد، 
 6 با  تجهیزات  و  آالت  ماشین  سایر 
ارتباطی  و  کامپیوتری  تجهیزات  درصد، 

با ۵ درصد، دستگاه های پرفشار و سایر 
درصد   ۵ با  نیز  شده  ساخته  تجهیزات 
اختصاص  خود  به  را  بعدی  رتبه های 
 202۱ سال  در  بخش ها  سایر  داده اند. 
کرده اند؛  مشاهده  را  درصدی   2 افت 
مبلمان،  از  عبارتند  بخش ها  این 
نقلیه  وسایط  برق،  توزیع  و  انتقال 
نقل،  و  حمل  تجهیزات  سایر  موتوری، 
سایر  و  اداری  ساختمانهای  ساخت 

زیرساخت ها.

چشـــم انداز مخارج سرمایه ای 
در صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت 
تفکیـــک  بـــه  آمریـــکا  متحـــده 

بخش
سرمایه  مخارج  انداز  چشم   ۵ نمودار   
ای در صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 
آمریکا به تفکیک بخش و بین سال های 
که  می دهد  نشان   202۵ سال  تا   2008
ارقام مربوط به سال های 202۱ تا  202۵ 

تخمینی است.
که در نمودار ۵ مشاهده   همانطور 
بیشترین   202۵ سال  تا  می شود، 
ترتیب  به  ای  سرمایه  مخارج  از  سهم 
و  پالستیکی  رزین های  بخش های  به 
پتروشیمی تعلق  ای  واسطه  کاالهای 
آن محصوالت مصرفی،  از  می گیرد. پس 
مواد  و  غیرارگانیک  شیمیایی  مواد 

شیمیایی کشاورزی قرار می گیرند.
 همانطور که در این نمودار مشاهده 
می شود مهم ترین سهم مخارج سرمایه 
پالستیکی  رزین های  بخش  به  ای 
 30 که  طوری  به  است،  گرفته  تعلق 

نمودار ۴- میزان مخارج سرمایه صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا به تفکیک گروه دارایی، سال ۲۰۲۱
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درصد مخارج سرمایه ای در این بخش 
مواد  تولید  بخش  است.  گرفته  صورت 
جایگاه  در  درصد   27 با  نیز  واسطه ای 
گرفته است. بخش تولید مواد  دوم قرار 
 ۱0 سهم  با  نیز  ارگانیک  غیر  شیمیایی 
مخالف  نظر  از  را  جایگاه سوم  درصدی 
است.  داده  اختصاص  خود  به  سرمایه 
تولید  بخش  که  است  حالی  در  این 
کمترین  انواع فیبر با سهم یک درصدی 
این سرما  در  ای  مخارج سرمایه  میزان 
صنعت را به خود اختصاص داده است.
مشاهده   7 نمودار  در  که  همانطور 
عمومی صنعتی  تجهیزات  می شود، 
به  را  از مخالرج صنعتی  بیشترین سهم 
آالت  ماشین  می دهد.  اختصاص  خود 
ترتیب  به  نیز  ابزارسازی  و  صنعتی  ویژه 

در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

نمودار 5- چشم انداز مخارج سرمایه ای صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا تا سال ۲۰۲5 به 
تفکیک بخش، میلیارد دالر آمریکا

نمودار ۶- مخارج سرمایه صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا به تفکیک بخش، سال ۲۰۲۱
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نمودار ۷- چشم انداز مخارج سرمایه صنعت پتروشیمی در ایاالت متحده آمریکا به تفکیک نوع دارایی

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره150||آذرماه1400

19



چشم انداز صنعت 
پتروشیمی اروپا تا 

سال ۲۰۳۰
مقاالت

 فهـــم اینکـــه ایـــن چالش ها چـــه معنـــا و مفهومـــی دارد و از آن 
مهـــم تر تشـــخیص گزینه هـــای اســـتراتژیک صحیح بـــرای زنده 
مانـــدن در فضای رقابتـــی جدید مهمترین دســـتورالعمل های 
سراســـر  پتروشـــیمی در  شـــرکت های  مدیـــران  بـــرای  موجـــود 

دنیاست.
 از اواســـط دهه ۱980 میالدی در صنعت پتروشیمی جهان 
بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه 7 درصد رشـــد کـــرده اســـت. بخش 
قابـــل توجهـــی از رشـــد صنعـــت پتروشـــیمی در طول 2۵ ســـال 
کنون  که هـــم ا گذشـــته در آســـیا اتفاق افتاده اســـت، قـــاره ای 

بیـــش از ۵0 درصـــد فـــروش مواد شـــیمیایی را در سرتاســـر دنیا 
به خـــود اختصاص داده اســـت.

گـــر شـــرایط کنونـــی ادامـــه پیـــدا کنـــد انتظـــار مـــی رود که   ا
بازارهای پتروشـــیمی جهانی به طور متوســـط ساالنه 3 درصد 
در طـــول 20 ســـال آینده رشـــد کنند که بخش قابـــل توجه این 

رشـــد در کشـــورهای آســـیایی و خاورمیانه رخ خواهد داد.
کـــه می تواننـــد از  کشـــورهای آســـیایی   بـــه همیـــن دلیـــل 
منافـــع مربـــوط به منابـــع داخلی خود بهره مند شـــود تا ســـال 
2030 یك ســـوم بازار پتروشـــیمی جهان را تســـخیر خواهند کرد.

بزرگی  بسیار  چالش های  با  پتروشیمی اروپا  صنعت   
مواجه شده است، زیرا زنجیره ارزش به طور روزافزون به 
سمت شرق حرکت می کند و این به دلیل رشد اقتصادی 
آسیا وجود دارد. یک  که در  بازاری است  و فرصت های 
باعث  که  است  گیری  شکل  حال  در  تر  رقابتی  فضای 

پتروشیمی نوظهور  غول های  و  دولتی  بازیگران  می شود 
صنعت پتروشیمی جهان را احاطه کنند. شرایط شکننده 
اقتصادی نیازمند مدیریت نوسانات است تا بتواند زمین 
جریان  جهت  تغییر  و  تجاری  جریان های  برای  را  بازی 

سرمایه به سمت غرب آماده کند.
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انتظـــار  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن   
می رود رشـــد صنعت پتروشـــیمی در اروپا 
به صورت متوســـط یک درصد در ســـال 
که  باشـــد. در واقـــع انتظار بر این اســـت 
تـــا ســـال 2030 بـــه دلیـــل رشـــد انـــدک و 
کاهـــش بهـــره وری بیـــش از 30 درصـــد از 
از  مشـــاغل در صنعـــت پتروشـــیمی اروپا 

بروند. دســـت 
کنـــد و تا   بـــا توجه بـــه تحـــول ثابت، 
حـــدی خطـــی صنعـــت پتروشـــیمی اروپا 
در  کـــش  خـــط  اســـتراتژی  احتمـــااًل 
ســـال های باقـــی مانده تا ســـال 2030 به 
کار خواهـــد آمـــد. ایـــن اســـتراتژی بحث 
کـــه ظهـــور رویدادهـــای اخاللگر  می کند 
بـــازار  جهـــت  تغییـــر  عامـــل  تنهـــا  بـــازار 
هســـتند و ایـــن اصـــل را مطـــرح می کند 
احتمـــال  پتروشـــیمی به  صنعـــت  کـــه 
بســـیار زیـــاد در طـــول ســـال های آینـــده 

رونـــد فعلـــی را ادامـــه خواهـــد داد. 
ایـــن امر بـــه دلیـــل تســـلط تغییرات 
دوره  جهانـــی،  اقتصـــاد  در  چشـــمگیر 
انقالب های  فقـــدان  زندگـــی دارایی هـــا، 
نـــوآوری  ادامـــه  و  عمـــده  شـــیمیایی 
ماننـــد  شـــده  شـــناخته  حوزه هـــای  در 
ســـوختی  ســـلول های  و  بیوتکنولـــوژی 

اســـت.
گـــر اســـتراتژی خـــط کـــش درســـت   ا
باشـــد، آســـیا تا ســـال 2030  قـــدرت اول 
پتروشـــیمی خواهد  محصـــوالت  تولیـــد 
بـــود. صنایـــع پر طرفـــدار پتروشـــیمی به 
جابجایـــی خود به آســـیا ادامـــه خواهند 
داد، تســـلط الگوهـــای غربـــی تقاضـــا به 
اتمام خواهد رســـید و شـــرکت های چند 
ملیتـــی نقـــش اصلـــی را در این بـــازار ایفا 
کـــرد. تغییر جهـــت جریان های  خواهند 
تجاری بیـــن منطقـــه خاورمیانه آســـیا و 

اروپـــا نیـــز بـــه افســـانه تســـلط غربی ها بر 
بـــازار پتروشـــیمی پایان خواهـــد داد.

 حاال زمان آن رســـیده است که همه 
بازیگـــران صنعت پتروشـــیمی از بازارهای 
کننـــد، پلتفرم های  داخلـــی خـــود دفـــاع 
رشـــد بر اســـاس نـــوآوری و جـــذب ارزش 
بیشـــتر بازطراحی شـــوند، حضـــور موثرتر 
و قـــوی تـــری در بازارهای آســـیا داشـــته 
باشـــند و مهارت هـــا و تکنیک هـــای الزم 

را بـــرای رقابت به دســـت آورد.

 استراتژی خط کش
طـــول  در  کـــه  اســـت  ایـــن  بـــر  انتظـــار   
خطکـــش  اســـتراتژی  آینـــده  ســـال های 
همچنـــان همیـــن رونـــد را ادامـــه دهـــد. 
همه شـــواهد نیز موجود است از انتقال 
قدرت هـــای اقتصـــاد جهانـــی به ســـمت 
پتروشـــیمی در  صنعـــت  تمرکـــز  و  آســـیا 
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2030 )پیش بینی(19852020

 تعداد بازیگران بهشرکترتبهشرکترتبه
تفكیك منطقه

1Bayer1BASF

اروپا 2-3 2BASF2Sinopec

3Hoechst3Dow

4ICI4Ineos
نفتا 1-2

5Dow Chemical5Sabic

6DuPont6Formosa Plastics

خاورمیانه 2-3
آسیا 3-۵

7Ciba-Geigy7LG Chem

8Montedison8Mitsubishi 
Chemical

9Rhone-Poulenc9Linde

10Monsanto10LyondellBasell 
Industries

نمودار ۱- هسته اصلی صنعت 
پتروشیمی جهان به سمت آسیا 

حرکت می کند و تا سال ۲۰۳۰ اکثر 
شرکت های پتروشیمی برتر دنیا 

آسیایی و خاورمیانه خواهد بود- 
میلیارد یورو

جدول ۱- شرکت های برتر پتروشیمی جهان، مقایسه ۱985، ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰
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کردن نیازهای اساســـی تا  مورد بـــرآورده 
اختراعـــات بســـیار نفس گیر و چشـــمگیر 
جدیـــد در آســـیا، رونـــد کنـــد نـــوآوری در 
کی از آن هســـتند  اروپـــا همه و همـــه حا
پتروشـــیمی دیری  اروپایـــی  افســـانه  کـــه 

پایید. نخواهـــد 
 تا سال 2030 روند عمومی در اقتصاد 
است  آسیایی  اقتصاد های  رشد  جهانی 
و  منطقه ای  اقتصادهای  ادغام  با  که 
تر  دنیا سریع  در سراسر  جوامع مختلف 
هم خواهد شد. بیش از نیمی از جمعیت 
مصرف  و  کار  نیروی  )یعنی  جهان 
کننده ها(- یعنی بیش از ۴ میلیارد نفر- 

در آسیا زندگی می کنند. 
عـــالوه بـــر ایـــن هـــر روز کـــه می گذرد 
ســـمت  بـــه  جهـــان  در  بیشـــتری  افـــراد 
زندگی در شـــهرهای بزرگ روی می آورند 
که این به نفع انباشـــت ثـــروت و مصرف 

در ایـــن شهرهاســـت؛ و ســـرعت افزایش 
شهرنشـــینی در هیـــچ کجـــای جهـــان به 
اندازه آســـیا باال نیســـت بـــه خصوص در 

. چین
افزایش قدرت  و  کرونا  بحران  رفع  با 
خرید مصرفی مردم احتماال تمایل بیشتر 
پتروشیمی افزایش  محصوالت  خرید  به 
تقاضا  صورت  این  در  یافت،  خواهد 
سراسر  پتروشیمی در  محصوالت  برای 
در  بنابراین  یافت.  خواهد  افزایش  آسیا 
به  جهانی  اقتصاد  چگالی  که  شرایطی 
انتظار  می شود  تر  سنگین  شهر  سمت 
کثر شرکت های  که تا سال 2030 ا می رود 
و  آسیا  پتروشیمی جهان  برتر  بتن 

خاورمیانه می باشند )نمودار ۱(.
با اعالم  شرکت BASF در سال 2020 
جایگاه  دنیا  در  فروش  ارزش  باالترین 
ترین  پرفروش  جدول  صدر  در  را  خود 

شرکت های پتروشیمی دنیا باز پس گرفت.
کـــه در جـــدول  الزم بـــه ذکـــر اســـت 
کثـــر  ا کـــه  می شـــود  مشـــاهده  داده هـــا 
بـــه  نســـبت   20۱9 ســـال  در  شـــرکت ها 
کاهـــش یافتـــه اســـت.  ســـال قبـــل از آن 
تصویـــر فصلـــی از بســـیاری از شـــرکت ها، 
در  کـــه  شـــرکت هایی  مخصوصـــا 
پتروشـــیمی فعالیت  باالدســـتی  صنایـــع 
کـــه در اواخر  داشـــته اند نشـــان می دهد 
ســـال 20۱9 تحـــت تاثیـــر رکـــود دوره ای 
انتظـــار می رفـــت  کـــه  انـــد،  گرفتـــه  قـــرار 
تـــا پایـــان فصـــل دوم ســـال 2020 ادامـــه 
داشـــته باشـــد کـــه همین طور هم شـــد.
کرونا چشـــم  البته با شـــیوع ویروس 
کرد و  انـــداز ایـــن صنعت بـــه کلی تغییـــر 
در اوایـــل ســـال 2020 بـــا ســـقوط قیمت 
نفـــت، فشـــار شـــدید نزولـــی بـــر قیمـــت 

محصـــوالت پتروشـــیمی وارد آمـــد.
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منابع انسانی

گرفته شده  اشکال مختلف سرمایه به عنوان نهاده ای در نظر 
است که وارد فرایند تولید کاالها و خدمات می شوند؛ ولی سرمایه 
و  گرفت  نظر  در  ساده  نهاده  یک  همچون  نمی توان  را  انسانی 
نقشی پیچیده تر در فرایند تولید کاال یا ارائه خدمات دارد. سرمایه 
انسانی، به دانش، تحصیالت، شایستگی های کاری و ارزیابی های 

روانسنجی اشاره دارد.
کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱97۱،   سیمون 
اعتقاد داشت که مفهوم سرمایه که تنها سرمایه فیزیکی و کاالیی را 
شامل می شود؛ مفهومی ناقص و نارسا است. بنابراین، باید سرمایه 

انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو به حساب آیند. او در این ارتباط 
ابزارها و  کشور صنعتی پیشرفته،  میگوید: »سرمایه انسانی یک 
آن  اندوخته دانش های  بلکه،  کشور نیست؛  آن  ادوات صنعتی 
است که از آزمایش ها بدست آمده و کارآموزی افراد آن کشور برای 

بکار بردن این دانش هاست«.
 او معتقد بود که سرمایه گذاری در آموزش منبع مهمی برای 
تشکیل سرمایه انسانی، نظیر توانا ساختن نیروی کار و پیشرفت 
دانش فنی در تولید محسوب می شود و سرمایه انسانی را عامل 

مهمی در توسعهی اقتصادی کشور به حساب می آورد.
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را  انسانی  سرمایه   )20۱0( استیونس 
میداند.  کار  نیروی  در  شده  ایجاد  ارزش 
همچنین بیان میکند که سرمایه انسانی، 
کار  سازمان  در  که  نیست  کاری  نیروی 
به  که  است  کاری  نیروی  بلکه  می کند، 
کمک  هدفش  به  رسیدن  در  سازمان 

می کند. 
بر  نیز   )2008( کیند  کما ا و  االنیانی 
اهمیت رابطه بین سرمایه انسانی و رشد 

کید دارند. آنها بیان می کنند  اقتصادی تأ
در  سرمایهگذاری  با  انسانی  سرمایه  که 
خود شخص همراه است که باعث افزایش 
بهره وری اقتصادی می شود. کوان )2009( 
انسانی  انباشت سرمایه  که  است  معتقد 
و  وری  بهره  دستمزد،  افزایش  باعث 
رشداقتصادی می شود. بنابراین استدالل 
بر  سرمایه  از  نوع  این  تجمع  که  می کند 
بسیاری از بخش های اقتصاد اثر می گذارد.

تربیت نیروی انسانی ماهر
و  فناوری ها  توسعه  با  امروز  جهان  در 
از  بسیاری  آن  از  ناشی  گسترده  تغییرات 
کشورها از رویکرد اقتصاد مبتنی بر منابع 
به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و مهارت 
حرکت کرده اند و همین مساله موجب شده 
تا سه محور نوآوری، فناوری و شایستگی در 
روند توسعه و پیشرفت کشورها از اهمیت 

به زبان ســـاده به هر چیزی غیر از ســـرمایه فیزیکی از قبیل اموال، تجهیزات 
و ســـرمایه مالـــی ســـرمایه انســـانی گفته می شـــود. در قرن گذشـــته، ســـهم 
ســـرمایه فیزیکی از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشـــورهای پیشرفته، 
بـــا افت شـــدیدی همراه بوده اســـت؛ در حالی که ســـهم ســـرمایه انســـانی 
افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــن افزایـــش در ســـهم ســـرمایه انســـانی از تولیـــد 
ناخالـــص داخلـــی، موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانشـــی شـــده اســـت. 

اهمیت نیروی 
انسانی ماهر 

در صنعت 
پتروشیمی ایران
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قابل توجهی برخوردار شود.
ر این اســـاس بســـیاری از کشـــورهای 
بـــه  توســـعه  حـــال  در  و  یافتـــه  توســـعه 
ســـرعت به ســـمت مهارت آموزی و تربیت 
نیروی کار ماهـــر رفته  و از نقـــش راهبردی 
آموزش هـــای مهارتـــی در برنامـــه ریزی هـــا 
ســـود  خـــود  کالن  سیاســـت گزاری های  و 

برده انـــد.
باالی  میزان  جمعیت،  فزاینده  رشد 
بیکاری و مشارکت روزافزون در فعالیت های 
برای  را  جدیدی  تقاضاهای  اقتصادی، 
که  کرده  تربیت نیروی انسانی ماهر ایجاد 
این شرایط نیز به نوبه خود بر اهمیت و 

حساسیت این آموزش ها افزوده است.
هرم تحصیلی در کشورهای پیشرفته 
جهان به صورت ارائه 30 درصد از آموزش ها 
کادمیک و تئوری و 70 درصد به  به شکل آ
شکل عملی و مهارتی صورت می پذیرد که 
این امر مؤید اهمیت آموزش های مهارتی و 
نقش این آموزش ها در توسعه و پیشرفت 
کشور است. این در حالی است که در کشور 
به شکل  آموزش ها  درصد  از 70  بیش  ما 
تئوریک و 30 درصد به شکل عملی است.

نظام آموزش فنی و مهارتی، به عنوان 
یکی از اجزای مهم نظام آموزش و پرورش 
نیروی  پرورش  اصلی  متصدی  کشورها، 

سرمایه  است.  نیمه ماهر  و  ماهر  انسانی 
آموزش های مهارتی فنی  گذاری در حوزه 
و حرفه ای در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ 

بیکاری موثر است.

انسانی  نیروی  تربیت  ساختار 
ماهر در آلمان

کشور  گرفته،  صورت  مطالعات  اساس  بر 
قانون  حوزه  در  که  اصالحاتی  با  آلمان 
فضای  توانسته  داده  انجام  مالیات  و  کار 
اقتصادی کار خود را بهبود بخشد. آلمان با 
سرمایه گذاری تاریخی در حوزه آموزش های 
مهارتی و آموزش مهارتی مبتنی بر صنعت 
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رونق  و  توسعه  و  رشد  زمینه  مهندسی، 
اقتصاد خود را فراهم کرده است و چنانچه 
این سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی 
پذیرد،  صورت  نیز  کشورمان  حرفه ای  و 
می تواند در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری 
نقش  التحصیالن  غ  فار و  کار  جویندگان 

بسزایی داشته باشد.
نظام  که  باورند  این  بر  صاحبنظران 
آلمان،  در  فناوری  و  مهارت  آموزش 
مهارتی  آموزش  نظامهای  قویترین  از 
حوزه  در  که  می رود  شمار  به  دنیا  در 
سیاست گذاری، اجرا و تدوین موفق عمل 

کرده است.

آموزش مهارتی در کشور آلمان منطبق 
است  )دوگانه(  دوآل  آموزشی  سیستم  بر 
در چنین سیستمی این  آموزش  و هدف 
است که آموزش های پایه مربوط به شغل 
که برای اجرای  و توانایی صالحیتهایی را 
فعالیت های حرفه ای در دنیای دائما در 
دوره  یک  در  است  نیاز  مورد  تغییر  حال 

آموزشی مدون ارائه کند.
غ التحصیالن  کثر قریب به اتفاق فار ا
آموزشی،  از طی دوره  سیستم دوآل پس 
شغلی را به عنوان نیروی متخصص احراز 
می کنند و غالبًا در آینده از امکانات ادامه 
غ التحصیالن  آموزش استفاده می کنند. فار

شرایطی  تحت  می توانند  همچنین 
از نظام تمام وقت، دیپلم مدرسه  معین 
به  و سپس،  کرده  اخذ  را  تخصصی  عالی 

کادمیک بپردازند. تحصیالت آ

انسانی  نیروی  تربیت  ساختار 
ماهر در کانادا

در کشور کانادا هیچگونه مدیریت آموزش 
متمرکز و نظام ملی آموزش یکپارچه وجود 
آموزش های  شامل  موضوع  این  و  ندارد 

فنی و حرفه ای هم می شود.
حرفـــه ای  و  فنـــی  آموزش هـــای 
رســـمی از مقطع متوســـطه آغاز می شـــود 
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ولـــی آموزش هـــای غیررســـمی به جـــز اســـتان »ِکِبـــک« در ســـایر 
اســـتانها، مهارت آمـــوزی پـــس از اتمام مقطع متوســـطه در قالب 
گردی بـــرای افـــراد عالقمنـــد بـــه ورود به  آموزش هـــای اســـتاد شـــا
بازار کار ارائه می شـــود اما در آموزش هـــای مهارتی متنوع در طول 

ســـالهای متوســـطه و پـــس از آن نیـــز قابـــل ارائـــه اســـت.
آن چـــه مهـــم اســـت آموزش هـــای مهارتـــی در ســـطح ملی با 
هماهنگـــی و عقـــد قـــرارداد بیـــن وزارت توســـعه منابـــع انســـانی و 
مهارت آمـــوزی با ادارات آموزش و حرفه آموزی اســـتانها در تحقق 
سیاســـت تأمین نیروی کار و با تامین منابع الزم صورت می پذیرد 

)آموزش هـــای فنی و حرفهـــای غیررسمی ســـازمان یافته(.
همچنین وزارت توسعه منابع انسانی و مهارت آموزی با وزارت 
صنایع در اجرای برنامه های کارآموزی و نظارت و تأمین اعتبار الزم 
پشتیبانی و همکاری دارد.در سطح استانها همکاری و پیوند قوی 
آموزی  آموزش و حرفه  بین وزارت توسعه منابع انسانی و وزارت 

دیده می شود.
در دوره تحصیالت تکمیلی نیز دانشـــگاهها بـــه فراخور حال، 
برخـــی آموزش هـــای مهارتـــی و حرفـــه  آمـــوزی را بـــه دانشـــجویان 
ارائـــه می دهنـــد و در کالج هـــا نیز آموزش هـــای کارآموزی و اســـتاد 
گردی برای دانشـــجویان به طور رســـمی و آموزش هـــای کوتاه  شـــا
مـــدت و ارتقـــای مهارت بـــرای کارگران و متخصصـــان کارخانجات 

می دهند. ارائـــه 

ساختار تربیت نیروی انسانی ماهر در ترکیه
نظـــام آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای در کشـــور ترکیـــه نیـــز زیـــر نظر 

وزارت آمـــوزش ملـــی اداره می شـــود. آموزش فنـــی و مهارتی در 
ترکیه در دو بخش رســـمی و غیررســـمی به اجرا در آمده اســـت.
در این نظـــام، آموزش فنی وحرفه ای به دو شـــکل آموزش 
نظـــری )آمـــوزش در مرکـــز یـــا مدرســـه( و آمـــوزش کاربـــردی یـــا 
عملـــی )آمـــوزش در بنـــگاه اقتصـــادی( مشـــابه مـــدل دوگانـــه 

)دوال( آلمـــان صـــورت می گیـــرد.
خدمات  از  غیر  را  آموزشی  خدمات  غیررسمی،  آموزش 
آموزش  پایه  و اصول  کلی  اهداف  راستای  در  آموزشی رسمی، 
آموزشی  وارد سیستم  هرگز  و  آورده  فراهم  به شهروندان  ملی 
نشده یا در سیستم خاص آموزش رسمی حضور نیافته است.
طـــی ســـالهای گذشـــته اهمیـــت مهـــارت آموزی و توســـعه 
بیـــش  و بنگاههـــا  فنـــی و حرفـــه ای در صنایـــع  آموزش هـــای 
از پیـــش مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و وزارت کار مصمم اســـت تا 
گفتمان مهارت را به شـــکل گســـترده در کشـــور راه اندازی کند.
در ایـــن راســـتا، ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای کشـــور 
بـــا هـــدف تربیـــت نیروهـــای ماهـــر و خـــالق، تفاهم نامه هایـــی 
را بـــا وزارتخانه هـــا و ارگانهـــای مختلـــف از جملـــه وزارت علـــوم، 
وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات و قـــرارگاه مهارت افزایی 
کرده اســـت.اجرای  کارکنـــان وظیفـــه نیروهای مســـلح منعقـــد 
پایلـــوت طـــرح ایران مهارت در راســـتای مهـــارت آموزی دانش 
کارورزی در راســـتای اشـــتغال پذیری  آمـــوزان و اجـــرای طـــرح 
دانـــش آموختـــگان دانشـــگاهی نیـــز از دیگر طرح هایی اســـت 
کـــه ســـازمان آموزش فنـــی و حرفـــه ای در این زمینـــه با جدیت 

می کند. دنبـــال 
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تغییر پرتفوی 
سرمایه گذاری در 
صنایع پتروشیمی

سرمایه گذاری

 بحث در مورد انتخاب پرتفو -تصمیم گیری در مورد مکان سرمایه گذاری شرکت های پتروشیمی- در هیئت مدیره های 
کثر شرکت های پتروشیمی داغ داغ است، این انتقال تا حد زیادی به دلیل تغییر نیاز مشتریان و پویایی های رشد  ا

بازار های نهایی است.

فزاینـــده ای  طـــور  بـــه  گـــذاران  ســـرمایه   
کلیـــد  شـــاه  عنـــوان  بـــه  را  پرتفـــو  تغییـــر 
اصلـــی بـــرای افزایـــش ارزش ســـهامداران 
در نظـــر می گیرنـــد. در نتیجه، بســـیاری از 
شـــرکت های پتروشـــیمی برتر شـــرکت های 
خـــود را تجزیه کرده اند یـــا در مورد پرتفوی 
کـــرده اند تـــا بـــر روی  خـــود تجدیـــد نظـــر 
تعـــداد کمتری از شـــرکت ها تمرکز داشـــته 
باشد، شـــرکت هایی که پتانسیل بیشتری 
برای ایجاد ارزش افزوده برای ســـهامداران 

دارند.
 در یـــک مطالعه عملکرد بیـــش از 200 
شـــرکت شـــیمیایی جهانی بین سال های 
2000 تا 2020 مطالعه شـــده اســـت و به این 
کـــه شـــرکت های برتـــر  نتیجـــه رســـیده اند 

پتروشیمی بیش از ســـایر شرکت ها ترکیب 
پرتفـــوی خـــود را تغییـــر می دهنـــد - ایـــن 
شـــرکت ها معمـــواًل زمانـــی کـــه چرخه های 
تجاری اتفـــاق می افتـــد برای ادامـــه تمرکز 
خود بـــر روی اســـتراتژی های کســـب و کار 
پورتفـــوی خـــود را تغییـــر می دهنـــد، بـــه 
طـــوری کـــه ایـــن پرتفوها همـــواره بـــر روی 
کاالهـــای متمایـــز یـــا  کمتـــر،  هزینه هـــای 

خدمـــات ویـــژه تمرکـــز می کند.
شـــرکت های  ایـــن  بـــر  عـــالوه   
پتروشـــیمی متمرکز - یعنـــی شـــرکت هایی 
که بازارهـــای هـــدف و گروه های محصولی 
گـــروه  را اولویـــت بنـــدی می کننـــد و یـــک 
محصولی خاص حداقـــل 60 درصد درآمد 
را تشـــکیل می دهـــد- عملکـــرد  آنهـــا  کل 

بهتری در مقایســـه با متوسط کل صنعت 
شـــرکت های  بهخصـــوص  داشـــته اند، 
شـــیمیایی دارای پرتفـــوی متنـــوع از نظـــر 
کثـــر معیار های عملیاتـــی و مالی عملکرد  ا

بســـیار بهتـــری داشـــته اند.
 ضمـــن اینکـــه شـــرکت های متوســـط 
به صورت روتین رشـــد درآمدشـــان دوبرابر 
شـــرکت های دارای پرتفوی متنوع است، و 
که میـــزان بازدهی  همین باعث می شـــود 
و  باشـــد  باالتـــر  آنهـــا 70 درصـــد  ســـرمایه 
بازدهـــی ســـهامداران ایـــن شـــرکت ها نیـــز 
60 درصـــد بیشـــتر باشـــد. ویژگـــی ســـوم 
کـــه در  شـــرکت های متمرکـــز ایـــن اســـت 
طـــول چرخه های تجاری نســـبت به بقیه 
شـــرکت های موجـــود در صنعـــت عملکرد 
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بســـیار بهتری داشـــته اند.
کـــه ممکـــن اســـت   بنابرایـــن ســـوالی 
پاســـخ آن بســـیار مهـــم باشـــد این اســـت 
شـــرکت های  ایـــن  ببینیـــم  بایـــد  کـــه 
کارهـــای  چـــه  دقیقـــا  پتروشـــیمی برتر 
کار مهمی که  متفاوتی را انجام می دهنـــد. 
کـــه  اســـت  ایـــن  می دهنـــد  انجـــام  آنهـــا 
انتخاب هـــای پرتفـــوی حیاتـــی را انجـــام 
می کنـــد. ارزش  ایجـــاد  کـــه  می دهنـــد 

 در ایـــن یادداشـــت ســـعی مـــا بـــر این 
کلیـــدی  کـــه برخـــی از درس هـــای  اســـت 
از  پتروشـــیمی می توانند  شـــرکت های  کـــه 

تجربه های گذشـــته تغییر پورتو موفق یاد 
بگیرنـــد را مطرح کنیـــم و همینطور به آنها 
بگوییـــم که چگونـــه می توانند تصمیمات 

کنند. پرتفـــوی خـــود را ارزیابی 
 از آنجایـــی کـــه در حـــال حاضـــر تغییر 
بـــه عنـــوان یکـــی از ضرورت هـــای  پرتفـــو 
کسب و کار محسوب می شود شرکت های 
گاهانه  برتر پتروشـــیمی باید یـــک تصمیم آ
در مـــورد مزیـــت رقابتـــی خـــود بگیـــرد و در 
کـــه محصوالت  صنایعـــی فعالیـــت بکنند 
و خدمـــات آنهـــا می توانـــد مزیـــت رقابتـــی 
ایجـــاد کنـــد و ایـــن مزیت را حفـــظ کند.

 این موضوع زمانی اهمیت دوچندان 
می یابـــد که بدانیم که اختـــالالت فعلی در 
بازارهـــای نهایـــی نیازمنـــد ایـــن اســـت که 
شـــرکت های پتروشـــیمی چابک تر باشند، 
مدل های تجاری جدید را توســـعه دهند، 
دپارتمان هـــای تحقیق و توســـعه خـــود را 
متحول کنند و کاالهـــا و خدمات مترقی و 

کنند. مدرن تولیـــد و ارائه 

و  تمرکز  طریق  از  ارزش  ایجاد   
تخصصی سازی

صنعـــت  مهـــم  بازیگـــران  کثـــر  ا
پتروشـــیمی پرتفوی فعلی خود را به دلیل 
ادغـــام و ســـایر شـــرکت ها در طـــول زمـــان 
کـــه در  کرده انـــد، امـــا ادغام هایـــی  ایجـــاد 
گذشـــته بســـیار معقول به نظر می رسیده 
ممکن اســـت که در حال حاضـــر به دلیل 
پویایی هـــای تقاضـــا در بازارهـــای نهایـــی 
ک  و رفتـــار مشـــتریان و قیمت هـــای خـــورا

چنـــدان معقـــول بـــه نظر نرســـد.
 در حالـــی که قوانیـــن و مقررات جدید 
محیط زیســـتی تهدیدهـــا و فرصت هـــای 
بســـیاری را برای شرکت های پتروشیمی به 
دســـت آورده اســـت، ایـــن عـــدم مزیـــت را 
نیـــز برای ایـــن صنعت بـــه همـــراه دارد که 
از  ارزش  ایجـــاد  اهمیـــت  اســـت  ممکـــن 
تخصصـــی ســـازی کمتـــر از آنچـــه کـــه باید 

گیرد. مورد توجـــه قـــرار 
مالـــی  داده هـــای  تحقیـــق  ایـــن  در   
شـــرکت های پتروشـــیمی جهان در طـــول 
دو دهه گذشـــته مورد مطالعه قـــرار گرفته 
اســـت و بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده انـــد که 
اختالفات چشمگیر و قابل توجهی از نظر 
عملکـــرد بین شـــرکت های پتروشـــیمی که 

نمودار ۱- شرکت های پتروشیمی که در مورد انتخاب محصول، خدمات و کسب و کار ها به صورت 
متمرکز عمل کرده اند، مقایسه رشد درآمد، بازده سهامداران برای شرکت های متمرکز و متنوع

Deloitte analysis based on data from S&P Capital IQ :منبع
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بـــه صـــورت متمرکـــز بازار هـــای نهایـــی و 
خطـــوط تولیـــد خـــود را انتخـــاب کرده اند 
و آنهایـــی کـــه در بازار های نهایـــی و خوب 
نهایـــی مختلـــف فعالیـــت می کننـــد و بـــه 
تولیـــدی  خصـــوص  در  دلیـــل  همیـــن 
متفاوتـــی دارنـــد، وجـــود دارد. یافته هـــای 
کـــه  کـــی از ایـــن اســـت  ایـــن تحقیـــق حا
خیلـــی  پتروشـــیمی متمرکز  شـــرکت های 
پتروشـــیمی متنوع  شـــرکت های  از  بهتـــر 
کثـــر معیارهای تشـــخیصی عمل  از نظـــر ا

کرده انـــد )نمـــودار ۱(
ســـاالنه  درآمـــد  متوســـط  رشـــد  نـــرخ   -

شـــرکت های متمرکـــز ۷.۷ درصـــد بوده اســـت در 

مقایســـه با نـــرخ 5.۶ درصـــد بـــرای کل صنعت و 

نـــخ 3.8 درصـــد بـــرای شـــرکت های متنـــوع.

- متوســـط ســـاالنه بـــازده کل ســـهامداران  

بـــوده  بـــرای شـــرکت های متمرکـــز 29.9 درصـــد 

اســـت در حالـــی کـــه این رقـــم برای شـــرکت های 

متنـــوع 18.8 درصـــد بـــوده اســـت.

 این مساله همچنین اختالفات قابل 
عملکرد  نظر  از  را  چشمگیری  و  توجه 
شرکت  مختلف  نوع  سه  نوع  سه  این 
طبیعی  مالکان  است.   پتروشیمی یافته 
معمواًل بازه های باالتری را از یک محصول 
و چشم انداز بازار نشان می دهند، این امر 
به این دلیل است که ابتدا از استراتژی های 
را به سمتی هدایت می کند  آنها  پرتفولیو 
در خط  رو  پیش  موقعیت  در  که همواره 

تجاری اولیه باشد.
 بســـیاری از مالـــکان طبیعـــی در همه 
الفین هـــا،  شـــامل  محصولـــی  گروههـــای 
انـــواع  و  شـــوینده ها  پلیمرهـــا، حالل هـــا، 
گازهـــا در موقعیـــت پیشـــرو در بـــازار قـــرار 
دارنـــد. در حالیکه عملکرد این شـــرکت ها 

در طول دوره زمانی 20 سال گذشته تقریبًا 
بســـیار پر نوســـان بـــوده اســـت و دلیل آن 
این اســـت که نســـبت به تغییرات تجاری 
و چرخه هـــای تجاری بســـیار آســـیب پذیر 
هســـتند رشـــد درآمد آنها در همیـــن دوره 
زمانی برای هر ســـال در حدود 7.8 درصد 
بـــوده ایـــن در حالـــی اســـت که نرخ رشـــد 
متوســـط برای کل صنعت در حـــدود ۵.6 

درصـــد بوده اســـت.
 مالـــکان طبیعـــی همچنیـــن از لحاظ 
تولیـــد  بـــه  مربـــوط  حل هـــای  راه  ارائـــه 
کاالهـــای متمایـــز عملکـــرد بســـیار بهتری 
داشـــته اند و رشـــد درآمـــد ســـاالنه آنهـــا و 
بازده ســـهامداران نیز در میان آنها بســـیار 

باالتـــر بـــوده اســـت )نمـــودار 2(.
- متوســـط نرخ رشد ساالنه مالكان طبیعی 

در حدود ۷.8 درصد بوده که این در مقایســـه با 

تولیـــد کنندگان محصوالت متمایز که نرخ رشـــد 

متوســـط آنها 5.1 درصد بوده و همچنین نسبت 

بـــه پیمانكاران که رشـــد درآمد آنهـــا 5/۴ درصد 

بـــوده از رقم قابل توجهی به نظر می رســـد.

- متوســـط ســـاالنه نرخ بازده ســـهامداران 

در  بـــوده  درصـــد  طبیعـــی 29.۷  مالـــكان  بـــرای 

مقایســـه با تولیدکنندگان محصـــوالت متمایز با 

نـــرخ رشـــد و بازده ســـهامداران در حـــدود 23.2 

درصد و برای پیمانـــكاران در حدود 20.۶ درصد 

بـــاز هم اختـــاف قابل توجهی به نظر می رســـد.

- نرخ رشـــد متوســـط بازدهی ســـهامداران 

شـــرکت ها برای مالـــكان طبیعـــی 5.9 درصد بود 

نمودار ۲- مالکان طبیعی در مقایسه با سایر بخش های صنعت پتروشیمی عملکرد بسیار 
بهتری داشتند
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که برای پیمانـــكاران ۶ درصد و برای تولیدکننـــدگان محصوالت متمایز 3.8 

درصد بوده اســـت.

کثـــر موارد به دبســـتان مربوط به تخصصی ســـازی رشـــد   در ا
محدودی را ایجاد کرده اســـت زیرا شرکت های متنوع این فرصت 
گرچه  را داشـــته اند که از مسیرهای رشد چندگانه بهره مند شود. ا
به جـــز چند مـــورد اســـتثنا شـــرکت های متنـــوع پرتو های بســـیار 
پیچیـــده ای داشـــته اند که مربـــوط به چند کســـب و کار متفاوت 
بـــوده اســـت کـــه و بـــه بازارهـــای نهایـــی متفاوتی خدمت رســـانی 
می کرده انـــد و نیازهـــای متنوعی را پاســـخ می دادند. تحقیقات ما 
کی از این اســـت که نتیجه معمواًل رشـــد کمتر و هزینه بیشتر از  حا
لحاظ تولید محصول و همچنین توسعه محصوالت است ضمن 

اینکه مشـــتری مداری و ســـرانه هزینه و همچنین سودهای کمتر 
در انتظار این شـــرکت ها اســـت.

 شـــرکت های پتروشـــیمی برتر بـــه دور به طور مـــداوم پرتفوی 
خـــود را مدیریـــت می کننـــد و بـــه طـــور پیوســـته متمایز ســـازی و 
ســـرمایه گذاری می کننـــد و روی فرصت هـــای تجـــاری جدیـــد تـــا 
بتوانـــد ارزش هـــای جدیـــدی را به لحاظ متدیک کشـــف کنند و از 
ســـایر رقبای خود پیشـــی بگیرند. اما نتایج تحقیقات انجام شده 
کی از این اســـت که لزومًا همیشـــه تغییر بپرس و موفقیت آمیز  حا

نبوده اســـت. 
شرکت های پتروشیمی که قصد تغییر در پرتفوی خود را دارن 

باید عامل حیاتی را در نظر بگیرند، این سه عامل عبارتند از:
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۱. مقیاس بزرگتر همیشه بهتر نیست: 
- از میان همه شرکت های پتروشیمی که از نظر مقیاس بزرگ محسوب 

می شوند )یعنی شرکت هایی که درآمد آنها بیش از 5 میلیارد دالر آمریكاست( 

تنها ۴0 درصد از آنها از نظر همه لیا های مالی عملكرد خوبی داشته اند.

که باید بگیریم: شرکت های پتروشیمی باید بر روی خطوط  - درسی 

تولید و گزاره های نهایی تمرکز بكنند که پتانسیل رشد بالقوه بسیار باالیی 

را در آینده دارد.

۲. تخصصی سازی باعث ایجاد ارزش می شود:
- شـــرکت های پتروشیمی بســـیاری در طول دو دهه گذشـــته پرتو خود 

را تخصصـــی کردنـــد و یک ســـوم آنها توانســـتند در طول همـــه چرخه های 

تجاری و عملكرد بســـیار مناســـبی در مبارزه با رقبای خود داشـــته باشـــد.

- درســـی که باید بگیریم: شـــرکت ها باید در مورد فضـــوالت و خدمات 

خـــود تخصصی ســـازی کنند، به شـــرطی که بـــه لحاظ ظرفیـــت و توانمندی 

بتوانند از پـــس آن بر بیایند.

۳. نحوه اجرا از همه چیز مهمتر است:
تغییر  را  خود  پرتفوی  پتروشیمی زیادی  شرکت های  تعداد  گرچه  ا  -

داده اند چندین شرکت عملكردشان نسبت به گذشته بدتر شده اند و این 

که نحوه اجرا برای موفقیت تبدیل فوتبال بسیار مهم  کی از این است  حا

است.

- درســـی که باید بگیریم: شـــرکت های پتروشـــیمی باید پرتفوی خود را 

جایی بســـازند که بتوانند موقعیت پیش روی در بازار داشته باشند )پیشوا 

از نظـــر هزینه تمایز یا خدمات ارائه شـــده(.
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یافت مواد شیمیایی مفاهیم باز

محیط زیست

عبارت »بازیافت شیمیایی« هیچ تعریف رسمی ندارد بلکه به مجموعه متنوعی از فناوری های مهندسی شیمی اشاره 
می کند. به طور کلی، این فناوری ها مربوط به ضایعات پالستیکی در ترکیب با حرارت، فشار و یا برخی مواد شیمیایی 

که در داخل ماشین بخار با یکدیگر ترکیب می شوند. است 

 گازی سازی
گازی سازی در حدود یک ساعت صد سال پیش برای  روش 
با استفاده  گرفت، این روش تنها  بار مورد استفاده قرار  اولین 
که سوخت آنها بیوماس چوبی، زغال  کتور های بسیار ویژه  از را
 .)20۱8 ,Rollinson( سنگ یا زغال چوب است قابل انجام است
گاز قابل تولید  که همه این شرایط مهیا باشد این  در صورتی 
که به صورت تاریخی به »گاز تولید شده« معروف  گازی  است )

است(، این گاز غنی از مونوکسید کربن و هیدروژن است.
 تغییر شکل بخار متان )روش ساختن هیدروژن، معمواًل 
)که تحت  ایجاد می کند  ترکیب مشابه  با  گازی  گاز طبیعی(  از 
گاز به عنوان  که از این  گاز مصنوعی شناخته می شود(،  عنوان 
فرآیند  این  می شود.  استفاده  پالستیک  تولید  در  ک  خورا
گازی سازی پالستیک ها  که  باعث ایجاد این ایده شده است 

بازیافت مواد شیمیایی مورد  برای  به عنوان روشی  می توانند 
استفاده قرار گیرد.

 پیرولیز
اثر  یا تغییر شکل در  کلمه پیرولیز در واقع »شل شدن   ریشه 
گرم  از طریق  کار به صورت سنتی  این  آتش« است.  یا  حرارت 
از  که  روش  این  کتورها صورت می گیرد.  را در  کسیژن  ا با  کردن 
شیمیایی  مواد  تولید  برای  است  شده  ابداع  وسطی  قرون 
مفیدی مانند متانول، استون و کرستون از چوب مورد استفاده 
قرار می گیرد؛ در واقع پیرولیز یک فرآیند بسیار انرژی بر است و 

به همین دلیل خیلی خام تر از گازی سازی است.
 این روش یک گاز با کیفیت بسیار پایین تر تولید می کند که 
معمواًل از نظر ترکیبات پیچیده هیدروکربنی غنی است، ضمن 

بخش دوم
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در  نیز  پیچیده  بسیار  مایع  یک  اینکه 
 Rollinson and( می شود  تولید  آن  کنار 

.)20۱9 ,Oladejo

با   )P2P( پالستیک  به  تبدیل   
استفاده از پیرولیز و گازی سازی

سازی  گازی  و  پیرولیز  نهایی  هدف   
شیمیایی  )بازیافت   P2P منظور  به 
از  که  این است  پالستیک به پالستیک( 
گازی و نفتی به عنوان سنگ  محصوالت 
استفاده  جدید  پالستیک های  بنای 
و  سازی  گازی  ماهیت  گرچه  ا شود. 
مهندسی پیرولیز تولید محصوالت نفتی 
گازی با استانداردهای مورد نیاز تولید  و 
غیر  حتی  یا  سخت  بسیار  را  پالستیک 
پلیمریزاسیون  مرحله  می سازد.   ممکن 
شیمیایی  فرآیندهای  شامل  نیز  مجدد 

اضافه و همچنین نهاده انرژی است.

با   )P2F( سوخت  به  تبدیل   
استفاده از پیرولیز و گازی سازی

 تفاوت بین روش های P2P و P2F مصرف 
به  تبدیل  روش  در  آنهاست.  نهایی 
سوخت محصوالت پیرولیز و گازی سازی 
ک برای پاالیش نفت مورد  به عنوان خورا
استفاده قرار می گیرند. این بدان مفهوم 
نهایتًا خواهند  این محصوالت  که  است 
که روش  سوخت. به همین دلیل است 
عنوان  به  نمی تواند  سوخت  به  تبدیل 
ای ضایعات  اقتصاد چرخه  برای  روشی 
زیرا  گیرد:  قرار  استفاده  مورد  پالستیکی 

پالستیک جدید تولید نمی کند.
بین  تفاوت  که  است  مهم  بسیار   
پروسه  از  تولیدی  محصوالت  احتراق 

بعدی  استفاده  و  پیرولیز  و  سازی  گازی 
سوخت  جایگزین  عنوان  به  را  آنها  از 
برای نفت و فرآورده های آن را تشخیص 

دهیم.
به سرعت  اول محصوالت  مورد  در   
می سوزند،  کارخانه  همان  داخل  در 
برای  یا  آن ها  احتراق  از  ناشی  گرمای  و 
روشن کردن شعله یا برای تولید برق یا به 
مورد  انرژی های  از  برخی  مکمل  عنوان 
قرار می گیرد.  استفاده  مورد  پیرولیز  نیاز 
که صورت  این اقدام با هر هدف و نیتی 
بگیرد نهایتًا هدفشان سوزاندن محصول 

برای تولید انرژی است.
استخراج  سوخت های  که  وقتی   
شده از پالستیک ها برای استفاده بعدی 
تغییر  سوخت  بگیرند  قرار  نظر  مد  که 
شکل یافته به صورت مستقیم سوزانده 
به  و  می شود  ذخیره  بلکه  نمی شود 
انتقال می یابد.  کارخانه  از  محلی خارج 
برخی  به  هم  هنوز  سوخت ها  این 
استانداردهای  تا  دارند  نیاز  اقدامات 
به  کنند  رعایت  باالتر  بسیار  کیفیت  با 
ک  که به عنوان خورا عنوان مثال وقتی 
استفاده  مورد  گازسوز  موتورهای  برای 
 ;20۱7 ,.Kalargaris et al( می گیرند  قرار 

.)20۱۵ ,.Wong et al

تبدیل   / حاللیز فناوری های   
به مایع

توسط  پلیمریزاسیون  دی  جای  به   
ذوب  برای  متنوعی  حالل های  حرارت، 
پالستیکی  ضایعات  شکل  تغییر  یا 
خالص،  پلیمرهای  تولید  منظور  به 
استفاده  مورد  مونومر ها  یا  الیگومر ها 

فرآیند ها  این  از  بسیاری  اند.  گرفته  قرار 
که  می شوند  متعددی  مراحل  شامل 
فشارهای  از  استفاده  مشمول  معمواًل 
بسیار باال و درجه حرارت های بسیار باال 
تا 3۵0  بار  بین ۱00  در منطقه چندصد 
اینکه  ضمن  می شود،  سانتیگراد  درجه 
کاتالیزورها نیز استفاده می شود  انواع  از 
 ,Arturi et al  ;20۱6 ,.Al-Sabagh et al(

.)2020 ,Sherwood ;20۱8
این  چگونه  اینکه  مورد  در   
بندی  طبقه  را  جایگزین  فناوری های 
به  شاید  ندارد؛  وجود  نظر  اتفاق  کنیم 
پیچیدگی  از  ترکیبی  که  است  دلیل  این 
برخی  در  و  فرایند  همپوشانی  سیستم، 
موارد محدودیت های مربوط به مالکیت 

معنوی مانع می شود.

 خالص سازی بر مبنای حالل ها
 در این فرآیند در واقع هدف این است 
که پالستیک حل شود یا تبدیل به مایع 
پلیمری  ساختار  به  اینکه  بدون  شود 
روش  این  معمواًل  شود.  وارد  آسیبی  آن 
پالستیک های  جداسازی  منظور  به 
پلیمرهای خاص  و  یا جداسازی  ترکیبی 
از ترکیب های پالستیکی  انواع خاصی  از 
مورد استفاده قرار می گیرد. این عملیات 
که  است  ای  مرحله  چند  فرایند  یک 
و  ناخالصی ها  رنگ،  کسازی  پا شامل 
که بعد از آن فیلتراسیون،  آلودگی هاست 
پلیمر  نشینی  ته  و  مرحله ای  استخراج 
می شود  حالل  ضد  از  استفاده  با 

.)2020 ,Sherwood(
 انتخاب حالل مناسب می بایست به 
ک های همگن  طور خاص بر اساس خورا
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کاهش  گیرد.  صورت  هدف  ترکیبات  یا 
مفهوم  این  محصوالت  از  برخی  کیفیت 
بازیافت  پروسه  یک  پروسه  که  است 
این مورد بیشتر شبیه یک  و در  نیست 
زیرا محصوالت  بازیافت مکانیکی است، 
بازیاب  نامحدود  صورت  به  نمی توانند 
جایگزین  اصلی  پلیمر  با  کاماًل  یا  شوند 

.)20۱9 ,.Crippa et al( شوند
سمی نیز  آلودگی های  برخی   
بمانند  باقی  محصول  در  می توانند 
مواد  تبدیل  فرآیندهای  ضایعات  و 
باشند  ساز  مسئله  می توانند  شیمیایی 
پذیری  امکان   .)2020  ,Sherwood(

هم  هنوز  کاربردی  صورت  عملیات  این 
شفاف نیست.

دی پلیمریزاسیون بر پایه حالل
 فرایندهـــای دی پلیمریزاســـیون متنوعی 
کـــردن ضایعات پالســـتیکی در  برای حـــل 
حمـــام مایع بـــه منظور تولیـــد اولیگومرها 
یا مونومرها مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند. 
این حمام مایع شـــامل یـــک یا چند مایع 
مختلـــف اســـت کـــه نـــام آنهـــا را بـــه فرایند 
می دهنـــد: آب )خنثی، اســـید یا هیدرولیز 
گالیکـــول  آلکالیـــن(، متانـــول )متانولیـــز(، 

ک )آمونولیـــس( و  آمونیـــا گالیکولیـــس(،  (
آمینوهـــای مختلـــف )آمینولیـــس(. ایـــن 
فراینـــد معمـــواًل بـــا اســـتفاده از حـــرارت یا 
فشـــار باال یا با اســـتفاده از کاتالیـــزور انجام 
هیدروژناســـیون  از  اینکـــه  یـــا  می شـــوند، 
وترانس استوریزیسیون استفاده می شود.
 در میـــان همـــه روش هـــای بازیافت 
شـــیمیایی، ایـــن روش از همـــه جدیدتر 
کیفیـــت  مـــورد  در  اطالعـــات  و  اســـت 
محصـــول و مخـــارج انرژی از ایـــن گروه از 
تکنولوژی هـــا هنـــوز هـــم قابل دســـترس 

. نیست
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بخش خصوصی

شـــرکت پتروشـــیمی هنگلی یـــک شـــرکت 
در  شـــرکت  ایـــن  اســـت.   ۵00 فورچـــون 
ســـال 20۱6 بـــا موفقیت وارد بازار ســـهام 
داخلـــی شـــد و در تابلـــوی اصلـــی بورس 
هنگلـــی  گـــروه  گرفـــت.  قـــرار  شـــانگهای 
کننـــده این شـــرکت در  کنترل  ســـهامدار 

ســـال ۱99۴ تأســـیس شـــد. 
کـــرد و به  گـــروه از بافت شـــروع  ایـــن 
تدریـــج بـــه یـــک شـــرکت بیـــن المللـــی با 
توســـعه پاالیش نفت، پتروشـــیمی، مواد 
پلـــی اســـتر جدیـــد و کل زنجیـــره صنعت 
نســـاجی تبدیـــل شـــد. مجمـــوع درآمـــد 
 69۵.3  2020 ســـال  در  هنگلـــی  گـــروه 
کنون در بین ۵00  میلیارد یوان اســـت و ا
شـــرکت برتر جهـــان در رتبـــه 67، در بین 
۵00 شـــرکت برتـــر چینـــی در رتبـــه 2۱، در 
بیـــن ۵00 شـــرکت خصوصی چینـــی رتبه 
ســـوم و در بیـــن ۵00 شـــرکت تولیدی برتر 

چینـــی در رتبه ششـــم قـــرار دارد.

     در ماه مارس ســـال 20۱6، شـــرکت 
تولید فیبر شـــیمیایی هنگلی در جیانگ 
ســـو و همچنیـــن شـــرکت تولید ماشـــین 
آالت الســـتیک و پالســـتیک دالیـــان آغاز 
بـــه کار کردنـــد و طولـــی نکشـــید کـــه این 
شـــرکت ها نیز وارد بازار ســـهام شانگهای 

شدند.
پس از تکمیل ســـازماندهی مجدد و 
فهرســـت بندی، بـــه منظـــور اطمینان از 
قابلیت حفاظت از مواد خام باالدســـتی 
و دســـتیابی به هدف اســـتراتژیک تعیین 
شده در توســـعه کل زنجیره صنعتی این 
گـــروه هنگلی  شـــرکت، ســـهامدار اصلـــی 
بالفاصلـــه پـــروژه بـــزرگ پاالیـــش نفـــت و 

PTA خـــود را راه انـــدازی کرد.
کار پاالیش  در دسامبر 20۱7 کسب و 
و پتروشیمی این شـــرکت راه اندازی شد. 
و  دارایی هـــا  انتقـــال   ،20۱8 فوریـــه  در 
که  عرضه ســـهام جدیـــد به پایان رســـید 

فهرســـت بندی  تکمیـــل  نشـــان دهنده 
مـــواد  از  بورســـی  شـــرکت های  کلـــی 
پلی اســـتر جدیـــد تا زنجیره هـــای صنعت 

PTA، آروماتیـــک و پاالیشـــگاه بـــود.
چنـــد  دارای  پتروشـــیمی هنگلی 
شـــرکت تابعه اســـت  از جمله شرکت فیبر 
شـــیمیایی جیانگ ســـو هنگلی، شـــرکت 
شـــرکت  )دالیـــان(،  پتروشـــیمی هنگلی 
پاالیـــش و شـــیمیایی هنگلـــی )دالیـــان( 
و شـــرکت مـــواد اولیـــه فنـــاوری جدیـــد. 
فعالیـــت اصلـــی شـــرکت پاالیـــش نفـــت، 
پتروشـــیمی، آروماتیـــک، PTA، فیالمنت 
پلـــی اســـتر غیرنظامـــی، فیالمنـــت پلـــی 
مهندســـی،  پالســـتیک  صنعتـــی،  اســـتر 
فیلـــم پلی اســـتر و نیروی حرارتی و ســـایر 
زمینه هـــای صنعتی به ترتیب در ســـوژو، 
دالیان، ســـوچیان، نانتونـــگ و ینگکو در 

مقیـــاس بزرگ اســـت. 
شـــرکت پتروشـــیمی هنگلی در زمینه 

شرکت پتروشیمی هنگلی
معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطرح جهان: 
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ســـاخت و فروش ماشین آالت الســـتیک و پالستیک و قطعات 
مرتبـــط فعالیت دارد. این خط اختالط الســـتیک )پالســـتیک(، 
خط تقویم الســـتیکی )پالســـتیک(، هر ســـری دو آســـیاب رول، 
کســـتروژن پالســـتیکی تـــک/دو پیـــچ، خط آســـتر  خـــط تولیـــد ا
کســـتروژن جانبی آج/الستیک، سری  الستیک شـــعاعی، خط ا

پیـــن را ارائـــه می دهد.
کســـترودر تغذیـــه خنک کننـــده، خط تقویم تســـمه نقاله   ا
بـــرای فـــوالد، نایلـــون و الســـتیک، و همچنیـــن فیلـــم دمیـــده 
پالســـتیکی )تک الیـــه، چند الیـــه، بســـته بندی ســـنگینفیلم(، 

خـــط فیلـــم ریخته گری، سیســـتم ترکیـــب دو پیـــچ و خط پالت 
کســـتروژن بـــزرگ و غیـــره. این شـــرکت در آوریـــل ۱999  ســـازی ا

تاســـیس شـــد و دفتـــر مرکـــزی آن در دالیان، چین اســـت.

وضعیت شاخص های مالی شرکت 
پتروشیمی هنگلی

شـــرکت  مالـــی  شـــاخص های  آخریـــن  وضعیـــت   ۱ نمـــودار 
می دهـــد. نشـــان  را  پتروشـــیمی هنگلی 

کـــه در نمودار ۱ مشـــاهده می شـــود این شـــرکت  همانطـــور 
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در ســـال 202۱ از نظر شاخص های مالی 
در وضعیت بســـیار مناســـبی قرار داشته 
اســـت، به طوری که در این ســـال میزان 
 ۱7/8 حـــدود  در  شـــرکت  ایـــن  درآمـــد 
میلیـــارد دالر آمریکا، میـــزان دارایی های 
این شـــرکت بالغ بـــر 28/۴ میلیـــارد دالر 
آمریـــکا و میـــزان ســـود ایـــن شـــرکت ۱/9 

میلیـــارد دالر آمریـــکا بوده اســـت.

نمودار ۱- وضعیت درآمد، دارایی ها و سود شرکت پتروشیمی هنگلی در سال ۲۰۲۱

نمودار ۲- ظرفیت تولید شرکت پتروشیمی هنگلی دالیان، ۲۰۱5-۲۰۳۰

مجتمع پتورشیمی هنگلی دالیان
مجتمع پتروشـــیمی هنگلی دالیان یک مجتمع پتروشـــیمی فعال در لیائونینگ چین 
کـــرد و در حال حاضر  اســـت. این مجتمع در ســـال 2012 عملیات تجـــاری خود را آغاز 
ظرفیت فعال ســـاالنه 26.22 متر در هر ســـاعت اســـت. پیش بینی می شـــود ظرفیت 
آن در ســـال 2030 برابـــر با 26.22 میلیون تن در هر ســـاعت باقی بماند. کارخانه های 

این مجتمع توســـط پتروشـــیمی هنگلی )دالیان( اداره می شود.
: اســـید ترفتالیک خالص  محصـــوالت کلیـــدی تولید شـــده در این مجتمع عبارتنـــد از
کســـید اتیلـــن )EO( و غیـــره. اســـید  )PTA(، زایلن هـــا، اتیلـــن گلیکـــول )EG(، اتیلـــن، ا
ترفتالیـــک خالـــص )PTA( ســـهم عمـــده ظرفیـــت را بـــه خـــود اختصاص داده اســـت، 
یعنـــی 44/2 درصـــد از کل ظرفیت ســـاالنه مجتمع بـــا 11/6 میلیون تن در پاســـکال، 
پـــس از آن زایلن هـــا و اتیلـــن گلیکول )EG( بـــا 17/2 درصـــد )4mtpa/5( و 6/9 درصد 

)1mtpa/8( قـــرار دارنـــد )نمودار 3(.
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شـــرکت  عملکـــرد  ارزیابـــی 
ســـال  در  پتروشـــیمی هنگلی 

202 1
خصوصـــی  بخـــش  پتروشـــیمی هنگلی 
چین در ســـال جاری بـــه عملکرد بهتر از 
رقبـــای تحت کنتـــرل دولتی خـــود ادامه 
و  جدیـــد  پروژه هـــای  شـــروع  زیـــرا  داد، 
افزایـــش فروش مواد شـــیمیایی ســـود را 

بـــه باالترین حـــد خود رســـاند.
هنگلی که پاالیشـــگاه ۴00000 بشـــکه 
را اداره  در روز دالیـــان چانـــگ شـــینگ 
می کنـــد، در ســـال  حـــدود2020 ۱3/۴6 
( ســـود  میلیارد یوان )2/06 میلیارد دالر
به دســـت آورد که 3۴/3 درصد نســـبت 
گذشـــته افزایـــش یافته اســـت،  به ســـال 
زیـــرا درآمد با افزایـــش ۵۱/2 درصدی به 

۱۵2/۴ میلیارد یوان رســـیده اســـت.
تحلیـــل گـــران این شـــرکت معتقدند 
»پاســـخ  از  ناشـــی  ســـود  افزایـــش  کـــه 

کاهـــش قیمـــت جهانی نفت  قاطـــع« به 
و شـــروع چندیـــن پـــروژه شـــیمیایی در 

است. گذشـــته  ســـال 

نمودار ۳- سهم تولید محصوالت کلیدی در شرکت پتروشیمی هنگلی
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هنگلی پاالیشـــگاه دالیان خـــود را با 
۱29 درصـــد ظرفیـــت فـــرآوری نفت خام 
کرد  خـــود در ســـال گذشـــته راه انـــدازی 
و از وجـــود مـــواد اولیه فراوان بهـــره برد. 
انـــدازی  راه  بـــا  ایـــن شـــرکت همچنیـــن 
که  پـــروژه اتیلـــن ۱/۵ میلیون تنـــی خود 
از ســـه ماهه سوم ســـال 2020 آغاز به کار 
کرده اســـت، ســـود خـــود را به طـــور قابل 

توجهـــی افزایش داده اســـت.
نفت  ذخیره  مخازن  ساخت  هنگلی 
3/6 میلیون متر مکعبی را در مارس سال 
گذشته آغاز کرد تا از قیمت های پایین نفت 
کتبر عملیات کامل را با  بهره مند شود و از ا
کرد. این شرکت از آن  ظرفیت جدید آغاز 
زمان ظرفیت ذخیره سازی خود را دو برابر 
کرده و به حدود 6 میلیون تن رسانده است 
پیشی  مستقل  پاالیشگاه های  سایر  از  و 

گرفته است.
کوچک تری از تجارت  پاالیش بخش 
فروش  از  حاصل  درآمد  و  است  هنگلی 
مواد شیمیایی آن حدود ۴7 درصد از کل 
سال گذشته را تشکیل می دهد. با آنالین 
شدن پروژه های جدید، تولید محصوالت 
شیمیایی این شرکت در سال گذشته بیش 
از دو برابر شد و به 22/6 میلیون تن رسید.
بنزین،   - نفتی  محصوالت  تولید  اما 
دیزل و سوخت جت - با حدود ۱7 درصد 
 2/۵۵ به  قبل  سال  به  نسبت  کاهش 
که  میلیون تن رسید. این نشان می دهد 
هنگلی به تمرکز خود بر گسترش سهم خود 
از بازار محصوالت شیمیایی سودآورتر برای 
و  رونگ شنگ بخش خصوصی  با  رقابت 
سایر غول های محصوالت شیمیایی ادامه 

می دهد.

تولید اسید ترفتالیک خالص هنگلی 
 3/62 به  افزایش  درصد   36 با   )PTA(
شروع  با  گذشته  سال  در  تن  میلیون 
فعالیت دو واحد جدید 2/۵ میلیون تنی 
در سال PTA رسید. خروجی پلی استر آن 

در 2/66میلیون تن ثابت بود.
هنگلی در نظر دارد در نیمه اول سال 
2022 در حدود میلیون تن دیگر از ظرفیت 
جنوبی  استان  در  هوئیژو  در  را   PTA
و ظرفیت  بیاندازد  به جریان  گوانگدونگ 
کل PTA خود را به حدود ۱6/6 میلیون تن 
در سال برساند. رکورد سود این شرکت در 
رقابت با دو شرکت بزرگ انرژی تحت کنترل 
دولتی چین، پتروچاینا و سینوپک است که 
در سال گذشته به ترتیب ۵8 و ۴2 درصد 

کاهش سود را ثبت کردند.

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره150||آذرماه1400

41



گرچـــه قیمـــت اســـتایرن آســـیا در مـــاه  ا
کتبـــر بـــه دلیـــل کاهـــش عرضـــه افزایش  ا
یافتـــه بـــود، رونـــد افزایـــش قیمـــت آن از 
شـــروع مـــاه دســـامبر برعکـــس شـــد، زیرا 
برخی از تولیدکنندگان منطقه ای شـــروع 

کردند. بـــه عرضـــه در بـــازار 

استایرن منومر چیست؟
بـــا  آلـــی  اســـتایرن مونومـــر یـــک ترکیـــب 

فرمـــول شـــیمیایی  C8H8 اســـت کـــه به 
صـــورت صنعتـــی از هیدروژن زدایی اتیل  
بنـــزن تولیـــد می شـــود. بـــه طـــور عمـــده 
دارای تمایـــل زیـــاد بـــه فرآیند بســـپارش 
مولکـــول  یـــک  آن  طـــی  کـــه  )فرآینـــدی 
واحـــد بـــا اتصـــال بـــه مولکول هـــای دیگر 
به یـــک مولکول بـــزرگ چندگانـــه تبدیل 
در  مونومـــر  اســـتایرن  اســـت.  می شـــود( 
کـــه یـــک  تولیـــد مونومـــر پلـــی اســـتایرن 

پالســـتیک مهم اســـت و در فرآیند ســـنتز 
رزین هـــا بـــکار مـــی رود.

گروهـــی از ترکیبـــات  اســـتایرن عضـــو 
شـــیمیایی اســـت که به طور گســـترده در 
دســـته بنـــدی ترکیبـــات ارگانیـــک وینیل 
دوگانـــه  پیوندهـــای  بـــا  )مولکول هایـــی 
می گیرنـــد.  قـــرار  کربـــن(  اتم هـــای  بیـــن 
کاتالیســـت شـــیمیایی  تحت فرآیندهای 
ترکیبـــات این مـــاده باز می شـــود و به اتم 

صنایع تکمیلی

کاهش قیمت ها  مازاد عرضه استایرن توسط چین باعث 
در سال ۲۰۲۱ شد.  عرضه استایرن جهانی ممکن است که 
در سال ۲۰۲۱ با نوسانات بسیاری مواجه شود زیرا ظرفیت 

میزان  مورد  در  نااطمینانی  و  می یابد  افزایش  آسیا  تولید 
تقاضا باعث می شود که افقی برای بهبود در صورت ادامه 

پاندمی وجود نداشته باشد.
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کربـــن یـــک مولکول اســـتایرن منومر دیگر متصل می شـــود. این 
اتصال هـــای جدیـــد منومـــر پلی اســـتایرن تولید می کننـــد که در 
آن هـــزاران اتـــم کربـــن اســـتایرن بـــه یکدیگـــر متصل شـــده اند.

کاربرد منومر استایرن
بیـــش از نیمـــی از شـــرکت های تولیدکننـــده منومـــر این مـــاده را 
در تولیـــد مونومـــر پلـــی اســـتایرن کـــه یک پالســـتیک شـــفاف با 
قابلیت هـــای باال در زمینه فرم گیری و ســـاخت انواع پالســـتیک 
اســـت اســـتفاده می کننـــد. مابقـــی اســـتایرن مونومرهـــا توســـط 
بـــا دیگـــر مـــواد ماننـــد  کننـــده در ترکیـــب  شـــرکت های تولیـــد 
 … و    )butadiene( بوتادیـــن  و    )acrylonitrile( کریلونیتریـــل  ا
کوپلیمـــر  در جهـــت تولیـــد پالســـتیک های مهندســـی ســـخت 

می شـــوند. از جملـــه کاربردهـــای ایـــن مایـــع می توان بـــه تولید 
کـــه نیاز  الســـتیک، پشـــم شیشـــه، لوله، قطعات خـــودرو و قایق 
بـــه عایق بنـــدی دارد، ظـــروف غـــذا و مـــوارد دیگـــر اشـــاره کرد.

ادامـــه  آســـیا  اســـتایرن  تولیـــد  ظرفیـــت  رشـــد 
داشـــت خواهـــد 

 گســـترش ظرفیـــت تولید اســـتایرن چیـــن در ســـال 202۱ باعث 
می شـــود که عرضه بازار بـــه اندازه 6/88 میلیـــون مترمکعب در 
ســـال افزایـــش یابد و ایـــن امر نیز بـــه نوبه خود عرضه اســـتایرن 
آســـیا را افزایش خواهـــد داد، این در حالی اســـت که تقاضا برای 
گر  ایـــن مـــاده شـــیمیایی هنـــوز از عرضـــه عقب مانـــده اســـت. ا
میـــزان تقاضا بـــه همین مقدار باشـــد احتمال کاهـــش تولید در 

تحلیل بازار جهانی تحلیل بازار جهانی 
استایرن در سال استایرن در سال ۲۰۲۱۲۰۲۱ و  و 

پیش بینی سال پیش بینی سال ۲۰۲۲۲۰۲۲
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ماه هـــای آینده وجـــود دارد.
 از جملـــه کارخانه هـــای جدید که به 
ظرفیت تولید اســـتایرن اضافه شـــده اند 
عبارتنـــد ازکارخانه تولید مواد شـــیمیایی 
ژی ژانـــگ  با ظرفیت تولید بیـــش از ۱/2 
میلیـــون متر مکعب در ســـال، ســـی. ان. 
او. او. ســـی. شـــل  بـــه میـــزان 6۵0 هـــزار 
کارخانـــه مـــواد  متـــر مکعـــب در ســـال و 
شـــیمیایی وانهـــوآ  بـــه میـــزان 6۵0 هـــزار 

در ســـال. مترمکعب 
اســـتایرن  بـــازار  فعـــاالن  از  یکـــی   
می گویـــد بـــه دلیـــل رقابـــت بیـــش از حد 
در بـــازار، عرضـــه کنندگانـــی کـــه ســـاختار 
هزینه هـــای قابـــل قبولـــی دارنـــد از مزیت 

برخـــوردار خواهنـــد شـــد.
 در همیـــن حـــال به احتمـــال زیاد به 
دلیـــل تعمیـــر و نگهـــداری کارخانه هـــای 
ســـال 202۱  اول  نیمـــه  در  ســـایر  تولیـــد 
میـــزان تولیـــد اســـتایرن بـــه طـــور قابـــل 
توجهـــی کاهـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد و به 
همیـــن دلیـــل ممکـــن اســـت قیمت هـــا 
کنـــد. عـــالوه بر ایـــن، این  افزایـــش پیـــدا 
که اختالف بین قیمت  اتفاق باعث شـــد 
اســـتایرن چیـــن و قیمت هـــای  داخلـــی 
و  کنـــد  پیـــدا  کاهـــش  المللـــی  بیـــن 
متقاضیـــان بیـــن المللی اســـتایرن چین 

کند. پیـــدا  افزایـــش 
 ضمنـــا تقاضـــای چیـــن بـــرای لـــوازم 
خانگـــی و تولیـــد اتومبیـــل در نیمـــه اول 
از  یکـــی  داشـــت.   افزایـــش   202۱ ســـال 
اســـت  معتقـــد  اســـتایرن  بـــازار  فعـــاالن 
کـــه بـــه دلیـــل ســـودآوری بـــاال در صنایع 
پایین دســـتی و نرخ های باالی عملیاتی 
اســـتایرن  خریـــداران  صنعـــت  ایـــن  در 

ممکـــن اســـت که عوامـــل دیگـــری به جز 
قیمت ها را نیـــز در تقاضای خود در دوره 
بهبـــودی اقتصادی در نظـــر بگیرند. مثاًل 
کـــه متقاضیـــان اســـتایرن  ممکن اســـت 
کـــه مقادیـــر معتنابهی از  ترجیـــح بدهند 
کارگوهـــای اســـتایرن را بـــا قیمت های باال 

کنند. خریـــداری 
در  اســـتایرن  بـــازار  فعـــاالن  از  یکـــی   
هند می گویـــد که هند به عنـــوان دومین 
کشـــور بزرگ وارد کننده استایرن به دلیل 
کمبود عرضه در اواســـط ماه ژانویه ســـال 
202۱ با مشـــکل مواجه شد. احتمااًل این 
کـــره جنوبی  مشـــکل بـــا افزایـــش عرضـــه 
حل خواهد شـــد. اخیـــرًا بـــه دلیل برخی 
مشـــکالت مربوط بـــه صنایع باال دســـتی 
کـــره جنوبـــی عرضه اســـتایرن این کشـــور 

در بـــازار جهانـــی کاهـــش یافته بود.
گرچـــه قوانیـــن و مقـــررات جدیدی   ا
که دولـــت هند برای واردات اســـتایرن در 
مـــاه مهـــر 202۱ وضع کرده اســـت ممکن 
کـــه مشـــکالت مربـــوط بـــه تهیه و  اســـت 
واردات اســـتایرن در کشور هند را افزایش 
دهد. بـــا این وجـــود مهلت نهایـــی برای 
بـــرآورده  بـــرای  اســـتایرن  صادرکننـــدگان 
توســـط  کـــه  نیـــاز  مـــورد  کیفیـــت  کـــردن 
اســـتانداردهای دفتـــر ملـــی هنـــد تعیین 
می شـــود، احتمـــااًل تمدید خواهد شـــد.

آمریـــکای  اســـتایرن  بـــازار 
صـــادرات  پایـــه  بـــر  شـــمالی 

اســـت شـــده  اســـتوار 
 پـــس از اینکـــه قیمـــت اســـتایرن در مـــاه 
نوامبـــر ســـال 2020 بـــه باالتریـــن ســـطح 

گذشـــته رســـید  خـــود در طـــول ۱8 مـــاه 
متخصصـــان بـــازار اســـتایرن بر ایـــن باور 
که ایاالت متحـــده آمریکا در میانه  بودند 
نااطمینانی های موجـــود در مورد تقاضا 
ک بنـــزن در واقع  بـــرای اســـتایرن، خـــورا
که  سرنوشـــت قیمت هـــای نقدی اســـت 
آینده اســـتایرن در ایـــاالت متحده آمریکا 

را رقـــم خواهد زد.
بهره بـــرداری  پاندمی کرونـــا   
تحـــت  را  اســـتایرن  پلـــی  تولیدکننـــدگان 
تاثیـــر قـــرار داد زیـــرا تقاضـــا بـــرای بســـته 
بندی مواد غذایـــی و خدمات مربوط به 
آن بـــه دلیل تغییر رفتـــار مصرفی افزایش 
کـــه  کـــرد. فعـــاالن بـــازار معتقدنـــد  پیـــدا 
قیمت هـــای نقدی اســـتایرن به شـــدت 
بـــر روی قیمت هـــای حمـــل و نقـــل بین 

گذاشـــت. المللـــی تاثیـــر خواهـــد 
گرچـــه برخـــی از مبادله گران معتقد   ا
کـــه برنامه ریـــزی برای رشـــد تولید  بودند 
اســـتایرن طبق برنامه پیـــش نرفت و این 
ممکـــن اســـت بـــازار عرضـــه جهانـــی را در 
ســـال 202۱ تحـــت تاثیـــر قـــرار بدهـــد، اما 
تغییـــرات مربوط بـــه تولیـــد کارخانه ها در 
کره جنوبـــی، تایـــوان، ژاپـــن و خاورمیانه 
بـــرای  آســـیا  تقاضـــای  میـــزان  توانســـت 

کند. واردات آمریکایـــی را حفـــظ 

بـــه  اروپایـــی  گـــران  معاملـــه 
دنبـــال تخفیف های بیشـــتر در 

هســـتند  2021 ســـال 
سال  در  اروپا  استایرن  مونومرهای  بازار   
202۱ نیز در میانه نگرانی های ناشی از ادامه 
بحران کرونا همچنان با افول و نااطمینانی 
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در  ظرفیت های  واقع  در  این  و  روبروست 
حال رشد آسیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برای  تخفیف  خاص  طور  به 
عنوان  به  استایرن  قراردادی  قیمت های 
هر  که  قابل چانه زنی سالیانه  یک درصد 

تحت  را  اروپا  قراردادی  قیمت های  ماه 
تاثیر قرار می دهد، هنوز هم مورد بحث و 
بررسی است و سناریوهای مختلفی برای 

آن طراحی شده است. 
 از یک سو این تخفیف ها هم ممکن 

یا  باشد  داشته  ادامه  همچنان  است 
دیگر  سوی  از  و  کند  پیدا  کاهش  حتی 
استایرن  تولیدکنندگان  که  است  ممکن 
به دنبال سود بیشتر تخفیف های خود را 

کاهش دهند.

منبع: S&P Global Plattsنمودار ۱- قیمتهای جهانی استایرن و افزایش تقاضا برای صادرات ایاالت متحده آمریکا
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ترجمه

کوچک تر از استراتژی های پیشگیرانه به منظور توسعه خارجی به عنوان رهبران شبكه ها  با این حال، یک بخش 
اتخاذ می گردد. SMEs به عنوان رهبران شبكه در منبع خوشه ها و وابسته به شبكه های محلی نهادینه شده اند که 
آنها را با منابع مكمل ارائه می دهند. ما ادعا می کنیم که این وابستگی متقابل بین منابع یک شرکت و توسعه انكشاف 
که SMEs درزمان بین المللی شدن اتخاذ می کنند، باید منعكس شود. این مقاله،  گزینه های استراتژیک  صنعتی در 
از طریق تلفیق و ارزیابی طیف گسترده ای از گزینه های استراتژیک SME و به توسط ارائه استراتژی های رقابتی فعال 
اتخاذ یک  گرفته است. امكان پذیری  که هر دو امكان پذیر و موثر هستند، صورت  SME ها در عرصه بین المللی 
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 
شبكه های خوشه ای، انجام می شود. ما شكاف تحقیق در ارزیابی نتایج استراتژی های بین المللی SME و در تلفیق 

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

کلیدی - SMEها؛ خوشه؛ بین المللی سازی؛ استراتژی رقابتی؛ شبکه ها؛ همکاری کلمات 
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ی های بین المللی  ی های بین المللی استراتژ استراتژ
پیش کنشگرایانه در پیش کنشگرایانه در 
شرکت های کوچک و شرکت های کوچک و 
متوسط )متوسط )SMESME(خوشه ای(خوشه ای

قسمت سوم 

اسـتراتژی های  هزینـه  گزینه هـای  ارزیابـی   .5
SMEs بـرای  المللـی  بیـن  رقابتـی 

SMEs گزینه های هزینه برای 5.۱ ارزیابی امکان سنجی 
اتفاق  به  قریب  کثر  ا  ، بیشتر یا  گذشته  دهه  دو  طول  در 
به  ای  خوشه  شرکت های  المللی  بین  رقابتی  استراتژی های 
)ماریوتی، موتینلی  اند  کارآیی هزینه ها، معطوف شده  سمت 
آمیغینی،  2008؛  همکاران،  و  پروپیس  دی  2003؛  پیستلو،  و 
لئون و رابلوتی، 20۱۱(. اولین تالش برای برای دستیابی به این 
کارآمدتر مانند اتوماسیون  ، تمرکز بر روی روش های تولید  امر
با  فرایند  نوآوری های  این   .)2006 کال،  )ژا بود  مکانیزاسیون  و 
هدف حفظ عملیات در منطقه و بین المللی شدن در قالب 
موجود  مشکالت  دلیل  به  می شود.  اعمال   ، صادرات  شکل 

عمیق  تعمق  و  تولید  و  المللی  بین  بازاریابی  سازماندهی  در 
به  مایل  طبیعی  طور  به   SMEs محلی،  تولید  شبکه های  در 
اتخاذ این روش هستند )ماریوتی، میکوچی و مانتانارو، 200۴؛ 
، واسیلیو و فالون، 20۱۱(. با این  کاالنتاریدیز هسو و لین، 20۱۱؛ 
حال، بهره وری هزینه از طریق مکانیزاسیون در تمام صنایع، 
کارائی ندارد. به عنوان مثال، در برخی از صنایع دستی سنتی، 
بزند  آسیب  برند  و  شده  درک  کیفیت  به  این  است  ممکن 
)کریستانالو و تاتارا، 20۱۱؛ دی اوتای، 2009؛ هسو ولین، 20۱۱(. 
گستردگی، روند  عالوه بر این،با تبدیل شدن به استانداردها و 
نوآوری نمی تواند اثربخشی ترکیبی را از اعمال مکانیزاسیون و 
مکان های خارجی  در  را  پایین  هزینه  بر  مبتنی  تولید  عوامل 

داشته باشد )ایوارسون و الواستام، 20۱۱(. 
در جستجوی مزایای هزینه در ورودی های تولید، اشکال 
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به  می شود.  اعمال  ای  خوشه  ارزش  زنجیره  انتقال  مختلف 
طور کلی تقسیم حالت های جابجایی شامل فرم های انتخابی 
2006؛  بیگرو،  200۴؛  امرن،  و  ماریوتی   ، )براور است  تکراری  یا 
ماریوتی، میوکچی و موناتانارو، 200۵(. جابجایی انتخابی فقط 
مربوط به بعضی از مراحل تولید مبتنی بر ارزش افزوده است، 
استاندارد  قطعات  تولید  یا  مونتاژ  استاندارد،  پردازش  مانند 
یک  عنوان  به   .)2006 بیگرو،  آورمین،  200۴؛  ماریوتی،   ، )براور
بازاریابی،  باالتر  افزوده  ارزش  و  توابع  و  فشرده  دانش  نتیجه، 
تولید  و  طراحی  توسعه،  و  تحقیق  ارزش،  زنجیره  هماهنگی 
پیشرفته هنوز هم در خوشه منبع انجام می شود )آمیغینی و 
همکاران، 20۱۱؛ کاترینی، 20۱۱؛ دی پروپیس و همکاران، 2008؛ 

مازنتی و همکاران، 20۱۱(. 
برون سپاری خارج  از  به طور طبیعی  انتخابی  جابجایی 
کشور مواد خام و مولفه ها و در برون سپاری پردازش خارج  از 

به  ناشی شده است؛   ، فراساحلی غیرفعال  و سپس،  کشور  از 
شرکت های  از  مستقیم  خارجی  گذاری  سرمایه  مثال،  عنوان 
)ماریوتی،  است  برآمده  مشترک،  گذاری های  سرمایه  یا  تابعه 
2003؛  اتسوکا،  و  سونوب  یامامورا،  200۴؛  موناتارا،  و  میوکچی 

مسینی و همکاران، 20۱0(. 
به  بازارهای خارجی  به  ورود سرمایه  بر  مبتنی  گزینه های 
که  کلی امکان پذیری کمتری برای SMEs فراهم می اورند  طور 
بین  در عرصه  را  کشور  از  برون سپاری خارج  به طور معمول 
دی  20۱۱؛  تاتارا،  و  )کریستانالو  می کنند  دنبال  خود  المللی 
مازینتی  20۱0؛  همکاران،  و  مسینی  لی،20۱2،  2009؛،  ائتاتی، 
در  منابع  محدودیت  با  نیز  انتخاب  این   .)20۱۱ همکاران،  و 
گذاری باال، مقیاس کوچک عملیات نسبت  مواجهه با سرمایه 
به سرمایه گذاری مورد نیاز و نیاز به انعطاف پذیری در بازارهای 
ک یا غیرقابل اعتماد در بازارهای خارجی، توجیه شده  خطرنا
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است )وروال و همکاران، 20۱0؛ دیز ویال، 20۱0؛ لئو و همکاران، 
گوستینو و همکاران،  کسپوزیتوالنگا و همکاران، 20۱۱؛ ا 2003؛ ا
20۱۵؛ مسینی و همکاران، 20۱0(. این ها استثناهایی هستند 
کار  به  خود  سهام  مشارکت  در  اغلب  متوسط  شرکت های  که 
سپاری  برون   .)200۴ موناتارو،  و  میوکچی  )ماریوتی،  می روند 
برون مرزی، یک انتخاب بسیار مناسب و طبیعی برای خوشه 
خوشه های  در  کمیت  حا این  از  استفاده  آنها  است.   SMEs
شدن  المللی  بین  زمان  در  آن  تکرار  به  تمایل  و  خود  منبع 
و  مسینی  20۱۵؛  همکاران،  و  گوستینو  )آ اند  کرده  تجربه  را 

همکاران، 20۱0(. 
شرکت ها  که  می گیرد  صورت  زمانی  تکراری  جابجایی 
به مکانی جدید  ارزش  زنجیره  کل  یا  و  کثریت  ا به سمت یک 
غیرفعال،  مرزی  برون  یا  و  فراساحل  سپاری  برون  اساس  بر 
 .)2006 کال،  ژا 2008؛   ، سملینگر 2006؛  )بیگرو،  می کند  حرکت 

همانطور  غیرفعال(  مرزی  )برون  سهم  بر  مبتنی  حالت های 
کمتر قابل قبول  گرفت در این مورد  که پیشتر مورد بحث قرار 
امکان سنجی  دهنده  نشان  فراساحل،  سپاری  برون  است. 
گزینه  این  امکان سنجی  به حالت های مالکیت است.  نسبت 
را  آنها  که  محلی،  ارتباطات  در   SMEs به  وابستگی  دلیل  به 
کمتر متمایل به اتخاذ جدایی رادیکال از انباشتگی های والد 
خود می کند در مقایسه با شرکت های بزرگ، باال نیست )دی 
پروپریس و همکاران، 2008؛ مازنتی و همکاران، 20۱۱؛ سوریا، 
بین  رقابتی  استراتژی های  گزینه های  لیونگ، 20۱2(.  و  شارما 
اعمال  گانه  جدا صورت  به  می تواند  هزینه  بر  مبتنی  المللی 
شود و یا می توانند توسط شرکت ها ترکیب شوند )جدول 2(. 

برای  اهداف  با  رابطه  در  هزینه  گزینه های  ارزیابی   5.۲
جلوگیری از قفل شدن برای حفاظت و توسعه مهارت های 
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هسته ای خوشه
دستیابی  توسط  به  قفل شدن  از  اجتناب  منظور  به  اهداف 
از منطقه و حفاظت و  به منابع ملموس و غیرملموس خارج 

توسعه مهارتهای اصلی خوشه منبع، متفاوت هستند. 
گزینه صادرات بر اساس صرفه جوئی ناشی از مکانیزاسیون 
مراحل  برخی  حتی حذف  یا  کاهش  به  معموال  اتوماسیون  و 
آوری  با سیستم فن  این  و  ، منجر می شود  تولید  در سازمان 
کال، 2006(. این  ، جایگزین می شود )ژا پیشرفته تر و یکپارچه تر
گزینه از سهام خوشه ای دانش محافظت می کند، اما ارتباطات 
و  )فلزنسزتین  نمی کند  ایجاد  را  دانش  تبادل  برای  خارجی 
و  کاالنتاردیز  200۴؛  پیتروبلی،  و  گیوریری  20۱۵؛  همکاران، 
در  توانایی  یا عدم  قفل شدن  از  نتیجه،  در   .)20۱۱ همکاران، 
مکان های  از  ناشی  اثربخشی  چالش های  با  شدن  مواجهه 
)هسو   Shetou Taiwanese hosiery منطقه  مانند  هزینه،  کم 
ولین، 20۱۱(، جلوگیری نمی کند. منطقه شوتو، سیستم تولید 
نمی دهد  تغییر  خارجی  نوآوری  سمت  به  حرکت  با  را  خود 
نمی کند.  نشینی  عقب   ، تر پایین  ارزشی  عملکردهای  از  و 
توانایی  عدم  هزینه،  رقابت  به  رسانی  آسیب  به  منتهی  این 
منابع  از  برداری  بهره  و  ارتقاء محصول  در  گذاری  سرمایه  در 

موجود می گردد )هسو و لین، 20۱۱(.
)HF(، امکان سنجی باال برای SMEs؛ )MF(، امکان سنجی 
برای  تر  پایین  امکان سنجی   ،)LF( SMEs؛  برای  متوسط 
نیافته؛  تحقق  هدف   ،)-( یافته،  تحقق  هدف   ،)+(.SMEs

)-.+(، تا حدی تحقق یافته
گزینه ۱ و  برون سپاری فراساحل براساس انتخاب مجدد )
فعالیت های موجود  از عناصر  برخی  که  بدان معنی است   )2
از  در مکان های جدید  اما  اجرا شده است،  بیشتر در خوشه 
که نشان دهنده مزایای هزینه در یک منطقه  کنندگان  تامین 
خاص است، خریداری شده است )کرستانلو و تاتارا، 20۱۱؛ دی 
اتاتی، 2009؛ لی، 20۱2(. این گزینه از هدف به منظور محافظت 
که  گردد چرا  ای خوشه حمایت  توسعه مهارت های هسته  و 
فعالیت هایی با ارزش باالتر عمدتا در تجمع، حفظ می شوند 
فعالیت های  کسینان، 2007(.  20۱۱؛ سا و همکاران،  )آمیغینی 
بین  رقابت های  برای  آنها  که  ، همانطور  باالتر ارزش  بر  افزوده 
محصول  سازی  اختصاصی  یا  و  ای  منطقه  تولید  در  المللی 
 ، هستند  مفید  تطابق،  و  گی  ویژ پیچیدگی  و  خدمات،  یا 
، 2007؛  گرتلز مهارت های هسته ای خوشه را افزایش می دهند )
پاولینک، 20۱2(. بنابراین، حفظ آنها در خوشه از نشت دانش، 
جلوگیری می کند. با این حال، ظرفیت برون سپاری فراساحل 
می کند  جلوگیری   ، برون سپاری  نوع  به  بسته  قفل شدن،  از 
گرفی و همکاران، 200۵(. در مورد برون سپاری فراساحل مواد  (
و مولفه ها و زمانی که کاال، دارای قابلیت های تامین کننده برتر 
را  تری  و عمیق  تر  نزدیک  تعامل  ، شرکا  باشد  باال  پیچیده،  و 
و  )امیغینی  می دهند  ارائه   ، دانش  تبادل  تسهیل  منظور  به 
 ، کاسمانو و همکاران، 20۱0؛ سملینگر همکاران، بیگرو، 2006؛ 
معمول  طور  به  اطالعات  نشت  تهدید   .)  20۱۱ تانگ،  2008؛ 

جابجایی مجددتولید در خوشههزینه
انتقال انتخابی 
توابع ارزش 

افزوده پایین تر

جابجایی 
تکراری

صادرات حمایت شده به توسط 
مکانیزاسیون

)۱(برون سپاری 
فراساحل مواد 
خام و شرکت ها

)2(پردازش برون 
سپاری فراساحل

)3(برون 
سپاری غیرفعال 
)عملیات های 

انتخابی (

)۴(برون سپاری 
فراساحل

فراساحل 
غیرفعال

SMEs امکان سنجی برایHFHFHFLFMFLF

۱ .OBJ--.+-.+

2 .OBJ++++-.++

جـــدول ۲: گزینه هـــای هزینـــه، امـــکان پذیر بودن آنها توســـط SME ها و اجـــرای اهداف بـــرای )۱( جلوگیری از قفل شـــدن و )۲( حفاظت و توســـعه 
صالحیت های هســـته خوشه
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متوسط  و  پیشرفته  خدمات  و  محصوالت  بیشترین  حفظ  با 
دنبال  به   .)2007 کسنیان،  )سا می یابد  کاهش  منبع،  درون 
در  لومباردی  پیشرفته  فناوری  در صنعت  الگو، شرکت ها  این 
استفاده از برون سپاری فراساحل، انتخابی بودند و به عنوان 
تهدید  والد،  تجمع  در  سپاری  برون  و  ثانویه  فعالیت  یک 
می شدند )امیغینی و همکاران، 20۱۱(. برون سپاری فراساحل 
و  پایین  فناوری  دارای  کاالها  که  زمانی  اجزاء  و  ساده  مواد 
می افتد  اتفاق   ، هستند  متوسط  کننده  تامین  قابلیت های 
و شرایط  فنی  پارامترهای  انتقال یک طرفه  معموال شامل  که 
کنندگان  تامین  به  غالب  شرکت  سوی  از  شده  تجویز  توافق 
 ، گریفی و همکاران، 200۵؛ هامفری و اشمیتز قراردادی است )
غیر  ضمنی  دانش  شامل  معموال  تبادلی  چنین   .)2002،200۴
رسمی را  اطالعات  و  فناوری  استانداردهای  اما  رسمی نیست، 

ترجیح می دهد )مازنتی و همکاران، 20۱۱(.
صادرات  از  متشکل  فراساحل  برون سپاری  پردازش 
پردازش  واسطه ها  توسط  به  آنها  که  جایی  است،  ورودی ها 
خوشه  وارد   ، تولید  فرایند  تکمیل  برای  مجددا  و  می شوند 
کنترل   ، کشور از  خارج  از  مستقیم  طور  به  یا  و  می شوند، 
که  چرا  می کند  تحریک  را  نزدیک  همکاری  این  می شوند. 
مستلزم ورودی از سوی تامین کننده برای توسعه فرایند تولید 
به  بستگی  نیز  دانش ضمنی  تبادل  برای  فرصت هایی  است. 
دارد  فرعی  قراردادی های  قابلیت های  و  فرآیند  پیچیدگی 
، 2002، 200۴(. به  گریفی و همکاران، 200۵؛ هامفری و اشمیتز (
طور خاص، در مورد پیچیدگی باالتر فرایندها و قابلیت تامین 
کننده، یک شریک خارجی نیاز به دانش ورودی ها و فرآیند و 
به مشتری  بنابراین  رادارد.  روند  این  بهبود  همچنین فرصت 
کاترینی، 20۱۱؛  خود نیز کمک می کند )کریستانلو و تاتارا، 20۱۱؛ 

کی، 20۱۱(.  گیوریری و پیتروبلی، 200۴؛ لیبرا
)فراساحل  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  مورد  در 
شرکت   ،)3 گزینه  ( جابجایی  انتخاب  گزینه  در   ) غیرفعال 
را  آن  اما  اجرا می کند،  را  ارزش  زنجیره  از  همچنان یک عنصر 
به یک  آنجا  که در  والد، پیاده سازی می کند  از خوشه  خارج 
فراساحلی   .)20۱۱ )تانگ،  می شود  تبدیل  کارآمد  نا فعالیت 
گذاری  )سرمایه  خارجی  گذاری  سرمایه  بر  مبتنی  غیرفعال، 

شبکه  یک  ایجاد  شامل  که  است   ) سبز حوزه  یا  مشترک 
با محیط محلی جدید  نزدیکی  ارتباط  که  می باشد  مشارکتی 
همین  به   .)2008 همکاران،  و  پروپیس  )دی  می کند  ایجاد 
و  مدت  طوالنی  همکاری  برای  انداز  چشم  یک  این  ترتیب، 
که امکان دسترسی به منابع داخلی  ، را ارائه می دهد  عمیق تر
ملموس و غیرملموس را ممکن می سازد. فعالیت های مبتنی 
از منطقه منتقل شده اند در حالی  بر ارزش افزوده به خارج 
در  دارند  باالتری  مهارت های  به  نیاز  که  فعالیت هایی  که 
از دست دادن  بنابراین، خطر   . اند  تجمع منبع، حفظ شده 
که همچنان  رقابتی است  مزیت  بر  انتقادی  پیشرفته،  دانش 
گیوریری و  محدود است )لی، 20۱2؛ موناری و همکاران، 20۱۱؛ 

پیتروبلی، 200۴(. 
برای  هم  کلی  طور  به  انتخابی  جابجایی  پیامدهای 
که آن را انجام می دهند و برای کل خوشه، مثبت  شرکت هایی 
پیشرفته  فعالیت های  حفظ  امکان  این،  که  طوری  به  است 
فشرده  دانش  صنایع  سمت  به  محلی  ارتقاء  و  خوشه  در  تر 
فراهم  را  است  دشوار  و  و  بادوام  مزیت  از  تقلیدی  که  بیشتر 
دست  از  چالش  این،  مدت،  بلند  یا  مدت  کوتاه  در  می آورد. 
به  نیاز  که  ای  شبکه  شرکای  و  فعلی  کنندگان  تامین  دادن 
تجدیدکردن نمایه های صنعتی خود در فعالیت های با ارزش 
همکاران،  و  )امیغینی  می کند  ایجاد  را  دارند  بیشتر  افزوده 
لباس  انتخابی،  جابجایی  مثبت  تاثیر  از  نمونه هایی   .)20۱۱
و   )2006 بلوسی،  و  )سامارا  ایتالیا  در   Montebelluna ورزشی 
تجمع فناوری باال در والی سیلیکون در ایاالت متحده آمریکا 
است )لی و سانکسنان، 2008؛ سانکسنان، 2007(. این موارد 
تکنولوژیکی  پیشرفت  در  که  است  نشان دهنده خوشه هایی 
گی هر دو برون سپاری فراساحل  متفاوت هستند، اما آنها ویژ
یا عملکردهای  تر و  پایین  افزوده  ارزش  و فراساحلی غیرفعال 
در  هستند.  دارا  را  پایین  هزینه  با  توابعی  در  شده  استاندارد 
برون سپاری  یونان،  و  رومانی  در  تولید   ،Montebelluna مورد 
و  سیلیکون  والی  الکترونیکی های  که  حالی  در  بود  شده 
برون سپاری  هند،  و  تایوان  چین،  در  کامپیوتری  شرکت های 
نشده بود )سامارا و بلوسی، 2006؛ استروگن، 2002؛ استروگن، 
دو  هر  در   .)2008 کسنان،  سا و  لی  2007؛  کسنان،  سا 2003؛ 

ماهنامهپیامپتروشیمی||شماره150||آذرماه1400

51



طراحی  مهندسی،  فعالیت های  بر  متمرکز  شرکت ها  مورد، 
فراساحلی  بودند.  نوآورانه  فناوری های  تولید  و  بازاریابی  و 
فرایند  بهتر  کنترل  منظور  به  جابجایی ها،  این  در  غیرفعال 
بر  عالوه  بودند.  شده  هدایت  محلی،  منابع  استثمار  و  تولید 
دوطرفه  تبادالت  شدید،  شدن  المللی  بین  شرکت ها،  این، 
تجربه و روال ها با تامین کنندگان خارجی را دنبال می کردند که 
منجر به ارتقاء مهارت های آنها و خروجی های نوآورانه مشترک 

در حوزه های مشارکتی می شد. 
جابجایی  در  غیرفعال  فراساحلی  و  فراساحل  سپاری  برون 
فراهم  را  شدن  قفل  از  اجتناب  امکان   )۵ و   ۴ گزینه  ( تکراری 
می آورد؛ با این حال، آنها هدف حفاظت و توسعه دانش خوشه 
ای را به ارمغان نمی آوردند. پیامدهای جابجایی تکراری، به ویژه 

هنگامی که به عنوان یک استراتژی بزرگ به توسط خوشه SME ها،، 
اتخاذ می شد، منفی بودند. نمونه هایی که از خوشه های جابجایی 
ک  پوشا تولیدکنندگان  از  بودند  عبارت  زیان می دیدند  تکراری، 
ابریشمی در نزدیکی دریاچه کومو )آلبرتی، 2006؛ ( و تولید کنندگان 
ک در نزدیکی Val Vibrata در ایتالیا )سامارا و بلوسی، 2006(.  پوشا
در این موارد، شرکت های پیشرو به طور جامع به سمت تابع تولید، 
حرکت می کردند و فناوری نهادینه شده )تجهیزات و ماشین آالت( 
کاهش هزینه محل ها، انتقال می دادند و تکنولوژی های  را برای 
دانش،  نشت  نمی کردند.  حفظ  خود  تجمع  منبع  در  را  اصلی 
تقلیدهایی را به توسط رقبا از این مکان های کم هزینه، ایجاد کرد 
و موقعیت جابجایی مجدد شرکت های و خوشه های منبع آنها را 

گانکارژیک، 20۱۵(. تضعیف کرد )
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