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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

ارزش  صنعـــت  گرامـــی  خانواده هـــای  و  ارجمنـــدم  همـــکاران 
پتروشـــیمی آفریـــن 

به رســـم ادب و احترام، همچون رســـوم پیشکسوتان مان، 
در ایـــن مجـــال فـــرا رســـیدن نـــوروز باســـتانی را به همـــکاران و 
گرانمایـــه شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی تبریک و  مدیـــران 

شـــادباش عرض مـــی نمایم .
خـــدای ســـبحان را ســـپاس می گوییـــم که به یمـــن الطاف 
بـــی انتهایش ســـال 1400 را ســـال موفقیـــت و ســـربلندی ایران 
اســـامی قرار داد و توفیق ورود ســـرافرازانه به ســـال جدید را به 
خانـــواده بـــزرگ صنعت پتروشـــیمی و ملت شـــریف ایـــران عطا 

فرمود.
ســـال 1400 را در حالـــی پشـــت ســـر گذاشـــتیم کـــه در پرتـــو 
اســـتعانت از خدای متعال و بـــا راهبرد ) تولید، پشـــتیبانی ها و 
مانـــع زدایی ها(، بر توفیقـــات صنعت ارزش آفرین پتروشـــیمی 
بـــا همـــت شـــما همـــکاران متعهـــد و تاشـــگر  و  افـــزوده شـــد 
ظرفیـــت صنعت پتروشـــیمی امـــروز بـــا وجـــود محدودیت ها و 

تحریم هـــا بـــه ســـاالنه 90 میلیـــون تن رســـیده اســـت . 
همچنین بـــا اجرای طرح هـــای برنامه ریزی شـــده تا پایان 
برنامـــه هفتم توســـعه بـــه حـــدود 140 میلیون تن در ســـال و تا 
پایان برنامه هشـــتم توســـعه نزدیـــک 200 میلیون تن در ســـال 

رسید. خواهد 
ایـــن موفقیت هـــا در حالـــی رقم خـــورده اند که بـــا توجه به 
کیـــد رهبـــر فرزانه مـــان بر ضـــرورت تحقق اقتصـــاد مقاومتی،  تأ

اهمیـــت صنعت پتروشـــیمی و کاربرد محصـــوالت آن در زندگی 
مردم، روزبه روز بیشـــتر شـــده و نقش حیاتی آن در حذف خام 
، کاهش وابســـتگی به صـــادرات این  گاز فروشـــی منابع نفـــت و 
، ایجـــاد ارزش  منابـــع بـــه صورت خـــام، توســـعه اشـــتغال پایدار
افـــزوده و تولید ثروت ملی، برجســـته تر از قبل شـــده اســـت.

داخلـــی ســـازی چنـــد کاتالیســـت مهـــم موردنیـــاز صنایـــع 
پتروشـــیمی و پاالیشـــی و نیـــز بومـــی ســـازی چنـــد دانـــش فنی 
کاتالیســـت ها و مواد شیمیایی  تولید محصوالت پتروشـــیمی و 
مصرفـــی مهم، از دیگر توفیقاتی اســـت که خـــدای متعال منت 

کرده اســـت. گذاشـــته و نصیـــب صنعت پتروشـــیمی ایران 
در  گســـترده  و تاش هـــای  کارهـــا  ایـــن همـــه  تردیـــد  بـــی 
صنعـــت پتروشـــیمی بـــه مثابـــه جهـــاد در راه اســـتقال و عزت 
ســـرزمین عزیزمان محســـوب می شـــود و همت واالی مردان و 

زنـــان فعـــال و کوشـــا در ایـــن صنعـــت را طلـــب می کند.
فرهیخته  ملت  می کنم  بزرگ خاضعانه مسئلت  از خدای 
را در مسیر پیمودن قله های افتخار بیش ازپیش یاری  ایران 
کند و در سال جدید همچون گذشته کید دشمن را در مواجهه 
علی  توفیق خدمتگذاری  و  گرداند  اثر  بی  ملت شریف  این  با 

گونه را بیش ازپیش به ما عطا فرماید.
باردیگرفرارســـیدن ســـال نـــو و بهـــار طبیعـــت را بـــه همه ی 
ملـــت عزیـــز ایران و به ویژه شـــما همکاران تاش گر و شـــریف در 
صنعـــت پتروشـــیمی صمیمانه تبریـــک و تهنیت عـــرض کرده و 
ســـالی خوش، همراه با ســـامتی و پیروزی برایتـــان آرزو نمایم.

گلشن و صحرا مبارک است بر باغ و راغ و  ای نوبهار ُحسن بیا کان هوای خوش  

است مبـارک  یـــا  در تپـیـدن  مـاهـیــان  بـر  بر خـاکیان جمال بهـاران خجسته باد  
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ی  روند تدوین سند استراتژ
مسئولیت اجتماعی صنعت 
یح شد پتروشیمی تشر

یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

اجتماعی  مسئولیت  استراتژی  تدوین  مشاور 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت نفت از 
کشور  در  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  پیشگامان 

است و فعالیت های بسیاری با هزینه های باالیی را 
انجام داده است. 

فـــرزاد امامی نژاد، مشـــاور مســـئولیت های اجتماعی شـــرکت 
ملـــی صنایع پتروشـــیمی بـــا تشـــریح اقدام های انجام شـــده 
بـــرای تدوین ســـند اســـتراتژی مســـئولیت اجتماعی صنعت 
پتروشـــیمی، یکپارچه ســـازی، هم افزایـــی و رفع مـــوازی کاری 
را از مشـــکات همیشـــگی در ایـــن حـــوزه عنوان کـــرد و گفت: 
صنعت نفت از پیشـــگامان عمل به مســـئولیت اجتماعی در 
کشـــور اســـت و فعالیت های بســـیاری با هزینه هـــای باالیی را 

انجام داده اســـت.
وی بـــه اباغیـــه وزیـــر نفت دولـــت گذشـــته در حوزه 
بـــه تمـــام شـــرکت های زیرمجموعـــه  مســـئولیت اجتماعـــی 
وزارت نفـــت اشـــاره کـــرد و افزود: براســـاس این اباغیـــه، باید 
اقدام هـــا و فعالیت هـــا در ایـــن حـــوزه در چارچـــوب خاصـــی 
کـــه بـــه ایـــن منظـــور دبیرخانـــه مســـئولیت  انجـــام می شـــد 
اجتماعـــی در شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی ایجاد شـــد.
ملـــی  شـــرکت  اجتماعـــی  مســـئولیت های  مشـــاور 

کلـــی  صنایـــع پتروشـــیمی بـــا بیـــان اینکـــه ابتـــدا مطالعاتـــی 
بـــر وضـــع موجـــود و اســـتانداردهای جهانـــی در ایـــن حـــوزه 
گزینه اســـتاندارد  انجام شـــد، ادامـــه داد: در نهایـــت بهترین 
ایـــزو 26000 انتخاب شـــد و براســـاس آن خدمات مســـئولیت 
اجتماعی شـــرکت ها بررســـی شـــد تا اثـــرات نامطلـــوب آنها در 

کاهـــش یابد. محیـــط پیرامونـــی و جامعـــه 
شـــروع  از  ســـال   80 تـــا   70 کـــرد:  کیـــد  تأ امامی نـــژاد 
مســـئولیت اجتماعی در دنیا می گذرد و عملکرد ســـازمان ها 
در ایـــن زمینـــه نیـــز بـــه توانمندی آنهـــا بازمی گـــردد. عمل به 
مســـئولیت اجتماعی اجباری نیســـت و هرچقدر شـــرکت ها از 
بعـــد اقتصادی توانمندتر باشـــند، بیشـــتر می تواننـــد در این 

باشـــند. فعال  حوزه 
وی ارکان مســـئولیت اجتماعی را اقتصادی، زیســـت 
کرد و  محیطـــی، تأثیـــرات اجتماعـــی و بشردوســـتانه عنـــوان 
کنون بیشـــتر به بعد خیرخواهانه و انســـان  گفـــت: در ایران تا
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دوســـتانه توجه شده و صنعت پتروشـــیمی نیز در این بخش 
کرده اســـت. بســـیار مطلوب عمل 

ملـــی  شـــرکت  اجتماعـــی  مســـئولیت های  مشـــاور 
صنایـــع پتروشـــیمی ادامه داد: صنعت نفت و پتروشـــیمی در 
هنـــگام وقـــوع حوادثی ماننـــد کرونا، ســـیل، زلزله و ... ســـریع 

وارد عمـــل شـــده و اقـــدام کرده اســـت.
امامی نـــژاد با اشـــاره بـــه اینکه تازه ترین مـــدل الگوی 
بنیـــاد مدیریـــت کیفیـــت اروپـــا )EFQM( بـــرای تدوین ســـند 
اســـتراتژی مســـئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی سرلوحه 
کار قـــرار گرفـــت، افـــزود: مـــوارد مفیـــد این الگـــو را به ویـــژه در 
کی و مدیریت زیست  بحث های اقتصادهای دورانی و اشـــترا

بـــوم انتخاب، بررســـی و بـــرای ذی نفعان تحلیل شـــد.
وی همچنیـــن بـــه بررســـی مـــوارد اســـتاندارد 26000 
بـــا توســـعه اهـــداف 17گانـــه  مســـئولیت اجتماعـــی همســـو 
ســـازمان ملل در حوزه زیست محیطی اشـــاره و اظهار کرد: با 
مطالعه صورت گرفته و با شـــناختی که از صنعت پتروشـــیمی 

وجود داشـــت، فرآیندهای مورد نظر براســـاس این استاندارد 
بازنگـــری، جابه جـــا و یا اضافه شـــد.

ملـــی  شـــرکت  اجتماعـــی  مســـئولیت های  مشـــاور 
کـــرد: تمام این فرآیندها براســـاس  کید  صنایع پتروشـــیمی تأ
منویات مقـــام معظم رهبری، دســـتورات وزیر نفـــت و برنامه 
توســـعه ششـــم، هفتـــم و هشـــتم توســـعه در حـــوزه زیســـت 

محیطـــی بررســـی و انتخاب شـــد.
بـــا  ارتبـــاط  بـــا  نهایـــت  در  داد:  ادامـــه  امامی نـــژاد 
شـــرکت ها و هلدینگ هـــای پتروشـــیمی، اهداف اســـتراتژیک 
بـــا  متناســـب  پتروشـــیمی  صنعـــت  اجتماعـــی  مســـئولیت 
راهبردهـــای صنعـــت نفـــت در کشـــور بـــا حـــدود 26 هدف و 
بـــرای هـــر هـــدف شـــاخص و بـــرای شـــاخص ها، پروژه هـــای 
متناســـب تعریف شـــد که در نهایت با همـــکاری هلدینگ ها 
و شـــرکت های پتروشـــیمی این پروژه ها متناســـب بـــا بودجه 

در نظـــر گرفتـــه شـــده اجـــرا خواهند شـــد.
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شرکت پتروشیمی کارون 

گزارش - شیوا کرمی . کارشناس ارشد رشته صنایع پتروشیمی 

تولیدکننـــده  اولیـــن  عنـــوان  بـــه  پتروشـــیمی کارون  شـــرکت 
ُپلـــی  ارزش  زنجیـــره ی  کننـــده ی  تکمیـــل  و  ایزوســـیانات ها 
یورتـــان در خاورمیانه و غرب آســـیا و همچنین اولین شـــرکت 
دانـــش بنیـــان صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران؛ بـــا پیشـــتازی در 
حـــوزه مدیریـــت منابـــع انســـانی، اهتمـــام جـــدی در جهـــت 
ارتقـــای » نیـــروی انســـانی« به » منابع انســـانی« و ســـپس » 
ســـرمایه انســـانی« به عنـــوان بزرگ ترین و مهم ترین ســـرمایه 
داشـــته اســـت. پتروشـــیمی کارون اینـــک در راســـتای تبدیل 
کارکنـــان صنعت  ســـرمایه انســـانی شـــرکت به برجســـته ترین 

گام بـــر مـــی دارد. پتروشیمی کشـــور 

چشـــم انداز و اهـــداف: بـــه ســـوی ناب ســـازی 
فرآیندهـــا و  ســـرمایه ها 

 نـــگاه متعالی پتروشـــیمی کارون به نیروی انســـانی در برنامه 
ســـرمایه  ناب ســـازی  طـــرح  گردیـــد  موجـــب  اســـتراتژیک؛ 

کیـــد بر مـــدل تعالی  انســـانی و فرآیندهـــای ســـازمانی را بـــا تا
منابع انســـانی )اســـتاندارد 34000(، نخبه پـــروری در صنعت 
پتروشـــیمی و تبدیـــل کارکنـــان به دانشـــگران را در ســـرلوحه 
خویـــش قرار داده تـــا اهداف حیاتـــی در عملکرد ســـازمانی و 
کاربـــردی را جامعـــه عمل بپوشـــاند. اهـــداف اختصاصـــی و 

اهـــداف حیاتی جهت ارتقای منابع انســـانی به ســـرمایه 
انســـانی در شـــرکت پتروشـــیمی کارون؛ چهـــار حـــوزه تدویـــن 
برنامه هـــای راهبردی، آسیب شناســـی فرایندهـــا، بازطراحی 
ســـاختار ســـازمانی و مدیریـــت منابـــع و فرایندهـــا را شـــامل 
و  باالدســـتی  اســـناد  تدویـــن  راســـتا،  همیـــن  در  می شـــود. 
برنامه اســـتراتژیک منابع انســـانی، نگرش آســـیب شناســـانه 
و   34000 اســـتاندارد  اســـاس  بـــر  ســـازمانی  فرایندهـــای  بـــه 
یادگیـــری ســـازمانی بـــا نـــگاه بـــه بهبـــود مســـتمر در تولیـــد و 
عملیـــات، از جمله این اهداف اســـت. همچنین مهندســـی 
مجـــدد سیســـتم ارزیابی عملکـــرد بر مبنای تولیـــد، مدیریت 

در دنیای رقابتی امروز، دانش نقش بی بدیلی در خلق ارزش 
کارها جهت بقا و ایجاد مزیت رقابتی پایدار  کسب و  دارد و 
نیازمند سرمایه هستند و ارزشمندترین سرمایه در فضای 

کار امروز، سرمایه دانشی از جنس سرمایه انسانی  کسب و 
می باشد و گواه این مهم، ارزش سهام شرکت ها و صنایعی 

است که سرمایه انسانی ارزشمندی را در اختیار دارند.

از تحول در مدیریت منابع انسانی تا 
ناب سازی سرمایه های انسانی
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شرکت پتروشیمی کارون 

از دیگـــر  انســـانی  برنـــد منابـــع  جانشـــین پروری و مدیریـــت 
اهـــداف حیاتی شـــرکت می باشـــند.

اهـــداف اختصاصی شـــرکت پتروشـــیمی کارون نیـــز تمرکز 
ویـــژه ای بر ناب ســـازی فرآیندهای ســـرمایه انســـانی، ارتقای 

ســـطح کیفـــی نیروی انســـانی در راســـتای افزایـــش بهره وری 
تولیـــد و عملیـــات، ارتقـــای ظرفیت ســـرمایه انســـانی و خلق 
گنجینـــه ارزشـــمندی از نخبـــگان بـــه منظور نهادینه ســـازی 
ک دانـــش در ســـازمان، دارد. ایـــن شـــرکت بـــا لحـــاظ  اشـــترا
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کردن این اهداف، در مســـیر تحول در مدیریت منابع انســـانی 
در حرکت اســـت.

اقدامـــات و پیشـــرفت ها: حرکت در مســـیر ناب 
انسانی ســـرمایه  سازی 

دانـــش  و  تکنولـــوژی  بـــر  تکیـــه  بـــا  پتروشـــیمی کارون  شـــرکت 
فنـــی، بـــر ایـــن باور اســـت کـــه دســـتیابی بـــه اهـــداف حیاتی و 
اختصاصـــی یـــاد شـــده، بـــا اتـــکا بـــه ســـرمایه انســـانی جـــوان و 
توانمنـــد، بسترســـازی انجام شـــده برای ارتقای ســـطح دانش، 
کارکنـــان بـــه عنـــوان دارایی هـــای  بینـــش، انگیـــزش و نگـــرش 

شـــرکت، امـــکان پذیر اســـت.
کـــه جایـــگاه شـــرکت در حـــوزه فرآیندهـــای منابـــع  از آنجـــا 

انســـانی اســـتاندارد 34000، در ســـطح بلـــوغ میانی می باشـــد. 
کتور  کارکنان، به عنوان دو فا توسعه سامت و شایســـتگی های 
چابک ســـازی  موجـــب  انســـانی،  ســـرمایه  مدیریـــت  اساســـی 
اســـتراتژیک  برنامه هـــای  تحقـــق  و  رقابتـــی  مزیـــت  فرآیندهـــا، 

شـــرکت پتروشـــیمی کارون در آینـــده نزدیـــک می شـــود.

پروژه های بهبـــود: پیاده ســـازِی ناب ســـازی؛ از 
آینده حال تـــا 

نظام مند نمـــودن فرآیندهای آمـــوزش با نگاه ویـــژه به پرورش 
ســـرمایه های دانشـــی، بازبینـــی زیرســـاخت ها و به روز رســـانی 
ســـامانه آموزش و یادگیری الکترونیک و پیاده ســـازی سیســـتم 
اثربخشـــی آموزشـــی و نیـــز توانمندســـازی فـــردی و ســـازمانی 
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و  آموزش هـــای فنـــی تخصصـــی، رفتـــاری، عمومـــی  از طریـــق 
کوچینـــگ و منتورینگ؛ از پروژه های اجرایی طرح ناب ســـازی 

می باشد.  پتروشـــیمی کارون  شـــرکت 
منابـــع  مدیریـــت  حـــوزه  در  شـــرکت  پروژه هـــای  دیگـــر  از 
انســـانی؛ می تـــوان به بازطراحی ســـاختار ســـازمانی بر اســـاس 
چابک ســـازی  و  بهبـــود  جهـــت  APQCدر  فراینـــدی   مـــدل 
فرآیندهـــای تولیـــد و عملیـــات، ارتقـــای ســـطح کیفی ســـرمایه 
ســـاماندهی  پـــروری،  جانشـــین  مدیریـــت  طریـــق  از  انســـانی 
نیـــروی انســـانی از طریق مهندســـی روش در قالب کارســـنجی 
آسیب شناســـی  شـــغلی،  چرخـــش  ایجـــاد  و  ســـنجی  زمـــان  و 
ســـرمایه  مدیریـــت  اســـتراتژیک  برنامـــه  بازنگـــری  و  فرآیندهـــا 
انســـانی اشـــاره نمـــود، پروژه هـــای بهبـــود، افـــق روشـــنی را در 

جهت ارتقای منابع انســـانی به ســـرمایه انســـانی و ناب ســـازی 
ایـــن ســـرمایه ها، به عنـــوان چشـــم انداز شـــرکت، ترســـیم کرده 

ست. ا

نـــاب ســـازی فرآیند هـــای ســـرمایه انســـانی بـــا 
آمـــوزش توســـعه 

پتروشـــیمی کارون  شـــرکت  اهـــداف  بـــه  دســـتیابی  بی تردیـــد   
در مدیریـــت منابـــع انســـانی و ارتقـــای کارکنـــان بـــه مهم تریـــن 
که متناســـب با برنامه های  دارایی، مســـتلزم نقشه راهی است 
راهبـــردی باشـــد. این نقشـــه را بـــا بازبینی فرآیندهـــای آموزش 
بـــر مبنای اســـتاندارد 1001۵ آغـــاز و با به کارگیری ســـامانه ها در 

راســـتای بهبود اثربخشـــی آموزشـــی ادامه یافته اســـت.
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در ایـــن راســـتا، شـــرکت پتروشـــیمی کارون بـــا بهره منـــدی 
عرصـــه  در  معتبـــر  و  حرفـــه ای  مجموعه هـــای  خدمـــات  از 
آموزش هـــای ســـازمانی همچـــون مؤسســـه افـــق ارتبـــاط بیـــن 
گام  المللـــی بـــاران در پیشـــبرد چشـــم انداز و اهـــداف شـــرکت 
برداشته اســـت. خدمات آموزشی و پژوهشـــی در قالب توسعه 
کارکنـــان بـــه  ک دانـــش  کار تیمـــی، همدلـــی و اشـــترا فرهنـــگ 
عنـــوان مؤلفه اساســـی مدیریت دانش، ســـهم انکارناپذیری در 
کارکنان این  ناب سازی ســـرمایه انســـانِی شـــرکت، برای تبدیل 
مجموعه بـــه برجســـته ترین پرســـنل صنعت پتروشیمی کشـــور 

در آینـــده دارد.

همـــکاری بـــا مؤسســـه بـــاران و ارائه ای نـــاب در 
ســـمیناری خارجـــی بـــه زبان انگلیســـی

 ، گام اول حرکـــت شـــرکت پتروشـــیمی کارون در ســـمینار مدنظر
، توســـط تیم آموزشی  با شناســـایی هدف از حضور در ســـمینار
مؤسســـه باران صورت پذیرفت. شناسایی هدف و مدت زمان 
تعریـــف شـــده برای نیل به آن توســـط مؤسســـه بـــاران، اولین و 
گام در تعریـــف نقشـــه راه و برنامه ریـــزی مطلـــوب و  مهم تریـــن 
حرفـــه ای اســـت. هـــدف شـــرکت پتروشـــیمی کارون بـــرای آغـــاز 
ایـــن همکاری، حضـــوری قدرتمنـــد و ارائه ای حرفه ای توســـط 

تعریف شـــد.  کارکنان 
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در  استاد  اطاعات  به روز رسانی  و  آمادگی  بعدی  گام مهم 
که  بود  گیران  فرا به  آموزش  نظر جهت  با مباحث مورد  رابطه 
با ساده سازی  و  کامًا حرفه ای  فرآیند به شکلی  از  این بخش 

مطالب توسط تیم آموزش و استاد مربوطه اتفاق افتاد.
منتهی  آموزش  به  صرفا  گیران  فرا نیاز   ، مذکور شرایط  در 
نمی گردد. حضور در یک سمینار خارجی و ارائه برای مخاطبان 
نسبت  مضاعفی  نفس  به  اعتماد   به  نیاز  تخصصی،  حوزه  ای 
را می طلبد.  آموزش  که روانشناسی  ارائه به هم زبانان دارد  به 
مثبت  نقاط  روی  تمرکز  و  توجه   ، سمینار فضای  شبیه سازی 

ارائه و  آموزش نحوه  گیران همچون لهجه و تلفظ صحیح،  فرا
که ارائه دهندگان بتوانند اعتماد  توجه به جزئیات باعث شد 

کنند. کافی را کسب نمایند و شرایط را پیش بینی   به  نفس 
و  تاش  کنار  در  اقدامات  این  تمامی  خوشبختانه 
برای  را  توجهی  درخور  موفقیت  ارائه دهندگان،  استعداد 
برنامه ریزی،  دوره  گیران  فرا داشت.  پی  در  پتروشیمی کارون 
مشکات  تحلیل  و  تجزیه  نفس،  به  اعتماد   افزایش  به  کمک 
توسط استاد و ساختن راه حل های جدید برای آن ها را نکته 

قابل توجهی در این موفقیت می دانستند.
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 فروش جهانی محصوالت پتروشیمی
نگاهـــی اجمالـــی به فروش محصـــوالت پتروشـــیمی در بازارهای 
جهانـــی در طـــول 10 ســـال گذشـــته یعنی از ســـال 2010 تا ســـال 

که: 2020 نشـــان مـــی دهد 
میزان فروش جهانی محصوالت پتروشـــیمی در ســـال 2020 
در حـــدود 3.471 میلیارد یورو ارزش گذاری شـــده اســـت. نکته 

جهان پتروشیمی

صنعت پتروشیمی جهان در سال صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱۲۰۲۱  
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قابـــل توجـــه این اســـت کـــه میـــزان فـــروش جهانـــی محصوالت 
پتروشـــیمی در ســـال 2020 به میزان 4/3درصـــد کاهش یافت و 
از رقـــم 3 هـــزار و 628 میلیارد یورو در ســـال 2019 به رقم 3.471 

میلیارد یورو در ســـال 2020 رســـید.
میـــزان فروش جهانـــی محصوالت پتروشـــیمی در نمـــودار 1 
نشـــان داده شده اســـت. همانطور که در این نمودار نمشاهده 

و چشم انداز آن در سال و چشم انداز آن در سال ۲۰۲۲۲۰۲۲
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مـــی شـــود چین بـــا اختـــاف بســـیار زیاد 
محصـــوالت  فـــروش  میـــزان  باالتریـــن 
پتروشـــیمی را در جهـــان داشـــته اســـت. 
کشـــور   27 کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
 14/4 ســـهم  بـــا  اروپـــا  اتحادیـــه  عضـــو 
درصـــد دومیـــن مـــکان را از نظـــر میـــزان 
فـــروش محصوالت پتروشـــیمی بـــه خود 
متحـــده  ایـــاالت  و  داده انـــد  اختصـــاص 
آمریـــکا نیـــز بـــا ســـهم 12/3 درصـــدی در 

جایـــگاه ســـوم قـــرار گرفتـــه اســـت. 
کلـــی چشـــم انـــداز رقابـــت  بـــه طـــور 
طـــور  بـــه  پتروشـــیمی  جهانـــی  بـــازار  در 
قابـــل توجهی در طول 10 ســـال گذشـــته 
تحـــول یافتـــه اســـت. امـــروزه کشـــورهای 
نوظهور آســـیا پا بـــه پای 27 کشـــور عضو 
اتحادیـــه اروپا و ایاالت متحـــده و ژاپن در 
بـــازار جهانـــی پتروشـــیمی حرکت کـــرده و 
جـــزو 10 کشـــور برتـــر از نظر میـــزان فروش 

محصـــوالت پتروشـــیمی قـــرار گرفتـــه اند.
روسیه،  )برزیل،  بریکس  کشورهای   
هند، چین و آفریقای جنوبی( در مجموع 
محصوالت  فروش  از  درصد   ۵0/2
در سال  بازارهای جهانی  در  پتروشیمی 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را   2020
کشور   27 همراه  به  بریکس  کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
جهانی  فروش  چهارم  سه  مجموع  در 
محصوالت پتروشیمی را در سال 2020 از 

آن خود کرده اند. 
یک چهارم باقیمانده فروش جهانی 
به  مربوط  نیز  پتروشیمی  محصوالت 
مخصوصًا  آسیا  در  نوظهور  کشورهای 
که  همانطور  است.  بوده  خاورمیانه 
گفته شد چین با فروش  1.۵47  پیشتر 
بزرگترین   2020 سال  در  یورویی  میلیارد 
در  پتروشیمی  محصوالت  کننده  تولید 

جهان بوده است، این یعنی چین 44/6 
درصد از بازار جهانی پتروشیمی را به خود 

اختصاص داده است.

فروش محصوالت پتروشـــیمی 
به تفکیک کشـــورها: ۱۰ کشـــور 

تر بر
چین همچنان بزرگترین و قدرتمندترین 
محصـــوالت  فروشـــنده  و  کننـــده  تولیـــد 
در  ایـــن  اســـت.  جهـــان  در  پتروشـــیمی 
کشـــور  کشـــور از 10  کـــه دو  حالـــی اســـت 
برتـــر فروشـــنده محصـــوالت پتروشـــیمی 
 ( هســـتند  آمریکایـــی  تولیدکننـــدگان 
ایالـــت متحـــده آمریـــکا و برزیـــل(، این دو 
کشـــور روی هـــم 479/7 میلیـــارد یـــورو 
محصوالت پتروشـــیمی فروخته اند یعنی 
کل فـــروش محصـــوالت  13/8 درصـــد از 

پتروشـــیمی در دنیـــا. 

/Cefic Chemdata International :منبع
*بقیه اروپا شامل کشورهای بریتانیا، سوئیس، نروژ، ترکیه، روسیه و اوکراین می شود./ **آسیا به جز چین، هند، ژاپن و کره جنوبی

نمودار ۱- میزان فروش جهانی محصوالت پتروشیمی، میلیارد یورو
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درآمد حاصـــل از فـــروش محصوالت 
در  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  پتروشـــیمی 
بـــه  بـــه ســـال 2019  ســـال 2020 نســـبت 
میـــزان 6/4 درصـــد کاهش یافته اســـت. 
توســـعه صنعت پتروشـــیمی در برزیل نیز 
بـــا کاهش قابل توجهی در ســـال 2020 در 
مقایسه با ســـال 2019 مواجه بوده است، 
بـــه طـــوری کـــه درآمـــد حاصـــل از فروش 
محصوالت پتروشـــیمی در این کشـــور به 
میـــزان 19/1 درصـــد کاهش یافته اســـت.
 ســـه کشـــور از10 کشـــور برتر فروشنده 
کنندگان  محصـــوالت پتروشـــیمی تولیـــد 
عضـــو  کشـــور   27( هســـتند  اروپایـــی 
اتحادیه اروپا، روســـیه و بریتانیا(، که روی 
هم رفته فـــروش محصوالت پتروشـــیمی 
شـــان در حـــدود ۵74/۵ میلیـــارد یـــورو 
بـــوده اســـت ) 16/۵ درصـــد از کل فروش 

جهان(. پتروشـــیمی  محصـــوالت 
چشم انداز جهانی صنعت پتروشیمی 
چین  است.  تغییر  حال  در  سرعت  به 
مرحله  وارد  را  خود  پتروشیمی  صنعت 
موقعیت  از  و  است  کرده  توسعه  بعد 
از  و  »رهبری«  به موقعیت  روی«  »دنباله 
بزرگ  قدرت  یک  به  بزرگ«  »کشور  یک 
در صنعت نفت و پتروشیمی دنیا تبدیل 
فناوری  نوآوری  زمینه  در  که  شده است، 
در  را  اول  حرف  و  است  پیشرو  تجارت  و 

بازارهای بین المللی می زند.

محصـــوالت  جهانـــی  فـــروش 
کشور:  تفکیک  به  پتروشـــیمی 

برتر کشـــور   ۱۰
صنعت پتروشیمی اروپا هنوز هم یکی از 

از  یکی  و  است  جهان  در  پیشرو  صنایع 
قاره  این  در  نوآور  شدت  به  بخش های 
در  رود  می  انتظار  که  حالی  در  است.  
دهه های پیش رو 90 درصد از رشد تولید 
ناخالص داخلی اروپا در خارج از این قاره 
برای  اصلی  چالش  شد،  خواهد  محقق 
کشورهای عضو این اتحادیه این است که 

همچنان رقابتی باشند. 
بازار های  فرصت های  از  گیری  بهره 
کشور  که 27  این است  نوظهور مستلزم 
چارچوب  ایجاد  در  اروپا  اتحادیه  عضو 

موقعیت  بتواند  که  جذاب  شرایطی 
صنعت پتروشیمی اروپا را در جهان بهبود 

بخشد، همه تاش خود را به کار گیرد.
همچنین  داده ها  تحلیل  نتیجه   
فروش  سهم  که  است  این  از  کی  حا
کشور   27 برای  پتروشیمی  محصوالت 
عضو اتحادیه اروپا، ایاالت متحده آمریکا، 
سال   10 طول  در  برزیل  و  تایوان  ژاپن، 
کاهش یافته است. سهم ایاالت  گذشته 
متحده آمریکا از فروش جهانی محصوالت 
از 16/۵ درصد در سال 2010  پتروشیمی 

Cefic Chemdata International :منبع

نمودار ۲-  میزان فروش محصوالت پتروشیمی در ۱۰ کشور برتر دنیا، میلیارد یورو

نمودار ۳- مقایسه فروش جهانی محصوالت پتروشیمی به تفکیک کشور؛ سهم بازار ۲۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافته است
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به 12 درصد رسیده است. سهم بازار ژاپن 
نیز در دوره زمانی مشابه از 6/8 درصد به 

4/1 درصد کاهش یافته است.
 اما سهم بازار چین از بازار محصوالت 
پتروشیمی جهان در سال 2020 به 44/6 
نسبت  رقم  این  که  است،  رسیده  درصد 
در حدود  اعام شده سال 2010  عدد  به 
2۵/8 درصد افزایش قابل توجهی داشته 
کشور عضو اتحادیه اروپا  است. سهم 27 
از فروش جهانی محصوالت پتروشیمی از 
19/3 درصد در سال 2010 به 14/4 درصد 
در سال 2020 کاهش یافته است. 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا موقعیت برتر خود را در 
بازار فروش جهانی محصوالت پتروشیمی 

به تدریج به چین باخته است.

عضـــو  کشـــور   ۲۷ ســـهم   
بـــازار جهانی  اتحادیه اروپـــا از 

پتروشـــیمی محصـــوالت 
فروش جهانی محصوالت پتروشـــیمی در 
ســـال 2020 در حـــدود 2/4 برابـــر فروش 
این محصوالت در بیســـت ســـال گذشته 
اســـت ) یعنـــی از 1460 میلیـــارد یـــورو بـــه 

3471 میلیارد یورو افزایش یافته اســـت(.
کنـــون از آنهـــا 27  کـــه، ا  کشـــورهایی 
کشـــور عضو اتحادیـــه اروپا یـــاد می کنیم، 
در ســـال 2000 رقـــم فـــروش محصـــوالت 
پتروشـــیمی خـــود را 363 میلیـــارد یـــورو 
 24/9 رقـــم  ایـــن  بودنـــد،  کـــرده  اعـــام 
درصـــد از کل فـــروش جهانـــی محصوالت 

پتروشـــیمی از لحـــاظ ارزش بـــود. 
فـــروش  ارزش   2020 ســـال  در 
منطقـــه  در  پتروشـــیمی  محصـــوالت 
اتحادیـــه اروپـــا 38 درصـــد در مقایســـه با 
یافتـــه  افزایـــش  ســـال 2000  اولیـــه  ارزش 
اســـت. بـــه دلیـــل رشـــد عمیـــق در بـــازار 
جهانـــی محصـــوالت پتروشـــیمی، ســـهم 
27 کشـــور عضو اتحادیه اروپا در طول 20 
کاهش یافته و  ســـال گذشـــته به شـــدت 
از 24/9 درصـــد بـــه 14/4 درصد رســـیده 

اســـت.
انتظـــار مـــی رود کـــه همیـــن رونـــد در 
آینـــده نیـــز ادامه داشـــته باشـــد. تحلیل 
کـــه  آمـــاری نشـــان می دهـــد  داده هـــای 
رشـــد تقاضا در چین و ســـایر کشـــورهای 
خواهـــد  افزایـــش  شـــدت  بـــه  نوظهـــور 

یافت، این در حالی اســـت که کشـــورهای 
اروپایـــی و آمریکای شـــمالی با نرخ رشـــد 
بـــود، جایـــی  کمتـــری مواجـــه خواهنـــد 
کـــه اروپـــا بخـــش عمـــده ای از محصوالت 
پتروشـــیمی خود را به فروش می رســـاند.
مواد  تولید  و  تقاضا  کلی  رشد   
تر  سریع  رشد  همچنین  و  شیمیایی 
ادامه  نیز  آینده  در  نوظهور  مناطق  در 
اروپا  در  رشد  نرخ  اما  داشت.  خواهد 
همچنین پایین خواهد بود که مهمترین 
دلیل آن بازارهای اشباع شده و جمعیت 
در  این  کشورهاست،  این  سالخورده 
اتحادیه  عضو  کشور   27 که  است  حالی 
اروپا همچنان مازاد تجاری بسیار باالیی 

خواهند داشت.
در  نیز  دیگری  ساختاری  عوامل   
و  کسب  توسعه  عمیقا  آینده  سال های 
را  پتروشیمی  صنعت  به  مربوط  کارهای 
که برخی از این  تحت تاثیر خواهند داد 
دیجیتالی  مهاجرت،  از  عبارتند  عوامل 
بر  عاوه  عوامل.  سایر  پوپولیسم  کردن، 
این عوامل بالقوه دیگری نیز این کاهش 
نسبی را تحت تاثیر قرار داده اند که برخی 
افزایش رقابت در سایر  از  آنها عبارتند  از 
انرژی،  باالی  نسبتًا  قیمت های  مناطق، 
ارزش  افزایش  نوآوری ها،  ماندگی  عقب 
مقررات  کار،  نیروی  باالی  هزینه  پول، 

گیر و قوانین مالیاتی. دست و پا

محصـــوالت  فـــروش  میـــزان   

شـــیمیایی در ۲۷ کشـــور عضو 
ســـال ۲۰۲۰ در  اروپـــا  اتحادیـــه 
صنعـــت  در  شـــده  تولیـــد  محصـــوالت    

نمودار ۴- سهم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از بازار جهانی فروش محصوالت پتروشیمی به 
شدت کاهش یافته است
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حـــوزه  ســـه  اروپـــا  اتحادیـــه  پتروشـــیمی 
مهم را شـــامل می شـــود: مواد شیمیایی 
پایـــه، مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی و مواد 
شـــیمیایی  مـــواد  مصرفـــی.  شـــیمیایی 
پایـــه که از آنهـــا تحت عنـــوان محصوالت 
شـــیمیایی نیـــز یـــاد مـــی شـــود، شـــامل 
مشـــتقات  و  پتروشـــیمی  فراورده هـــای 

آن ها )انـــواع پلیمرها( و مواد غیر ارگانیک 
در  محصـــوالت  ایـــن  شـــوند.  مـــی  پایـــه 
حجم های بســـیار زیـــاد تولید می شـــوند 
و در خود صنعت پتروشـــیمی یا در ســـایر 

صنایـــع فروختـــه می شـــوند.
کل   مواد شیمیایی پایه ۵8 درصد از 
کشور  فروش محصوالت شیمیایی در 27 

عضو اتحادیه اروپا در سال 2020 را تشکیل 
می دهند. زیرمجموعه مواد شیمیایی غیر 
ارگانیک پایه شامل تولید مواد شیمیایی 
مانند اسیدهای غیر ارگانیک مانند اسید 
مانند  پایه  شیمیایی  مواد  سولفوریک، 
سود سوز آور، آلکیل ها و سایر ترکیبات غیر 

ارگانیک مانند کلر می شود.

نمودار ۵- مواد شیمیایی پایه ۵۸ درصد از کل فروش محصوالت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند
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فراورده هـــای  تولیـــد  زیرمجموعـــه 
پتروشیمی شـــامل تولید مواد شیمیایی 
مورد اســـتفاده در فرایندهـــای پایه مانند 
تجزیه و تبخیر حرارتی می شـــود. پلیمرها 
کثـــر مـــوارد در  در شـــکل اولیـــه خـــود در ا
ســـایت های تولید محصوالت پتروشیمی 
ادغام می شـــوند. پاستیک ها در اشکال 
اولیـــه خود بـــرای تولید انـــواع رزین، مواد 
پاســـتیکی و االســـتومرها مورد اســـتفاده 

گیرند. قرار مـــی 
 مـــواد شـــیمیایی تخصصـــی شـــامل 
 ، حوزه هایـــی ماننـــد تولید رنـــگ و جوهر
و  گیاهـــان  از  حفاظـــت  محصـــوالت 
کمکی بـــرای صنعـــت )ســـایر مواد  مـــواد 
چســـب ها،  انـــواع  ماننـــد  شـــیمیایی 
روغن هـــای ضـــروری و ژالتین( می شـــود. 
مواد شـــیمیایی تخصصی در حجم های 
بســـیار کـــم تولیـــد می شـــوند امـــا بـــا این 
کل  از  درصـــد  حـــدود 28/3  در  وجـــود 
 27 در  شـــیمیایی  محصـــوالت  فـــروش 

کشـــور عضو اتحادیه اروپا را در سال 2020 
تشـــکیل داده انـــد.

بـــه  مصرفـــی  شـــیمیایی  مـــواد 
فروختـــه  نهایـــی  مصرف کننـــدگان 
و  صابـــون  انـــواع  ماننـــد  می شـــوند، 
و  ادکلـــن  و  عطـــر  نیـــز  و  شـــوینده ها 
محصوالت آرایشـــی. این مـــواد در حدود 
کل فـــروش محصـــوالت  13/4 درصـــد از 
شـــیمیایی در 27 کشـــور عضـــو اتحادیـــه 
اروپـــا را در ســـال 2020 تشـــکیل داده اند.
مـــواد  و  پتروشـــیمی  فراورده هـــای   
درمجمـــوع  تخصصـــی  شـــیمیایی 
۵4/7 درصـــد از کل فـــروش محصـــوالت 
کشـــور عضو اتحادیه اروپا  پتروشیمی 27 
گذشـــته را تشـــکیل داده انـــد.  در ســـال 

محصـــوالت  فـــروش  ســـاختار 
شـــیمیایی در ۲۷ کشـــور عضو 

اروپا اتحادیـــه 
کثـــر در  کل فـــروش بعـــد از نقطـــه حدا

۲۰۱۸ ســـال 
در  شیمیایی  محصوالت  فروش  میزان   
کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2020 برای 
کاهش یافت و ارزش  دومین سال متوالی 
رقم  این  رسید؛  یورو  میلیارد  به 499  آن 
کثری  حدا سطح  از  کمتر  درصد  هشت 
بخش  فروش  کل  است.   2018 سال  در 
اتحادیه  عضو  کشورهای  در  پتروشیمی 
اروپا 3 بخش را تشکیل می دهد: داخل 
کشور عضو اتحادیه اروپا، فروش بین   27
فروش  اروپا،  اتحادیه  عضو  کشور   27

خارجی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا.
بیـــن  پتروشـــیمی  محصـــوالت  فـــروش 

اروپـــا اتحادیـــه  عضـــو  کشـــورهای 
ده  در  فـــروش  از  گـــروه  زیـــر  ایـــن  ارزش   
ســـال گذشـــته 31 درصـــد افزایـــش یافتـــه 
اســـت. فروش محصوالت پتروشیمی بین 
کشـــورهای اتحادیـــه اروپـــا درآمـــد ایجـــاد 
شـــده توسط شـــرکت های پتروشـــیمی در 
27 کشـــور عضـــو اتحادیـــه اروپـــا از فـــروش 

نمودار ۶- فروش محصوالت شیمیایی اتحادیه اروپا برای سومین سال متوالی از سال ۲۰۱۸ به بعد کاهش یافت
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ایـــن محصـــوالت در در یـــک بـــازار خـــاص 
را پوشـــش مـــی دهـــد، امـــا شـــامل ارقـــام 
کشـــور ها نمـــی  بـــازار داخلـــی  فـــروش در 
شـــود )به عنوان مثال فـــروش محصوالت 
پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی 

فرانســـوی در بلژیـــک یـــا آلمان(.
در  غیرتجاری  و  تجاری  موانع   حذف 
به  واحد  بازار  یک  در  اروپا  اتحادیه  داخل 
پتروشیمی  صنعت  پذیری  رقابت  و  رونق 
کرد  در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک 
و میزان حمل و نقل محصوالت شیمیایی 
گانه عضو اتحادیه  کشورهای 27  در همه 
اروپا را توسعه داد. میزان فروش محصوالت 
پتروشیمی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
به 266  یورو در سال 2010  میلیارد  از 203 

میلیارد یورو در سال 2020 افزایش یافت.
پتروشـــیمی در  فـــروش محصـــوالت   
کشـــورهای 27 گانـــه عضـــو اتحادیـــه اروپا

گذشته  سال   10 طول  در  رقم  این   
را  خود  اولیه  ارزش  از  درصد   47 حدود 
محصوالت  فروش  است.  داده  دست  از 
درآمد  شامل  کشور  هر  در  پتروشیمی 
از فروش محصوالت پتروشیمی  که  است 
تولید شده توسط شرکت های پتروشیمی 
بازار  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   27
مثال  )برای  آید  می  بدست  خودشان 
فروش محصوالت پتروشیمی شرکت های 
فرانسه(.  داخل  در  فرانسوی  پتروشیمی 
فروش  میزان   2020 سال  تا   2010 سال  از 
داخلی محصوالت پتروشیمی در 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط ساالنه 
این  یافت؛  کاهش  درصد   6/2 اندازه  به 
رقم از 121 میلیارد یورو در سال 2010 به 63 

میلیارد یورو در سال 2020 رسید.

عضـــو  کشـــور   ۲۷ خارجـــی  فـــروش   

اروپـــا اتحادیـــه 
 فروش خارجی کشـــورهای عضو اتحادیه 
اروپـــا در طـــول 10 ســـال گذشـــته بـــه طور 
متوســـط 28 درصد افزایش یافته اســـت. 
صنعـــت پتروشـــیمی اروپـــا یـــک صنعـــت 
حـــدود  در  کـــه  اســـت  محـــور  صـــادرات 
34 درصـــد از تولیـــد خـــود را در خـــارج از 

اتحادیـــه اروپـــا به فـــروش می رســـاند.
 در طول دوره زمانی بین سال های 
محصوالت  صادرات   2020 تا   2010
اروپا  اتحادیه  از  خارج  در  پتروشیمی 
 2/۵ میزان  به  ساالنه  متوسط  طور  به 
درصد افزایش یافت. صنعت پتروشیمی 
رقابت  تا  کند  سعی  باید  اروپا  اتحادیه 
حفظ  جهانی  سطح  در  را  خود  پذیری 
موجود  ظرفیت های  از  بتواند  تا  کند 
خود برای رشد و پاسخگویی به تقاضای 

جهانی استفاده کند.
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مقاالت

زیرساخت های  بخش های  شامل  نهایی  کنندگان  مصرف 
نقل  و  حمل  و  تولید  توقف  بدون  واقع  در  که  هستند  حیاتی 
محصوالت شیمیایی ضروری برای امنیت اقتصادی و ملی را تامین 

می کنند.

 تاثیر صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا بر 
اقتصاد این کشور

از  آمریکا مسئول تولید بیش   صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 

یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور است، که تقریبًا همه 
محصوالت تجاری مورد استفاده خانوار را تولید می کند و بخش 

ضروری برای رشد اقتصادی آمریکاست.
یک صنعت 768  آمریکا  متحده  ایاالت  پتروشیمی  صنعت 
کل تولید ناخالص داخلی این  میلیارد دالری است 2۵ درصد از 
کل  از  درصد   96 حدود   2016 سال  در  می کند.  تامین  را  کشور 
کاالهای تولیدی در ایاالت متحده آمریکا توسط بخش پتروشیمی 

تولید شدند.

آمریکا مواد اولیه را به   صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 
زندگی مدرن  برای  که  از ۷۰ هزار محصول مختلف  بیش 
ضروری هستند تبدیل می کند و این محصوالت را بین بیش 
کشور توزیع  کننده نهایی در سراسر  از ۷۵۰ هزار مصرف 

می کند. 

چند صد هزار مجتمع پتروشیمی در ایاالت متحده آمریکا 
- از تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی تا توزیع کنندگان 
یا  نقل  و  حمل  ذخیره،  تولید،  از  شیمیایی-  محصوالت 
همکاری  مجتمع  یک  با  شیمیایی  محصوالت  تحویل 

می کنند تا زنجیره ارزش جهانی را تکمیل کنند.
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صنعت پتروشیمی ایاالت 
یکا در سال ۲۰۲۱ متحده آمر

 این در حالی است که صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا 
کنندگان محصوالت شیمیایی در سراسر  یکی از بزرگترین تولید 
کل تولید محصوالت شیمیایی و دنیا در  دنیاست و 1۵ درصد از 

ایاالت متحده آمریکا صورت می گیرد.

 سهم صنعت پتروشیمی از صادرات ایاالت متحده 
آمریکا

 صنعت پتروشیمی بزرگترین بخش صادراتی آمریکاست، که تقریبًا 
یک هشتم از نیازهای مردم جهان به محصوالت شیمیایی را عرضه 

می کند. کل ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایاالت متحده 
آمریکاست. محصوالت  دالر  میلیارد  بر 174  بالغ  در سال  آمریکا 
پتروشیمی و فرآورده های مرتبط با آن از هر یک دالر صادرات این 

کشور 10 سنت آن را به خود اختصاص می دهند.

زیر بخش های صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 
آمریکا

 صنعت پتروشیمی ایاالت متحده آمریکا از پنج جزء متمایز 
شیمیایی  مواد  کشاورزی،  شیمیایی  مواد  است:  شده  تشکیل 
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پایه، مواد شیمیایی تخصصی، محصوالت 
مصرفی و محصوالت دارویی. هر یک از این 
زیر بخش ها بخشی از نیازهای مردم آمریکا 

به مواد شیمیایی را تامین می کنند.

بخش های عملیاتی صنعت پتروشیمی
کارخانه های تولیدی: مواد اولیه را به 
محصوالت واسطه و نهایی تبدیل می کند.
بندی  بسته  امکان  انبار:  ذخیره/ 
مجدد با اندازه کوچکتر و همچنین ذخیره 

انبوه را فراهم می کند.
سیستم های حمل و نقل: محصوالت 
شیمیایی و پتروشیمی را از/ به کارخانه های 
تولیدی، انبارها و مصرف کنندگان نهایی را 

حمل می کند.
معموال  نهایی:  کنندگان  مصرف 
را  شده  خریداری  شیمیایی  محصوالت 

مصرف می کنند.
کنندگان  توزیع  که  است  ذکر  به  الزم 
محصوالت شیمیایی در هر 8.4 ثانیه نه 
بخش های  شیمیایی  محصوالت  از  تن 

مختلف را تحویل می دهند.
و  پتروشیمی  کارخانه های  تعداد 
تا  آمریکا  متحده  ایاالت  در  شیمیایی 
کارخانه  و 114  هزار   11 بر  بالغ  سال 2016 
و  کارخانه ها  توزیع   1 نمودار  است.  بوده 
واحد های تولیدی پتروشیمی را در ایاالت 

متحده آمریکا نشان می دهد.
کارخانه ها  کم  که بیشترین ترا  ایاالتی 
دارند  را  پتروشیمی  تولیدی  واحد های  و 
اوهایو،  تگزاس،  کالیفرنیا،  از:  عبارتند 
و  لوئیزیانا  ایاالت  پنسیلوانیا.  و  ایلینویز 
کل  از  درصد  در حدود 70  تقریبًا  تگزاس 
محصوالت پتروشیمی اولیه ایاالت متحده 

آمریکا را تولید می کنند.

محصوالت شیمیایی کشاورزی
کشاورزی  شیمیایی  مواد  تولید  صنعت   
کش ها،  آفت  شیمیایی،  کودهای  انواع 
حشره کش ها و سایر مواد شیمیایی مورد 
نیاز در بخش کشاورزی را برای کشاورزان و 

باغبانان خانگی فراهم می کند.
شرکت هایی  همچنین  بخش  این   
کردن و آماده سازی مواد  که در فرمول  را 
حشرات  کنترل  و  کشاورزی  شیمیایی 
اینکه  ضمن  گیرد،  می  بر  در  را  موذی 
شرکت هایی که مسئول تولید و ذخیره این 
مواد شیمیایی هستند نیز در این بخش 

محسوب می شوند.
شیمیایی  محصوالت  فروش  میزان   
بر  بالغ  آمریکا  ایاالت متحده  کشاورزی در 
30 میلیارد دالر آمریکاست. این محصوالت 
مواد  تولیدی  واحد  و  کارخانه   471 در 
شوند.  می  تولید  کشاورزی  شیمیایی 
طریق  از  شده  توزیع  محصوالت  ارزش 

وسایط نقلیه مختلف بالغ و 41/1 میلیارد 
این  در  کارمند   3۵.100 است  آمریکا  دالر 

زیربخش مشغول فعالیت هستند.
انواع حشره کش ها و آفت کش ها

مختلف  مواد شیمیایی  نمودار 2 سهم   
که  کشاورزی را نشان می دهد. همانطور 
است  شده  داده  نشان  نمودار  این  در 
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ایاالت 
متحده آمریکا ساالنه در حدود 10 میلیارد 
کش ها  آفت  انواع  خرید  به  را  آمریکا  دالر 

اختصاص می دهند.
میلیارد  در حدود 2/2  میزان  این  از 
دالر آمریکا صرف خرید انواع حشره کش ها 
کش ها 1/4 میلیارد  می شود. سهم قارچ 
دالر آمریکا، سهم مواد بخور 0/14 میلیارد 
انواع علف کش ها ۵/1  آمریکا و سهم  دالر 

میلیارد دالر آمریکاست.
کودهای شیمیایی

در  کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان   
حدود  در  ساالنه  آمریکا  متحده  ایاالت 
خرید  صرف  را  آمریکا  دالر  میلیون   71/8
کودهای شیمیایی می کنند. بر اساس آمار 

نمودار ۱- توزیع کارخانه ها و واحدهای تولیدی محصوالت پتروشیمی و شیمیایی در ایاالت 
متحده آمریکا
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منتشر شده متحده آمریکا در سال 2019 
کودهای  انواع  تن  میلیون  در حدود 2۵ 
شیمیایی را استفاده کرده است که از این 
نیتروژن، 23  به  مربوط  درصد  میزان ۵7 
درصد مربوط به پتاس و 20 درصد مربوط 

به فسفات است.

 محصوالت شیمیایی مصرفی
مصرفی  شیمیایی  محصوالت 
شده  بندی  بسته  محصوالت  شامل 
عنوان  تحت  آنها  از  معمواًل  که  است 
این  می شود.  یاد  محصوالت خانگی 
و  صابون  از  چیز  همه  شامل  محصوالت 
شستشوی  مواد  تا  گرفته  شوینده  انواع 
تا  پوستی  مراقبتهای  و  مو  و  دهان 
برای   ( شخصی  مراقبت های  محصوالت 

مثال لوازم آرایش و انواع دئو دورانت(.
ایاالت متحده  کاالهای مصرفی  بازار   
محصوالت  مصرفی  بازار  بزرگترین  آمریکا 
که ارزشی بالغ  پتروشیمی در جهان است 
ارزش  دارد.  آمریکا  دالر  میلیارد   446 بر 
شیمیایی  مصرفی  محصوالت  توزیع  کل 

آمریکاست.  دالر  میلیارد  بر 74/4  بالغ  و 
در  آمریکایی  مصرف کننده  هر  ساله  هر 
حدود هشتاد و یک ممیز 6۵ دالر آمریکا را 
برای خرید انواع صابون و شوینده مصرف 

می کند.
مصرفی  شیمیایی  محصوالت  انواع   
از انواع صابون، انواع شوینده ها،  عبارتند 
خمیر  کننده،  سفید  و  وایتکس  انواع 
دندان، لوازم آرایشی، عطر و ادکلن و رنگ 

و روغن.
کارخانه  تعداد 2.268  کلی  طور  به   
صابون،  انواع  تولید  به  تولیدی  واحد  و 
عفونی  ضد  و  کننده  تمیز  ترکیب های 
کننده سرویس بهداشتی مشغول هستند 
و در مجموع 108 هزار و 200 کارمند در این 

کارخانه ها کار می کنند.

 مواد شیمیایی پایه
 بخش تولید مواد شیمیایی پایه هم مواد 
شیمیایی ارگانیک و هم مواد شیمیایی غیر 
ارگانیک را تولید می کنند. مواد شیمیایی 
محصوالت  سایر  تولید  در  ارگانیک 

شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند و به 
طور مثال محصوالتی مانند رنگ و روغن، 
انواع پاستیک و محصوالت پتروشیمی را 

تولید می کنند. 
معمواًل  ارگانیک  غیر  شیمیایی  مواد 
برای تولید مواد شیمیایی جامد یا مایع 
گاز های صنعتی مورد استفاده قرار می  و 
گیرند؛ سدیم، اسید سولفوریک و کلر برخی 
از معروفترین تولیدات این بخش هستند. 
غیر  شیمیایی  مواد  این  بر  عاوه 
فرآیند  در  نیز  کاتالیزور  به عنوان  ارگانیک 
قرار  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  تولید 

می گیرند.
واحد  و  کارخانه   1277 مجموع  در   
ایاالت  در  را  پایه  مواد شیمیایی  تولیدی 
کنند. 1۵1 هزار و  متحده آمریکا تولید می 
700 کارمند در این بخش ها کار می کنند.

پایه  مواد شیمیایی  توزیع  کل  ارزش 
که  آمریکا است؛  بر 271 میلیارد دالر  بالغ 
دالر  میلیارد  در حدود 13۵/1  رقم  این  از 
شیمیایی  مواد  نقل  و  حمل  به  مربوط 
آمریکا  فله و واسطه، 78/7  میلیارد دالر 

نمودار ۲- سهم انواع حشره کش ها و آفت کش ها در بخش کشاورزی ایاالت متحده آمریکا
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  42/8 پاستیکی،  رزین های  به  مربوط 
میلیارد دالر آمریکا مربوط به حمل و نقل 
مواد شیمیایی غیر ارگانیک، 7/3 میلیارد 
دالر آمریکا مربوط به فیلم های تولیدی و 
6/8 میلیارد دالر مربوط به الستیک های 

صنعتی است.
 محصوالت پتروشیمی

در  تولیدی  واحد  و  کارخانه  از 230  بیش 
ایاالت متحده آمریکا محصوالت پتروشیمی 
گالن  میلیارد  روزانه 1/8  کنند.  تولید می 
گاز مایع  نفت خام، پروژه های پاالیشی و 
طبیعی و 311 میلیون پوند انواع رزین های 
پاستیکی از طریق شبکه های زیرساختی 
توزیع  آمریکا  ایاالت متحده  نقل  و  حمل 

می شوند.
محصوالت  تولید  کارخانه های   
پتروشیمی رزین هایی را تولید می کنند که 
در محصوالت بسیار متنوعی مورد استفاده 
محصوالت  این  از  برخی  و  می گیرند  قرار 
آب،  بطری  اتومبیل،  قطعات  از:  عبارتند 
بسته  قوطی های  و  پزشکی  تجهیزات 

بندی مواد غذایی.
 اسید سولفوریک

اسید  تن  میلیون   41 حدود  در  ساالنه 
سولفوریک در ایاالت متحده آمریکا تولید 
از تولید  که این مقدار 16 درصد  می شود 
می  تشکیل  را  سولفوریک  اسید  جهانی 
برای  و  تولیدی  سولفوریک  اسید  دهد. 
در صنایع  نیاز  مورد  ترکیب  هزاران  تولید 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از استفاده های اسید سولفوریک 
است عبارتند از: کود های شامل فسفات، 
انواع  انواع فسفات،  انواع فلزات،  پردازش 
فیبر، اسید هیدروفلوریک، رنگ و روغن، 

کاغذ و خمیر کاغذ و سایر استفاده ها.
 کلر

 ساالنه 12 میلیون تن کلر در ایاالت متحده 
 10 میزان  این  از  که  می شود  تولید  آمریکا 
گاز  تن  و 2 میلیون  کلر مایع  تن  میلیون 
کلر بالغ بر  کلر است. میزان فروش ساالنه 
8 میلیارد دالر آمریکاست و بیست هزار نفر 
در این بخش مشغول به فعالیت هستند. 
که  دارد  مختلفی  استفاده های  کلر 
برخی از آنها عبارتند از: تولید پی وی سی، 
انواع حال، انواع مواد شیمیایی ارگانیک، 
انواع مواد شیمیایی غیر ارگانیک، تصفیه 
سایر  و  کاغذ  خمیر  و  کاغذ  صنعت  آب، 

مصارف.
 گازهای صنعتی

در  شده  تولید  صنعتی  گاز های  ارزش   
ایاالت متحده آمریکا ساالنه 12/2 میلیارد 
کارمند  هزار   60 از  بیش  آمریکاست.  دالر 
در این بخش مشغول به فعالیت هستند. 
 2/1 صنعت  از  بخش  زیر  این  هرچقدر 
شغل در سایر بخش های اقتصادی ایجاد 
میلیارد   24/3 مجموع  در  که  می کند، 
اقتصاد  در  بخش  این  سهم  آمریکا  دالر 
کاربردهای  صنعتی  گازهای  آمریکاست.  
بسیار متنوعی دارند که برخی از آنها عبارتند 
از: مصارف پزشکی، مصارف صنعتی، تولید 
و  غذایی  مواد  الکترونیکی،  محصوالت 

آشامیدنی و محصوالت تولیدی.

 مواد شیمیایی تخصصی
مولکول های  تخصصی  شیمیایی  مواد   
انفرادی یا ترکیبی از مولکول های مختلف 
محصوالت  برخی  تولید  برای  که  است 
قرار  استفاده  مورد  پایه  عنوان  با  خاص 

می گیرند. 
بسیاری از زیر بخش های در صنعت 
خود  محصوالت  تولید  برای  پتروشیمی 
تخصصی  شیمیایی  مواد  به  وابسته 
که برخی از این بخش ها عبارتند  هستند 
فضا،  و  هوا  صنایع  سازی،  اتومبیل  از: 
کشاورزی، محصوالت آرایشی و بهداشتی و 

صنایع غذایی.
تخصصی  شیمیایی  مواد  بازار  سهم 
آمریکای شمالی به طور قابل توجهی  در 
باالتر از متوسط جهانی است. 19 درصد از 
بازار مواد شیمیایی تخصصی جهان  کل 
در اختیار آمریکای شمالی است. مجموع 
ارزش کاالهای توزیع شده در بخش حمل 
دالر  میلیارد  بر 89/6  بالغ  ارزشی  نقل  و 

آمریکا دارد.
کی  افزودنی های خورا

آمریکا  و داروی  اداره غذا   در حال حاضر 
کی را برای استفاده در  3000 افزودنی خورا
کرده است.  انواع مواد غذایی مجاز اعام 
اصلی  دسته  سه  شامل  افزودنی ها  این 
پروپیونیک،  اسید   ( نگهدارنده ها  انواع 
دهنده ها  طعم  انواع  بنزوات(،  و  نیترات 
شیرین  ای،  میوه  دهنده های  )طعم 
کننده ها، طعم دهنده های کره ای( و انواع 
 ( کنسرو شده  ک های  به خورا افزودنی ها 

پتاسیم سوربات و پروپیلن(.
و  شیمیایی  مواد  از  مهمی  بخش   
تخصصی برای ساخت انواع مواد منفجره 
مواد  ارزش  گیرند.  قرار می  استفاده  مورد 
شیمیایی مورد استفاده در ساخت انواع 
بوده  آمریکا  دالر  میلیارد   4.۵ تسلیحات 

است.
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پایـــداری،  اهـــرم اصلـــی تغییـــر -  چهـــار 
ثبـــت  مشـــاغل  کـــردن،  دیجیتالـــی 
شـــده و چابکـــی ســـازمانی- مـــی تواننـــد 
ســـوی  بـــه  را  پتروشـــیمی  شـــرکت های 

هـــل دهنـــد. آینـــده  بـــه  حرکـــت 

کـــه ایـــن محرک ها در   ممکن اســـت 
ابتدا بســـیار ســـنگین به نظر بیایند، این 
بـــه این دلیل اســـت کـــه همـــه نوآوری ها 
بـــرای تغییـــر یـــک ســـازمان یـــا فرهنـــگ 
ســـازمانی بســـیار پایه و اساســـی بـــه نظر 

کـــه مدیر  می رســـد. امـــا بـــه محـــض این 
یـــک ســـازمان تـــوان الزم را بـــه کارمندان 
خـــود بـــرای حرکـــت و شـــکل دهـــی بـــه 
آینـــده بدهد، مســـیر اصلی بـــرای تبدیل 
و  روشـــن  بســـیار  احتمـــااًل  اســـتعدادها 

منابع انسانی

 تغییرات بنیادین محیط کســـب و کار بزرگترین »چرا« را برای صنعت پتروشـــیمی ایجاد کرده اســـت تا بتوانند راه های 
جدیدی را برای تحقق خواســـته های خود پیدا کنند. ســـوال اساسی که شرکت های پتروشیمی با آن مواجهند این 

اســـت که این شـــرکت ها چگونه می توانند خود را با شـــرایط جدید محیط کســـب و کار تطابق دهند. 

سازماندهی نیروی انسانی برای 
آینده صنعت پتروشیمی
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وســـیع به نظـــر خواهد رســـید.

 پایداری
کربـــن  بـــه  نیـــاز  کوویـــد-19  پاندمـــی   
گـــذار بـــه ســـمت منابـــع انرژی  زدایـــی و 
پیـــش  از  بیـــش  را  بلندمـــدت  در  ک  پـــا
کرده اســـت. صنعت پتروشـــیمی  پررنگ 
و همـــه بازار هـــای نهایـــی مرتبـــط بـــا آن 
کید بر روی مســـئله  همـــراه با افزایـــش تا
و  هســـتند  تحـــول  حـــال  در  پایـــداری 
کوسیســـتم های جدیـــد صنعتـــی مانند  ا
ظهـــور  حـــال  در  الکترونیکـــی  انتقـــال 

هســـتند.
 شـــرکت های پتروشـــیمی می تواننـــد 
کمـــک بـــه  بـــا ارائـــه راهـــکار بـــه منظـــور 
بـــه  مربـــوط  چالش هـــای  بـــا  مواجهـــه 
کننـــده  تولیـــد  صنایـــع  در  پایـــداری 
محصـــوالت نهایی بخشـــی از اســـتراتژی 
ترتیـــب  بدیـــن  و  باشـــند  مشـــکل  حـــل 
فرصت هـــای جدیـــد را از آن خـــود کنند. 
بـــر  عـــاوه  پتروشـــیمی  شـــرکتهای 
گذاری در فناوری های جدید و  ســـرمایه 
توســـعه تولید مواد جدیـــد باید نیروهای 
جدیدی را بـــا مهارت های فنی حرفه ای 
درســـت اســـتخدام کنند و به این ترتیب 
کســـب  دانش ســـازمانی خـــود از محیط 
، محیـــط اجتماعـــی و حکمرانـــی را  کار و 

افزایـــش دهند.
ایـــن  از  پتروشـــیمی  شـــرکت های   
طریـــق می تواننـــد راه حل هایـــی را بـــرای 
حـــوزه  در  کوسیســـتم ها  ا حـــل مســـائل 
کارایـــی انرژی و مواد اولیه توســـعه دهند 
و راه هـــای جدیدی را برای انجام کســـب 
)بـــه عنـــوان نمونـــه  کننـــد  کشـــف  کار  و 

ایجاد یـــک چرخه اقتصـــادی، حرکت به 
ســـمت راه حل های مبتنی بر خدمات و 
راه اندازی یک زنجیـــره ای عرضه نیروی 

کار متخصـــص بـــرای مواد پیشـــرفته(.

۴ اهـــرم بـــرای آمـــاده ســـازی و 
حرکـــت صنعت پتروشـــیمی به 

آینده ســـمت 
پایـــداری بـــه عنـــوان روشـــی از انجـــام 

کار و  کســـب 
• افزایش ســـرعت تبدیل انرژی مشـــاغل 
این صنعـــت را تحت تاثیر قـــرار می دهد

 دیجیتالی کردن مشاغل
• ادغـــام و همـــکاری نیـــروی انســـانی و 

فنـــاوری

ثبـــت مشـــاغل بـــه منظـــور نوســـازی و 
آینـــده کار  نیـــروی 

• مســـیر های شـــغلی به منظور بـــرآورده 
کـــردن نیازهای نیـــروی انســـانی آینده

مدل هـــای  بـــرای  ســـازمانی  چابکـــی 
جدیـــد تجـــاری 

قـــرارداد،  شـــده  متحـــول  روشـــهای   •
فرآیندهـــای متغیر و ارائـــه خدمات برای 

داشـــتن ســـازمانی چابـــک
بازارهـــای    الگوهـــای  تغییـــر  شـــغل: 

یـــی نها
نیروی انســـانی: چالش هـــای جذب   

ن نخبگا
: تغییر تنظیمات محل کار   محل کار
 

دیجیتالی سازی
شـــرکت های  از  بســـیاری  امـــروزه   
از  اســـتفاده  دلیـــل  بـــه  پتروشـــیمی 
روز همچنیـــن  بـــه  و  برتـــر  فناوری هـــای 
از دارایی هـــای حیاتـــی خـــود  اســـتفاده 
بهبـــود   ، گـــذار مســـیر  در  حرکـــت  بـــرای 
بهـــره وری و تقویـــت تغییرات ســـازمانی و 
همکاری همزمان در مســـیر پیشـــرفت و 

گرفتنـــد.  قـــرار  ترقـــی 
معنـــی  بـــه  تنهـــا  فنـــاوری  گرچـــه  ا
جانشینی نیســـت بلکه بیشتر به معنای 
انســـانی  نیـــروی  ظرفیـــت  از  اســـتفاده 
کثر کارها در صنعت پتروشـــیمی  اســـت. ا
امـــروزه بـــا اســـتفاده از شـــبکه گروهـــی از 
انجـــام  ماشـــین ها  و  انســـانی  نیروهـــای 
کـــه در واقـــع مالـــک اصلی کل  می شـــود 
گر  زنجیره ارزش محســـوب می شـــوند و ا
کار به درســـتی انجام شـــود منبعی  ایـــن 
از بهـــره وری، رســـیدن بـــه هـــدف و همه 

اســـت. بنیادی  نتایـــج 
 تحلیل های پیشـــرفته و پلتفرم های 
دیجیتالی باز چشـــم انداز های جدیدی 
را ایجـــاد می کنند کـــه منجر به بکارگیری 
روش هـــای جدیـــد در مشـــاغل، شـــتاب 

بخشـــی و رشد است. 
به عنـــوان مثـــال، شـــرکت ســـیترین 
کردن  انفورماتیکـــز به منظـــور دیجیتالی 
از  توســـعه  و  تحقیـــق  اســـتراتژی های 
هـــوش مصنوعـــی اســـتفاده مـــی کنـــد تا 
بدیـــن ترتیـــب می تواند توســـعه مـــواد را 
ســـرعت بخـــش از و در هزینه هـــای خود 

کند.  صرفـــه جویـــی 
اســـتراتژی های دیجیتـــال همچنین 
کمـــک می  بـــه شـــرکت های پتروشـــیمی 
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ک دانش  کننـــد تا بتواننـــد بر روی اشـــترا
گـــذاری کنند و بـــه راه حل های  ســـرمایه 
کننـــد. همچنانی  نوآورانـــه دســـت پیـــدا 
کـــه صنعت پتروشـــیمی خـــود را با هوش 
مصنوعـــی تطابـــق مـــی دهد نتیجـــه آن 
این اســـت که زنجیره ارزش هوشـــمند تر 
مـــی شـــود و خیلی ســـریع تر توســـعه می 

یابد.
 عـــاوه بر ایـــن فناوری هـــای مخرب 
مـــورد  تجـــاری  مدل هـــای  بـــرای  نیـــز 
بـــه عنـــوان  گیرنـــد.  اســـتفاده قـــرار مـــی 
مثـــال، مدل تجاری ســـه بعـــدی کربن بر 
اســـاس تقاضا بـــرای ثبت نـــام دیجیتالی 
تولیـــد فیزیکـــی، محصـــوالت موجـــود در 
کت  دنیای واقعـــی، عملیات شـــیمیایی 
و شـــده توســـط نرم افـــزار و مـــواد علمـــی 
و  بازارهـــا  اخالگـــر  به عنـــوان  جدیـــد 

کند. صنایـــع عمـــل مـــی 
دیگـــری  مثـــال  بخواهیـــم  گـــر  ا  
از  ســـیترین  شـــرکت  بکنیـــم  ارائـــه 
توانمندی هـــای تحلیلی جدیـــدی برای 
بـــه  بخشـــیدن  ســـرعت  و  ارزش  ایجـــاد 
روند پیشـــرفت این شـــرکت استفاده می 
کنند. اســـتفاده این شـــرکت از داده های 
جمـــع آوری شـــده و پیگیـــری داده هـــا و 
همچنیـــن مدیریـــت آنهـــا باعث توســـعه 

از مـــواد مـــی شـــود. روش اســـتفاده 
فناوری هـــای  اســـتراتژیک  کاربـــرد   
کـــه  دیجیتالـــی مـــی توانـــد باعـــث شـــود 
عملکرد تجاری شـــرکت های پتروشـــیمی 
از طریـــق ســـه مســـیر عملیاتـــی بهبـــود 

: بد یا
در پلتفرم های ســـیلیکونی: به کارگیری   

روش مدل ســـازی بر اســـاس جستجوی 

ســـاختاری تحـــت راهنمایـــی یـــک تابـــع 
انـــرژی طراحـــی شـــده، هـــوش مصنوعی 
ســـازی،  شـــبیه  ماشـــین،  یادگیـــری  و 
ابـــر  پـــردازش  و  پیشـــرفته  تحلیل هـــای 
را  جدیـــدی  چشـــم اندازهای  داده هـــا 
کـــه مـــی توانـــد راه های  کند  ایجـــاد مـــی 
مشـــاغل  انجـــام  بـــرای  را  جدیـــدی 
معرفـــی کند تـــا به ایـــن ترتیب بتـــوان به 
کـــه  مدل هـــای تجـــاری پیشـــرو در بـــازار 
مبتنـــی بر نـــوآوری هســـتند، دسترســـی 

فت. یا
پلتفرم های دانش: ســـاختن اطاعات   

بـــه  کننـــده  و قابـــل جســـتجو و شـــفاف 
ک  گذاری بر روی اشـــترا منظور ســـرمایه 
حل هـــای  راه  بـــه  رســـیدن  و  دانـــش 

نوآورانه
پلتفرم هـــای ارتباطی: برقـــراری ارتباط   

بین افـــرادی که در هر مرحله ای از ســـفر 
تحقیقاتـــی قـــرار دارنـــد از طریـــق اولویت 
دادن بـــه مدیریـــت داده هـــا بـــه منظـــور 

تجاری ســـازی ســـریعتر

 مشاغل ثبت شده
 صنعـــت پتروشـــیمی امـــروز بیـــش از هـــر 
کار ماهر و  زمـــان دیگری نیـــاز به نیـــروی 
آموزش دیده دارد تـــا بتواند رویکردهای 
نوآورانـــه را به کار گیـــرد و بازار های نهایی 
را تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد و تبدیـــل بـــه 

پیشـــرو در بازار شـــود.
صنعـــت  احتمـــااًل  بنابرایـــن   
در  ای  عمـــده  تغییـــرات  بـــا  پتروشـــیمی 
مهارت هـــای  و  مشـــاغل  پروفایل هـــای 
مورد نیـــاز در آینده مواجه خواهد شـــد. 
به عنـــوان مثال، انتظار مـــی رود صنعت 
تـــا  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  پتروشـــیمی 
ســـال 2029، در حدود 19 هـــزار و 200 نفر 
را در مشـــاغل مهندســـی ســـوخت های 
ســـلولی، 16 هـــزار و 100 نفـــر را بـــه عنـــوان 
مهندســـان نانـــو شـــیمیایی و 2100 نفر را 
به عنوان دانشـــمندان مواد محاســـباتی 

اســـتخدام نمایـــد.
صنعـــت  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم   
از  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  پتروشـــیمی 
گرفتـــه  توســـعه  و  تحقیـــق  بخش هـــای 

منبع: Eurostat/ * شامل ارقام مربوط به بخش محصوالت دارویی و الستیک و پالستیک

نمودار۱- تعداد شاغالن در ده بخش برتر تولیدی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ) سال ۲۰۱۸(
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تا بخـــش تولیـــدی نزدیـــک بـــه 800 هزار 
کنـــون در اســـتخدام خـــود  نفـــر را هـــم ا
کـــه برنامـــه  دارد و ایـــن در حالـــی اســـت 
مدونـــی بـــرای اســـتخدام 6 میلیـــون نفر 
در صنعـــت پتروشـــیمی و همـــه صنایـــع 
صنعـــت  ایـــن  زیرمجموعـــه  مرتبـــط 

شـــوند. اســـتخدام 
 بـــرای فهـــم بهتـــر مشـــاغل مرتبـــط 
بـــا صنعـــت پتروشـــیمی بهتر اســـت این 
نکتـــه را ذکـــر کنیـــد کـــه در حـــال حاضـــر 
متحـــده  ایـــاالت  پتروشـــیمی  صنعـــت 

بـــه طـــور مســـتقیم حـــدود 800  آمریـــکا 
کـــرده اســـت، اما  هـــزار نفـــر را اســـتخدام 
کـــه در صنعـــت پتروشـــیمی  هـــر شـــغلی 
ایجـــاد می شـــود مـــی تواند 6/8 شـــغل 
دیگـــر را در صنایـــع دیگر ایجـــاد کند؛ به 
این ترتیـــب صنعـــت پتروشـــیمی ایاالت 
متحـــده آمریـــکا بـــه صـــورت مســـتقیم و 
غیـــر مســـتقیم 6 میلیـــون شـــغل ایجـــاد 

اســـت. کرده 

صنعـــت  در  اشـــتغال 
مقایســـه  در  اروپا  پتروشـــیمی 

صنایـــع بقیـــه  بـــا 
صورت  به  نفر  میلیون   28/2 حدود  در 
 27 در  تولیدی  بخش های  در  مستقیم 
کار  به  مشغول  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
از  درصد  برتر 77  بخش  زیر  ده  هستند. 
اشتغال صنایع تولیدی در 27 کشور عضو 
اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهند.
محصوالت غذایی و مواد شیمیایی 
کشور   27 در  تولیدی  صنایع  بزرگترین 
که در حدود  عضو اتحادیه اروپا هستند 
14 و مذکور به اشتغال این قاره را به خود 

اختصاص می دهند ) 26/1 درصد(.
شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد  بخـــش   
و  دارویـــی  محصـــوالت  تولیـــد  )شـــامل 
الســـتیک و پاســـتیک( دومیـــن بخـــش 
بـــزرگ تولیـــدی به لحاظ تعداد شـــاغان 

.) نفـــر میلیـــون   3/4( اســـت 
 ایـــن بخـــش در حـــوزه 119/9 درصد 
از اشـــتغال در بخش هـــای تولیـــدی 27 
کشـــور عضـــو اتحادیـــه اروپـــا را بـــه خـــود 
اختصـــاص می دهـــد. البتـــه ایـــن بخش 
غیـــر  مشـــاغل  بیشـــتری  بســـیار  تعـــداد 
مســـتقیم نیـــز ایجـــاد می کنـــد - تـــا ســـه 

برابـــر بیشـــتر از اشـــتغال مســـتقیم.
منتشـــر  داده هـــای  اســـاس  بـــر   
اشـــتغال  اســـتات،  یـــورو  توســـط  شـــده 
کشـــور عضو  در صنعـــت پتروشـــیمی 27 
گرفتـــن  اتحادیـــه اروپـــا ) بـــدون در نظـــر 
صنایـــع تولیـــدی محصـــوالت دارویـــی و 
الســـتیک و پاســـتیک( بـــه طـــور خاص 
در ۵ زیـــر بخـــش از تولیـــد فراورده هـــای 

نمودار ۲- هزینه های پرسنلی به ازای هر کارمند در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در ۱۰ زیربخش برتر 
تولیدی )سال ۲۰۱۸(

نمودار ۳- بهره وری اسمی نیروی کار در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا: ده بخش برتر تولیدی

 منبع: Eurostat/  بهره وری اسمی نیروی کار ) ارزش افزوده ناخالص به ازای هر فرد شاغل
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جـــا  رنـــگ،  اســـت؛  باالتـــر  پتروشـــیمی 
انـــواع  مشـــابه؛  محصـــوالت  و  دهنـــده 
اشـــکال  چـــاپ؛  جوهـــر  و  ماســـتیک 
اولیـــه انـــواع پاســـتیک ها؛ انـــواع عطر و 
کننده های ســـرویس بهداشتی؛  خوشبو 
کلیه مواد  صابون و انـــواع شـــوینده ها، و 
ک کننـــده و جـــا دهنده - همـــه این  پـــا
زیربخش ها حضور بســـیار موثری در 27 

کشـــور عضـــو اتحادیـــه اروپـــا دارنـــد.
 تعداد کارکنان به کسانی گفته می شود 
که برای کارفرما کار می کنند و قرارداد شغلی 
دارند و در ازای کار خود مبلغی برای جبران 
خدمات به شکل دستمزد، حقوق، کمک 
هزینه، یارانه، پرداخت های ساعتی و غیر 
دریافت می کنند. کارگری که در یک آژانس 
آن  موقت  کارمند  است  کار  به  مشغول 
آژانس محسوب می شود و نه کارگر واحدی 
که در آن کار می کند. جالب است بدانید که 
میزان حقوق و مزایا در صنعت پتروشیمی 
4۵ درصد باالتر از سایر صنایع تولیدی در 

27 کشور عضو اتحادیه اروپا است.
بر اســـاس آمار منتشـــر شـــده توسط 
تولیـــد  زیـــر بخش هـــای  اســـتات،  یـــورو 
مواد شـــیمیایی پایه ارگانیک، پاستیک 
هزینه هـــای  باالتریـــن  روغـــن  و  رنـــگ  و 
پرســـنلی را نســـبت بـــه ســـطح متوســـط 

اروپـــا دارند. اتحادیـــه 
کـــه صنعـــت  گفتـــه نمانـــد  نا البتـــه   
وری  بهـــره  اروپـــا  اتحادیـــه  پتروشـــیمی 
متوســـط  بـــه  نســـبت  باالتـــری  بســـیار 
عضـــو  کشـــور   27 در  تولیـــدی  صنایـــع 
کـــه بـــا  اتحادیـــه اروپـــا دارد، بـــه طـــوری 
آخریـــن آمار منتشـــر شـــده بهـــره وری در 
ایـــن صنعـــت 67 درصـــد باالتـــر از بهـــره 

وری متوســـط در صنایع تولیدی اســـت.
صنعت پتروشـــیمی چهارمین پخش 
بهـــره  اروپاســـت.  اتحادیـــه  در  پیشـــرو 
کار ) ارزش افـــزوده  وری اســـمی نیـــروی 
ناخالـــص بـــه ازای هـــر فـــرد شـــاغل( بـــر 
حســـب هزار یـــورو اندازه گیری میشـــود. 
تعـــداد افـــراد شـــاغل بـــه عنـــوان تعـــداد 
کل افـــرادی کـــه در واحـــد تحـــت نظارت 
کار مـــی کننـــد تعریـــف مـــی شـــود، ضمن 
کار  اینکـــه افرادی که خـــارج از این واحد 
مـــی کنند امـــا حقوق خـــود را از آِن واحد 
دریافت می کننـــد نیز جزو مشـــاغل آنان 
کـــه  کارگرانـــی  محســـوب مـــی شـــود. امـــا 
توســـط ســـایر واحدهـــای و موسســـات 
بـــه ایـــن واحـــد معرفـــی می شـــوند جـــزو 
افراد شـــاغل در آن واحد محســـوب نمی 
کـــه بـــرای تعمیر و  شـــود، مانند افـــرادی 
نگهـــداری از ســـوی پیمانـــکاران دیگر به 
و  می شـــوند  مشـــغول  واحـــد  آن  در  کار 
افـــرادی که دوره ســـربازی خـــود را در آن 

گذرانند. واحـــد مـــی 

کار در 27 کشـــور   بهـــره وری نیـــروی 
عضـــو اتحادیـــه اروپـــا بـــا نـــرخ متوســـط 
ســـاالنه ســـاالنه 1.3 درصد رشد می کند.
دارای  و  دیده  آموزش  کار  نیروی 
سرمایه  همراه  به  باال  تحصیلی  مدارک 
کار  نیروی  در  و مداوم  کان  گذاری های 
صنعت  که  است  شده  باعث  جدید، 
اتحادیه  عضو  کشور   27 در  پتروشیمی 
اروپا تبدیل به یک صنعت پیشرو از نظر 
بهره وری نیروی کار تا سال 2017 باشد.

بین سال های 2010 و 2017 بهره وری 
 27 پتروشیمی  صنعت  در  کار  نیروی 
کشور عضو اتحادیه اروپا با نرخ متوسط 
در  گرچه  ا کرد.  رشد  درصد   2.7 ساالنه 
طول سه سال گذشته نرخ رشد بهره وری 

به شدت کاهش یافته است.
 2010 ســـال های  بیـــن  مجمـــوع  در   
و 2020 بهـــره وری نیـــروی کار در صنعـــت 
پتروشیمی 27 کشـــور عضو اتحادیه اروپا 
با نرخ متوســـط ســـاالنه 1/3 درصد رشد 

کرده اســـت.

نمودار ۴- بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا
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سرمایه گذاری

کلیدی در تضمین توسعه آتی صنعت پتروشیمی است. در بسیاری  سرمایه گذاری در مخارج سرمایه یکی از عوامل 
به  تنها  نه  سرمایه گذاری هایی  چنین  دارد.  نیاز  مدت  بلند  برنامه ریزی  به  کارخانه ها  و  تجهیزات  نوسازی  موارد  از 
کاهش هزینه های  بهبود بهره وری یا معرفی محصوالت جدید مربوط است بلکه به دلیل نیاز به تطبیق با مقررات یا 

عملیاتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

در  گـــذاری  ســـرمایه  مخـــارج 
صنعـــت پتروشـــیمی اتحادیـــه 

پا و ر ا
ســـرمایه گذاری در مخارج ســـرمایه یکی 
از عوامل کلیدی در تضمین توســـعه آتی 
صنعت پتروشیمی اســـت. در بسیاری از 
کارخانه ها به  موارد نوسازی تجهیزات و 
برنامه ریزی بلند مـــدت نیاز دارد. چنین 
ســـرمایه گذاری هایی نـــه تنها بـــه بهبود 
بهـــره وری یا معرفـــی محصـــوالت جدید 
مربـــوط اســـت بلکـــه بـــه دلیـــل نیـــاز به 
تطبیق بـــا مقررات یا کاهـــش هزینه های 
عملیاتی نیز از اهمیـــت باالیی برخوردار 

است.
نمودار ۱- مخارج سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تفکیک 

زیر بخش ها ) میلیارد یورو(

Eurostat :منبع
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ج سرمایه گذاری و سرمایه  مخار
گذاری در تحقیق و توسعه در 

صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۱
کـــه  دهـــد  مـــی  توضیـــح   1 نمـــودار 
ســـرمایه گـــذاری ) ارقـــام مطلـــق( در ۲۷ 
کشور عضو اتحادیه اروپا بین سال های 
۲۰۰۲ تـــا ۲۰۲۰ در ســـطح جهـــان افزایش 
یافتـــه اســـت. میزان ســـرمایه گـــذاری در 
تولید مواد شیمیایی در ۲۷ کشور عضو 
اتحادیـــه اروپا در ســـال ۲۰۲۰ به ارزشـــی 
بالغ بـــر ۲۰/3 میلیـــارد یورو رســـید - که 
این رقم ۲۲ درصد باالتر از ســـطح ســـال 

۲۰۰۲ اســـت.
 نســـبت مخارج ســـرمایه گـــذاری به 
ارزش افزوده یا شـــدت ســـرمایه، به طور 
نســـبی، بین ســـال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به 
طـــور قابل توجهی افزایش یافته اســـت، 
امـــا از ســـال ۲۰۰۸ بـــه بعـــد با یـــک روند 
پر نوســـان بین ســـال های ۲۰۰۹ تـــا ۲۰۲۰ 

مواجه بوده اســـت. 
ارزش شرکت سرمایه گذاری در سال 
۲۰۲۰ بـــه 1۶ درصد رســـید. که این رقم در 
مقایســـه با شـــدت متوســـط بلند مدت 
در طـــول ســـال های بیـــن ۲۰۰۲ تـــا ۲۰1۹ 

یعنـــی 1۷.۴ درصد کمتر بوده اســـت.
 صنعت پتروشـــیمی اروپـــا همچنان 

ایـــن  اســـت.  دوختـــه  آینـــده  بـــه  نـــگاه 
صنعت باید سطح ســـرمایه گذاری خود 
را بـــرای حفـــظ زیرســـاخت های موجود 
و افـــزودن محصـــوالت جدید بـــه منظور 
آینـــده ای درخـــور و شایســـته  تضمیـــن 

دهد. افزایـــش 

در  ســـرمایه گذاری  مخـــارج 
صنعت پتروشـــیمی ۲۷ کشـــور 

اروپا اتحادیـــه  عضـــو 
میزان مخارج ســـرمایه گذاری در صنعت 

کشـــور عضـــو اتحادیـــه  پتروشـــیمی ۲۷ 
از ســـال ۲۰1۸  بـــار  بـــرای دومیـــن  اروپـــا 

کاهـــش یافته اســـت.
 نمـــودار ۲ توضیح می دهد که میزان 
گـــذاری در صنعت پتروشـــیمی  ســـرمایه 
اتحادیـــه اروپـــا افزایش بوده اســـت. رقم 
ســـرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در 
۲۷ کشـــور عضو اتحادیه اروپـــا به ارزش 
۲1.۵ میلیارد دالر در ســـال ۲۰1۹ رســـید- 
ایـــن رقـــم باالترین ســـطح از ســـال ۲۰۰1 

کنون بوده اســـت. تا

نمودار ۲- مخارج سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بین 
سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰- میلیارد یورو، درصد

 Cefic Chemdata International:منبع 
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ارزش مطلق سطح ســـرمایه گذاری 
جهانـــی در بخش پتروشـــیمی در ســـال 
۲۰۲۰ در مقایســـه بـــا 1۰ ســـال قبـــل از آن 
۵۷ درصـــد باالتـــر بـــوده اســـت ) ۹/1۹۲ 
 ۹/1۲۲ بـــا  مقایســـه  در  یـــورو  میلیـــارد 

یـــورو(. میلیارد 
 بین ســـال های ۲۰1۰ و ۲۰۲۰، سرمایه 
بـــا نـــرخ متوســـط ۴.۶  گـــذاری جهانـــی 
کـــرد. ایـــن رقـــم  درصـــد در ســـال رشـــد 
پاییـــن تـــر از رشـــد ســـرمایه گذاری چین 
یعنـــی ۶.1 درصـــد در طـــول دوره زمانـــی 

است. مشـــابه 
چین در حال پشـــت ســـر گذاشـــتن 
همـــه اقتصادهـــای دنیـــا ماننـــد اروپـــا، 
هند، ژاپن، کـــره جنوبی و آمریکای التین 
اســـت. اتحادیـــه اروپـــا با نرخ رشـــد کمتر 
از 3 درصـــد هنوز هم عقـــب تر از مناطق 

اصلـــی در جهان اســـت.
درصـــد   ۴۸  ۲۰۲۰ ســـال  در  چیـــن 
خـــود  بـــه  را  جهانـــی  ســـرمایه گذاری 
کـــه این رقـــم در  اختصـــاص داده اســـت 
گـــذاری در  مقایســـه بـــا میـــزان ســـرمایه 

ســـال ۲۰1۰ در حـــدود ۴۲ درصد افزایش 
کشـــور عضـــو  یافتـــه اســـت. اروپـــا ) ۲۷ 
اتحادیـــه اروپا+ بقیـــه اروپـــا( 1۵.۹ درصد 
ســـال  در  را  جهانـــی  ســـرمایه گذاری  از 
دادنـــد.  اختصـــاص  خـــود  بـــه  مشـــابه 
کشـــور های نفـــت و نیـــز بـــا ســـهم 13.۷ 
درصـــدی از ســـرمایه گـــذاری جهانی در 
ســـال ۲۰۲۰ در جایگاه سوم قرار گرفتند.
ســـرمایه گذاری ها در آســـیا در طول 
دهه گذشـــته به میزان ۶۰ درصد افزایش 
یافتـــه اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت که 
گـــذاری در ۲۷  میـــزان مخـــارج ســـرمایه 
کشـــور عضو اتحادیه اروپا بـــه ۲۸ درصد 
کشـــورهای نفتـــی بیـــش از  رســـید و در 

دوبرابر شـــد.

صنعـــت  در  ســـرمایه  شـــدت 
اروپـــا اتحادیـــه  پتروشـــیمی 

گذاری  تحلیل داده هـــا مخارج ســـرمایه 
را در صنعت پتروشـــیمی ۲۷ کشور عضو 
اتحادیـــه اروپـــا به تفکیک زیـــر بخش ها 
کـــه در این  نشـــان مـــی دهـــد. معیـــاری 

گرفته اســـت  تحلیل مورد اســـتفاده قرار 
شدت ســـرمایه اســـت، شدت ســـرمایه 
گـــذاری را بـــر اســـاس  مخـــارج ســـرمایه 
افـــزوده نشـــان مـــی  از ارزش  درصـــدی 

. هد د
 تحلیـــل داده ها نشـــان می دهد که 
شدت سرمایه در صنعت پتروشیمی ۲۷ 
کشـــور عضو اتحادیـــه اروپـــا 1۷.۷ درصد 
اســـت. در میان بزرگترین زیربخش های 
تولید مواد شـــیمیایی، شدت سرمایه در 
تولیـــد فرآورده هـــای پتروشـــیمی و انواع 
پالســـتیک به طـــور قابل توجهـــی باالتر 
از ســـطح ۲۷ کشـــور عضو اتحادیه اروپا 

است.
 ( گـــذاری  شـــدت مخـــارج ســـرمایه 
ارزش  از  بـــه عنـــوان درصـــدی  مخـــارج 
افـــزوده( در هنـــد و چین بســـیار باالتر از 
بقیه دنیا اســـت. مخارج سرمایه گذاری 
چیـــن در ســـال ۲۰۲۰ 3۰ درصـــد از ارزش 
افـــزوده ایجاد شـــده در این کشـــور بوده 

. ست ا
 ۲۰ درصد از ارزش 

ً
 در حین نیز تقریبا

افزوده مربوط به مخارج ســـرمایه گذاری 
اســـت. شـــدت ســـرمایه در بقیـــه اروپـــا 
ارزشـــی بالغ و ۲۶.۴ درصد داشته است. 
۲۷ کشـــور عضو اتحادیه اروپـــا با نرخ 1۶ 
درصـــد هنوز عقب تـــر از مناطق نوظهور 
تولید کننده در بقیه آســـیا اســـت ) ۲3.۸ 
درصـــد(، امـــا جلوتـــر از آمریـــکای التین ) 
۹.۶ درصـــد(، ژاپـــن ) 1۲.۶ درصد( و نفتا ) 

است.  )%13
مخـــارج ســـرمایه گذاری در صنعـــت 
کشـــور عضـــو اتحادیـــه  پتروشـــیمی ۲۷ 
اروپـــا در طـــول ده ســـال بین ســـال های 

نمودار ۳- مخارج سرمایه گذاری به تفکیک منطقه
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۲۰1۰ و ۲۰۲۰ بـــه طـــور متوســـط بـــا نـــرخ 
ســـاالنه ۲/۵ درصـــد رشـــد کرده اســـت. 
ارزش افـــزوده نیز در دوره زمانی مشـــابه 
به همین اندازه رشـــد کرده اســـت ) ۲/3 

درصد(.
گـــذاری  ســـرمایه  مخـــارج  شـــدت   
یکـــی از عوامـــل کلیـــدی موثر بـــر رقابت 
پذیـــر اســـت . ایـــن متغیر نشـــان دهنده 
کاهـــش جذابیـــت و همچنیـــن محـــرک 
رقابت پذیـــری در آینـــده اســـت: هرچـــه 
ســـرمایه گـــذاری در یـــک منطقه بیشـــتر 
باشـــد آن منطقـــه رقابتی تـــر خواهد بود 

و بالعکـــس. 
بـــه عنـــوان مثـــال، از ســـال ۲۰1۰ تـــا 
کنـــون بیـــش از 13 پـــروژه جدیـــد صنعت 
آمریـــکا  پتروشـــیمی در ایـــاالت متحـــده 
اعالم شـــده اســـت. روی هـــم رفته همه 
 ۲۰۰ حـــدود  در  مبلغـــی  پروژه هـــا  ایـــن 
میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری جدیـــد در 

ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بوده اســـت.
ســـرمایه  از  اروپـــا  اتحادیـــه  ســـهم   
گـــذاری در صنعـــت پتروشـــیمی جهـــان
 صنعت پتروشیمی اروپا تمایل دارد 
تـــا عملکرد خـــود را در زمینه تولید پایدار 
بـــه طور کلـــی بهبـــود بخشـــد و از این رو 
نیـــاز بـــه تکنولوژی های مخل ایـــن روند 
را احســـاس می کند، ضمـــن اینکه بهبود 
فناوری های موجود را نیز در دســـتور کار 

دارد.
 بـــرای رســـیدن بـــه چنیـــن هدفـــی 
توســـعه  و  تحقیـــق  در  ســـرمایه گذاری 
از  گـــذاری  ســـرمایه  اســـت.  ضـــروری 
نـــوآوری  مالـــی  تامیـــن  برنامـــه  طریـــق 
اروپـــا و همچنیـــن از طریـــق خـــود بخش 

پتروشیمی بسیاری از ســـهامداران را در 
کـــرده اســـت.  ایـــن زمینـــه تحریـــک 

ســـرمایه گذاری در تحقیق و توســـعه 
یکـــی از عوامل کلیـــدی در حفظ رقابت 
پذیری بخش پتروشـــیمی اســـت. عالوه 
بر ایـــن ســـرمایه گذاری در طرح توســـعه 
صنعـــت پتروشـــیمی را قـــادر مـــی ســـازد 
تـــا راه حل هایـــی را بـــه منظـــور مواجهه 
کـــه  مختلـــف  چالش هـــای  بـــا  جامعـــه 
در طـــول زنجیـــره ارزش بـــا آن هـــا مواجه 

هســـت را پاســـخگو باشد.
توســـعه های صورت گرفتـــه  در طول 
کی از این است  بیست سال گذشته حا
کـــه موقعیـــت اتحادیـــه اروپا در طـــول ۲۰ 

ســـال گذشته تضعیف شـــده است. 

در سال ۲۰۰۰، میزان مخارج سرمایه 
گذاری از ۲۷ کشـــور عضـــو اتحادیه اروپا 
بالغ بـــر ۲۰/3 میلیارد یورو بوده اســـت، 
که این رقم 1۰/۶ درصد از سرمایه گذاری 

نمودار ۴- شدت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تفکیک 
زیر بخش ها، سال ۲۰۱۸

نمودار ۵- مخارج سرمایه گذاری به تفکیک منطقه، به عنوان درصدی از ارزش افزوده، مقایسه 
۲۰۲۰ و ۲۰۱۰
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در صنعت پتروشـــیمی جهانی را به خود 
اختصـــاص می دهـــد. اتحادیـــه اروپـــا در 
گـــذاری  ســـرمایه  بزرگتریـــن  ســـال ۲۰۰۰ 
در بخـــش پتروشـــیمی بـــوده اســـت و در 
آن زمـــان در مـــکان اول ســـرمایه گذاری 

صنعت پتروشـــیمی قرار داشـــت.
 مخـــارج ســـرمایه گذاری در صنعـــت 
کشـــور عضـــو اتحادیـــه  پتروشـــیمی ۲۷ 
اروپـــا از ســـال ۲۰۰۰ بـــا ســـرعت بســـیار 
اندکـــی در حـــال حرکـــت بوده اســـت و از 
رقم 1۷/۸ میلیارد یورو در ســـال ۲۰۰۰ به 
رقـــم ۲۰/3 میلیـــارد یـــورو در ســـال ۲۰۲۰ 

است.  رســـیده 
در مقـــام مقایســـه، ســـرمایه گذاری 
جهانـــی افزایـــش قابـــل توجهـــی از رقـــم 
۷۰/۲ در ســـال ۲۰۰۰ بـــه 1۹۲/۹ میلیـــارد 
یورو در ســـال ۲۰۲۰ را گزارش کرده است. 
بنابراین ســـهم بازار ســـرمایه گذاری ۲۷ 
کشـــور عضو اتحادیه اروپـــا ۵۸/۵ درصد 
کاهـــش یافتـــه و از رقـــم ۲۵/۴ در ســـال 
۲۰۰۰ به رقم 1۰/۵ در ســـال ۲۰۲۰ رســـیده 

است.
نیـــروی  یـــک  پتروشـــیمی  صنعـــت 
از  بســـیاری  در  نـــوآوری  بـــرای  محرکـــه 
زنجیره های ارزش صنایع پایین دســـتی 
از طریـــق محصوالت و فناوری ها اســـت. 
مخـــارج تحقیـــق و توســـعه در صنعـــت 
کشـــور عضـــو اتحادیـــه  پتروشـــیمی ۲۷ 
اروپـــا بیـــن ســـال های ۲۰۰۲ تـــا ۲۰۲۰ بـــه 
طـــور متوســـط ســـاالنه ارزشـــی بالـــغ بـــر 
اســـت. در  یـــورو داشـــته  ۷/۶ میلیـــارد 
بـــر  گـــذاری  ســـرمایه  رقـــم   ۲۰۲۰ ســـال 
مخارج تحقیق و توســـعه به ۹/۴ میلیارد 
کـــه باالتریـــن رقـــم در طول  یورو رســـید 

نمودار ۶- ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در طول ۲۰ سال گذشته در حدود ۶۰ درصد از سهم بازار 
اولیه خود را از دست داده است

نمودار ۸- مخارج تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

نمودار ۷- مخارج سرمایه گذاری محصوالت پتروشیمی به تفکیک کشور، مقایسه ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰
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اســـت. بوده  تاریـــخ 
مـــی  نشـــان  آمـــاری  تحلیل هـــای    
در  گـــذاری  ســـرمایه  شـــدت  کـــه  دهـــد 
مخـــارج تحقیـــق و توســـعه در صنعـــت 
کشـــور عضـــو اتحادیـــه  پتروشـــیمی ۲۷ 

اروپـــا بین ســـال های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۹ با نرخ 
متوســـط ســـاالنه 1/۹ درصد رشـــد کرده 
دوره  در  نیســـت  افـــزوده  ارزش  اســـت. 
زمانـــی مشـــابه بـــا نـــرخ ۲ درصـــد رشـــد 
کـــرده اســـت. ایـــن بـــدان مفهوم اســـت 

کـــه شـــدت مخـــارج تحقیـــق و توســـعه ) 
ارزش  از  بـــه عنـــوان درصـــدی  مخـــارج 
افـــزوده( ارزشـــی بالـــغ بـــر ۷/۴ درصد در 

کـــرده اســـت . ســـال ۲۰۲۰ را ثبـــت 
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یستی  عملکرد محیط ز
اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۲۱ و 
چشم انداز آن در سال ۲۰۲۲

محیط زیست
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کل گازهـــای گلخانه ای منتشـــر 
پتروشـــیمی  صنعـــت  از  شـــده 
۲۷ کشـــور عضو اتحادیه اروپا
چهار اصل اساسی در اتحادیه اروپا برای 
گلخانه ای حاصل  گازهای  کاهش انتشار 
از فعالیت صنعت پتروشیمی وجود دارد:

1. ایجاد اقتصاد کم کربن
۲. بهبود کارایی منابع

اقتصاد  با  ارتباط  برقراری   .3
چرخه ای

مقابل  در  مسئولیت  احساس   .۴
انسانها و کره زمین

این ها به نوعی اصول اساسی توسعه 
و در جای جای  اروپا  اتحادیه  پایدار در 

کره زمین محسوب می شوند.

بـــن را   چگونـــه اقتصـــاد کـــم کر
بســـازیم

 رویای اتحادیه اروپا این است که تا سال 
که  شود  ای  قاره  اولین  به  تبدیل   20۵0
گلخانه ای را به صفر می  گازهای  انتشار 

رساند. 
در  اروپا  اتحادیه  پتروشیمی  صنعت 
گذار از این دوره و استفاده از فرصت های 
شدن  تبدیل  و  گذار  دوره  از  حاصل 
تغییرات  آن  در  که  ای  قاره  اولین  به 
را  شود  می  قلمداد  مهم  هوایی  و  آب 
ممکن می سازد. به این منظور صنعت 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  پتروشیمی 

خود را به شدت کاهش می دهد. 
که  است  این  مستلزم  امر  این 
در  بسیاری  سرمایه گذاری های 
گیرد تا بدین  فناوری های جدید صورت 

فرآیندهای  در  انرژی  کارایی  وسیله 
انرژی های  سهم  و  یابد  بهبود  تولیدی 
ک های  خورا و  پذیر  تجدید  و  پایدار 
محصوالت  تولید  در  اندک  کربن  حاوی 

پتروشیمی افزایش یابد.

گازهـــای  انتشـــار  کاهـــش 
ی نـــه ا گلخا

کردن متوسط درجه   به منظور محدود 
حرارت جهانی بر اساس توافق پاریس به 
ترجیحا  و  گراد،  سانتی  درجه   2 از  کمتر 
مطلق  میزان  سانتیگراد،  درجه   1/۵
کاهش  باید  گلخانه ای  گازهای  انتشار 

یابد. 
به  آالینده ها  خالص  انتشار  کاهش 
اندازه حداقل ۵۵ درصد تا سال 2030 در 
مقایسه با سال 1990 و رسیدن به هدف 
برای   20۵0 سال  تا  خنثی  هوا-  و  آب 
نتایج  کردن  محدود  جهت  در  تاش 
که ممکن  تغییرات آب و هوایی تا جایی 
برخی  است،  ضروری  اصل  یک  است 
از  عبارتند  هوایی  و  آب  تغییرات  این  از 

رویدادهای  دریاها،  آب  سطح  افزایش 
سیل  مانند  ک  دهشتنا هوایی  و  آب 
اقیانوس ها  شدن  اسیدی  و  طوفان  و 
ریسک بسیار باالیی برای همه صنایع و 

کل جامعه انسانی دارد.

انتشـــار  یـــک  شـــماره  حـــوزه 
گلخانـــه ای گازهـــای 

در  ای  گلخانه  گازهای  انتشار   1 حوزه 
دو  به  توان  می  را  پتروشیمی  صنعت 
انتشار  کرد،  آالینده تقسیم  از منابع  نوع 
از احتراق سوخت ها برای تولید  حاصل 
انواع  و  برق  )آب  کارخانه ها  در  انرژی 
از  مستقیم  آالینده ها  انتشار  و  انرژی( 

فرآیند تولید.
محیط  آژانس  گزارش  اساس  بر   
پتروشیمی  صنعت   )EEA( اروپا  زیستی 
اروپا، شامل  اتحادیه  کشور عضو  در 27 
در  دارویی،  محصوالت  تولید  صنعت 
 124 میزان  به  مجموع  در   2019 سال 
کربن  کسید  ا دی  معادل  تن  میلیون 
که این رقم در مقایسه  کرده است  تولید 

نمودار ۱- میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت صنعت پتروشیمی در ۲۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ تاکنون حدود ۵۴ درصد کاهش یافته است

انتشار  گانه  جدا طور  به  مالت  و  آلمان   *  /)European Environmental Agency )EEA منبع: 
گازهای گلخانه ای حاصل از احتراق سوخت ها در صنعت پتروشیمی را گزارش نمی کنند
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 1990 سال  در  تن  میلیون   269 رقم  با 
کاهش یافته است.

به وضوح  کاهش ۵4 درصدی  این   
پتروشیمی  که صنعت  توضیح می دهد 
گازهای  کاهش انتشار  تا چه اندازه برای 

گلخانه ای اهمیت دارد.

کل انتشـــار گازهـــای گلخانه ای 
صنعـــت  در  یـــک  حـــوزه 
عضـــو  کشـــور   ۲۷ پتروشـــیمی 
اتحادیـــه اروپا بـــه تفکیک نوع 

الینـــده آ گازهـــای 
از  حاصل  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
فرایند تولید  بین سالهای 1990 تا 2020 
که  یافته  کاهش  درصد   6۵ حدود  در 
کاهش قابل  به  آن مربوط  بخش عمده 
و   )%93( نیتروژن  کسید  ا انتشار  توجه 
انتشار گازهای فلوئوردار )89%( است. 

انتشار آالینده های حاصل از احتراق 
امر  این  و  است  کرده  پیدا  کاهش  کمتر 
کلی انتشار  که به طور  باعث شده است 
گلخانه ای حوزه یک در صنعت  گازهای 
کاهش  درصد   ۵0 حدود  در  پتروشیمی 
در  کاهش  این  عمده  بخش  که  یابد، 
دوره زمانی بین سال های 1997 تا 2013 

رخ داده است.
کاهش  هیچ  کنون  تا  2013 سال  از 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  در  عمده ای 
مشاهده نشده است. با این وجود روی 
هم رفته از سال 1990 تا سال 2020 انتشار 
گلخانه ای در صنعت پتروشیمی  گازهای 
میزان  به  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   27
کسید کربن  14۵ میلیون تن معادل دی ا

نمودار ۲- انتشار گازهای گلخانه ای در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ تاکنون به 
اندازه ۱۴۵ میلیون تن معادل دی اکسید کربن کاهش یافته است

نمودار ۳- واگرایی تولید محصوالت پتروشیمی و انتشار گازهای گلخانه ای در ۲۷ کشور عضو 
اتحادیه اروپا

نمودار ۴- شدت انتشار گازهای گلخانه ای در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ به طور 
قابل توجهی تحلیل یافته است

انتشار  گانه  جدا طور  به  مالت  و  آلمان   *  /)European Environmental Agency )EEA منبع: 
گازهای گلخانه ای حاصل از احتراق سوخت ها در صنعت پتروشیمی را گزارش نمی کنند
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کاهش یافته است.

گازهای  انتشار  و  تولید  کل 
گلخانه ای در صنعت پتروشیمی 

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا
گازهای  انتشار  درصدی   ۵4 کاهش 
اتحادیه  عضو  کشور   27 در  گلخانه ای 
اروپا بین سال های 1990 و 2020 با توجه 
تولید  میزان  زمان  همان  در  اینکه  به 
محصوالت پتروشیمی در همین منطقه 
است  یافته  افزایش  اندازه 47 درصد  به 

بسیار قابل توجه است. 
این بدان مفهوم است که رشد تولید 
در صنعت پتروشیمی به صورت موفقیت 
آمیزی از انتشار گازهای گلخانه ای فاصله 
گرچه میزان این موفقیت از  گرفته است. ا

سال 201۵ به بعد کمتر بوده است.
همه این اتفاقات به لطف تاش های 
منظور  به  پتروشیمی  صنعت  گاهانه  آ
ک و باالتر از همه  توسعه فناوری های پا

اینها افزایش کارایی انرژی است.
 نوآوری در صنعت پتروشیمی عاوه 
فرآیندهای  در  را  انرژی  کارایی  اینکه  بر 
تولیدی خود را افزایش می دهد می تواند 
مصرف  در  انرژی  کارایی  افزایش  به 
آنها  کنندگان پایین دستی و محصوالت 

نیز کمک کند.

 کل انتشـــار گازهای گلخانه ای 
در ۲۷ کشـــور عضـــو اتحادیـــه 

اروپـــا و مصـــرف انرژی
 صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا در طول 
دو دهه گذشته تاش بسیار زیادی کرده 

 
ً
نمودار ۵- میزان ضایعات شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۷ تاکنون تقریبا

یک سوم کاهش یافته است

نمودار ۶- میزان انتشار تصادفی آالینده ها از سال ۲۰۰۷ تاکنون حداقل به میزان ۴۰ درصد در 
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است

نمودار ۷- میزان انتشار آالینده های اسیدی از سال ۲۰۰۷ تاکنون در ۲۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است

کی داده های  منبع: European Pollutant Release and Transfer Register )E-PRTR(/ * اسلوا
خود را به اداره ثبت اتحادیه اروپا ارسال نکرده است. داده ها برای آلمان، لتونی، لیتوانی، لیختن 
کامل نیستند . داده ها برای ایتالیا، مالت و  اشتاین، لیتوانیا و پرتغال برای سال های ۲۰1۸ و ۲۰1۹ 

سوئیس برای سال ۲۰1۹ کامل نیستند.
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تولیدات  زیستی  محیط  اثرات  تا  است 
خود را به حداقل برساند.

 27 در  گلخانه ای  گازهای  انتشار   
کشور عضو اتحادیه اروپا به ازای هر واحد 
مصرف انرژی بین سالهای 1990 و 2020 
است.  یافته  کاهش  درصد   41 میزان  به 
شدت انتشار گازهای گلخانه ای - انتشار 
واحد  هر  ازای  به  ای  گلخانه  گازهای 
 2020 تا   1990 سالهای  بین  نیز  تولید- 

اندازه 69 درصد کاهش یافته است.

بـــی  و  خطرنـــاک  ضایعـــات  کل 
عضـــو  کشـــور   ۲۷ در  خطـــر 

اروپـــا اتحادیـــه 
شده  تولید  صنعتی  ضایعات  مقدار  کل 
 16 و   8 بین  پتروشیمی  صنعت  توسط 
که از این مقدار  میلیون تن متغیر است 

ک هستند.  40 درصد ضایعات خطرنا
و   2008 سال های  اقتصادی  رکود 
تولید ضایعات  به  2009 به وضوح منجر 
این  مقدار  مجدد  اما  شد.  کمتری 

 2013 تا   2009 سال های  بین  ضایعات 
تولید  ضایعات  کاهش  یافت.  افزایش 
در   2016 تا   2014 سالهای  بین  شده 
که شاخص تولید افزایش یافته  شرایطی 
کارایی منابع است،  از بهبود  کی  بود حا
اما این روند ادامه پیدا نکرده زیرا مقادیر 
در  خطر  بی  ضایعات  از  زیادی  بسیار 

سال های 2017 و 2018 گزارش شدند.

الینده هـــا  آ تصادفـــی  انتشـــار 
در هـــوا، آب و خواســـت در ۲۷ 

کشـــور عضـــو اتحادیـــه اروپا
تعداد موارد انتشار تصادفی آالینده ها در 
بین سال های  زمانی  دوره  در  هوا  و  آب 
2007 تا 2019 در حدود ۵0 درصد کاهش 
انتشار  موارد  تعداد  گرچه  ا است.  یافته 
تصادفی آالینده ها در آب و هوا هنوز هم 
با این عدد 600 تا 1000 است. تعداد موارد 
در  ک  خا به  آالینده ها  تصادفی  انتشار 
کمتری  کاهش  زمانی مشابه  طول دوره 

را تجربه کرده است ) %40(.

کل انتشارات اســـیدی حاصل   
از فعالیت صنعت پتروشـــیمی 
در ۲۷ کشـــور عضـــو اتحادیـــه 

وپا ار
 انتشار آالینده های هوا: بین سالهای 2007 
کاهش 40  به  پتروشیمی  و 2019 صنعت 
اسیدی  آالینده های  انتشار  در  درصدی 
خود دست یافت. برخی از آالینده ها مانند 
کسید نیتروژن و آمونیاک  کسید سولفور، ا ا
از  بعد  آن ها  جانبی  محصوالت  با  همراه 
ک  تغییرات در ترکیبات شیمیایی وارد خا

و آبهای سطحی می شوند.
کوسیستم ها دخالت   این فرایند در ا
که  کند و تبدیل به چیزی می شود  می 
ک و  از آن تحت عنوان اسیدی شدن خا
آب و تحت تاثیر قرار گرفتن سامت انسان 
به  پتروشیمی  صنعت  در  شود.  می  یاد 
و  از احتراق  گازهای اسیدی  بالقوه  طور 
ک و اسید  تولید اسید سولفوریک، آمونیا

نیتریک تولید می شوند.
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بخش خصوصی

ترین  پتروشیمی جهان سخت   صنعت 
طول  در  تاریخ  ابتدای  از  را  خود  زمان 
است،  کرده  تجربه  کووید-19  پاندمی 
پاندمی  این  اثر  در  صنعت  این  پیکر 
آسیب های  و  برداشته  خراش هایی 
مغز  به  هنوز  اما  است  دیده  جدی 

استخوانش نرسیده است.
 بر اساس گزارش منتشر شده توسط 
یک  طی  آن  در  که    C&EN's golobal
مطالعه  ۵0 شرکت برتر پتروشیمی جهان 
شرکت های  بزرگترین  اند،  شده  معرفی 
را در  کاهش  پتروشیمی دنیا 7/1 درصد 
از  خود  پتروشیمی  محصوالت  فروش 
که  کرده اند، به طوری  سال 2019 تجربه 
این رقم در سال 2020 به حدود 79۵/8 

میلیارد دالر رسیده است. 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
سال  ابتدایی  در  جهان  اقتصاد های 
اقتصادی  فعالیت های  گذشته  میادی 

خود را به منظور مقابله با بحران سامت 
چندان  نتیجه  کردند،  متوقف  جهانی 

بدی نیست.
مطالعه  این  در  که  برتر  شرکت   ۵0  
سال  در  همگی  و  اند  شده  شناسایی 
پاندمی  شروع  از  قبل  سال  یعنی   2019
با  داشتند  خوبی  بسیار  عملکرد  کرونا 
محصوالت  فروش  درصدی   ۵ کاهش 

پتروشیمی خود مواجه بودند.
محصوالت  فروش  میزان  چه  گر  ا  
شرکت   ۵0 از  شرکت   44 در  پتروشیمی 
برتر در سال 2020 به اندازه 22/6 درصد 
آن  طبیعی  نتیجه  که  یافت  کاهش 
کاهش سود این شرکت ها بوده، در سال 
کاهش  با  که  شرکت هایی  تعداد   2019
سود خود مواجه شدند بیشتر بود یعنی 
46 شرکت از ۵0 شرکت، ضمن اینکه رقم 
کاهش بیشتری یافته بود،  سود آنها نیز 

28/2 درصد.

گزارش منتشر شده توسط   براساس 
که یک  اروپا،  شورای صنعت پتروشیمی 
شود،  می  محسوب  تجاری  موسسه 
در  پتروشیمی  محصوالت  تولید  میزان 
یافته  کاهش  درصد  یک   2020 سال 
صنعت  که  معناست  بدان  این  است. 
به  نقطه  در  را  سال  دقیقًا  پتروشیمی 
شروع  نقطه  همان  از  که  رسانده  پایان 

کرده بود.
به  مربوط  داستان  این  از  بخشی   
سال  اوایل  است.  نفت  قیمت های 
شده  فریز  اقتصادها  که  زمانی  گذشته 
نفت  قیمت  ماندند،  خانه  در  مردم  و 
محصوالت  قیمت  و  کرد  پیدا  کاهش 
با  همراه  نیز  شیمیایی  و  پتروشیمی 
تولید  حجم  گرچه  ا یافت.  کاهش  آن 
محصوالت پتروشیمی همچنان باال بود 
پلی  مانند  محصوالت  از  بسیاری  زیرا 
مواجه  توجهی  قابل  افزایش  با  اتیلن 

۵۰ شرکت پتروشیمی برتر
جهان در سال ۲۰۲۱
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شدند.
کووید-19 صنعت پتروشیمی را به صورت   در واقع پاندمی 
شرکت های  مثال  عنوان  به  داد.  قرار  تاثیر  تحت  متقارن  غیر 
نقلیه  وسایل  تولید  برای  الزم  مواد  که  شیمیایی  مواد  تولید 
آسیب دیدند.  به شدت  کردند  تولید می  را  اتومبیل  و  هوایی 
و  بندی  بسته  تولید  برای  اولیه  مواد  که  کنندگانی  عرضه  اما 
قابل  افزایش  با  می کردند  تولید  را  شخصی  مراقبت  تجهیزات 

توجه فروش مواجه شدند.
شرکت های  فروش  کاهش  دلیل  تنها  کووید-19  پاندمی   
آمار  در  که  دیگر  دلیل  است.  نبوده  سال  این  در  پتروشیمی 
همه  تقریبًا  است.  پایداری  مسئله  است  نشده  منعکس 
روی مسائل  بر  گذشته  از  بیش  پتروشیمی خیلی  شرکت های 

محیط زیستی تمرکز کرده اند.
جهان  برتر  شرکت   ۵0 از  شرکت   10 از  بیش  مثال  برای   
تعداد  داشته اند.  پاستیک  بازیافت  در  عمده ای  نوآوریهای 
را  هیدروژن  و  ک  آمونیا تا  کردند  سعی  شرکت ها  از  مشابهی 
گاز  کننده ها تا با استفاده از  بیشتر از طریق الکترولیز آب تولید 

طبیعی.
پایه  تولید مواد شیمیایی  فرآیند  نیز  از شرکت ها   بسیاری 
را  انرژی  بهره وری  بتوانند  تا  دادند  قرار  بازنگری  مورد  را  خود 
افزایش دهند. به عنوان مثال شرکت های پتروشیمی داو، شل، 
اتیلنی  کرهای  کرا تجهیز  و  توسعه  حال  در   BASF و  سابیک 

هستند که با برق تجدیدپذیر کار می کنند.
چند  حاضر  مطالعه  داشتیم  که  نوسانی  پر  سال  به رغم   
که به شدت  تغییر را شاهد بوده است. شرکت های پتروشیمی 
کاهش  کلی با  درگیر تولید محصوالت پتروشیمی بودن به طور 
اما  کرده اند.  سقوط  بندی  رتبه  در  و  شده  مواجه  فروش 
مخصوص  شیمیایی  مواد  و  صنعتی  گاز های  که  شرکت هایی 
کشاورزی را تولید می کنند با افزایش فروش و ارتقای جایگاه در 

جدول رتبه بندی مواجه شده اند.
در  نتوانستند  گذشته  سال  برتر  شرکت   ۵0 از  شرکت  سه   
پتروشیمی  شرکت  باشند.  داشته  جایگاهی  امسال  فهرست 
جهت  شرکت  این  زیرا  شد،  خارج  لیست  این  از  کولب  ا
سرمایه گذاری خود را بر روی کسب و کار پتروشیمی بر پایه نفت 

کمیکال هر دو  گلوبال   PTT اینوویشن و  SK .تغییر داده است
قربانی کاهش فروش محصوالت خود شدند.

یافت،  کاهش  پتروشیمی  محصوالت  فروش  که  کنون  ا  
شرکت شل، پس از یک غیبت ۵ ساله، بار دیگر به فهرست ۵0 
شرکت برتر پتروشیمی جهان پیوسته است.  شرکت پتروشیمی 
کند،  می  تولید  استری  پلی  شیمیایی  مواد  که  شنگ  رانگ 

امسال به جمع ۵0 شرکت برتر اضافه شده است. 
که  دوپونت،  داو  کشاورزی  شیمیایی  مواد  تولید  شرکت 
گری ساینس تغییر نام داده است نیز مهمان  کورتوا ا کنون به  ا

جدید این فهرست است.

BASF رتبه ۱:  شرکت پتروشیمی 
 6۷/۵  :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
جایگاه  متوالی  سال  دومین  برای    BASF پتروشیمی  شرکت 
به خود  دنیا  برتر  پتروشیمی  فهرست ۵0 شرکت  در  را  نخست 
که باعث شده است این  اختصاص داده است. یکی از دالیلی 
نباشد  خود  فروش  افت  شاهد  کرونا  پاندمی  رقم  به  شرکت 
در  آمریکا  دالر  میلیارد   ۵ از  سینوپک  به  خود  فروش  گسترش 
گرچه شرکت  سال 2019 به 21 میلیارد دالر در سال 2021 است. ا
میزان  از  جهان  پتروشیمی  صنعت  در  پیشرو  شرکت    BASF
گذاری انجام شده در  گلخانه ای نیز طبق هدف  گازهای  تولید 
برنامه ریزی  طبق  و  بوده  گذشته  سالهای  از  کمتر   2020 سال 

انجام شده قرار است که همین روند ادامه داشته باشد.

 رتبه ۲: شرکت پتروشیمی سینوپک
 46/۷   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
کننده  تولید  بزرگترین  عنوان  به  سینوپک  پتروشیمی  شرکت   
کووید-19  پاندمی  دنبال  به  چین،  در  شیمیایی  محصوالت 
که آسیب های ناشی از این پاندمی را تجربه  اولین شرکتی بود 

کرد و میزان فروش آن به طور قابل توجهی کاهش یافت. 
کاهش  درصد  با 24  گذشته  در سال  این شرکت  واقع  در 
مواجه  خود  شیمیایی  محصوالت  فروش  از  حاصل  درآمد 
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 38 کاهش  همچنین  شرکت  این  شد. 
تجربه  را  خود  عملیاتی  سود  درصدی 
پیشرفت،  در  کامی  نا رغم  به  اما  کرد. 
بلندمدت  رشد  برنامه  روی  بر  سینوپک 
کرده است و در مقایسه با بسیاری  تمرکز 
جهان  پتروشیمی  مطرح  شرکت های  از 
توسعه  برای  زیادی  بسیار  انگیزه 

سرمایه گذاری خود دارد.

رتبه ۳: شرکت پتروشیمی داو
میزان فروش محصوالت پتروشیمی در 

سال ۲۰۲۰:  3۸/۵ میلیارد دالر آمریکا
 شرکت داو در مواجهه با پاندمی کووید-19 
سال گذشته کمربند خود را محکم تر بست 
کاهش هزینه های خود را در  و برنامه های 

جوالی سال گذشته آغاز کرد. 
این شرکت گفته است که تعداد نیروی 
کار خود را به میزان 6 درصد - یعنی دو هزار 
کاهش خواهد داد تا بتواند  و 200 شغل- 
تا پایان سال 2021 سالی 300 میلیون دالر 
تولید  برنامه  این  اما  کند.  جویی  صرفه 
این شرکت را نیز تحت تاثیر قرار داد: این 
کارخانه های تولید آمین و حال ها  شرکت 
و  اروپا بست  و  آمریکا  ایاالت متحده  در  را 
و  اورتان  پلی  تولید  کوچک  کارخانه های 
کتور های پوششی را نیز متوقف کرد. این  را
شرکت همچنین پایانه و دارایی های ریلی 

گذار کرد. خود را نیز در سال 2020 وا

پتروشیمی  شرکت   :۴ رتبه 
اینئوس

میزان فروش محصوالت پتروشیمی در 
سال ۲۰۲۰: 3۱/3 میلیارد دالر آمریکا

اینکه  از  پس  بریتانیایی  شرکت  این   
شرکت  دالری  میلیارد   ۵ خرید  توانست 
کند،  تکمیل  را  پی  بی  آروماتیک  تولید 
به صورت  را  فروش خود  میزان  توانست 

قابل توجهی افزایش دهد. 
میلیارد   3/6 فروش  که  شرکت  این 
این  برای   2020 سال  در  را  دالری 
بزرگترین  از  یکی  آورد،  ارمغان  به  شرکت 
خالص،  ترفتالیک  اسید  تولیدکنندگان 
اتیلن  ترفتاالت  حاوی  اولیه  ماده  یک 
بزرگترین  همچنین  شرکت  این  است. 
تولید کننده یا اسید استیک در دنیاست. 
این شرکت به شرکت تولید اولفین و پلی 
که این عروس در  اولفین ملحق می شود 
سال 200۵ به ارزش 9 میلیارد دالر آمریکا 

از بی پی خریداری کرد.

پتروشـــیمی  شـــرکت   :۵ رتبـــه   
پک ســـینو

میزان فروش محصوالت پتروشیمی در 
سال ۲۰۲۰: ۲۸/۸ میلیارد دالر آمریکا

سعودی،  عربستان  دولتی  نفتی  شرکت 
آرامکو سعودی، 70 درصد از سهام شرکت 
سال  ژوئن  ماه  در  را  سابیک  پتروشیمی 
این  به  خرید  این  کرد.  خریداری   2020
آرامکو  شرکت  در  که  شد  انجام  منظور 
به  امروز  که  شرکتی  شود  ایجاد  تنوع 

شدت به نفت و گاز وابسته است. 
اما به محض اینکه آرامکو این شرکت 
حال  در  که  کرد  اعام  کرد،  خریداری  را 
برنامه  برای  شرکت  این  مجدد  ارزیابی 
ریزی تبدیل روزانه 400 هزار بشکه نفت 
محصوالت  انواع  تن  میلیون   9 به  خام 
پتروشیمی در سال است. برنامه جدید و 

کر  کمی معتدل آن ها این است که یک کرا
الی  مشتقات  فرآوری  واحدهای  و  اتیلن 
آرامکو  که پاالیشگاه های  را بسازند  اتیلن 

ادغام شود.
فرموســـا  پتروشـــیمی  شـــرکت  رتبـــه ۶:   

ســـتیکز پال
در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

سال ۲۰۲۰:  ۲۷/۷ میلیارد دالر آمریکا
 رتبه ۷: شرکت پتروشیمی ال جی کم

در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
سال ۲۰۲۰:  ۲۵/۵ میلیارد دالر آمریکا

 رتبه ۸: شرکت پتروشیمی میتسوبیشی 
کمیکال

در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
سال ۲۰۲۰:  ۲۵/3 میلیارد دالر آمریکا

 رتبه ۹: شرکت پتروشیمی لینده
در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

سال ۲۰۲۰:  ۲۴/۴ میلیارد دالر آمریکا
صنایع  پتروشیمی  شرکت   :1۰ رتبه   

لیوندل بازل
در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

سال ۲۰۲۰:  ۲3/۴ میلیارد دالر آمریکا
کسون موبیل  رتبه 11: شرکت شیمیایی ا

در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
سال ۲۰۲۰:  ۲3/1 میلیارد دالر آمریکا

 رتبه 1۲: شرکت پتروشیمی ایر لیکوئید
در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

سال ۲۰۲۰:  ۲3/1 میلیارد دالر آمریکا
 رتبه 13: شرکت پتروچاینا

در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
سال ۲۰۲۰:  ۲1/۸ میلیارد دالر آمریکا

 رتبه 1۴: شرکت دوپونت
در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

سال ۲۰۲۰:  ۲۰/۴ میلیارد دالر آمریکا
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 رتبه 1۵: شرکت پتروشیمی هنگلی
 1۷/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
 رتبه 1۶: شرکت شیمیایی سومیتومو

 1۵/۸   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

 رتبه 1۷: شرکت صنایع توری
 1۵/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
 رتبه 1۸: شرکت شیمیایی شین اتسو

میزان فروش محصوالت پتروشیمی در سال ۲۰۲۰:  1۴ میلیارد 
دالر آمریکا

 رتبه 1۹: شرکت صنایع ایوونیک
 13/۹   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
 رتبه ۲۰: شرکت صنایع ریالینس

 13/۶   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

 رتبه ۲1: شرکت کووسترو
 1۲/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
 رتبه ۲۲: شرکت شیمیایی شل

 11/۷   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

 رتبه ۲3: شرکت پتروشیمی یارا
 11/۶   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
 رتبه ۲۴: شرکت براسکم

 11/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

 رتبه ۲۵: شرکت شیمیایی میتسوئی
 11/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۲۶: شرکت سینژنتا

 11/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۲۷: شرکت ِبِیر

 11/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۲۸: شرکت سولِوی
 11/1   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۲۹: شرکت شیمیایی وانهوا

 1۰/۶   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه 3۰: شرکت ایندوراما
 1۰/۶   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه 31: شرکت شیمیایی لوته

 1۰/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه 3۲: شرکت جانسون ماِتی
 ۹/۹   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه 33: شرکت اومیکور

 ۹/۷   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه 3۴: شرکت آساهی کاسئی
 ۹/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه 3۵: شرکت دی. اس. ام

 ۹/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه 3۶: شرکت آرِکما
 ۸/۹   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه 3۷: شرکت محصوالت ِایر

 ۸/۸   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
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میلیارد دالر آمریکا
رتبه 3۸: شرکت موزائیک

 ۸/۶   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه 3۹: شرکت هانوا سولوشن
 ۸/۵   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۴۰: شرکت شیمیایی ایستمن

 ۸/۴   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۴1: شرکت شیمیایی شورون فیلیپس
 ۸/۴   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۴۲: شرکت پتروشیمی رانگ شنگ

 ۸/3   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۴3: شرکت بورآلیس
 ۷/۸   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۴۴: شرکت شیمیایی وست ِلیک

 ۷/۵   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۴۵: شرکت ساسول
 ۷/۲   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۴۶: شرکت نوترِین

 ۷/1   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۴۷: شرکت النکسس
 ۶/۹   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۴۸: شرکت توسو

 ۶/۸   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا

رتبه ۴۹: شرکت دی. آی. سی.
 ۶/۵   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 

میلیارد دالر آمریکا
رتبه ۵۰: شرکت علوم کشاورزی کورتووا

 ۶/۴   :۲۰۲۰ سال  در  پتروشیمی  محصوالت  فروش  میزان 
میلیارد دالر آمریکا
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صنایع تکمیلی

 بدون تردید پروپیلن و پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین 
که در صنایع مختلف مورد  محصوالت شیمیایی هستند 
استفاده قرار می گیرند. برخی از مصارف پلی پروپیلن عبارتند 
از: استفاده در بسته بندی های مصرفی و صنعتی، تولید 

فرش های  و  منسوجات  انواع  تولید  خانگی،  محصوالت 
بهداشتی،  مراقبت های  و  پزشکی  محصوالت  ماشینی، 
لوازم خانگی و لوازم برقی، اتومبیل سازی و قطعه سازی و 

بسیاری از مصارف دیگر.
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 : سه نوع مهم از انواع رزین های پلی پروپیلن عبارتند از
- همو پلیمرها

- کوپلیمرهای تصادفی
- کوپلیمرهای موثر

 تقاضای جهانی پروپیلن
بازارهای  پروپیلن در  برای  تقاضا  افزایش  از دالیل اصلی   یکی 
و  تولید  پلی پروپیلن است. در نمودار 1 ظرفیت  تولید  جهانی 
پنل  است.  شده  مقایسه  یکدیگر  با  پروپیلن  مصرف  ظرفیت 

چشم انداز بازارهای چشم انداز بازارهای 
جهانی پروپیلن و پلی جهانی پروپیلن و پلی 
پروپیلن تا سال پروپیلن تا سال ۲۰۲۵۲۰۲۵
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تولید  ظرفیت  یک  نمودار  چپ  سمت 
پنل سمت  و  می دهد  نشان  را  پروپیلن 

راست ظرفیت مصرف آن را.
 بر اساس اطاعات مندرج در نمودار 

سال های  بین  پروپیلن  تولید  ظرفیت   1
ساالنه  متوسط  طور  به   202۵ تا   2020
و  کرد  خواهد  رشد  3/3درصد  نرخ  با 
140 میلیون تن در سال به 170 میلیون 

حدود   2020 سال  در  رسید.  خواهد  تن 
46 درصد از پروپیلن تولید شده توسط 
توسط  آن  از  درصد   31 بخار،  کرهای  کرا
پاالیشگاه ها و 23 درصد مابقی به صورت 

هدفمند تولید شده است. 
 202۵ سال  در  که  می رود  انتظار 
چهار  با  بخار  کرهای  کرا تولید  میزان 
کاهش به 42 درصد برسد، تولید  درصد 
درصد   29 به  پاالیشگاه ها  در  پروپیلن 
هدفمند  تولید  میزان  اما  یابد،  کاهش 
پروپیلن از 23 درصد در سال 2020 به 29 

درصد در سال 202۵ برسد.
بازارهای  پروپیلن  عرضه  میزان 
با  چشمگیری  تفاوت  همیشه  جهانی 
ظرفیت تولید داشته و این به دلیل کمبود 
گفته نماند که  امکانات تولید است، البته نا
کننده  کمپانی های تولید  گاهی استراتژی 
پروپیلن برای حفظ قیمت آن در سطح 

معین نیز در این پدیده موثر است. 
انتظار می رود که عرضه پروپیلن بین 
نرخ متوسط  با  تا 202۵  سال های 2020 
میلیون   110 و  کند  رشد  درصد  ساالنه 4 
تن در سال به 138 میلیون تن در سال 
گرید  افزایش یابد. این پروپیلن ها هم در 
تولید  شیمیایی  گرید  در  هم  و  پلیمری 

می شوند.
 ظرفیت مصرف پروپیلن برای تولید 
انواع پلی پروپیلن ها نیز در همین دوره 
زمانی با نرخ متوسط ساالنه 3/1 درصد 
کرد و از 136 میلیون تن در  رشد خواهد 

سال به 1۵8 میلیون تن خواهد رسید.
 بزرگترین متقاضی پروپیلن در سال 
پلی  درصد   68/8 مصرف  نرخ  با   2020
که  انتظار می رود  پروپیلن بوده است و 

نمودار ۱- تقاضای جهانی پروپیلن به دلیل افزایش تقاضا برای پلی پروپیلن

نمودار ۲- افزایش ظرفیت ساالنه تولید گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن در بازارهای 
جهانی و تقاضای آن

نمودار ۳- ظرفیت تولید جهانی گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن و تقاضا برای آن

IHS 2021 WA Propylene - Appendix/ Supply Demand Q1 update :منبع
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این نرخ در سال 202۵ تا 71/1 درصد نیز 
افزایش پیدا کند. 

عنوان  به  نیز  فسفر  کسید  ا مونو 
از   دومین متقاضی پروپیلن 6/3 درصد 
این ماده را در سال 2020 استفاده کرده و 
انتظار می رود که این رقم در سال 202۵ 
به 7 درصد افزایش یابد. سایر محصوالتی 
که در تولید آنها از پروپیلن استفاده می 
تقاضا  افزایش  با  سال 202۵  تا  نیز  شود 
دلیل  به همین  و  و همین  مواجه شده 
افزایش  نیز  پروپیلن  برای  آنها  تقاضای 

خواهد یافت.

عرضه و تقاضای جهانی پروپیلن
تولید  ساالنه  ظرفیت  افزایش   2 نمودار   
گریدهای پلیمری و شیمیایی پروپیلن و 
نیز تقاضا برای پروپیلن را بین سال های 
2019 تا 202۵ نشان می دهد. بر اساس 
انتظار  نمودار  این  در  مندرج  اطاعات 
که عرضه و تقاضای جهانی برای  می رود 
پروپیلن بین سال های 2019 تا 202۵ به 
را  درصدی   4 رشد  ساالنه  متوسط  طور 

تجربه کند.
 رشد تقاضای جهانی برای پروپیلن 
آسیا  در  تقاضا  افزایش  دلیل  به  عمدتًا 
زمینه   در  چین  که  است،  اقیانوسیه  و 
افزایش تقاضا برای پروپیلن با رشد ساالنه 
موردمطالعه  سال   ۵ طول  در  درصد   1۵

گوی سبقت را از دیگران ربوده است.
گرید های  تولید  ظرفیت   3 نمودار   
سطح  در  پروپیلن  شیمیایی  و  پلیمری 
بازارهای جهانی و تقاضا برای آن را نشان 

می دهد.
 2023 سال  تا  پایین  عملیاتی  نرخ   

که تقاضا از عرضه پیشی  باعث می شود 
بگیرد. ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید 
را  بیشتری  رشد  اقیانوسیه  و  آسیا  در 
کرد و چین هم به واردات  تجربه خواهد 
مسلمًا  اما  داد  خواهد  ادامه  پروپیلن 
کاهش می دهد و  را  حجم واردات خود 

پروپان را جایگزین آن می کند.

تولید  ظرفیت  خالص  مازاد 
و  آسیا  کشورهای  در  پروپیلن 

اقیانوسیه
پروپیلن  تولید  ظرفیت  خالص  مازاد 
تولید  ظرفیت  از  است  عبارت 
فرآورده ها  مصرف  ظرفیت  پروپیلن های 
خالص  مازاد   4 نمودار  آن.  مشتقات  و 
کشورهای  در  پروپیلن  تولید  ظرفیت 
آسیا و اقیانوسیه را بین سال های 2019 و 
که ارقام مربوط به  202۵ نشان می دهد 
سال 2022 به بعد ارقام پیش بینی شده 

می باشد.
 همانطور که در این نمودار مشاهده 
تولید  ظرفیت  خالص  مازاد  کنید  می 
پروپیلن در کشور های اسامی روند نزولی 
کشورهای منطقه جنوب شرق  داشته و 

آسیا و تایلند روند نسبتًا باثباتی را تجربه 
کرد. اما بیشترین نوسانات را در  خواهند 
بینیم  می  آسیا  شرقی  شمال  کشورهای 
تولید  ظرفیت  خالص  مازاد  آن  در  که 
منطقه  این  در   202۵ سال  تا  پروپیلن 

روند صعودی خواهد داشت.
منتشر  آماری  اطاعات  اساس  بر 
ظرفیت  از  خارج  آزاد   ،IHS توسط  شده 
و   2022 سال های  در  پروپیلن  تولید 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه به  2023 در 

شرح زیر خواهد بود:
و  مالزی  جنوبی،  کره  مازاد:   -

سنگاپور
-  کسری: چین، هند و اندونزی

- توازن: ژاپن، تایوان و فیلیپین.
کشورهای عربستان سعودی   ضمنا 
مازاد  دارای  نیز  عربی  متحده  امارات  و 
خالص  کسری  طورکلی  به  بود.  خواهند 
تقریبا  اقیانوسیه  و  آسیا  کشورهای  در 
عرضه  اینکه  دلیل  به  بود  خواهد  صفر 
منطقه خاورمیانه هرگونه کسری را جبران 

خواهد کرد.
عرضه و تقاضای جهانی پلی پروپیلن
 نمودار های ۵ و 6 عرضه و تقاضای 

نمودار ۴- مازاد خالص ظرفیت تولید پروپیلن در آسیا و اقیانوسیه بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ 
)پیش بینی بر اساس داده های موجود(
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جهانی پلی پروپیلن را نشان می دهند. 
مشاهده  نمودارها  این  در  که  همانطور 
تقاضای  که  رود  می  انتظار  کنیم  می 
جهانی برای پلی پروپیلن بین سال های 
2019 تا 202۵ به طور متوسط ساالنه در 

دامنه 4/2 تا 4/6 درصد رشد کند.
در  پروپیلن  پلی  برای  تقاضا  رشد 
در  تقاضا  افزایش  دلیل  به  سطح جهان 
که  آسیا و اقیانوسیه خواهد بود  منطقه 
دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه تقاضا 

در چین، هند و ویتنام است.
در  پروپیلـــن  پلـــی  عملیاتـــی  نـــرخ   
کمترین  سطح جهان در ســـال 2022 به 

بـــرای  چیـــن  می رســـد.  خـــود  ســـطح 
خودکفایـــی در تولید پلـــی پروپیلن باید 
بیش از رشـــد تقاضـــای داخلی برای پلی 
پروپیلـــن ظرفیت خـــود را افزایش دهد.

و  صـــادرات  خالـــص  رونـــد 
واردات پلی پروپیلن در آســـیا 

اقیانوســـیه و 
 رونـــد خالـــص صـــادرات و واردات پلـــی 
پروپیلـــن بـــا این فرض محاســـبه شـــده 
کـــه نرخ بهـــره بـــرداری بر اســـاس  اســـت 
ظرفیـــت تولید اســـمی در ۵ ســـال آینده 
87/۵ درصد باشـــد، ضمـــن اینکه فرض 

مـــی شـــود نـــرخ رشـــد تقاضـــای داخلی 
مـــی  باقـــی  ثابـــت  پروپیلـــن  پلـــی  بـــرای 

. ند ما
پلـــی  واردات  خالـــص   7 نمـــودار   
پروپیلـــن و نمـــودار 8 خالـــص صـــادرات 
پلـــی پروپیلن را شـــبیه ســـازی می کنند. 
ایـــن  ســـازی  شـــبیه  بـــرای  کـــه  ارقامـــی 
گرفتـــه  قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  نمودارهـــا 
اســـت بـــه نســـبت واردات پلی پروپیلـــن 
شـــده  تعدیـــل   2020 ســـال  در  چیـــن 
اســـت و تاخیر در شـــروع بهره بـــرداری از 
ظرفیـــت جدیـــد تولیـــد یـــا ظرفیت های 
که تحقـــق پیدا نکـــرده اند،  اعام شـــده 
در مجموعه آماری محاســـبه نشده اند.
حـــرف  نمـــودار  در  کـــه  همانطـــور 
مشـــاهده می کنید واردات پلی پروپیلن 
کاهـــش یافته اســـت امـــا این  بـــه چیـــن 
رقـــم بـــرای هنـــد افزایشـــی بوده اســـت. 
تولیـــدی  جدیـــد  ظرفیت هـــای 
اولســـان،  پروپیلـــن  پلـــی  در هانـــووا، 
کـــره جنوبـــی و پرف شـــم   هیوندایـــی در 
کـــه بهـــره بـــرداری از آنهـــا در  در مالـــزی 
ســـال 2021 آغاز شـــده هنوز نیاز به زمان 
بازارهـــای صادراتـــی  بتواننـــد  تـــا  دارنـــد 

کننـــد. خـــود را پیـــدا 

تقاضـــای  بـــر  موثـــر  عوامـــل   
پلـــی پروپیلـــن و عوامل ایجاد 
ریســـک در بازار پلی پروپیلن
بـــرای  تقاضـــا  موثـــر  عوامـــل  از  یکـــی 
عملکـــرد  نســـبت  پروپیلـــن  پلـــی 
بـــا ســـایر  هزینـــه محصـــول در مقایســـه 
محصـــوالت تولیـــدی اســـت.  هرچقـــدر 

نمودار ۵- افزایش ظرفیت ساالنه پلی پروپیلن در جهان و تقاضا برای آن

نمودار ۶- ظرفیت تولید جهانی پلی پروپیلن و تقاضا برای آن
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هزینـــه تولید ایـــن محصول در مقایســـه 
کمتر باشـــد قدرت  با ســـایر محصـــوالت 
رقابـــت پذیـــری آن افزایـــش یافتـــه و بـــه 
همین نســـبت تقاضـــا بـــرای آن افزایش 

یافـــت. خواهـــد 
برای  تقاضا  که  دیگری  مهم  عامل   
خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  پروپیلن  پلی 
داد رشد اقتصادی و درآمد قابل تصرف 
در کشورهای در حال توسعه و بازارهای 
نوظهور است. بدون تردید، افزایش رشد 
به  منجر  که  کشورها  این  در  اقتصادی 
کنان  افزایش درآمد قابل تصرف همه سا
کشورها خواهد بود و باعث خواهد  این 
کاالهای نهایی تولید  که تقاضا برای  شد 
یافته  افزایش  پروپیلن  پلی  توسط  شده 
و همین عامل تقاضا برای آن را در این 

کشورها افزایش خواهد داد.
پلی  تقاضای  بر  موثر  عوامل  سایر   
تولید  افزایش  اشیا،  اینترنت  پروپیلن ها 
قوانین  پایداری،  برقی،  خودروهای 
مقررات و هنجارهای جدید در بازارهای 
مصرفی پلی پروپیلن است. برخی از این 
تولید خودروهای  افزایش  مانند  عوامل 
پلی  برای  تقاضا  اشیا  اینترنت  و  برقی 
اما  داد  خواهد  افزایش  را  پروپیلن 
جدید  هنجارهای  و  مقررات  و  قوانین 
ممکن است تاثیر منفی بر تقاضای پلی 
پروپیلن گذاشته و ریسک مهمی در بازار 

این محصول به محسوب شود.

 یافته های کلیدی
پلی پروپیلن  مصرف  که  رود  می  انتظار   
سطوح  به  و  داده  ادامه  خود  رشد  به 
کرونا برسد، همین  قبل از شروع پاندمی 

در  خصوص  به  پروپیلن  برای  انتقادها 
آسیا و اقیانوسیه را افزایش خواهد داد.

کره جنوبی  مـــازاد ظرفیت تولیـــد در 
و و مالـــزی به بیـــش از 2 میلیـــون تن در 
ســـال و پس از سال 2022 برای صادرات 
بـــه بازارهـــای جدید بـــه جز چیـــن مورد 

اســـتفاده قـــرار خواهد گرفت.

کننـــدگان   تولیدکننـــدگان و تبدیـــل 
پلی پروپیلن در تایلنـــد نیاز به همکاری 
پذیـــری  رقابـــت  تقویـــت  بـــرای  جـــدی 
کســـب و کار خـــود هـــم در ســـطح محلی 
و هـــم در بازارهای p دارند تـــا بتوانند به 
ایـــن ترتیب صنعـــت پتروشـــیمی خود را 

کنند. حفـــظ 

نمودار ۷- شبیه سازی خالص واردات پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵

جدول ۱- خالص تجارت در بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵

نمودار ۸- شبیه سازی خالص صادرات پلی پروپیلن تا سال ۲۰۲۵

تایلندچینآسیا و اقیانوسیهخالص تجاری ۲۰۲۵- ۲۰۲۰

نیاز به افزایش وارداتواردات کمترواردات کمتر از سایر مناطقپروپیلن

صادرات بیشترواردات کمترافزایش صادرات به سایر مناطقپلی پروپیلن
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مسئولیت اجتماعی شرکت ها: 
آیا موردی برای توده انتقادی وجود دارد؟

تفاوت جنسیتی هیئت مدیـره و
ترجمه

 )SDG( پایدار  نقش بخش تجارت در شناسایی اهداف توسعه 
به طور روزافزونی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شود. 
از  بسیاری  اقدامات  برای  ای  انگیزه   ۵  SDG جنسیتی  برابری 
کشورها در چارچوب برابری جنسیتی و تنوع جنسیتی در کسب و 

کار ایجاد کرده است.
 اخیرا پیشرفت های سریع در دستیابی به نماینده جنسیتی در 
هیئت مدیره شرکت ها با طرح های داوطلبانه مانند باشگاه %30 
در استرالیا و سایر کشورها حاصل شده است. این مطالعه با بررسی 
 ،)CSR( رابطه بین تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت
ابعاد اخاقی و اجتماعی را با بیش از یک زاویه اقتصادی در نظر 
که همین موضوع وجه تمایز این مطالعه با مطالعات  گیرد،  می 
قبلی می باشد. تحقیقات محدود قبلی که از این رویکرد استفاده 
کرده اند ، بر تجزیه و تحلیل این موضوع که چگونه مدیران زن با 

دیدگاه ها و نظرات منحصر به فرد و تجارب خاص خود در تصمیم 
انگلستان  و  ایاالت متحده  در  استراتژیک شرکت ها  گیری های 
مشارکت می کنند، متمرکز شده اند و به موضوعاتی که مورد توجه 
جامعه و ذینفعان است، پرداخته اند. در ادامه،  این مطالعه رابطه 
گانه  بین تنوع جنسیتی و ابعاد مثبت و منفی CSR را به طور جدا
بررسی می کند. این مطالعه با بکارگیری  نمونه ای از اجزای اصلی 
 )GMM( 300 و استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته ASX شاخص
، شواهدی را پیدا می کند که هم از تئوری توکن و هم از تئوری توده 
کند. هنگامی یک نماینده زن به صورت  بحرانی پشتیبانی می 
نمایشی در هیئت مدیره وجود دارد، رابطه ای بین تنوع جنسیتی 
و هر دو بعد مثبت و منفی CSR وجود ندارد. با این حال ، شرکت 
 CSR هایی که تعادل جنسیتی را بهبود بخشیده اند ، فعالیت های
مثبت تری را انجام می دهند و فعالیت های منفی یا بحث برانگیز 
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قسمت اول

را که مانع CSR هستند ، کاهش می دهند.
گذشته توجه بسیاری از  تنوع جنسیتی هیئت مدیره طی دهه 
سیاست گذاران ، شرکت ها ، رسانه ها و محققان دانشگاهی را در 
بسیاری از کشورها به خود جلب کرده است. تنوع جنسیتی هیئت 
کمیت شرکتی در سراسر  مدیره یک مولفه مهم در تغییرات حا
گام اساسی در پرداختن به مسئله  جهان است و به عنوان یک 
“تنش مرتبط” بین جوامع و بازارها تلقی می شود )ظیر، 201۵(. 
کشورهای  طرح های مربوط به تنوع جنسیتی هیئت مدیره در 
مختلف متفاوت بوده است ، برخی از کشورها مانند نروژ و آلمان 
کشورهای  که  کرده اند در حالی  سهمیه های اجباری را تصویب 
انگلستان  و  متحده(  )ایاالت  آمریکا  متحده  ایاالت  مانند  دیگر 

)انگلیس( بر رویکردهای داوطلبانه مبتنی بر اصول تمرکز دارند .
کمیت  که در اصول و پیشنهادات حا در استرالیا پس از تغییراتی 

شرکتی در سال 2010 در بورس اوراق بهادار استرالیا )ASX( ایجاد 
شد یک رویکرد خودمختار )خودگردان( اتخاذ شده است )چاپل 
مؤسسه  سال 201۵  از   .)2013 ،2012 ،KPMG هامفری 2014؛  و 
در  را  مهمی  های  تاش   )AICD( استرالیا  های  شرکت  مدیران 
تطابق با این رویکرد انجام داده است تا مشکل تنوع جنسیتی 
که هدف  کلیدی است  کلوپ 30% یک ابتکار عمل  کند.  را حل 
اختصاصی آن تحقق 30 درصد یا بیشتر از معرفی مدیران زن در 
هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس است. این ابتکار 
عمل در ابتدا در سال 2010 در بریتانیا آغاز شد. در استرالیا مؤسسه 
مدیران شرکت های استرالیا )AICD( در ماه مه سال 201۵ پیشگام 
کمپین بخشی از نقش طرفداری آنها )از  کمپین خود شد و این 
 )AICD( بود. مؤسسه مدیران شرکت های استرالیا )تنوع جنسیتی
درصدد بود که این هدف را به این طریق محقق سازد که در پایان 
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دسامبر 2018 برای شرکت های شامل در 
بازار بورس ASX 200، 30 درصد  شاخص 
از اعضای هیئت مدیره ها را زنان تشکیل 
شرکت   2018 دسامبر  پایان  در  دهند. 
دارای  میانگین  طور  به   200  ASX های 
29.7 درصد اعضای زن در هیئت مدیره 
های خود بودند و این نشان دهنده یک 
افزایش حدودًا 10 درصدی )کمی بیشتر از 
10 درصد( در مقایسه با 19.4 درصد در مه 
201۵ )یعنی زمانی که کلوپ 30% در استرالیا 
تأسیس شد( بود )AICD, 2019(. در طی 
این دوره سه سال و نیمه، تعداد شرکتهای 
ASX 200 که 30 درصد )یا بیشتر( از اعضای 
هیئت مدیره آنها زن بودند بیش از دو برابر 
شد و از 40 به 96 رسید )AICD, 2019(. با 
کید  این حال این رقم بر این چالش نیز تأ
 ASX میکند چون بیش از نصف شرکتهای
200 هنوز هم به این هدف 30 درصدی در 

سطح شرکت نرسیده اند.

زنان در جایگاه های رهبری  برابر  سهم 
دالیل  به  هم  و  اخاقی  دالیل  به  هم 
و  )کمپبل  باشد  می  الزامی  اقتصادی، 
اخاقی  های  بحث   .)2008 ورا  مینگوئز 
های  فرصت  اخاقی  های  شکست  بر 
نقش  در  زنان  برای  محدودکننده 
پیشنهاد  و  دارند  کید  تأ رهبری  های 
های  نقش  مردان  و  زنان  که  کنند  می 
کمیت شرکتهای سازمانی  در حا برابری 
بحث   ، دیگر طرف  از  باشند.  داشته 
که  کی از این هستند  های اقتصادی حا
که اعضای هیئت  شرکت های سازمانی 
ها  شایستگی  اساس  بر  را  خود  مدیره 
کنند  نمی  انتخاب  افراد  های  مهارت  و 
را  ای  بهینه  مالی  نتایج  توانند  نمی 
قبلی  تحقیقات  اغلب  آورند.  بدست 
شده  انجام  جنسیتی  تنوع  درباره  که 
کرده  تمرکز  اقتصادی  دیدگاه  روی  اند 
در  زنان  سهم  بین  ممکن  رابطه  و  اند 
بررسی  را  مالی  عملکرد  و  مدیره  هیئت 
کنید  نگاه   ، مرور یک  )برای  اند  نموده 
این  حاصل   .)201۵ بایرون  و  ُپست  به 
تاش ها عمدتًا یافته های ترکیبی است 
ایجاد یک  اهمیت  لحاظ  از  و مطالعات 
مورد اقتصادی برای تنوع، با هم تفاوت 
بر   )1997( دیچانت  و  رابینسون  دارند. 
که  اند  کرده  کید  تأ مسئله  این  ضرورت 
کار برای ابتکارات  باید یک مورد کسب و 
پذیرش  تا  شود  ایجاد  )جنسیتی(  تنوع 
مدیریت و اجرای سیاست ها به منظور 
اجرایی  تنوع،  به  مربوط  اهداف  تحقق 
ادعا   )201۵( فریرا   ، دیگر طرف  از  گردد. 
کرده است که اعتبارسنجی تجربی بحث 
کار دشواری است چون  اقتصادی غالبًا 

شرکت  مالی  عملکرد  از  غیر  مشکاتی 
هیئت  اعضای  تنوع  بر  است  ممکن 
مدیره تأثیر گذار باشد. ِکمپ )2011( ادعا 
کرده است که هیئت مدیره ها و مدیریت 
ارشد نقش مهمی را در اطمینان از این 
ها  شرکت  که  دارند  عهده  بر  مسئله 
را  اقتصادی  آفرینی  ارزش  اهداف  باید 
دنبال  هایی  ارزش  مشاهده  طریق  از 
سازگار  اجتماعی  مسئولیت  با  که  کنند 
که  هستند. بعد از رسوایی های شرکتی 
در  زیادی  تا حد  قرن حاضر  ابتدای  در 
مثال  عنوان  )به  شد  پخش  مردم  بین 
ایاالت  در   Enron and WorldCom
HIH Insurance and One. و  متحده 
مسئولیت  و  ها  نقش  استرالیا(،  در   Tel
های اعضای هیئت مدیره تحت بررسی 
کارها به  کسب و  گرفته اند.  عمیقی قرار 
صورت فزاینده ای از لحاظ عملکردهای 
گسترده  محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
گیرند.  می  قرار  ارزیابی  مورد  خود  تر 
 )CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
کارها  و  کسب  از  ضروری  جزء  یک  به 
برای  دیگر  این  و  است  شده  تبدیل 
صرفًا  که  نیست  قبول  قابل  ها  شرکت 
روی اهداف اقتصادی تمرکز کنند. ابعاد 
دیگر عملکرد شرکت یا همان مسئولیت 
اجتماعی شرکت )CSR(، به همان اندازه 
برای ذی نفعان مهم هستند و بنابراین 
اعضای  تنوع  بین  روابط  که  است  الزم 
اجتماعی  مسئولیت  و  مدیره  هیئت 
در  ما  لذا  گردد.  بررسی   )CSR( شرکت 
جنسیتی  تنوع  بین  رابطه  مطالعه  این 
را   )CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت  و 

کنیم. بررسی می 

SDGs    اهداف توسعه پایدار

CSR    مسئولیت اجتماعی شرکت

ASX بورس اوراق بهادار استرالیا

AICD موسسه مدیران شرکت های 
استرالیایی

ASX200 شاخص S&P ASX 200

ASX300 شاخص S&P ASX 300

CSP عملکرد اجتماعی شرکت ها

RDT تئوری وابستگی به منابع

RoE بازده حقوق صاحبان سهام

R&D tتحقیق و توسعه

CEO مدیر عامل اجرایی

GMM روش گشتاور تعمیم یافته

Div ع تنو
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