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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

 اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی بر هیچ کس پوشیده 
تأمین مواد  ایران،  پتروشیمی  امتیازات مهم صنعت  از  نیست. 
کشور است. صنعت پتروشیمی جزء صنایعی  اولیه آن در داخل 
کشور ما دارای مزیت نسبی است. ایران به  عنوان  که در  است 
چهارمین تولیدکننده نفت جهان و داشتن دومین ذخایر بزرگ 
گاز دنیا، ۸۰ درصد درآمد های صادراتی خود را از نفت و گاز تامین 
بازار  از  درصد   ۱۴ جاری  دهه  پایان  تا  است  امیدوار  و  می  کند 
جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصوالت 

پتروشیمی خود را به ۲۳ میلیون تن در سال افزایش دهد.
یكی از مهمترین ویژگی های صنعت پتروشیمی ارزش افزوده 
و  با تغییرات شیمیایی  که  آن است. بدین معنی  باالی  بسیار 
ارزش  توان  می   گازی  و  نفتی  هیدروکربورهای  روی  بر  فیزیكی 
محصول را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد. از ویژگی های 
دیگر این صنعت، تنوع محصوالت آن و تأمین مواد اولیه هزاران 
نظر  از  که  باشد  می  آن  دستی  پایین  صنایع  کارخانه  و  کارگاه 
وابستگی نقش  و قطع  ارزی  کسب درآمدهای  و  زایی  اشتغال 

بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد.
کشور رونق  از جمله مؤلفه های اصلی رشد اقتصادی یک 
بعنوان  پتروشیمی  و صنعت  است  کشور  آن  تولیدات صنعتی 

یكی از صنایع راهبر و پیشرفته با ایجاد ارزش افزوده به مراتب 
کننده ای در شرایط اقتصادی و بین المللی  باال،  نقش تعیین 
ایفا می کند. پر واضح است که نقش این صنعت بیش از آنچه که 
تصور می شود در خروج از رکود و ایجاد اشتغال موثر می باشد. 
بعبارت دیگر، صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی 
 )GDP(ناخالص تولید  افزایش  اقتصاد،  به عنوان موتور محرکه 
مشكالت  جانبه  همه  بررسی  بنابراین  دارد.  دنبال  به  را  کشور 
پایین  تولید، طرح،  برون رفت این صنعت در حوزه  راههای  و 
دست و پژوهش و فن آوری و در نهایت رسیدن به نقشه راهی 
از اولویت  که بتواند راهنمای عملی مدیران این صنعت باشد 

اصلی رشد و توسعه صنعت پتروشیمی به شمار می آید.
نائل شدن به توسعه پایدار در این صنعت با ۳ عنوان»نقش 
ایران در امنیت انرژی جهان،صنعت پتروشیمی از منظر جایگاه 
چالش  و  پتروشیمی  پایدار صنعت  توسعه  و  ژئوپلتیكی  ممتاز 
آن« بسیار حائز اهمیت است. توسعه ای که نیاز به رصد لحظه 
ای  قیمت نفت خام و دلواپسی برای پایین یا باال رفتن آن را به 
فراموشی سپرده شده و اقتصادی متكی بر رشد مداوم ، بدون 

وقفه و با پشتوانه جایگزین آن می شود. 
در این میان آنچه که امروز صنعت پتروشیمی بیش از همه 
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برای  گفته مقام عالی نفت سرمایه خارجی  نیاز دارد به  آن  به 
تأمین منابع حدود ٤٠ میلیارد دالر طرح صنعت پتروشیمی در 
برنامه ششم توسعه است که فقط به اتكای منابع داخلی میسر 
گذاری مستقیم یا  نیست؛ این منابع باید یا به صورت سرمایه 
به صورت پرداخت تسهیالت مالی و فاینانس ها صورت بگیرد 
چنانكه با اتكای صرف به صندوق توسعه ملی نمی توان توسعه 

این صنعت را رقم زد.
اتخاذ  تدابیر  اجرای  با  پتروشیمی  واقع جهش صنعت  در 
از  انتقال تكنولوژی  و  گذاری مستقیم خارجی  بر سرمایه  شده 
فناوری های نوین های داخلی  بخش خصوصی کشور با رویكرد 
تكمیل زنجیره ارزش در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و  منافع ملی امكانپذیر خواهد شد.
زمینه ی  در  تازه  فرصت هایی  ایجاد  با  پتروشیمی  صنعت 
ارزش افزوده و تبدیل مواد خام به محصوالت با ارزش جایگاهی 
که امروز رغبت  گذاران یافته است . آنچه  ویژه در پیش  سرمایه 
سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی و حضور در چنین 
آینده این  از  ارائه نمایی روشن   ، را رقم زده است  رویدادهایی 
ملی  شرکت  میان  مناسب  ارتباط  و  مدیران  سوی  از  صنعت 
امنیتی  و  بخش خصوصی  و  با سهامداران  پتروشیمی  صنایع 
معتبر  شرکت های  با  کرات  مذا زمینه  پسابرجام  در  که  است 
جهانی به منظور سرمایه گذاری، انتقال فناوری های نو، تأمین 
و ساخت تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی، احیای شرایط 

حمل و نقل، بیمه و ارائه تسهیالت را فراهم آورد.
و  گازی  بزرگ  مخازن  وجود  مزایای  شرایط،  این  کنار  در 
ک فراوان، دسترسی به منابع آبی در سواحل جنوبی و قرار  خورا
گرفتن در کنار مسیرهای حمل و نقل دریایی، کاهش قیمت تمام 
شده اجرای طرح ها و تولید، دسترسی به دانش فنی روز جهان، 
انتقال دانش فنی و دسترسی به منابع اطالعات روزآمد بازار و 
که سهم بزرگی در بهبود حال این  اقتصاد دنیا در سایه برجام 
کسب جایگاه  صنعت داشته، می تواند روند تثبیت وضعیت و 

نخست در منطقه خاورمیانه را برای ایران رقم بزند.
 ِ کردن  برقرار  ارتباط  نمایشگاه ها  در  شرکت  اصلی  هدف 
با  تأمین کننده هاست.  و  مصرف کننده ها  همكاران،  با  رودررو 
برپایی یک غرفۀ مناسب، در نظر گرفتن چند هدیه ی تبلیغاتی 

خالقانه و برخورد حرفه ای می توانید نام شرکت خود را به خوبی 
در ذهن بازدیدکننده ها و دیگر شرکت کننده ها ثبت کنید. 

دیدن  نمایشگاه ها  از  نفر  هزاران  روزانه  میانگین  طور  به 
می کنند. این یک فرصت مغتنم برای ارتباط رودرو و حقیقی با 
مشتری هاست. در حقیقت هیچ زمان دیگری نمی توانید با این 
تعداد از مصرف کننده ها به صورت مستقیم گفتگو کنید و نیازها، 

خواسته ها و شكایت های آنها را بدون واسطه بشنوید. 
درست است که در عصر ارتباطات و اینترنت به سر می بریم، 
اما هنوز هم برخی خبرهای دست اول فقط از طریق نمایشگاه ها 
نوعی  واردات  است شرکتی  می گیرد. ممكن  قرار  اختیارتان  در 
ماده ی اولیه را به تازگی شروع کرده باشد، یا استارت آپی پا گرفته 
باشد که برای نوع کار شما بسیار جالب و مفید باشد. شرکت ها 
معموًال اخبار داغ خود را در نمایشگاه ها عنوان می کنند. از طرف 
را در  تازۀ شرکت خود  دیگر شما هم می توانید دست آوردهای 
نمایشگاه مطرح کنید. این روزها کسی با هدف تفریح به بازدید 
کثر افرادی که از غرفۀ  از نمایشگاه های تخصصی نمی رود؛ پس ا
شما دیدن می کنند به احتمال زیاد مشتری قدیمی یا بالقوه ی 

آینده ی شما خواهند بود.
امید ما این است که صنعت پتروشیمی، بار دیگر بارقه های 
" خلق ارزش و تعهد به توسعه پایدار " را به منصه ظهور بگذارد و 
گیرافق های جهانی را به عنوان یک سازمان  به طور عمیق و فرا
توسعه ای ، با اتكا به بیش از نیم قرن تجربه کارآمد و بهره مندی 
از سرمایه های انسانی و فكری خود با رویكرد کاهش خام فروشی 
 ، ، سیاستگذاری  کالن  ریزی  برنامه  به  ارزش  زنجیره  تكمیل  و 
تنظیم گری ، بستر سازی ، تسهیل گری و پشتیبانی توسعه پایدار 
صنعت پتروشیمی برای دست یابی به تک نگین خاورمیانه در 

نوردد.
بی تردید در این شاهراه صنعتی، با همتی مضاعف و عزمی 
مغتنم  را  فرصت  منسجم،  و  منظم  برنامه ریزی  با  و  تر  راسخ 
و صاحبان  تشكل ها  و  انجمن  شرکت ها،  کلیه  از  و  میشماریم 
صنایع دعوت می کنیم تا با "نگاهی مسئوالنه و متعهدانه تر"در 
بگیرند  قرار  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  دوشادوش  و  کنار 
تالش،  تعامل،  از  باشد  "مظهری  رو  پیش  "نمایشگاه های  تا 

مدیریت مبتنی بر منطق، دانش و البته اراده. 
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هدف گذاری برای داخلی سازی 
چندین محصول راهبردی 
صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی  
از برانامه ریزی برای داخلی سازی 21 محصول راهبردی صنعت 
پتروشیمی در راستای سند تحول دولت خبر داد

یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
گفتگو با خبرنگار  شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
پیام پتروشیمی با بیان این که صنعت پتروشیمی ایران 
در مسیر پویایی و رشد قرار گرفته است و در این مسیر 
کاتالیست های  توسعه زنجیره ارزش با دانش فنی و 

کاهش  دستی،  پایین  صنایع  تکمیل  سبب  ایرانی  
خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نیز اشتغال 
زایی مطلوب در صنعت پتروشیمی می شود به تببین 
آخرین وضعیت این صنعت و برنامه های آتی پرداخت 

که متن کامل این گفتگو در پی می آید:

صنعت پتروشـــیمی در مســـیر اجرایی شدن سند تحول   
دولـــت چه برنامه هایی را در دســـت اقدام دارد؟

سیزدهم،   دولت  سوی  از  تحول  برنامه  ابالغ  به  توجه  با   
اقدام های موثری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز آغاز 
شده است و توسعه زنجیره ارزش راهبرد نخست در توسعه 
برای  ریزی  برنامه  اساس  این  بر  و  پتروشیمی است  صنعت 
داخلی سازی ۲۱ محصول مهم و راهبردی صنعت پتروشیمی 
آغاز شده است و در این راستا مدیریت برنامه ریزی و تولید 
شرکت باید از تمام ظرفیت های موجود صنعت برای اجرایی 

شدن این برنامه استفاده کند.
بـــرای تحقق برنامـــه ریزی های انجام شـــده مدیریت 
گذاری  کنتـــرل تولیـــد، مدیریت طرح هـــا، مدیریـــت ســـرمایه 
و نیـــز دفتـــر توســـعه صنایـــع پایین دســـتی پتروشـــیمی باید 
تمـــام تـــوان خـــود را بـــرای تحقـــق زنجیـــره ارزش در صنعـــت 
کیـــد کرد که  پتروشـــیمی بـــكار بگیرنـــد و بایـــد بر ایـــن نكته تا

صنعت پتروشـــیمی ایران در مســـیبر توســـعه و پیشرفت قرار 
گرفتـــه اســـت و با تولیـــدی شـــدن طرح های جدیـــد ظرفیت 

تولیـــد ایـــن صنعت رشـــد چشـــمگیری را رقـــم خواهد زد.
از ســـوی دیگـــر بایـــد در نظر داشـــت  که رونـــد پایدار 
تولیـــد باید اســـتمرار یابد و نقش مدیریت کنتـــرل تولید برای 
تحقـــق برنامه ریزی هـــای انجام شـــده از ســـوی هلدینگ ها 
ک، تولیـــد مســـتمر و نیـــز  و مجتمع هـــا جهـــت تامیـــن خـــورا

برنامه هـــای تعمیـــرات اساســـی دارای اهمیت اســـت.
کشـــورهای همســـایه  همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه نیـــاز 
بخـــش  پتروشـــیمی،  صنعـــت  محصـــوالت  و  تجهیـــزات  بـــه 
کـــه امكان  پتروشـــیمی ایـــران بایـــد بـــه  نحـــوی توســـعه یابد 
صـــدور خدمـــات مهندســـی و فناوری هـــای ایـــن صنعـــت از 

طراحـــی تـــا راه انـــدازی واحـــد پتروشـــیمی فراهـــم شـــود.

 مهمتریـــن سیاســـت های دولـــت ســـیزدهم در توســـعه   
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صنعـــت پتروشـــیمی چیســـت؟
توســـعه زنجیـــره ارزش صنعـــت پتروشـــیمی به منظـــور تولید 
محصوالت مورد نیاز کشـــور و جلوگیـــری از واردات مهم ترین 
برنامه دولت ســـیزدهم در توســـعه صنعت پتروشیمی است. 
به ایـــن منظـــور برنامه ریزی هـــای الزم برای ســـرمایه گذاری و 
احـــداث واحدهـــای صنعتی جدیـــد و تأمین ملزومـــات آن از 
جملـــه دانـــش فنی، مـــواد مصرفـــی، تجهیزات و قطعـــات نیز 
بایـــد انجـــام شـــود، بنابرایـــن به طـــور هم زمـــان دو موضـــوع 
تولیـــد محصـــوالت مورد نیاز در کشـــور و دســـتیابی به دانش 

فنـــی و کاال و تجهیـــزات پیگیری می شـــود.
افـــزون بر این، توســـعه متـــوازن نیز از مواردی اســـت 
که در دســـتور کار دولت ســـیزدهم قرار دارد و توقعی نیســـت 
کـــه آب بـــر و انرژی بـــر  کـــه واحدهـــای باالدســـتی پتروشـــیمی 
هســـتند در نقـــاط اقلیمی از کشـــور که مناســـب این واحدها 
نیســـت، احداث شـــوند. در نتیجـــه ایجاد صنایـــع تكمیلی و 
کارگاه هـــای کوچک همســـو با تكمیـــل زنجیـــره ارزش و تولید 

کـــه شـــرایط  محصـــوالت نهایـــی را می تـــوان بـــرای مناطقـــی 
اقلیمـــی الزم را ندارنـــد، برنامه ریزی کرد، مانند شـــرق کشـــور. 
کمتـــری نیاز  ایجـــاد ایـــن واحدهـــا افزون بـــر اینكـــه ســـرمایه 
دارنـــد و ســـریع تر احداث می شـــوند، اشـــتغال زایی باالیی نیز 

می کنند. ایجـــاد 
همچنین از گذشـــته برنامه ریزی هـــای تفصیلی برای 
توســـعه صنعت پتروشـــیمی در مناطق ماهشـــهر، عســـلویه و 
ســـایر مناطق کشـــور انجـــام و مجوزهایـــی نیز بـــرای احداث 
واحدهـــای پتروشـــیمی جدیـــد صـــادر شـــده اســـت. برخی از 
این طرح ها پیشـــرفت چندانی ندارنـــد، یا در مناطق اقلیمی 
کـــه ضرورت دارد به ســـرعت  نامناســـب برنامه ریزی شـــده اند 
مـــورد ارزیابـــی، غربالگـــری و برنامه ریزی مجدد قـــرار گیرند.

اجـــرای طرح هـــای توســـعه ای  همچنیـــن پیگیـــری 
تعریـــف  و  شـــده اند  نهایـــی  تقریبـــًا  توســـعه  هفتـــم  برنامـــه 
پتروشـــیمی  صنعـــت  توســـعه  هشـــتم  برنامـــه  طرح هـــای 
به منظـــور ارتقـــای بیش ازپیش جایـــگاه این صنعـــت از دیگر 
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برنامه هـــای شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی اســـت کـــه به 
کار قـــرار دارد. همین طـــور رفـــع مشـــكالت  جـــد در دســـتور 
کـــه بنـــا بـــود امســـال بـــه بهره بـــرداری برســـد و  طرح هایـــی 
بـــه دالیـــل مختلـــف بـــه تأخیـــر افتـــاده نیـــز دنبال می شـــود 
کثـــر تـــا پایـــان ســـال آینـــده همـــه بـــه بهره بـــرداری  کـــه حدا
غ از اینكـــه  برســـند. یكـــی از سیاســـت های ایـــن دولـــت، فـــار
ســـرمایه گذاری از ســـوی چـــه کســـی انجـــام شـــده، دولتـــی یا 
خصوصـــی، بـــه ســـرانجام رســـاندن آنهاســـت. اینهـــا را دولت 

کمـــک می کنـــد تـــا تكمیـــل شـــوند و بـــه تولید برســـند.

چـــه  اقدام هایـــی بـــرای توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی و   
اقـــدام  دســـت  در  جدیـــد  گذاری هـــای  ســـرمایه  جـــذب 

؟ ست ا
نخســـت باید به این نكته اشـــاره کرد که شـــرکت ملی صنایع 
پتروشـــیمی همه تدارکات و نیازهای الزم برای سرمایه گذاران 
را فراهـــم می کنـــد تا ســـرمایه گذار بـــا خیالی آســـوده صنعت را 

دهد. توسعه 
ظرفیت کنونی صنعت پتروشـــیمی ایـــران ۹۰ میلیون 

کـــه بـــا تكیـــه بـــر تـــوان متخصصـــان و  تـــن در ســـال اســـت 
دانشـــمندان کشـــور تا ۱۰ ســـال آینده بـــه ۲۰۰ میلیـــون تن در 
کـــه  توســـعه صنعت  ســـال می رســـد و بایـــد در نظـــر داشـــت 
پتروشیمی در ســـال های آتی به گونه ای است که محصوالت 
تولیـــدی در ادامـــه زنجیره ارزش خواهند بـــود و ارزش افزوده 

کرد. بیشـــتری ایجاد خواهنـــد 
نشسته  افتخار  قله  بر  امروز  پتروشیمی  صنعت 
از همه  و  ریسک است  بدون  و  ارزش آفرین  و صنعتی  است 
که به  سرمایه گذاران و دانشمندان توانمند دعوت می شود 
ماندگار  میراثی  این صنعت  که  بیایند چرا این صنعت  یاری 
جدید  واحدهای  ساخت  و  توسعه  و  است  آیندگان  برای 

پتروشیمی نیاز به نوآوری پژوهشگران و متخصصان دارد.
بســـته های ســـرمایه گذاری خارجـــی آمـــاده اســـت  و 
ســـرمایه گذاران می تواننـــد بـــه فراخـــور نیـــاز از ایـــن بســـته ها 

کنند. اســـتفاده 

اقدام هـــای    چـــه  پتروشـــیمی  ک  خـــورا افزایـــش  بـــرای 
اســـت؟ انجـــام  حـــال  در  جدیـــدی 
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پتروشـــیمی ها،  پایـــدار  ک  خـــورا تأمیـــن  راه هـــای  از  یكـــی 
ســـرمایه گـــذاری ایـــن صنعت در بخش باالدســـتی اســـت که 
ســـرمایه  باالدســـت  بخـــش  در  پتروشـــیمی  هلدینگ هـــای 
ک پایـــداری بـــرای مجتمع هـــای  گـــذاری می کننـــد تـــا خـــورا
پتروشـــیمی خـــود داشـــته باشـــند کـــه تفاهم نامه هـــای آن با 
 ، شـــرکت ملی نفت ایران  در نمایشـــگاه بیـــن المللی نفت ،گاز

پاالیـــش و پتروشـــیمی امضا شـــد.
که  گفت  ک باید  همچنین درمسیر تنوع تامین خورا
گازی هستند و بنا  ک  کنونی ما خورا 7۲ درصد مجتمع های 
ک مایع وگازی ایجاد  که توازنی بین مجتمع های خورا داریم 

کنیم.

بنیـــان    دانـــش  شـــرکت های  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
در برنامه هـــای توســـعه ای صنعـــت پتروشـــیمی چگونـــه 

خواهـــد بـــود؟
موجود  ظرفیت های  از  باید  هشتم  و  هفتم  برنامه های  در 
پتروشیمی  صنعت  توسعه  برای  بنیان  دانش  شرکت های 

استفاده کرد.

گاهـــی و دانـــش برســـیم تـــا بـــا  بایـــد بـــه ســـطحی از آ
همراهی همـــه تالشـــگران، اهداف پیش بینی شـــده صنعت 
کـــه  مفهوم  پتروشـــیمی محقق  شـــود وامروز مـــی توان گفت 
دانش بنیـــان برای تمامی خانواده بزرگ صنعت پتروشـــیمی 
آشـــنا اســـت و واحد هـــا بـــا توجـــه بـــه حـــوزه مســـئولیت های 
خـــود در این زمینـــه قعالیت های بســـیار خوبی داشـــته اند.
در این میان بســـیاری از دانش هـــای فنی، تجهیزات 
و کاتالیســـت های صنعـــت پتروشـــیمی بطـــور کامـــل در حال 
داخلـــی ســـازی هســـتند و بایـــد بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای 
موجـــود در داخـــل کشـــور و تكیـــه بر تـــوان داخلی خـــود را از 
واردات آنهـــا بی نیاز کنیـــم و می توان با نگاهی نـــو و فناورانه 
با تكیه بر توان موجود در مســـیر پیشـــرفت ، توســـعه و تحقق 

برنامه هـــای هفتم و هشـــتم حرکـــت کرد.
گام دوم انقـــالب  بـــا توســـعه صنعـــت  همچنیـــن  در 
پتروشـــیمی چشـــم انـــداز جدیـــدی از ایـــن صنعـــت محقـــق 
مـــی شـــود،  و همـــه محصوالت راهبـــردی صنعت شناســـایی 
شـــده و بـــا توجه بـــه برنامه ریزی هـــا، تالش می شـــود که این 

محصـــوالت در داخـــل کشـــور تولید شـــوند.

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره154 | اردیبهشت ماه 1401

7



پتروشیمی، صنعتی پیشرو 
در آموزش زبان انگلیسی

گزارش

آموزش زبان انگلیسی سازمانی چیست؟
آموزش زبان انگلیسی سازمانی نوعی آموزش به شمار می رود 
راستای اهداف  و  ارشد شرکت ها و پرسنل  برای مدیران  که 
راه اندازی  این به معنای  البته  سازمان طراحی شده است. 
که  آموزشگاه زبان داخل سازمان نیست، بلكه الگویی است 

یک سازمان برای موفقیت خود دنبال می کند.
از  مجموعه ای  حقیقت  در  سازمانی  زبان  آموزش 
زبان عمومی، زبان تجاری و مهارت های حرفه ای مانند ارائه 
محتوا با هدف فروش، نامه نگاری و پاسخگویی تلفنی همراه 
شامل  تخصصی  کره  مذا یک  در  نیاز  مورد  ظرافت های  با 
که در نهایت منجر به  مباحث حقوقی، مالی و فنی می شود 
، فروش  کار تیمی قوی تر موفقیت در آموزش زبان سازمانی، 

، بهره وری باالتر و توسعه سازمان می  گردد. بیشتر
)موسسه  باران  بین المللی  ارتباط  افق  موسسه 
باران( موسسه ای است که در راستای آموزش زبان انگلیسی 

خأل  این  تا  بوده  درصدد  همـواره  و  شده  تاسیس  سازمانی 
از  کند.  پر  سازمانی  ارشـد  و  عامل  مدیران  برای  را  آموزشـی 
همین  رو به صورت تخصصی دوره های متنوع آمـوزش زبان 
کارکنان  و  میانی  مدیران  ارشد،  مدیران  ویژه  را  انگلیسـی 

سازمان ها در سراسر کشور طراحی و برگزار می کند.

در  انســـانی  ســـرمایه  تـــا  انســـانی  نیـــروی  از 
پتروشـــیمی صنعـــت 

کشور محسوب می شود  صنعت پتروشیمی جزو صنایعی در 
توسعه  مدل های  و  تجهیزات  استانداردها،  آخرین  به  که 
این صنعت  همیشگی  نیاز  به روز شدن  بنابراین  دارد،  نیاز 
به شمار می رود، از همین رو مدیران و کارشناسان آن همواره 
باید با تحقیق و توسعه از آخرین دستاوردها و فناوری های 
حوزه  در  پیشتازی  با  این صنعت  باشند.  گاه  آ این صنعت 
انسانی«  »نیروی  ارتقای  جهت  در  انسانی،  منابع  مدیریت 

زبان انگلیسی در کنار زبان هایی همچون روسی، اسپانیایی، 
رسمی  زبان  از ۶  یکی  به عنوان  عربی،  و  چینی  فرانسوی، 
کشور در  کنون ۶۷  سازمان ملل شناخته  شده است. هم ا
کل جهان، زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی کشور خود 
کرده اند. از این رو زبان انگلیسی در روابط سیاسی و  اعالم 
تجاری در کل جهان و در بیشتر کشورهای دنیا، به عنوان زبان 

رایج و زبان دوم بین المللی استفاده می شود. با توجه به 
اهمیت این زبان بین المللی، یادگیری آن در دهکده جهانی 
امری ضروری قلمداد می شود. در این راستا، فراتر از ضرورت 
زبان آموزی افراد، آنچه مهم قلمداد می شود، »آموزش زبان 
که می تواند به موفقیت هرچه  انگلیسی سازمانی« است 

بیشتر سازمان ها در تعامالت جهانی کمک کند. 
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به عنوان  انسانی«  »سرمایه  سپس  و  انسانی«  »منابع  به 
اهتمام  سازمان ها،  بین  در  سرمایه  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
جدی ورزیده است و در این راستا زبان آموزی سازمانی را در 
اولویت اقدام های خود در راستای ارتقای نیروی انسانی قرار 

داده است. 

ارتباطات موسسه باران با صنعت پتروشیمی  
با توجه به اهمیت زبان آموزی سازمانی در صنایع پتروشیمی 
که شرکت های مختلف پتروشیمی  نزدیک به ۱۵ سال است 
آموزش  راستای  در  و  برده  پی  اهمیت  این  به  کشور  در 
مدیران و پرسنل خود، پیش قدم شده اند. نخستین ارتباط 
 ۱۳۸۶ سال  به  پتروشیمی  مجموعه های  با  باران  موسسه 
بازمی گردد. در این سال، از طریق دانشگاه صنعتی شریف، 
مجموعه باران به شرکت راهبران پتروشیمی معرفی شد. در 
از  بندرامام  پتروشیمی  با دعوت شرکت  آذر ماه سال ۱۳۸۶ 
گرفت تا  موسسه باران، فرصتی در اختیار این موسسه قرار 
کند.  را مطرح  زبان در این صنعت  آموزش  راه جدید  نقشه 
که  شد  طراحی  اختصاصی  دوره  دو  پتروشیمی  صنعت  در 

این دوره ها با استقبال مواجه و سالیان سال در دو منطقه 
ماهشهر و عسلویه اجرایی شدند. 

نتیجه این همكاری بلندمدت و ثمربخش سبب شد 
پتروشیمی حضور  باران در جایزه تعالی صنعت  که موسسه 
یابد و توسط ارزیابان ارشد صنعت پتروشیمی مورد ارزیابی 
قرار گیرد و در نهایت در مراسم جایزه تعالی، گواهینامه تعهد 

کند. به تعالی را دریافت 

تجربه های شرکت های پتروشیمی در باران
دوره  کنون  تا  ۱۳۸۶ سال  از  که  پتروشیمی  شرکت های 
گذارنده اند، عبارتند  آموزش زبان با موسسه باران پشت سر 
تندگویان،  شهید  مارون،  امام،  بندر  پتروشیمی  شرکت  از 
 ، ، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر آریاساسول، رازی، امیرکبیر
منطقه  در  و  کارون،غدیر  اروند،  خوزستان،   ، فجر بوعلی، 
صنعت کاران،  جم  جم،آپادانا  پتروشیمی  پارس جنوبی، 
کاویان، مروارید، و پتروشیمی  گرس، مبین، نوری،  پردیس، زا
لرستان، کرمانشاه، پروپیلن جم، هلدینگ باختر و هلدینگ 
صنایع  شرکت  و  فارس  خلیج  هلدینگ  و  فرهنگ  پترو 
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ماهشهر  منطقه  در  نیز  شرکت ها  نخستین   پتروشیمی.  ملی 
عسلویه  منطقه  در  و  تندگویان  شهید  و  مارون  پتروشیمی 

پتروشیمی مبین بوده اند.

شرکت پتروشیمی کارون
جهت  و  انسانی  منابع  مدیریت  در  کارون  پتروشیمی  شرکت 
نقشه  داشتن  با  شرکت،  دارایی  مهم ترین  به  کارکنان  ارتقای 
نقشه  این  است.  برداشته  مهمی  گام های  مشخص،  راهی 
استانداردهای  مبنای  بر  آموزش  فرآیندهای  بازبینی  با  را 
بهبود  راستای  در  سامانه ها  بكارگیری  با  و  آغاز  بین المللی 

اثربخشی آموزشی آن را ادامه داده است. 
خدمات  از  بهره مندی  با  شرکت  این  راستا،  این  در 

مجموعه های حرفه ای و معتبر در عرصه آموزش های سازمانی 
پیشبرد  در  باران  بین المللی  ارتباط  افق  مؤسسه  همچون 

گام برداشته است.  چشم انداز و اهداف شرکت 

شرکت پتروشیمی زاگرس
محسوب  تولیدکننده  شرکت  یک  گرس  زا پتروشیمی  شرکت 
قطعات  و  تجهیزات  به  نیاز  تولید  استمرار  برای  و  می شود 
همین رو  از  دارد.  وارداتی  کاتالیست  و  شیمیایی  مواد  یدکی، 
کرات و عقد قرارداد برای تهیه و خرید  کارکنان برای انجام مذا

اقالم مورد الزم نیاز به تسلط به زبان انگلیسی دارند.
صادرات محور  شرکت  یک  گرس  زا شرکت  همچنین 
خارجی  بازارهای  شرکت،  این  هدف  بازارهای  تمام  که  است 
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ارتباط  و  قرارداد  عقد  و  بازاریابی  کره،  مذا می روند.  به شمار 
خدمات  نیز  و  خارجی  مشتریان  و  تجاری  شرکای  با  مستمر 
قابل ارائه به مشتریان همگی نیازمند تسلط به زبان انگلیسی 
است. پس دستیابی به یک جایگاه موفق در این بازارها دانش 
زبان انگلیسی را در تمام سطوح شرکت به ویژه واحد بازرگانی 

می طلبد.
و  گرس  زا پتروشیمی  بین  دوطرفه  همكاری  یک  در 
پروژه   یک  باران  گرفت.  اثربخشی شكل  نتایج  باران،  موسسه 
توانست  گرس  زا و  کرد  ثبت  خود  کارنامه   در  را  عالی  کاری 
و  ادامه دهد  به مسیر خود  از پیش  به روزتر  و  بسیار موفق تر 

کند. دغدغه های خود را در این امر حل 

شرکت پتروشیمی آپادانا
طرح های  راه اندازی  هدف  با  آپادانا  پتروشیمی  شرکت 
گاها خرید  توسعه ای نیاز به دانش فنی، ارتباط با الیسنسور و 
کارکنان برای فهم  کشور دارد. بدین سبب  تجهیزات از خارج 
حضور  قراردادها،  عقد  و  کرات  مذا انجام  فنی،  مفاهیم  بهتر 
موثر در جلسات با فروشندگان خارجی نیاز به تسلط به زبان 

انگلیسی دارند.   
همچنین شرکت آپادانا در آینده ای نزدیک یک شرکت 
به  نیاز  تولید  استمرار  برای  این رو  از  شد،  خواهد  تولیدکننده 
کاتالیست وارداتی  تجهیزات و قطعات یدکی، مواد شیمیایی و 
کرات و عقد قرارداد جهت  دارد. بنابراین کارکنان برای انجام مذا

تهیه و خرید اقالم الزم، نیاز به تسلط به زبان انگلیسی دارند.
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صادرات محور  شرکت  یک  آپادانا  شرکت  همچنین 
خارجی  بازارهای  شرکت،  این  هدف  بازارهای  تمام  و  است 
با  مستمر  ارتباط  و  قرارداد  عقد  و  بازاریابی  کره،  مذا هستند. 
ارائه  قابل  خدمات  نیز  و  خارجی  مشتریان  و  تجاری  شرکای 
است.  انگلیسی  زبان  به  تسلط  نیازمند  همگی  مشتریان  به 
دانش  بازارها  این  در  موفق  جایگاه  یک  به  دستیابی  پس 
زبان انگلیسی را در تمام سطوح شرکت به ویژه واحد بازرگانی 
زبان آموزی  باران،  با موسسه  تعامل  در  این شرکت  می طلبد. 
سرلوحه  سرمایه گذاری  مثابه   به  و  انسانی  نیروی  به  توجه  را 

اقدام های خود قرار داده است. 

نگاه به آینده 
کشور  در  پیشران  صنایع  از  یكی  جزو  پتروشیمی،  صنعت 

که برای به روزآوری خود بیش از صنایع دیگر  به شمار می رود 
به فناوری و دانش روز نیاز دارد، از این رو مدیران و کارشناسان 
و  دستاوردها  آخرین  از  توسعه  و  تحقیق  با  باید  همواره  آن 

گاهی داشته باشند. فناوری های این صنعت آ
که  گرفت  نظر  در  را  موضوع  این  باید   ، دیگر سوی  از 
را به خود  رتبه نخست صادرات  ایران،  پتروشیمی در  صنعت 
تهیه می کند.  را  کشور  ارز  از یک سوم  بیش  و  داده  اختصاص 
، توجه به  کشور آینده آن در  با توجه به جایگاه این صنعت و 
نیازهای این صنعت از جمله تعامل بین المللی، به روز شدن 
خارجی  شرکت های  با  قرارداد  عقد   ، روز دانش  از  اطالع  و 
تخصصی  سمینارهای  در  شرکت  صادرات،  یا  واردات  جهت 
که نیاز به زبان آموزی سازمانی  بین المللی و ... سبب می شود 

گیرد.  آن، جزو اولویت های نخست قرار 
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تجارت محصوالت تجارت محصوالت 
پتروشیمی در پتروشیمی در 
اتحادیه اروپااتحادیه اروپا

جهان پتروشیمی

در  پتروشـــیمی  محصـــوالت  تجـــاری  تـــوازن 
اروپـــا اتحادیـــه 

تجارت محصوالت پتروشیمی در سراسر دنیا رقابت را تحریک 
را  نوآوری  طریق  از  جدید  بازارهای  توسعه  انگیزه  کند،  می 
از  باالتر  کند.  می  تقویت  را  تولید  کارایی  و  دهد  می  افزایش 
همه این موارد تجارت محصوالت پتروشیمی به بهبود کیفیت 

زندگی بشر کمک می کند.
 صنعت پتروشیمی ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپا که یكی 
پتروشیمی، همچنان  بازار جهانی  در  تاریخی  بازیگران مهم  از 
به بهره مندی از فرصت های تجاری ادامه می دهد. بر اساس 
واردات و هم صادرات محصوالت  داده های منتشر شده، هم 
پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ به کمترین میزان در طول تاریخ رسیده 

است.
تحلیل آمار و ارقام گزارش شده در سال ۲۰۲۰ نشان می 
کاهش واردات  از سرعت  کاهش صادرات بیشتر  دهد، سرعت 

کشور   ۲7 در  پتروشیمی  محصوالت  تجاری  مازاد  است.  بوده 
عضو اتحادیه اروپا با بقیه جهان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال 
کرد و از رقم ۴۳ میز  کاهش پیدا  ۲۰۱۹ به صورت قابل توجهی 
هفت میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ به رقم ۴۰/۵ میلیارد یورو در 

سال ۲۰۲۰ رسید.
که  شد  خواهد  باعث  آزاد  بازارهای  و  آزاد  رقابت   
و  برای همه شرکتها  آن  از  و منافع حاصل  فرصت های تجاری 
امضای  شود.  فراهم  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  شهروندان 
توافقنامه های تجاری با شرکای اصلی صنعت پتروشیمی را قادر 
از نقاط قوت فنی  را افزایش دهد و  کارایی خود  کرد تا  خواهد 

خود در اثر استفاده را ببرد.
و همچنین محصوالت   محصوالت شیمیایی مصرفی 
شیمیایی تخصصی تقریبًا ۹۰ درصد از کل مازاد تجاری ۲7 کشور 

عضو اتحادیه اروپا را تشكیل می دهد
اتحادیه  عضو  کشور   ۲7 پتروشیمی  صنعت  صادرات 
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Cefic Chemdata International :منبع

Cefic Chemdata International :منبع

نمودار ۱- توازن تجاری محصوالت پتروشیمی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

نمودار ۲- جریان تجاری محصوالت پتروشیمی به تفکیک بخش
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اروپا در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۶۹/۳ میلیارد یورو رسید. محصوالت 
صنعت  در  صادرکننده  بخش  بزرگترین  تخصصی  شیمیایی 
محصوالت  صادرات  کل  از  سوم  یک  تقریبًا  نیز  پتروشیمی 
پتروشیمی ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۰ به خود 
صادرکننده  دومین  پتروشیمی  بخش  است.  داده  اختصاص 
کل صادرات  که ۲۵ درصد از  بزرگ در صنعت پتروشیمی است 
خود  به  را  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲7 شیمیایی  محصوالت 

شیمیایی  محصوالت  دو  این  از  پس  و  است  داده  اختصاص 
مصرفی و پلیمرها با سهم ۱7 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته 
نیز  ارگانیک  غیر  پایه  شیمیایی  محصوالت  تولید  بخش  اند. 

کمترین میزان صادرات را داشته است.
 واردات محصوالت شیمیایی در ۲7 کشور عضو اتحادیه 
اروپا از کشورهای غیر عضو در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲۸/۸میلیارد 
بزرگترین  پتروشیمی  محصوالت  تولید  بخش  رسید.  یورو 

Cefic Chemdata International  :منبع
*تجارت=صادرات+ واردات

نمودار ۳- جریان تجارت محصوالت شیمیایی در ۲۷ کشور عضو 
اتحادیه اروپا با ۱۰ شریک تجاری برتر
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واردکننده محصوالت شیمیایی در سال 
۲۰۲۰ بوده است ) ۳۶ درصد(، پس از آن 
شیمیایی  محصوالت  تولید  بخش های 
تخصصی و پلیمرها قرار دارند که سهم هر 
یک از آنها به ترتیب ۲۹ درصد و ۱۶ درصد 
پایه  شیمیایی  محصوالت  است.  بوده 
واردات  کل  از  درصد   ۱۱ نیز  غیرارگانیک 
و  اند  داده  تشكیل  را  محصوالت  این 
نیز  بخش محصوالت شیمیایی مصرفی 
با سهم ۸ درصدی کمترین میزان واردات 

را به خود اختصاص داده است.

کشـــور   ۲۷ از  برتـــر  کشـــور   ۱۰
حـــدود  اروپـــا  اتحادیـــه  عضـــو 
۷۰ درصـــد از تجـــارت بصـــورت 
شـــیمیایی را به خود اختصاص 

ند د ا د
در  شیمیایی  محصوالت  تجاری  جریان 
حاصل  از  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲7

آمده  به دست  واردات  و  جمع صادرات 
بالغ   ۲۰۲۰ سال  در  آن  ارزش  و  است، 
در  است.  بوده  یورو  میلیارد   ۲۹۸/۱ بر 
کشور برتر شریک تجاری  همین سال، ۱۰ 
کشور عضو اتحادیه اروپا تقریبا 7۰  از ۲7 
را  از تجارت محصوالت شیمیایی  درصد 

به خود اختصاص داده اند.
هم  باز  آمریكا  متحده  ایاالت 
تجاری  شریک  بزرگترین   ۲۰۲۰ سال  در 
تجارت  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲7
است.  بوده  شیمیایی  محصوالت 
تجارت  کل  از  درصد   ۱7/۱ کشور  این 
محصوالت شیمیایی در سال ۲۰۲۰ را به 
می  انتظار  است.  داده  اختصاص  خود 
که جریان تجاری برفراز آتالنتیک به  رود 
آینده  صورت قابل توجهی در سال های 
گاز شیل در  افزایش یابد، زیرا رونق تولید 
ایاالت متحده آمریكا باعث شده است که 
در  شیمیایی  محصوالت  تولید  ظرفیت 

نمودار ۴- جریان های تجاری محصوالت شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مناطق جغرافیایی اصلی
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این کشور به شدت افزایش یابد.

مازاد تجـــاری ۲۷ کشـــور عضو 
بازارهـــای  بـــا  اروپـــا  اتحادیـــه 

اصلی رقیـــب 
محصوالت  تجاری  توازن  به  نگاهی 

شیمیایی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ 
مناطق  همچنین  و  اصلی  کشورهای  با 

نشان می دهد که:
و    چین  جز  به  اروپا،  اتحادیه 

ژاپن، با همه مناطق تجاری اصلی یعنی 
اروپا  بقیه  و  آفریقا  التین،  آمریکای  نفتا، 
منطقه  دو  است.  داشته  تجاری  مازاد 

جغرافیایی اصلی شریک تجاری اتحادیه 
شوند  می  محسوب   ۲۰۲۰ سال  در  اروپا 
آمریکای  و  بریتانیا(  شامل   ( اروپا  بقیه 

شمالی می شوند.
اروپا    اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷

محصوالت  تجاری  مازاد  بزرگ ترین 
کشورهای  بقیه  با  را  خود  شیمیایی 
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سوئیس،  ترکیه،  بریتانیا،  شامل  اروپایی 
روسیه، ورزش و اوکراین داشتند. میزان 
مازاد تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
با بقیه اروپا بالغ بر 14/3 میلیارد یورو در 
میزان  این  از  که  است،  بوده   ۲۰۲۰ سال 
و  تخصصی  شیمیایی  محصوالت  سهم 
محصوالت شیمیایی مصرفی بسیار قابل 

توجه بوده است.
اروپا    اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷

مازاد تجاری بالغ بر 5/8 میلیارد یورو با 
ایاالت متحده آمریکا داشته است. بخش 
محصوالت  تجاری  مازاد  از  ای  عمده 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷ شیمیایی 
محصوالت  آمریکا  متحده  ایاالت  با 

صنعت  این  است.  بوده  پتروشیمی 
ایاالت  در  شهری  گاز  توسعه  به  نسبت 
ایاالت  است.  حساس  آمریکا  متحده 
تولیدکننده  بزرگترین  آمریکا  متحده 
بیواتانول در کل دنیا که تقویم 54 درصد 
از تولید این محصول را در سطح جهان 

به خود اختصاص می دهد.
هند    با  اروپا  اتحادیه 

عمدتًا  که  است  داشته  تجاری  کسری 
که در تجارت  کسری است  نشان دهنده 
است  داده  رخ  پتروشیمی  محصوالت 
)1/۲ میلیارد یورو(. هند دومین بازار بزرگ 
نوظهور دنیا است، ۲۷ کشور عضو اتحادیه 
به  تبدیل  این  در  را  کلیدی  نقش  اروپا 

سرمایه  تامین  منبع  بزرگترین  عنوان 
گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند.

شیمیایی    محصوالت  تجارت 
کسری  دچار  نیز  ژاپن  و  اروپا  اتحادیه 
است که عمدتًا به دلیل کسری در تجارت 
محصوالت  یورو(  میلیارد   ۰/9( پلیمرها 
میلیارد   ۰/86  ( تخصصی  شیمیایی 
یورو( است. ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا 
کره  با  شیمیایی  محصوالت  تجارت  در 
که  است  بوده  کسری  دچار  نیز  جنوبی 
کسری تجاری در تجارت  علت عمده آن 

پلیمرها )1/۷ میلیارد یورو( بوده است.
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شـــیمیایی  محصـــوالت 
عمـــده ای  بخـــش  تخصصـــی 
کشـــور   ۲۷ تجـــاری  مـــازاد  از 
خـــود  بـــه  را  اروپـــا  اتحادیـــه 

داده انـــد اختصـــاص 
مازاد تجاری محصوالت شیمیایی در ۲7 
 ۲۰۲۰ سال  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
از  که  رسید،  یورو  میلیارد   ۴۰/۵ رقم  به 
این رقم ۴۸ درصد مربوط به محصوالت 

شیمیایی مصرفی بوده است.
مصرفی  شیمیایی  محصوالت   
کشور   ۲7 جاری  آزادت  بخش  بزرگترین 
با سایر  را در مقایسه  اروپا  اتحادیه  عضو 
بخش های شیمیایی داشته است. مواد 
جایگاه  دومین  نیز  تخصصی  شیمیایی 
را در تجارت خارجی به خود اختصاص 
داده و پس از آن پلیمرها در جایگاه سوم 

قرار گرفته اند.

نمودار ۵- توازن تجاری محصوالت شیمیایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تفکیک بخش
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مقاالت

اتحادیه  عضو  کشور   ۲۷ شیمیایی  محصوالت 
اروپا، ۷/5 درصد کمتر از سطح  سال گذشته

کشور  کووید-۱۹ محصول تولیدی در ۲7  در پی شیوع بیماری 
عضو اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت 
کرد.  پیدا  افزایش  درصد  اندازه ۱۲/۹  به   ۲۰۲۰ در سال  مشابه 
میزان  به  کل  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   ۲7 تولیدی  بخش 
داد.  دست  از  پاندمی  دوره  در  را  خود  تولید  از  ۵/7درصد 
بیشترین میزان کاهش تولید مربوط به بخش های خودروسازی، 

صنعت چاپ، ماشین آالت و تجهیزات بود.
 داده های آماری مربوط به ماه های ژانویه تا ژوئن سال 
بخش  در  تولیدی  محصول  میزان  که  دهد  می  نشان   ۲۰۲۱
شیمیایی ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ در مقایسه 
گذشته به میزان 7/۵ درصد افزایش یافته است  با سطح سال 
)ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۰(، همچنین این رقم ۲/۲ درصد باالتر 
شروع  از  قبل   ،۲۰۱۹ سال  ژوئن  تا  )ژانویه   ۲۰۱۹ سال  طرح  از 

بیماری کرونا( است. 

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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رشد و رقابت پذیری رشد و رقابت پذیری 
در صنعت پتروشیمی در صنعت پتروشیمی 

اتحادیه اروپااتحادیه اروپا
در  تولیدی  محصول  میزان   ۲۰۲۱ سال  ژوئن  ماه  در 
کشور عضو اتحادیه اروپا ۱۱ درصد باالتر از  بخش شیمیایی ۲7 
سطح سال ۲۰۲۰ بوده است. این یعنی میزان محصول تولیدی 
از پاندمی بازگشته  در صنعت شیمیایی به سطوح نرمال قبل 

است اما هنوز هم این صنعت با دوران پر چالشی روبروست.
قرار  این صنعت  روی  زیادی پیش   چالش های بسیار 
اروپا قرار  اتحادیه  کشور عضو  دارد زیرا بخش شیمیایی در ۲7 
گذار دوگانه را برای برآوردن اهداف »توافق سبز  که دوران  است 
که شامل حرکت به سمت آب و هوای خنثی،  کنند،  اروپا« طی 

که  که پیش بینی می شود  چرخه ای و دیجیتال است در حالی 
اصالحات در چارچوب قانونگذاری صنعت شیمیایی اتحادیه 
مواد  استراتژی های  به  مربوط  مقررات  اساس  بر  نیز  اروپا 

شیمیایی برای پایداری صورت گیرد.

ظرفیت بهره برداری در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا بسیار باالتر از متوسط بلندمدت آن است

کاهش قابل توجه در ظرفیت بهره برداری در صنعت شیمیایی 
در ابتدای سال ۲۰۲۰ به دلیل اثرات جانبی شروع بحران پاندمی 
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ظرفیت  هم  و  تولید  هم  که  زمانی  بود، 
بهره برداری به طور قابل توجهی در نیمه 

اول سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد.
 بر اساس داده های آماری منتشر 
اروپا،  کمیسیون  تجاری  مطالعه  از  شده 
صنعت  در  ظرفیت  از  برداری  بهره  نرخ 

اروپا  اتحادیه  کشور عضو  پتروشیمی ۲7 
دوم سال  ماهه  در سه  ارزش ۸۳/۴  به 
که این رقم باالتر از رقم 7۴  ۲۰۲۱ رسید، 
درصد در دوره مشابه سال گذشته است.

نرخ بهره برداری از ظرفیت ۲/۲ 
درصد باالتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود )سه 

با سه  مقایسه  در   ۲۰۲۱ دوم سال  ماهه 
ماهه دوم سال ۲۰۱۹(، و همچنین باالتر 

از میانگین بلند مدت )۱۹۹۵-۲۰۱۹(.

ایاالت  با  مقایسه  در  اروپا 
خاورمیانه  و  آمریکا  متحده 

عدم مزیت رقابتی دارد
انرژی بر  شیمیایی  مواد  تولید  صنعت 
است. در شرایطی که رقابت جهانی بسیار 
سنگین و فشرده است افزایش هزینه های 
آن  رقبای  با  مقایسه  در  اروپا  در  انرژی 
منطقه  پذیری  رقابت  میزان  می تواند 
در  اتیلن  باشد.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
به  را  حجم  بیشترین  جهانی  مقیاس 
لحاظ مواد اولیه در صنعت پتروشیمی به 
خود اختصاص می دهد. در واقع اتیلن 
ک اصلی برای تولید انواع پالستیک،  خورا

نمودار ۱- تولید صنعت پتروشیمی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

نمودار ۲- نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید مواد شیمیایی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

Cefic Chemdata International  :منبع
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در  دهنده ها  پوشش  و  شوینده ها  انواع 
مقایسه با بقیه مواد است.

آشیل  پاشنه  انرژی  هزینه های 
به  هستند  اروپا  پتروشیمی  صنعت 
متحده  ایاالت  با  مقایسه  در  خصوص 
ایاالت  و  تولید  هزینه  اختالف  آمریكا. 
متحده آمریكا و اروپا بین سال های ۲۰۱۴ 
تولید  یافت.  کاهش  شدت  به   ۲۰۱7 تا 
حدود  در   ۲۰۱۴ سال  در  اروپا  در  اتیلن 
این  بعد  به  آن  از  بود.  گرانتر  برابر   ۲/7
بهبود  رو  همواره   ۲۰۱7 سال  تا  وضعیت 
گرانتر در سال ۲۰۱۵، ۱/۸  بود ) ۲/۲ برابر 
گرانتر  گران تر در سال ۲۰۱۶ و ۳۱/۶برابر 

در سال ۲۰۱7(.
 در سال ۲۰۲۰ هزینه تولید اتیلن 
در اروپا ۳۰ درصد کمتر از سطح سال قبل 
بود. این در حالی است که در دوره زمانی 

ایاالت  در  کمتری  هزینه  کاهش  مشابه 
افتاده  اتفاق  و خاورمیانه  آمریكا  متحده 

است.
 ۲۰۲۰ سال  در  جهانی  تصویر   
یک پیام بسیار شفاف داشت: اروپا هنوز 
هم در مقایسه با ایاالت متحده آمریكا و 
خاورمیانه عدم مزیت رقابتی دارد. هزینه 
تولید اتیلن در اروپا در سال ۲۰۲۰ باالترین 

رقم بود.

مهم  نوظهور  اقتصادهای 
از  بیشتر  بسیار  سرعتی  با 
متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه 

آمریکا رشد می کنند
 ۲۰۱۰ سال  از  ساله   ۱۱ زمانی  دوره  دلیل   
تا سال ۲۰۲۰ صنعت پتروشیمی اتحادیه 

نرخ   ( است  نداشته  رشدی  هیچ  اروپا 
که تولید  رشد ۰/۱%(. این در حالی است 
در چین برای سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ رشد 
تجربه  را  درصدی   ۸/۱ ساالنه  متوسط 
سایر  رشد  نرخ  این  با  چین  است.  کرده 
اقتصادهای نوظهور مانند روسیه ) ۴/7 
 ( و هند  ) ۲ درصد(  کره جنوبی  درصد(، 

۴/۱ درصد( را پشت سر گذاشته است.
از  نوظهور  اقتصادهای   
کشورهای صنعتی از نظر تولید محصوالت 
کشورها  این  اند.  گرفته  پیش  شیمیایی 
محصوالت  تولید  متوسط  رشد  نرخ 
زمانی  بازه  طول  در  را  جهان  شیمیایی 
بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ افزایش داده 
اند. اتحادیه اروپا نسبت به مناطق مهم 

آسیا عقب مانده است.
افزایش  و  آسیا  به  تولید  تغییر   

نمودار ۳- هزینه  تولید اتیلن از کراکر های بخاری منطقه ای
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شیمیایی،  محصوالت  تولید  متناسب 
تولید  تغییر  و  اروپا  سرخورده  جمعیت 
محصوالت پتروشیمی به کشورهای غنی 
از منابع اولیه برخی از مثال های هستند 
که این تغییرات را توجیه می کنند. همه 
کاهش سهم اتحادیه اروپا  این عوامل بر 
صحه  شیمیایی  محصوالت  تولید  در 
مطلق  اعداد  بخواهیم  گر  ا گذارند.  می 
کنیم، احتمال دارد  را با یكدیگر مقایسه 
با  اما  کند  آینده رشد  این صنعت در  که 

آهنگ بسیار کمتر.

افزایش  که  می رود  انتظار 
داشته  ادامه  جهانی  تقاضای 

باشد
که  می دهد  نشان  بلندمدت  تحلیل    
رشد کلی تقاضای محصوالت شیمیایی و 
همچنین تولید و نیز رشد سریعتر تولید 
محصوالت شیمیایی در مناطق نوظهور 
و روندی است که انتظار می رود در آینده 
نیز ادامه داشته باشد. تا جایی که انتظار 
در  فروش محصوالت شیمیایی  رود  می 
سطح جهان در سال ۲۰۳۰ به سطح ۶.۲ 

تریلیون یورو برسد.
بازه  این  در  که  رود  می  انتظار   
زمانی صنعت شیمیایی اتحادیه اروپا در 
رتبه سوم را گیرد. چین که در حال حاضر 
۴۰ درصد از سهم بازار جهانی محصوالت 
داده  اختصاص  خود  به  را  شیمیایی 
را  بازار  به نخستین  در سال ۲۰۱۳  است 
همچنان حفظ خواهد کرد، جایگاهی که 
زمانی نه چندان دور به اروپا تعلق داشته 

است.

گرچه رقابت در بازار شیمیایی   ا
در  و  است  گرفتن  شدت  حال  در  چین 
گذشته  به  نسبت  تقاضا  حاضر  حال 
اندکی ضعیف تر است اما چین هنوز هم 
جذاب ترین بازار هم برای تولیدکنندگان 
محصوالت  مشتری  صنایع  برای  هم  و 

شیمیایی است. 
انتظار می رود که در میان مدت 
تولید کنندگان محصوالت شیمیایی اروپا 
بسیار  فناوری  توانمندی های  دلیل  به 
از  نوآورانه  محصوالت  همچنین  و  باال 
چین  در  رشد  افزایش  به  رو  روند  ادامه 
لحاظ  به  هم  و  صادرات  لحاظ  به  هم 
سرمایه گذاری های محلی بهره مند شود. 

این  از  تواند  می  حد  چه  تا  اروپا  اینكه 
موقعیت رقابتی بهره برداری کند بستگی 
به قدرت رقابت پذیری آن در هر یک از 
توسعه  همچنین  و  بازار  بخش های  زیر 
به  اتكا  و  است  نهایی  مصرفی  بازارهای 
منظور  این  برای  پتروشیمی،  صنعت 
سرمایه  که  دارد  نیاز  بدون  تلگرام  به 
بخش های  در  را  کالنی  گذاری های 
مصرفی،  شیمیایی  محصوالت  تولید 
و  الكترونیكی  محصوالت  خودروسازی، 

مواد غذایی انجام دهد .

نمودار ۴- رشد متوسط تولید محصوالت شیمیایی در سال

نمودار ۵- پیش بینی تولید محصوالت شیمیایی بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰
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که مدیران  یكی ازمسائل اساسی و مهم 
جذب  هستند،  مواجه  آن  با  سازمان ها 
و  تقویت  انسانی،  سرمایه  نگهداشت  و 
اثربخشی،  آن ها درجهت  بهبود عملكرد 
کارایی و بهره وری بهتر ازکارکنان سازمانی 
جدید  منابع  انسان ها  می باشند.  خود 
اینكه  بر  مشروط  هستند،  ثروت  مولد 
سرمایه انسـانی بـه حسـاب آیند. مفهوم 

سرمایه انسانی ناظر بدین واقعیت است 
می  گـذاری  سـرمایه  خـود  در  انسانها  که 
چون  ابزارهایی  کمک  به  کار  این  کنند. 
کـه  فعالیت هایی  یا  کارآموزی  آموزش، 
افزایش درآمد  از طریق  را  فرد  آتـی  بـازده 
می  صورت  برد  می  باال  العمرش  مادام 
از  گیرد.  در واقع سرمایه انسانی تلفیقی 
ویژگی های ژنتیک، توانمندی های احراز 

کسـب شده  تجربه های  و  شده، مهارتها 
توسط فرد در طول زندگی است. 

است  نیرویی  انسانی  سرمایه 
امكان  و  توان  میشود،  فعال  فرد  در  که 
که  خدمتی  و  کاال  تولید  برای  را  او 
زندگی  در  وی  رفاه  و  استغنا  موجب 
گردد افـزایش مـی  فردی و اجتماعی می 
سطح  بین  گسترده  تفاوت های  دهـد. 

منابع انسانی

سرمایه انسانی سرمایه انسانی 
شاه کلید شاه کلید 
توسعه سازمانتوسعه سازمان
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ظرفیت ها، ناشی از وجود تفاوت درکسب توانایی هاسـت کـه بـه 
سرمایه انسانی معروف است.  مفهوم سرمایه انسانی بیانگر این 
است که خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه اسـت، زیرا این 
خصوصیات میتواند به صورت منبع درآمدهای بیشتر و یا اقناع 
و ارضای فراوانتـر در آینده درآید. چنین سرمایه ای »انسانی« 
است چرا که جزیی از انسان را تشكیل مـی دهـد. اساس نظریه 
سرمایه انسانی این است که علت تفاوت های درآمـدی افـراد بـه 
خـاطر اختالف در میزان بازدهی آنهاست. امروزه نظریه سرمایه 
این  در  است.  درآمد  توزیع  نظریـه های  مهمتـرین  از  انسانی 
نظریه اختالف ما بین درآمدها وابسته به میـزان آموزشـی اسـت 

که در افراد سرمایه گذاری شده است.
سرمایه  که  معتقدند  انسانی  سرمایه  پردازان  نظریه   
تجسم  افراد  در  تخصص  و  دانش  مهارت،  صورت  به  انسانی 
را  درآمد  ومیزان  کیفیت خدمات  تولیدات،  یافته است سطح 
کلیه زمینه های  افـزایش داده و بسیاری ازتصمیمات آنها را در 

زندگی متأثر می سازد.
 هنگــامی کــه از تشــكیل ســرمایه انســانی صــحبت مــی 
شــود زمــانی اســت کــه سرمایه گذاری های مالی )چه به صورت 
از  کاری و هزینـه فرصت  مخارج تحصیلی و چه به صـورت فـدا
و  افكار  در  و تحوالتی  تغییرات  تا  پذیرفته  رفته( صورت  دست 
که در درون  افعال فرد بـه وجـود آورد. این تغییرات و تحوالت 
ک می باشد، آنان را قادر می  افراد متبلور شده و غیر قابل انفكا

سازد تا: 
کاالها و خدمات بیشتر و یا بهتری تولید کنند؛  
تری به دست آورند؛   درآمدهای پولی باال
درآمدهای خود را عاقالنه تر مصرف کنند؛  
رضایت    و  ببرند)درآمدها  بیشتری  لذت  زندگی  از 

مندیهای غیـر مـادی(.

تعاریف مختلف ارائه شده برای توسعه منابع 
انسانی

به  و  مختلف  فیلسوف های  توسط  انسانی  منابع  توسعه 
مهم ترین  از  برخی  است.  شده  تعریف  مختلفی  شكل های 

تعاریف ارائه شده برای توسعه منابع انسانی از این قرارند:

انسانی  منابع  »توسعه   ، نادلر لئونارد  تعریف  بر  بنا 
و  تعیین شده  زمان  در  که  است  فعالیت هایی  از  مجموعه ای 
به طور سازمان یافته برای رسیدن به تغییرات رفتاری مشخص 
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تهیه شده است.«
انسانی  منابع  »توسعه  می گوید:  رائو  وی  تی  پروفسور 
کمک  با  سازمان  کارمندان  آن  توسط  که  است  فرآیندی 

برنامه ای مداوم و برنامه ریزی شده یاری می شوند تا 
یا  آموخته  را  )۱( توانایی انجام فعالیت های مختلف 

تقویت نمایند.
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 )۲( توانایی های انفرادی روزانه خود را تقویت کرده و 
پتانسیل درونی خود را برای موفقیت خود و اهداف 

توسعه ای سازمان کشف نمایند.
آورند  وجود  به  غنی  و  قوی  سازمانی  فرهنگ   )۳(  
بخش های  میان  در  همکاری  و  تیمی  کار  روابط،  تا 
زیرین سازمان بهبود یافته و رضایت شغلی، انگیزه 

و عزت نفس کارمندان افزایش یابد.
شامل  انسانی  منابع  »توسعه  می گوید:  خان  ام  ام 
تمام  مثبت  شغلی  نگرش های  و  علمی  توانایی های  افزایش 
افرادی است که در سطوح مختلف کسب و کار فعالیت دارند.«
همچون  فرصت هایی  شامل  انسانی  منابع  توسعه 
تعلیم، پیشرفت شغلی، مدیریت عملكرد، تربیت، برنامه ریزی 
سازمانی  توسعه  و  کارمندان  کلیدی  شناخت  موفقیت،  برای 

خواهد بود.
انسانی  منابع  توسعه  تعریف  می بینید  که  همین طور 
متفاوت  احتماًال  و ملت  در دولت  و  به سازمان شده  محدود 
صرفًا  انسانی  منابع  توسعه  نیست؛  این طور  اما  بود.  خواهد 
مجموعه ای از مكانیزم ها و تكنیک ها نیست، بلكه یک فرآیند 

است. 

عملكرد،  تشویق  مثل  تكنیک هایی  و  مكانیزم ها 
مشاوره، تمرین و … به منظور شروع، تسهیل و ترویج این فرآیند 
فرآیند هیچ محدودیتی  این  کار می روند.  به  به شكلی مداوم 
بررسی  به شكل دوره ای مورد  نیاز است مكانیزم ها  اما  ندارد، 
قرار گیرند تا مشخص شود این اقدامات در جهت ترویج فرآیند 
منابع  اختصاص  برنامه ریزی،  با  سازمان ها  می دارند.  بر  قدم 
می توانند  انسانی  منابع  توسعه  بهتر  تشریح  و  الزم  سازمانی 

فرآیند توسعه را تسهیل و تسریع ببخشند.
که  سازمان هایی  تمام  برای  انسانی  منابع  توسعه 
خواهد  پراهمیت  بسیار  باشند  رشدمحور  و  پویا  می خواهند 
ساخت  به  انسانی  منابع  توسعه  جوانب  همۀ  بر  تمرکز  بود؛ 
که  کاری  محیط  کرد،  خواهد  کمک  فوق العاده  کاری  محیط 
کارمندان اهداف شغلی خود را در آن تحقق  سازمان و تک تک 

یافته می یابند.
کار  و  کسب  هر  منابع  دیگر  برخالف  انسانی  منابع 
پتانسیلی نامحدود دارد. این پتانسیل تنها بر ایجاد اقلیمی به 
منظور شناخت، به سطح رسانی، باروری و استفاده از توانایی 
انسانی هدف ساخت  افراد تمرکز دارد. سیستم توسعه منابع 
توسعه  تكنیک های  از  بسیاری  دارد.  سر  در  را  اقلیمی  چنین 
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باال  فعالیت های  انجام  با  اخیر  سال های  در  انسانی  منابع 
صورت می پذیرد.

کارمندان  گونی برای توسعه و پیشرفت  گونا گزینه های 
وجود دارد:

۱.آموزش های رسمی می تواند به سازمان شما ارزش 
افزوده اضافه کند.

شکل  به  حتی  می تواند  انسانی  منابع  ۲.توسعه 
کارگاه هایی درون  غیررسمی پیش رفته و به شکل 
سازمانی و کالس هایی با کمک کارمندان و مشاوران 

باشد.

نقش سرمایه انسانی در برنامه ریزی
سرمایه انسانی می تواند در ۲ مرحله تدوین برنامه ها و اجرای 
متخصص،  افراد  کنند.  ایفا  کشور  در  بسزایی  نقش  برنامه ها 

که در مرحله تدوین استراتژی ها و برنامه ها  کارشناس  خبره و 
کنند و افراد  به عنوان استراتژیست و برنامه ریز نقش ایفا می 
متخصص و حرفه ای که در مقام مجری برنامه ها در بخش های 
کتیكی و عملیاتی در قسمت های اصلی کشور یعنی  راهبردی، تا

صنعت، کشاورزی و خدمات، فعال هستند.
و  علمی  ابعاد  از  که  می شود  محقق  زمانی  مهم  این   
تجربی به فرآیند مدیریت منابع انسانی و سیستم های فرعی آن 
در درون جامعه و سازمان های آن، عنایت ویژه داشت. یعنی 
با برنامه ریزی نیروی انسانی، جذب و بكارگیری نیروی انسانی 
، آموزش و توانمند سازی کارکنان  شایسته و دارای شرایط احراز
کی و مهارتی و در پی آن توجه به نگهداشت بهینه  از ابعاد ادرا
برنامه ریزی های  موجبات  آنها،  کرامت  حفظ  و  انسانی  منابع 
مطلوب خرد و کالن در کشور و اجرای دقیق برنامه ها را با توجه 
کیفیت و  کمیت و  کار یعنی افزایش  به شاخص های بهره وری 

کاهش هزینه ها و زمان کاری فراهم آورد.

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره154 | اردیبهشت ماه 1401

29



سرمایه گذاری

بـــرای اینكـــه به صورت دقیق تر متوجه شـــویم که شـــرکت های 
پتروشـــیمی برتـــر هزینه هـــای ســـرمایه خـــود را در ســـال ۲۰۲۲ 
گـــزارش حاضر  در چـــه مـــواردی مورد اســـتفاده قـــرار می دهند 
برخی از این شـــرکت های برتر را مورد بررســـی قرار داده اســـت.

 داو کمیکال
 شـــرکت پتروشـــیمی غول پیكـــر داو بـــرای افزایـــش هزینه های 
سرمایه گذاری خود در سال ۲۰۲۲ از ۱/۵ میلیارد دالر در سال 

۲۰۲۱ برنامه ریـــزی کرده اســـت، این اطالعات در ســـمیناری که 
در ســـه ماهه چهـــارم ســـال ۲۰۲۱ در مـــورد عملكـــرد مالی این 

شـــرکت برگزار شـــده بود مطرح شد.
پتروشـــیمی داغ و  رئیـــس شـــرکت   ، آنجرلیـــدر  هـــوارد 
رئیـــس هیئـــت مدیـــره در ســـمیناری در مورد نتایـــج مالی این 
شـــرکت در ســـال ۲۰۲۱  گفـــت: »برنامه ریـــزی مـــا این اســـت که 
میزان هزینه های ســـرمایه خود را بـــه ۲/۲ میلیارد دالر افزایش 
 D&A دهیـــم، و ایـــن افزایـــش در مـــورد برنامه های مربـــوط به
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شرکت های برتر پتروشیمی 
دنیا چگونه در سال ۲۰۲۲ 
سرمایه گذاری می کنند؟

هزینه های  برای  ریزی  برنامه  به  شروع  شیمیایی  محصوالت  کنندگان  تولید  و  است  خود  راه  میانه  در   ۲۰۲۲ سال   
کرده اند. برخی از شرکت های برتر پتروشیمی دنیا با افزایش مخارج هزینه های سرمایه گذاری خود  سرمایه ای خود 
گرفته اند و برخی از آنها سرمایه  کارخانه های جدید برای افزایش ظرفیت تولید  در سال جاری تصمیم به ساختن 

گذاری برای بازیافت بیشتر را مد نظر قرار داده اند.

گرفـــت. ایـــن افزایش هزینـــه ســـرمایه ای برای  صـــورت خواهد 
اجـــرای پروژه هـــای زودبـــازده و همچنیـــن ادامـــه برنامه هـــای 
کردن اســـتراتژی  کربن زدایـــی از پروژه تولید و همچنین دنبال 

رشـــد این شـــرکت مورد اســـتفاده قـــرار خواهـــد گرفت.«
 شـــرکت داو تصمیـــم گرفته اســـت تـــا یک میلیـــارد دالر 
کربـــن زدایـــی از  از هزینه هـــای ســـرمایه خـــود را ســـاالنه خـــرج 
کنـــد. ایـــن شـــرکت در  کل دارایی هایـــش در سرتاســـر جهـــان 
کتبـــر ســـال گذشـــته برنامه هایـــی را برای ســـاختن اولین  مـــاه ا

مجتمـــع تولیـــد اتیلـــن بـــا میـــزان آالیندگـــی خالـــص صفـــر در 
کرد. اعـــالم  ساســـكاچوان 

 جیـــم فیترلینـــگ، مدیـــر شـــرکت پتروشـــیمی داو در 
گفـــت: »پـــروژه ایـــن شـــرکت در آلبرتا  نشســـتی در مـــاه ژانویـــه 
شـــرکت  اتیلـــن  تولیـــد جهانـــی  از ظرفیـــت  ۲۰ درصـــد  تقریبـــًا 
کـــرد، و ایـــن در حالی  پتروشـــیمی داو را کربـــن زدایـــی خواهـــد 
اســـت که ما قصـــد داریم میـــزان عرضه جهانی پلـــی پروپیلن را 

بـــه میـــزان ۱۵ درصـــد افزایـــش دهیم.«
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BASF
مســـئوالن شـــرکت آلمانـــی BASF در کنفرانـــس شـــرکت آلمانی 
ولنبـــرگ در ایاالت متحـــده آمریكا در ماه ژانویـــه گفتند که این 
شـــرکت قصـــد دارد بیـــن ســـال های ۲۰۲۱ تـــا ۲۰۲۵ در حـــدود 
گذاری  ۲۲/۹ میلیارد یورو در هزینه های ســـرمایه ای ســـرمایه 

 . کند

روی  بـــر  یـــورو  میلیـــارد   ۲ حـــدود  در  شـــرکت  ایـــن 
کـــه ایـــن رقـــم  کـــرد،  پروژه هـــای رشـــد ســـرمایه گذاری خواهـــد 
شـــامل ســـایت ژان جیانگ وربانـــد و کارخانه هـــای تولید مواد 
اولیـــه باتـــری خواهد بـــود، همچنین این شـــرکت قصـــد دارد تا 
رقمـــی بالغ بـــر ۲/۶ میلیـــارد یورو را بـــرای انجـــام فعالیت های 

ســـاالنه خـــود هزینـــه کند.
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 شـــرکت پتروشـــیمی BASF، بـــا 
کـــه کســـب و کار تولید  ایـــن پیـــش بینی 
مـــواد اولیـــه باتـــری تبدیـــل بـــه یكـــی از 
درآمـــدزای  و  مهـــم  بســـیار  بخش هـــای 
ایـــن شـــرکت در آینـــده خواهـــد شـــد در 
کـــرده  حـــال برنامـــه ریـــزی بـــرای خـــرج 

رقمـــی بالغ بر ۳/۵ تـــا ۴/۵ میلیارد یورو 
فاصلـــه  در  ســـرمایه ای  هزینه هـــای  در 
تـــا ۲۰۳۰ اســـت.  ســـال های بیـــن ۲۰۲۲ 
کارخانه های جدیـــد تولید مواد  یكـــی از 
 BASF اولیـــه باتری شـــرکت پتروشـــیمی
کار  امسال در فنالند در شـــهر هارجاوالتا 

کرد. خـــود را آغـــاز خواهـــد 
مـــاه  در  آلمانـــی  شـــرکت  ایـــن   
ســـاخت  بـــرای  را  برنامه هایـــی  گذشـــته 
یـــک کارخانه جدیـــد تولید هگـــزا متیلن 
دی آمین )HMD( در فرانســـه و توســـعه 
در   ۶/۶ آمیـــد  پلـــی  تولیـــد  کارخانـــه ای 

کـــرد. فریبـــورگ آلمـــان را اعـــالم 
همچنیـــن  شـــرکت  ایـــن   
تالش هـــای خـــود را بـــرای تقویـــت تولید 
کارخانه لودویگ  ک در  آنزیمهـــای خـــورا
شـــافل آلمان در ماه ژانویـــه تكمیل کرد.

 شـــرکت تولید مواد شیمیایی 
شلند آ

مســـئوالن شـــرکت تولید مواد شیمیایی 
تخصصی آشـــلند در کنفرانســـی که برای 
اعـــالم عملكـــرد مالی در ســـه ماهـــه اول 
ســـال ۲۰۲۲ در ۱ فوریـــه برگزار شـــد گفت 
کـــه در حال توســـعه ظرفیـــت تولید خود 
بـــرای پاســـخگویی به تقاضـــای آینده در 
ســـال مالـــی ۲۰۲۲ اســـت. ایـــن شـــرکت 
در حـــال برنامه ریـــزی بـــرای اختصـــاص 
رقمـــی بالغ بـــر ۱۶۰ تـــا ۱7۰ میلیـــون دالر 
ســـال  در  ای  ســـرمایه  هزینه هـــای  از 
مالـــی جـــاری از تا بتـــوان ظرفیـــت تولید 
افزایـــش  را  خـــود  ســـلولزی  محصـــوالت 
توانمندی هـــای  همچنیـــن  و  دهـــد 
تولیـــدی خـــود را در مناطقـــی خـــارج از 

آمریـــكا و اروپـــا را توســـعه دهد.
گوئیلرمـــو نـــوو، رئیـــس و مدیـــر   
آشـــلند، در  اجرایـــی هلدینـــگ جهانـــی 
ایـــن  مالـــی  عملكـــرد  اعـــالم  کنفرانـــس 
شـــرکت در ســـه ماهه چهارم ســـال ۲۰۲۱ 
گفت:  مـــا ســـرمایه گذاری بـــر روی تولید 
محصوالت ســـلولزی را افزایش می دهیم 
  ،HEC تـــا بـــه ایـــن ترتیب از رشـــد تولیـــد
کنیـــم. وی  بنســـل حمایـــت  و  کلوســـل 
ادامه داد مـــا در توانمندی های منطقه 
ای خـــود در تولید محصـــوالت دارویی و 
گذاری  مراقبت های بهداشـــتی ســـرمایه 
در  آســـیا  منظـــور  بدیـــن  و  کنیـــم  مـــی 

اولویـــت اول قـــرار دارد.
آشـــلند در  پتروشـــیمی   شـــرکت 
مـــاه ژانویـــه پـــروژه ای را در بلژیـــک آغـــاز 
کـــرده اســـت تـــا بتوانـــد ظرفیـــت تولیـــد 
محلـــی را بـــه انـــدازه ۵۰ درصـــد افزایـــش 
کـــه این پـــروژه در  دهـــد. انتظـــار می رود 

ســـال ۲۰۲۳ بـــه بهره بـــرداری برســـد.

 لیوندل بازل
اعـــالم  آمـــاری  داده هـــای  اســـاس  بـــر 
اعـــالم  بـــه  مربـــوط  کنفرانـــس  در  شـــده 
عملكـــرد مالی این شـــرکت در ســـه ماهه 
چهارم ســـال ۲۰۲۱، شـــرکت پتروشیمی و 
پاالیشـــی هلندی لیوندل بـــازل در طول 
۳ ســـال ۲۰۲۲ مبلغی بالغ و ۲/۱ میلیارد 
ســـرمایه ای  هزینه هـــای  در  را  دالر 
کـــه از ایـــن رقم در  کـــرد،  لحـــاظ خواهـــد 
بـــرای حفـــظ  حـــدود ۱/۲ میلیـــارد دالر 
 ۹۰۰ حـــدود  و  ســـرمایه  هزینه هـــای 
کســـب ســـود از  میلیـــون دالر بـــه منظور 
گرفتـــه  هزینه هـــای ســـرمایه ای در نظـــر 
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است.  شـــده 
رفتـــه  هـــم  روی  شـــرکت  ایـــن 
 ۱/۹ حـــدود  در  مبلغـــی   ۲۰۲۱ ســـال  در 
میلیارد دالر را در هزینه های ســـرمایه ای 

صـــرف کـــرده اســـت.
 کـــن لیـــن، مدیرعامـــل لیونـــدل 
بـــازل در آخرین نشســـت اعـــالم عملكرد 
مالـــی ایـــن شـــرکت گفته اســـت، قصد ما 
کـــه تولیـــد خـــود را بـــا ایجاد  ایـــن اســـت 

کارخانه هـــای جدیـــد در چیـــن و ایاالت 
متحـــده آمریـــكا در ســـال ۲۰۲۲ افزایـــش 
داشـــت  آن  از  همچنیـــن  وی  دهیـــم. 
کـــه مـــا فعالیت هـــای خـــود را بـــه منظور 
مواجهـــه مثبت با تغییـــرات آب و هوایی 

افزایـــش داده ایـــم.
کار بر روی  کـــه  انتظـــار مـــی رود 
جدیـــد  و  جهانـــی  مقیـــاس  بـــا  پـــروژه 
کارخانـــه  یعنـــی  بـــازل  لیونـــدل  شـــرکت 

کســـید پروپیلـــن و ترتیاری بوتیل  تولید ا
الـــكل در چنـــل ویـــو در ایالـــت تگـــزاس 
کامل شـــود، ایـــن پروژه  در ســـال جاری 
در ســـال ۲۰۲۰ بـــه دلیل شـــیوع ویروس 

بود. کوویـــد-۱۹ متوقـــف شـــده 
بازل  لیوندل  شرکت  همچنین   
از  برداری  بهره  برای  مهم  برنامه  سه 
کر ها در سال ۲۰۲۲ دارد، ضمن اینكه  کرا
توسعه   برای  نیز  را  متعددی  برنامه های 
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کرده  بخش نوآوری و توسعه برنامه ریزی 
است.

گفتـــه  بـــازل  لیونـــدل  شـــرکت   
ســـاالنه  آینـــده  ســـال   ۴ در  کـــه  اســـت 
مبلغی نزدیک بـــه ۲ میلیارد دالر را برای 
گرفتـــه  هزینه هـــای ســـرمایه ای در نظـــر 
اســـت. باب پاتـــل، مدیر اجرایی ســـابق 
کتبر  کنفرانســـی در مـــاه ا این شـــرکت در 
کـــه شـــرکت قصـــد  گفـــت  ســـال گذشـــته 

کربـــن  برنامـــه  گـــذاری در  دارد ســـرمایه 
بـــا  را در نیمـــه دوم دهـــه ۲۰۲۰  زدایـــی 

کنـــد. جدیـــت بیشـــتری دنبـــال 

 چشم انداز آینده
پتروشـــیمی،  صنعـــت  درسراســـر 
ســـاختن  حـــال  در  تولیدکننـــدگان 
از  بـــرای حمایـــت  کارخانه هـــای جدیـــد 
رشـــد، بهبـــود پایه هـــای دارایـــی موجود 

فعالیت هـــای  در  گـــذاری  ســـرمایه  و 
مربـــوط به پایداری و تولید ســـبز اســـت. 
کـــه در دهه جدیـــد جلو می  همچنانـــی 
کـــه شـــرکت های  رویـــم، انتظـــار مـــی رود 
ســـرمایه ای  هزینه هـــای  پتروشـــیمی 
ســـمت  بـــه  حرکـــت  بـــرای  را  بیشـــتری 
اقتصاد بازیافـــت و همچنین برنامه های 
کربـــن زدایی از فرآیندهـــای تولیدی را در 

قـــرار دهنـــد. توجـــه  راس 
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چرا صنعت پتروشیمی 
به عنوان دشمن قسم 
یست  خورده محیط ز
شناخته می شود؟

محیط زیست

 زمـــان آن رســـیده اســـت که صنعت پتروشـــیمی به خـــود بیاید و 
تغییـــرات اساســـی را در خـــود ایجـــاد کند، هـــم به خاطـــر جوامع 
بشـــری و هـــم به خاطـــر همه کره زمیـــن و آنچـــه در آن زندگی می 

کند.

 تغییرات آب و هوایی به ســـرعت در حال تبدیل شدن 
بـــه فجایع آب و هوایی اســـت، و زمان بســـیار اندکی وجود دارد 
تـــا بتوانیـــم کاری برای تغییـــر این روند بكنیـــم. در حالی که کل 
دنیـــا بـــه دنبـــال یافتـــن راه حلی بـــرای حل مشـــكل اســـت، در 
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کمـــال تعجب می بینیم که تمرکز بســـیار اندکـــی بر روی صنعت 
پتروشـــیمی و به طورکلـــی صنعـــت تولید مواد شـــیمیایی وجود 
دارد، این در حالی اســـت که این صنعـــت تقریبًا 7 درصد از کل 
گازهای گلخانه ای منتشـــر شـــده در دنیا را تولید می کند و این 

تنها تازه قســـمتی از ماجراست.
 عـــدم وجـــود قوانیـــن و مقـــررات و یا ضعف آنهـــا باعث 
شـــده اســـت کـــه صنعـــت پتروشـــیمی منجـــر بـــه توســـعه انواع 
بیماریهای ســـرطان تنفســـی شـــود، ضمـــن اینكه وقـــوع انفجار 
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در کارخانه هـــای تولیـــد مواد شـــیمیایی 
نیـــز  آن  منفـــی  پیامدهـــای  و  عواقـــب  و 
اثـــر منفـــی اســـت که کمتـــر دیده شـــده، 
همانطـــور که انتظـــار می رود ایـــن اثرات 
کـــم درآمد یـــا جوامع  بیشـــتر در جوامـــع 
مربـــوط بـــه رنگین پوســـت ها اتفـــاق می 

فتد. ا
اســـت  کـــه مشـــهود  آنچـــه  امـــا   
این که صنعت پتروشـــیمی بـــدون اینكه 
توجهـــی به همـــه این آثار ســـوء و عواقب 
منفی داشـــته باشـــد همچنان به مســـیر 

خـــود ادامه مـــی دهد.
بـــا  را  برخـــورد  نحـــوه  همیـــن   
مســـئله گـــرم شـــدن کـــره زمیـــن نیـــز می 
بینیـــم، گرمایـــی کـــه از ســـه  راه عمده در 
اســـت: افزایـــش  و  شـــكل گیری  حـــال 

فســـیلی  ســـوخت های  اول،   
ک در تولیـــد مـــواد  کـــه بـــه عنـــوان خـــورا
شـــیمیایی مورد اســـتفاده قرار می گیرند 
کـــه نفـــت، گاز طبیعی و  بـــه ایـــن معنـــی 
زغال ســـنگ به عنـــوان مـــواد اولیه برای 
تولیـــد مـــواد شـــیمیایی مـــورد اســـتفاده 
در  پالســـتیک  تولیـــد  گیرنـــد.  مـــی  قـــرار 
ک های  ســـطح جهان به شـــدت به خورا
ســـوخت فســـیلی وابسته اســـت و انتظار 
می رود که میزان این وابســـتگی تا ســـال 

۲۰۳۰ بـــه ۴۰ درصـــد برســـد. 
افزایـــش  باعـــث  امـــر  همیـــن 
مســـائل محیط زیستی می شـــود. تقریبًا 
یک بـــار  پالســـتیک های  از  درصـــد   ۹۸
تولیـــد  فســـیلی  ســـوختهای  از  مصـــرف 
می شـــوند و فراینـــد تولیـــد آنهـــا مقادیـــر 
بســـیار زیـــادی گازهـــای گلخانـــه ای را در 
هر مرحلـــه از چرخه زندگی این محصول 

کوچكـــی  بـــه همـــراه دارد. تنهـــا بخـــش 
از محصـــوالت پالســـتیكی بازیافـــت مـــی 

 . ند شو
بـــه  آنهـــا  از  ای  عمـــده  بخـــش 
صـــورت زبالـــه در طبیعت رها می شـــوند 
زباله هـــا  ایـــن  از  چهـــارم  یـــک  تقریبـــًا  و 

آنهـــا  ســـوختن  شـــوند،  مـــی  ســـوخته 
کربن و ســـایر  کســـید  میلیون ها تن دی ا
آالینده هـــای مضـــر را در هوا منتشـــر می 

. کنند
از  شـــده  تولیـــد  بـــرق  دوم،    
ســـوخت های فســـیلی برای تولیـــد مواد 
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از  برخـــی  رود.   مـــی  کار  بـــه  شـــیمیایی 
پرمصـــرف تریـــن مـــواد شـــیمیایی اولیـــه 
ماننـــد اتیلـــن، پروپیلـــن، بنـــزن، تولوئن، 
ســـوم  دو  تقریبـــا  متانـــول  و  ک  آمونیـــا
را  صنعـــت  از  اســـتفاده  مـــورد  انـــرژی  از 
ایـــن  می دهنـــد.  اختصـــاص  خـــود  بـــه 

گـــزارش آژانس بین  اطالعـــات از آخریـــن 
المللـــی انـــرژی اســـتخراج شـــده اســـت.
 در حالی که صنعت پتروشـــیمی 
کارایـــی انـــرژی و  و برخـــی از معیارهـــای 
فناوری هـــای کـــم کربن را مورد اســـتفاده 
انتشـــار  هـــم  هنـــوز  اســـت،  داده  قـــرار 

کســـید کربن از تولید مواد  مستقیم دی ا
شـــیمیایی در حـــال افزایش اســـت.

 ســـوم، صنعـــت پتروشـــیمی بـــا 
محتـــوای  کـــه  شـــیمیایی  مـــواد  تولیـــد 
گلخانه ای بســـیار زیادی دارند و  گازهای 
در فراینـــد تغییـــرات آب و هوایی تأثیرات 
بســـزایی داشـــته اســـت. به عنوان مثال، 
هیدروفلوروکربنهـــا که بـــه عنوان گازهای 
کننـــده آتش  کننـــده و خامـــوش  خنـــک 
گیرنـــد، ۳۸۰۰  مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 
کربـــن بـــرای آب و هوا  کســـید  برابـــر دی ا

هســـتند. مضر 
مونتـــرال  پروتـــكل  اســـاس  بـــر   
کشـــورها  کیگالـــی،  بـــا عنـــوان اصالحیـــه 
متعهـــد شـــده انـــد کـــه تولیـــد و مصـــرف 
  ۲۰۴7 ســـال  تـــا  را  هیدروفلوروکربن هـــا 
کاهـــش دهنـــد.  حداقـــل تـــا ۸۰ درصـــد 
آژانس حفاظت از محیط زیســـت ایاالت 
متحـــده آمریـــكا امســـال هدفـــی را بـــرای 
کاهـــش ایـــن نـــوع آالینـــده تعییـــن کرده 

ست. ا
 امـــا ایـــن فراینـــد ممكـــن اســـت 
عنـــوان  بـــه  کنـــد.  ایجـــاد  را  مشـــكالتی 
مثـــال، برخـــی از برنامه هـــای پیشـــنهاد 
بـــرای جـــذب هیدروفلوروکربن ها  شـــده 
کـــردن آنها بـــا مواد  )بـــه جـــای جایگزین 
کـــه بـــه آب و هـــوا  شـــیمیایی ایمـــن تـــر 
انتشـــار  موجـــب  زننـــد(  نمـــی  صدمـــه 
ک هوا مانند  آالینده های بســـیار خطرنـــا
و  کلـــر  هیدروکلریـــک،  اســـید  کلروفـــرم، 
فلوریـــد هیـــدروژن می شـــود. همـــه این 
از  هـــوا بخشـــی  ک  آالینده هـــای خطرنـــا
وزن مربـــوط بـــه جوامع محصور شـــده با 
آالینده هـــا را بـــر عهده خواهند داشـــت.
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مواد  تولید  تنها  نه  سرانجام   
شیمیایی و استفاده از آن ها در تغییرات 
آب و هوایی موثر است، تشدید الگوهای 
زیستی  محیط  اثرات  و  هوایی  و  آب 
اثرات  همچنین  و  پتروشیمی  صنعت 
می دهد.  افزایش  را  آن  عمومی  سالمت 
و  شیمیایی  مواد  تولید  کارخانه های 
ساحلی  خلیج  طول  در  پتروشیمی 
تگزاس و لوئیزیانا متمرکز شده اند: دقیقًا 
تاثیر  تحت  کنون  تا که  مناطقی  همان 
باال  و  سیل  مخرب،  بسیار  طوفان های 
آمدن سطح دریاها مواجه بوده و از این 

پس هم مواجه خواهند شد.
کارخانه ها برای  از این   بسیاری 
آمادگی ندارند، و همین  اتفاقاتی  چنین 
با  مواجهه  در  که  می شود  باعث  امر 
کثر آسیب را ببینند،  چنین فجایعی حدا
در  مخرب  تاثیرات  بیشترین  هم  باز 
جوامع کم درآمد و رنگین پوست است.

 در سراسر ایاالت متحده آمریكا 
روی  ذخیره  کارخانه های  از  بسیاری 
ک  زمین که شامل مواد شیمیایی خطرنا
کلرو  تری  و  فرمالدهید  آرسنیک،  مانند 
اتیلن هستند، از قوانین کشوری یا فدرال 
ک  خطرنا مواد  این  نشت  از  چگونه 

می شود پیروی نمی کنند.
اثرات  کاهش  منظور  به  نهایتًا   
محدود  هوایی،  و  آب  تغییرات  منفی 
آغاز  و  شیمیایی  فجایع  ریسک  کردن 
زیستی  محیط  صدمات  جبران  پروسه 
قابل  به طور  و  به صورت جدی  باید  ما 
سوخت های  از  استفاده  میزان  توجهی 
صنعت  بخش های  همه  در  را  فسیلی 
که این امر نیز  کاهش دهیم  پتروشیمی 
و  تغییر سیستماتیک  نوبه خود یک  به 

اساسی محسوب می شود.
کار یک امر اجتناب ناپذیر   این 
تقریبًا ۴۰ هزار ماده شیمیایی در  است. 

برای  قانونی  هیچ  که  دارند  وجود  بازار 
وجود  آنها  از  استفاده  کردن  محدود 
به  کنون  تا هم  آزبست  حتی  ندارد؛ 
هنوز  است.  شده  ممنون  کامل  صورت 
میلیارد   ۳/۵ بر  بالغ  رقمی  ساالنه  هم 
در  ک  خطرنا شیمیایی  مواد  از  پوند 
تنها  می شوند.  منتشر  زیست  محیط 
کارخانه   ۱۳۰۰ آمریكا  متحده  ایاالت  در 
بسیار سمی وجود دارد، به اضافه هزاران 
که آلوده به انواع مواد سمی  کارخانه ای 

هستند.
که  است  نشده  باعث  این  اما   
جوامع و سازمانها در مقابل این رخ داد 
چه  هر  بگویند  و  دهند  نشان  کنش  وا
 
ً
اخیرا کافیست.  کنون  تا افتاده  اتفاق 
در  فعال  عدالت طلب  گروه   ۱۰۰ از  بیش 
حوزه های سالمت، علم و محیط زیست 
زیستی  منشور محیط  بازنگری  خواهان 

صنعت پتروشیمی شده اند.
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بخش خصوصی

شـــرکت های  کل  از  درصـــد   ۸۲ برتـــر  بخـــش  ده 
فعـــال در بخـــش تولیـــدی را به خـــود اختصاص 

می دهنـــد
روی هم رفته تعداد ۲.۰ ۳ میلیون شرکت در بخش تولیدی ۲7 

هستند.  فعال  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور 
بخش  بزرگترین  فلزات  تولید  بخش 
است، که ۱۸/۸ درصد از کل شرکت های 
کشور عضو  فعال در صنایع تولیدی ۲7 
اتحادیه اروپا را تشكیل می دهد، صنایع 
غذایی در جایگاه دوم قرار دارند ) ۱۲.۹ 

درصد(.
درصد   ۸۲ تولیدی  بخش  ده 
در  تولیدی  شرکت های  کل  تولید  از 
اتحادیه اروپا را به عهده دارند. در بخش 
صنایع شیمیایی اتحادیه اروپا ۲7 هزار و 

۹۸۶ شرکت فعالیت می کنند، که از این تعداد ۱/۴ درصد از کل 
شرکت های تولیدی اتحادیه اروپا را تشكیل می دهند.

سهم صنعت پتروشیمی 
از کل صنعت اتحادیه اروپا

نمودار ۱- ده بخش برتر: ) اتحادیه اروپا+ بریتانیا( تعداد شرکتهای 
فعال

Eurostat :منبع 
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صنعـــت تولید مواد شـــیمیایی چهارمین تولید 
کننده بـــزرگ در بیـــن صنایع تولیـــدی اتحادیه 

است اروپا 
اروپا  اتحادیه  تولیدی  صنایع  در  مالی  گردش  از  درصد   7۴
مواد  و  خودروسازی  صنایع  است.  برتر  بخش   ۱۰ به  متعلق 
را در میان شرکت های فعال در  گردش مالی  غذایی بیشترین 
کل  که بیش از یک چهارم  صنایع تولیدی اتحادیه اروپا دارند، 
گردش مالی این صنایع را به خود اختصاص داده اند ) ۲۶/۶ 

درصد(.
چهارمین  شیمیایی  مواد  کننده  تولید  شرکت های 
گردش مالی بالغ و  گردش مالی هستند با  از نظر  شرکت بزرگ 
کشور عضو  گردش مالی ۲7  از  یورو هفت درصد  ۵۴۱ میلیارد 

اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهند.
کتورهایی که توسط   گردش مالی عبارت است از کل فا
آن واحد در دوره زمانی مورد نظر صادر شده است. این رقم کل 
تعرفه ها و مالیات های وضع شده بر روی کاالها و خدمات را که 
کتور شده اند در بر می گیرد به جز مالیات  توسط آن واحد و فا
بر ارزش افزوده که برای مشتریان صادر شده و کل مالیات های 

قابل کسر مشابه که به گردش مالی مربوط می شوند. 
گردش مالی همه هزینه های دیگر )مانند  عالوه بر این 
حمل و نقل، بسته بندی و سایر هزینه ها( را نیز که به مشتریان 
گیرد. تخفیف های قیمتی، فروش  منتقل شده است در بر می 
مجدد و همه انواع تحقیق و همچنین ارزش کاالهای برگردانده 

شده نیز باید از این رقم کسر شود.

بخـــش تولیـــد مـــواد شـــیمیایی  بخش پیشـــرو 
در زمینـــه ارزش افـــزوده تولیـــدی در اتحادیـــه 
اروپاســـت کـــه ۱۷/۷ درصـــد کل ارزش افـــزوده 
در صنعـــت اتحادیـــه اروپا را به خـــود اختصاص 

می دهـــد
کنیم ۱۰ بخش برتر ۸۱  که در نمودار ۳ مشاهده می  همانطور 
را به خود  اروپا  اتحادیه  افزوده تولیدی در  ارزش  کل  از  درصد 
شامل   ( شیمیایی  مواد  تولید  بخش  اند.  داده  اختصاص 
ارزش  بیشترین  پالستیک(  و  الستیک  و  دارویی  محصوالت 
افزوده را در صنایع تولیدی اتحادیه اروپا ایجاد می کند که ۱7.7 

درصد از کل ارزش افزوده این اتحادیه است.

نمودار ۲- ده بخش برتر: گردش مالی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ) میلیارد یورو، ۲۰۱۸(
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نمودار ۳- ده بخش برتر: ارزش افزوده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا

منبع: Eurostat/ * این رقم محصوالت دارویی و الستیک و پالستیک را در بر می گیرد.

نمودار ۴- ده بخش برتر: تعداد شاغالن در اتحادیه اروپا
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هزینه های  به  افزوده  ارزش    
عوامل درآمد ناخالص از کل فعالیت های 
انواع  برای  تعدیل  از  بعد  عملیاتی 
یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم است. 
ک( از  تعدیل های ارزشی ) مانند استهال

ارزش افزوده کسر نمی شوند.

 صنعت تولید مواد شیمیایی 
در  اشـــتغال  کل  از  درصـــد   ۱۲
اتحادیـــه  تولیـــدی  صنایـــع 
اختصـــاص  خـــود  بـــه  را  اروپـــا 

هـــد می د
صورت  به  نفر  میلیون   ۲۸/۲ حدود 
مستقیم در بخش های تولیدی اتحادیه 
بخش  ده  هستند.  کار  به  مشغول  اروپا 
صنایع  در  اشتغال  از  درصد   77 برتر 

تولیدی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص 
محصوالت  و  غذایی  مواد  می دهند. 
نظر  از  زیر بخش ها  بزرگترین  پتروشیمی 
تولیدی  میان صنایع  در  اشتغال  ایجاد 
کشور عضو اتحادیه اروپا هستند،  در ۲7 
که بیش از یک چهارم کل اشتغال در این 

صنایع را به خود اختصاص می دهند.
)شامل  شیمیایی  مواد   
محصوالت دارویی و الستیک و پالستیک( 
جایگاه دوم را از نظر تعداد شاغالن دارد 
 ۱۱/۹ بخش  این  نفر(.  میلیون   ۳/۴(
تولیدی  اشتغال در صنایع  کل  از  درصد 
ایجاد  را  اروپا  اتحادیه  کشور عضو  در ۲7 
طور  به  که  افرادی  تعداد  است.  کرده 
می  فعالیت  صنایع  این  در  غیرمستقیم 
کنند بسیار بیشتر از این رقم است - بیش 

از ۳ برابر اشتغال مستقیم.

آماری  داده های  اساس  بر 

نمودار ۵- ده بخش برتر: سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا

منبع: Eurostat/ * این رقم محصوالت دارویی و الستیک و پالستیک را در بر می گیرد.
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استات،  یورو  توسط  شده  منتشر 
اتحادیه  شیمیایی  صنعت  در  اشتغال 
دارویی  محصوالت  بخش  بدون   ( اروپا 
پنج  در  ویژه  به  پالستیک(  و  و الستیک 
محصوالت   - است  باال  بسیار  زیربخش 
و پوشش  روغن  رنگ،  انواع  پتروشیمی؛ 
دهنده های مشابه؛ جوهر چاپ و بتونه؛ 
انواع عطر  پالستیک؛  انواع  اولیه  اشكال 
و خوشبو کننده های سرویس بهداشتی؛ 
کننده ها  ک  پا شوینده،  انواع  و  صابون 
بخش ها  این  همه  که  جالدهنده ها-  و 

حضور فعالی در اتحادیه اروپا دارند.
 تعداد شاغالن به صورت افرادی 
می  کار  خاص  کارفرمای  یک  برای  که 
کاری دارند و در ازای  کنند یا یک قرارداد 
قرارداد مبلغی را به عنوان جبران خدمات 
کمک هزینه،  به شكل دستمزد، حقوق، 
وام بالعوض، پرداخت نامنظم و پاداش 

آژانس  یک  کارمند  کنند.  می  دریافت 
آژانس  همان  کارمند  واقع  در  اشتغال 
نه  و  اشتغال محسوب می شود  موقتی 

کارمند واحدی که در آن کار می کند.

 صنعت پتروشـــیمی بزرگترین 
صنایـــع  در  گـــذار  ســـرمایه 

اروپـــا اتحادیـــه  تولیـــدی 
حدود  در  شد  گفته  قبًال  که  همانطور 
۲/۰۳  میلیون شرکت در صنایع تولیدی 
این  کنند.  می  فعالیت  اروپا  اتحادیه 
حدود  در   ۲۰۱۸ سال  در  شرکت  تعداد 
۲۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده اند. 
محصوالت شیمیایی )شامل محصوالت 
دارویی و الستیک و پالستیک( بزرگترین 
گذار در صنایع تولیدی اتحادیه  سرمایه 
اروپا هستند، که در مجموع ۱7/7 درصد 

را  صنایع  این  در  گذاری  سرمایه  کل  از 
صنایع  می دهند،  اختصاص  خود  به 
رتبه  در  غذایی  مواد  و  خودروسازی 

بعدی قرار دارند.
در  ناخالص  گذاری  سرمایه   
کاالهای ملموس به عنوان سرمایه گذاری 
همه  در  نظر  مورد  زمانی  دوره  طول  در 
گرفته می شود.  کاالهای ملموس در نظر 
که در این طبقه بندی قرار می  کاالهایی 
گیرند همه کاالهای سرمایه موجود ملموس 
و جدید هستند، چه از یک شرکت ثالث 
مصرف  برای  چه  باشند  شده  خریداری 
داخلی تولید شده باشند ) این یعنی تولید 
سرمایه ای کاالهای سرمایه ای ملموس(. 
سرمایه گذاری در دارایی های غیر ملموس 
این سرمایه گذاری  دارایی های مالی در  و 

محسوب نمی شوند.
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صنایع تکمیلی

چرا صنایع پایین دستی؟
در  اشتغال زایی  و  دولتی  ناخالص  تولید  افزایش  آوری،  سود 
برخوردار  باالیی  اهمیت  پتروشیمی  از  دستی  پایین  صنایع 

صنایع  در  دالری  هزار   ۲۰ گذاری  سرمایه  با  می توان  و  است 
پایین دستی یک شغل و با سرمایه گذاری بیش از یک میلیون 
کرد، فاصله موجود  دالر یک شغل در صنایع باالدستی ایجاد 
درصورت  کشور  در  اشتغال  ایجاد  میزان  که  است  این  بیانگر 
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گذاری در صنایع پایین دستی به شدت افزایش پیدا  سرمایه 
خواهد کرد.

تقاضای  و  نوع  گسترش  دلیل  به  اخیر  دهه  سه  در 
اتحادیه  شمالی،  آمریكای  کشورهای  پتروشیمی،  محصوالت 

اروپا و جنوب شرقی آسیا در صدد انتقال واحدهای باالدستی 
خاورمیانه  به ویژه  توسعه  حال  در  کشورهای  به  پتروشیمی 
باال  بری  سرمایه  و  آلودگی  وجود  با  واحدها  این  زیرا  برآمدند، 
در  بیشتر  افزوده  ارزش  و  کمتری داشتند  افزوده  ارزش  عمومًا 

صنایع پایین 
دستی پتروشیمی، 
پاشنه آشیل رشد 
اقتصادی کشور
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مصرف  به  که  بود  نهفته  واحدهایی 
سوی  از  است؛  نزدیک تر  نهایی  کننده 
در  رقابت  شرایط  شدن  سخت  دیگر 
بازارهای جهانی این محصوالت، نزدیكی 
ک را ضروری ساخته است. به منابع خورا
یادشده  واحدهای  انتقال  با 
به  توسعه  حال  در  کشورهای  به 
این  روی  پیش  چالش های  دلیل 
صنعت  از  جدیدی  انتظارهای  کشورها 
اشتغال  ایجاد  شد.  مطرح  پتروشیمی 
جمله  از  صنعتی،  توسعه  آن  از  پس  و 
از  توسعه  حال  در  کشورهای  انتظارات 

پتروشیمی بود.

نقش  و  ارزش  زنجیره  تکمیل 

پایین  صنایع  توسعه  در  آن 
دستی

تكمیل زنجیره ارزش )Value Chain( در 
است  عملیاتی  مجموع  عامیانه،  تعریف 
زنجیرگونه  شكل  به  صنعت  یک  در  که 
منجر  ارزش  خلق  به  تا  شود  می  انجام 
ای  زنجیره   ، تر واضح  تعریفی  در  و  شود 
با  مرتبط  فعالیت های  همه  که  است 
کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه  جریان 
ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی 
گیرد. حال  کننده را در بر می  به مصرف 
و  مهم  صنعتی  در  را  تعریف  همین  گر  ا
حجم  با  پتروشیمی،  نام  به  راهبردی 
بگیریم،  نظر  در  آن  محصوالت  تنوع  و 

اهمیت اجرایی شدن آن بیشتر ملموس 
می شود.

که بسیاری از محصوالت  از آنجا 
اولیه  مواد  پلیمرها،  ازجمله  پتروشیمی، 
طول  در  و  بوده  دستی  پایین  صنایع 
زنجیره ارزش استفاده خواهند شد، می 
توان گفت که محصوالت پتروشیمی یک 
کاالی »نیمه خام« و یا یک کاالی واسطه 
که هر  ای در طول زنجیره تولید هستند 
چه به انتهای زنجیره پیش برویم، ارزش 

افزوده بیشتری ایجاد خواهد شد.
دریافت  توان  می  تعریف  این  با 
پتروشیمی،  در  ارزش  زنجیره  تكمیل  که 
و  میانی  محصوالت  تولید  معنای  به 
ک  پایین دست پتروشیمی و تامین خورا
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عنوان  به  که  است  پتروشیمی  صنایع 
یكی از اولویت های دولت از آن یاد شده 

است. 
همراه  خام،گازهای  نفت  باید 
نفت و فراورده هایی مانند بوتان، پروپان 
کنیم  و اتان را به محصول نهایی تبدیل 
تا هدف گذاری های انجام شده در مسیر 
کاهش خام فروشی محقق شود. صنایع 
از صنایع شیمیایی  بخشی  پتروشیمی، 
یا  خام  نفت  از  را  محصوالتش  که  است 
کند. از ویژگی های  گاز طبیعی تولید می 
این صنعت، تنوع محصوالت آن و تأمین 
مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع 
اشتغال  نظر  از  که  است  دستی  پایین 
قطع  و  ارزی  درآمدهای  کسب  زایی، 

وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد 
کشور دارد.

در  اقتصادی  سیاست های 
صنایع پایین دستی

کالن  سیاست های  در  نیز  ما  کشور  در 
مهمترین  سیاسی،  تصمیم گیری های  یا 
ایجاد  در  پتروشیمی  صنعت  ارزش 
اشتغال و توسعه صنعتی محیط پیرامون 
مزیت های  دیگر  از  و  می شود  خالصه 
آن  از  که  صنعت  این  نسبی  و  رقابتی 
صنعت  افزوده  ارزش  زنجیره  عنوان  به 
حدود  تا  می شود،  برده  نام  پتروشیمی 

بسیاری غفلت شده است.

تولید  در  اهمیت  حائز  نكته 
مناطق  در  پتروشیمی  محصوالت 
یک  هر  سهم  و  ترکیب  جهان  مختلف 
که  است  تولید  فرایند  در  محصوالت  از 
می تواند در فرایند تكمیل زنجیره ارزش 
مفید واقع شود. با توسعه صنایع پایین 
دستی و میان دستی و افزایش صادرات 
بخش صادرات  در  را  آنها  باید سهم  آن 
صنایع  که  چرا دهیم  افزایش  نفتی  غیر 
موجبات  دستی  میان  و  دستی  پایین 
درآمدهای  افزایش  فروشی  خام  کاهش 
کشور و تأمین اشتغال را فراهم می گردد.
با این حال، برای توسعه صنعت 
هستیم  طرح هایی  نیازمند  پتروشیمی 
و محصوالت  تكمیل  را  تولید  زنجیره  که 
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تامین  برای  را  باالتر  افزوده  ارزش  با 
ک صنایع پایین دست پتروشیمی  خورا
زنجیره  تكمیل  رو  این  از  کند،  تولید 
تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت و 
ارتقای ارزش سبد محصوالت پتروشیمی 
با هدف ارتقای نقش صنایع پتروشیمی 
در  کشور  اقتصاد  کالن  شاخص های  در 
دستور کار این صنعت قرار گرفته است. 
ریزی های  برنامه  زمینه  این  در 
انجام شده در صنعت پتروشیمی، دارای 
»پرهیز  که  است  مشخص  رویكرد  یک 
ارزش  زنجیره  تكمیل  و  فروشی  خام  از 
به  میانی  و  پایه  محصوالت  تبدیل  و 

محصوالت با ارزش افزوده باال« است.
بی شک در صورت توسعه فعالیت 
پایین دست،  حوزه  در  خصوصی  بخش 
تعامل  در  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنایع 
پایین دستی  و  باالدستی  صنایع  بهتر 
پتروشیمی، ضمن ایجاد اشتغال و توسعه 
داخلی  تولیدات  رقابت  زمینه  اقتصادی، 
که  می شود  فراهم  جهانی  بازارهای  در 
بدون شک این امر به توسعه کشور منجر 

می شود.

سیاستگذاری  و  گیری  تصمیم 
راه  در  گام  اولین  درست، 

توسعه صنایع پایین دستی
می توان صنایع پائین دستی پتروشیمی 
رابه چند دسته زیر تقسیم بندی نمود: 
رزین،  و  رنگ  صنایع  پالستیک،  صنایع 
صنایع  مصنوعی،  الیاف  تولید  صنایع 
نساجی  مواد  تولید  صنایع  چسب، 
ورنگهای نساجی، صنایع تولید روغنهای 

صنعتی وموتور، صنایع تولید سموم سنتز 
پودرهای  تولید  صنعت  وفرموالسیون، 
قالبگیری و صنعت شوینده های بهداشتی.   
و  تولید  تكنولوژی   اندازه   هر 
فرآوری  پیچیده تر بوده و ماده  تولیدی   به 
مرحله   نهایی بازار مصرفی   نزدیكتر باشد،  
ارزش  افزوده بیشتری را به دنبال  دارد. از 
را  این رو   می توان محصوالت   پتروشیمی   

به دو دسته  تقسیم  نمود:
پایین  دستی   مواد  دسته،   ١-یک 
که به بازار  نزدیکتر هستند  هستند  
همراه    را  باالیی  افزوده   ارزش   و 

پلیمر  های  مواد,  این  دارند.   نمونه 
دلیل    به  که  است  مهندسی 
ویژه،  کاربرد  و  تولید  خاص  شکل 
ارزش  و  دارای  بوده   گران قیمت تر 
مواد  دیگر   به  باال تر  نسبت  افزوده 

پلیمری   می باشند.
محصوالت   دیگر   دسته   -٢
هستند  پایه ای   پتروشیمی،  مواد 
ک   خورا واسط  و  حد  که   مواد 
را  تشکیل   پایین دستی  واحد های 

می دهند.
کشورهای مختلف جهان  امروزه 
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براساس موقعیت و امكانات خود، از جمله 
دستیابی به دانش فنی، مواد اولیه و منابع 
گاز ارزان، در زمینه های خاصی از  نفت و 
یا  و  پایه  مواد  تولید  از جمله  پتروشیمی 

پایین دستی سرمایه گذاری می کنند. 
در این حوزه از صنعت نیز همانند 
کشورهای  در  صنعت  دیگر  حوزه های 
پیشرفته به دلیل توانمندی های مدیریتی 
پایین دستی  مواد  تولید  تكنولوژیک،  و 
انتخاب  برای خود  را  باال  افزوده  ارزش  با 
افزود ه  ارزش  با  پایه  مواد  تولید  و  نموده 
توسعه  حال  در  کشورهای  به  را  کمتر 

اما بررسی طرح های به  گذار نموده اند  وا
اجرای  دست  در  و  رسیده  برداری  بهره 
که  آن است  از  کی  صنعت پتروشیمی حا
دولت برنامه های خود را بیشتر معطوف 
ک  ساخت پتروشیمی های بر مبنای خورا
گاز کرده است. عمده محصوالت بر پایه گاز 
ک و متانول با هدف  از جمله اوره، آمونیا
صادراتی تولید می شوند و در زنجیره ارزش 
محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی 

کشور، قرار نمی گیرند.
صنایع  محاسن  از  دیگر  یكی 
پایین دستی، باتوجه به ماهیت خصوصی 

این صنایع و فاصله داشتن از بوروکراسی 
دولتی،  فربه  درعین حال  و  وقت گیر 
این  در  خودبه خود  کیفیت  و  بهره وری 
صنایع ریشه دوانده و اصل رقابت پذیری 
به جای انحصار حرف اول تولید را خواهد 
زد اما این خصوصی بودن صنایع پایین 
بودن  دولتی  تقریبا  به  توجه  با  دستی، 
و  کرده  مشكل  ایجاد  دستی  باال  صنایع 
دستی  پایین  صنایع  تا  شود  می  باعث 
مناسبی  همكاری  و  ندانسته  خود  از  را 
تامین  زمینه  در  دستی  پایین  صنایع  با 

ک این صنایع نداشته باشند. خورا
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تفاوت جنسیتی هیئت مدیـره وتفاوت جنسیتی هیئت مدیـره و
ترجمه

ادبیات مربوط به تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت 
قبلی  مطالعات  و  هستند  پیدایش  حال  در  هم  هنوز   )CSR(
اندکی که انجام شده اند روی ایاالت متحده و چند کشور اروپایی 
تمرکز کرده اند. در زمینه استرالیا گالبریت )۲۰۱۶( برای یک نمونه 
متشكل از شرکتهای ASX ۲۰۰ برای دوره ۲۰۰۴، رابطه مثبتی را 
بین تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی شرکت )CSR( پیدا 
که تنوع جنسیتی  کرد. ندیم و همكارانش )۲۰۱7( نیز پی بردند 
تأثیر مثبتی بر روی روشهای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته 
شده ASX برای دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۴ دارد. میانگین درصد مدیران 
زن در بین اعضای هیئت مدیره شرکت های ASX ۳۰۰ در نمونه 
ای از شرکت ها که توسط گالبریت )۲۰۱۶( استفاده شده است ۶ 
درصد بود و انحراف معیار آن برای سال ۲۰۰۴ برابر با 7 درصد 
در  شرکت ها  مدیره  هیئت  اعضای  بین  در  زنان  درصد  بود. 
استرالیا به مرور زمان افزایش پیدا کرده است. ندیم و همكارانش 
که میانگین درصد زنان برای نمونه استفاده  )۲۰۱7( پی بردند 
شده برای دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۴ برابر با ۱۰.۳۳ درصد و انحراف معیار 
کمیت  برابر با ۱۱.۹۰ درصد بود. مطالعات انجام شده درباره حا
شده  انجام  تنوع  ابتكارات  آغاز  از  قبل  که  استرالیا  در  شرکتی 

اند نیز نشان دهنده درصد پایین تری از مدیران زن در هیئت 
مدیره های شرکت ها بودند )به عنوان مثال نگاه کنید به وفایی 
و همكارانش ۲۰۱۵(. با توجه به ابتكارات اخیر تنوع جنسیتی 
مدیره ها،  هیئت  در  زنان  سهم  افزایشی  سطوح  و  استرالیا  در 
مطالعات حاضر رابطه بین تنوع جنسیتی و مسئولیت اجتماعی 
شرکت )CSR( را برای شرکتهای شاخص S&P/ASX۳۰۰ برای 
در   %۳۰ کلوپ  ابتكارات  میكند.  بررسی  نو  از   ۲۰۱۶-۲۰۱۱ دوره 
به  ما  که  است  ایده  این  مبنای  بر  دیگر  کشورهای  و  استرالیا 
حجم بحرانی)critical mass( از مدیران زن نیاز داریم تا بتوانیم 
تأثیر معنی داری بر روی بحث ها و مشورت های هیئت مدیره 
بگذاریم، نه اینكه حضور زنان، حداقل یا فقط به صورت نمادین 
نیز   )CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت  فعالیت های  باشد. 
کنش های شرکت ها برای به حداقل رساندن  ممكن است از وا
 CSR( تأثیرات منفی فعالیت های خود بر روی محیط و جامعه
پایداری  اهداف  به تحقق  کمک فعالی  که  ابتكاراتی  تا  منفی(، 
مطالعات  خالف  بر  باشند.  متغیر  مثبت(   CSR( کنند  می 
در   )۲۰۱7( همكارانش  و  ندیم  و   ،)۲۰۱۲( شام  و  گالبریت  قبلی 
اجتماعی  مسئولیت  از  جمعی  سنجش  ابزار  یک  که  استرالیا 
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   قسمت دوم

شرکت )CSR( یا پایداری را بررسی نموده اند، ما در این مطالعه 
مسئولیت اجتماعی شرکت )CSR( مثبت و مسئولیت اجتماعی 
کنیم. لذا  گانه بررسی می  شرکت )CSR( منفی را به صورت جدا
اهداف پژوهشی اصلی مطالعه حاضر شامل بررسی اختصاصی 
 )CSR( مسئولیت اجتماعی شرکت )رابطه بین مدیران زن و )۱
جمعی، و همچنین رابطه بین تنوع جنسیتی و )۲( مسئولیت 
اجتماعی شرکت )CSR( منفی و )۳( مسئولیت اجتماعی شرکت 

گانه - می باشد. )CSR( مثبت - به صورت جدا
تنوع  مباحثه  به  زیادی  مهم  کمک های  مطالعه  این 
سراسر  و  استرالیا  در  شرکت ها  مدیره  هیئت  در  جنسیتی 
را  طبیعی  آزمایش  یک  ما  مطالعه  دوره  اول،  میكند.  جهان 
ASX و  تنوع توسط  ابتكارات مهم  آن،  که در  تشكیل میدهد 
را  فرصت هایی  ما  مطالعه  بنابراین  گردند؛  می  عملی   AICD
برای ارزیابی اثربخشی این ابتكارات فراهم می سازد. دوم، این 
از مسئولیت اجتماعی  ابزار سنجش تفكیک شده  مطالعه دو 
که غالبًا در جهات مخالف عمل  شرکت )CSR( را بررسی میكند 
بررسی  برای  گانه  جدا به صورت  را  فرصتی  بنابراین  و  میكنند 
نقش تنوع جنسیتی بر روی ابعاد مثبت و منفی از مسئولیت 

مطالعه  این  سازند. سوم،  می  فراهم   )CSR( اجتماعی شرکت 
نماینده های دیگری از تنوع جنسیتی را بررسی میكند تا سهم 
می  آستانه  مقدار  به  که  سهمی  همچنین  و  )جزئی(  نمادین 
رسد را مشخص سازد و به این طریق مسیرهایی را برای ارزیابی 
تأثیرات سهم نمادین و همچنین نقش حجم بحرانی مدیران 
 )CSR( زن در تحقق تأثیر مطلوب بر مسئولیت اجتماعی شرکت
را شامل  کنترل دیگری  پیشنهاد نماید. چهارم، ما متغیرهای 
بر روی  تأثیرات تنوع جنسیتی  بررسی  تا در هنگام  می سازیم 
محدودیت های  تأثیرات   ،)CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
کنیم. یافته های  مالی و تأثیر شرایط اقتصادی مثبت را حذف 
تنوع جنسیتی  اخیر  ابتكارات  تأثیرات  ارزیابی  به  مطالعه  این 
کنند و همچنین به روشن شدن ضرورت  در استرالیا کمک می 
مدیره های  هیئت  در  زن  مدیران  از  بحرانی  حجم  وجود 
می  کمک  جهان  دیگر  بخش های  و  استرالیایی  شرکت های 
هدف  جنسی  برابری  زمینه  برای  خصوصًا  مطالعه  این  کنند. 
توسعه پایدار )SDG( شماره ۵ قابل کاربرد است. سهم برابر زنان 
کند  کمک می  و مردان در هیئت مدیره شرکت ها به شرکت ها 

تا اهداف توسعه پایدار )SDG( مهم دیگر را نیز محقق سازند.
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در بخش بعدی مرور مختصری 
سازیم  می  فراهم  را  مرتبط  ادبیات  از 
تنوع  به  مربوط  مناسب  فرضیه های  و 
شرکت  اجتماعی  مسئولیت  و  جنسیتی 
)CSR( را توسعه می دهیم. سپس طرح 
پژوهشی را توصیف می کنیم و یافته های 
در  نماییم.  می  معرفی  را  حاضر  مطالعه 
بخش آخر هم در مورد یافته ها بحث می 
کنیم و کاربردهای یافته های مقاله حاضر 
پیشنهادی  مسیرهای  و  برای سیاست، 

برای تحقیقات آینده را بیان می کنیم.

۲. ادبیات و فرضیه های بررسی 
شده

بین  رابطه  قبلی،  مطالعات  از  بسیاری 
تنوع جنسیتی و عملكرد مالی شرکت ها 
را بررسی کرده اند. آهرن و دیتمار )۲۰۱۲( 
در زمینه نروژ پی بردند که سهم اجباری 
۴۰ درصدی مدیران زن در بین اعضای 
هیئت مدیره باعث شده است که رابطه 
عملكرد  و  جنسیتی  تنوع  بین  منفی 
سهم  این  باشد.  داشته  وجود  مالی 
تجربه  بی  افراد  انتصاب  باعث  اجباری 
منجر  و  مدیره شد  اعضای هیئت  برای 
و  گشت  شرکت ها  عملیاتی  کاهش  به 
اطمینان  عدم  با  سپس  شرکت ها  این 
ماتسا  شد.  مواجه  بازارگاه  در  بیشتری 
کاهش  از  شواهدی   )۲۰۱۳( میلر  و 
نمونه  یک  برای  را  مت  کوتاه  سودآوری 
کردند  پیدا  نروژی  از شرکتهای  متشكل 
هیئت  اعضای  اجباری  سهم  قانون  که 
برعكس،  بودند.  کرده  اجرا  را  مدیره 
بردند  پی   )۲۰۰۸( ورا  مینگوئز  و  کمپبل 
اعضای  بین  در  جنسیتی  تعادل  که 

و معنی  رابطه مثبت  هیئت مدیره یک 
نمونه  یک  برای  مالی  عملكرد  با  دار 
دارد.  اسپانیایی  شرکتهای  از  متشكل 
که تمرکز روی نوآوری است،  در شرایطی 
شرکت ها ممكن است عملكرد وظیفه و 
عملكرد مالی بهتری داشته باشند؛ این 
انجام  زن  مدیران  جذب  طریق  از  کار 
اطالعاتی  مزایای  توانند  می  که  میشود 
و  مشورت ها  برای  را  تنوع  اجتماعی  و 
مدیره  هیئت  اتاق  گیری های  تصمیم 
 .)۲۰۱۲ راس  و  )دزسو  کنند  ایجاد 
دارد  وجود  دیگری  بسیار  مطالعات 
یا عدم  و  یا منفی،  رابطه مثبت  که یک 
و عملكرد  تنوع جنسیتی  بین  را  ارتباط 
این  خالصه  که  کنند،  می  پیدا  مالی 
 )۲۰۱۵( همكارانش  و  رنی  توسط  بحث 

بیان شده است.
تأثیر  بررسی  به  مطالعه  چندین 
روی  بر  مدیره  هیئت  جنسیتی  تنوع 
 )CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
 )۲۰۱۱( و همكارانش  اند. ُپست  پرداخته 
یا  نفر  )سه  بحرانی  حجم  که  بردند  پی 
امتیاز  به  منجر  زن  مدیران  از  بیشتر( 
یک  برای  باالتری  محیطی  مقاومت 
الكترونیكی  شرکتهای  از  متشكل  نمونه 
گردد.  و شیمیایی در ایاالت متحده می 
ِبر و همكارانش )۲۰۱۰( با استفاده از یک 
تحسین  »فهرست  از  متشكل  نمونه 
مجله  توسط  که  شرکتها«  برانگیزترین 
آوری  جمع   ۲۰۰۹ سال  در   Fortune
که با افزایش تعداد  شده بود، پی بردند 
مسئولیت  بندی های  رتبه  زن،  مدیران 
اجتماعی شرکت )CSR( بهبود می یابند. 
متشكل  نمونه  یک  در   )۲۰۱۳( بولوتا 

تنوع  که  برد  پی   ۵۰۰  S&P شرکتهای  از 
روی  بر  داری  معنی  تأثیر  جنسیتی 
)CSR( دارد  مسئولیت اجتماعی شرکت 
اما این تأثیر بسته به ابزار سنجش مورد 
استفاده برای تعیین مسئولیت اجتماعی 
با  بود.  خواهد  متغیر   ،)CSR( شرکت 
اینكه تنوع جنسیتی تأثیر مثبتی بر روی 
اجتماعی  مسئولیت  مفاومت های  ُبعد 
شرکت )CSR( داشت و در برخی از موارد 
نداشت،  ُبعد  این  روی  بر  تأثیری  هیچ 
ُبعد  روی  بر  منفی  تأثیر  کلی  به طور  اما 
شرکت  اجتماعی  مسئولیت  نگرانی های 
)CSR( داشت. هافسی و تورگوت )۲۰۱۳( 
شرکتهای  از  متشكل  نمونه  یک  برای 
متحده  ایاالت  در  خدماتی  و  تولیدی 
برای سال ۲۰۰۵، رابطه مثبتی را بین تنوع 
شرکت  اجتماعی  مسئولیت  و  جنسیتی 
همكارانش  و  ژانگ  کردند.  پیدا   )CSR(
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که  کردند  پیدا  را  شواهدی  نیز   )۲۰۱۳(
از شرکت هایی  برای یک نمونه متشكل 
کسی  ساربانس-آ قانون  اجرای  از  بعد 
تنوع  مثبت  تأثیر  از  متحده،  ایاالت  در 
اجتماعی  عملكرد  روی  بر  جنسیتی 

پشتیبانی می کردند.
زید و همكارانش )۲۰۲۰( از دیدگاه 
کشورهای در حال توسعه، برای یک نمونه 
فلسطینی  کارهای  و  کسب  از  متشكل 
تنوع  که  بردند  پی   ۲۰۱۸-۲۰۱۳ دوره  در 
روی  بر  مثبتی  تأثیر  ملیت  و  جنسیتی 
فعالیت های پایداری شرکت ها دارند؛ این 
تأثیر از لحاظ آماری معنی دار نبود. زاهد 
و همكارانش )۲۰۲۰( نیز پی بردند که تنوع 
جنسیتی تأثیر مثبت و معنی داری بر روی 
موارد افشای پایداری شرکت ها در مالزی 

برای دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۳ دارد.
و  کشور  یک  ملی  زمینه 

معنی  تأثیر  است  ممكن  آن  مؤسسات 
داری بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت 
کای  باشند.  داشته  شرکت ها   )CSR(
به  که  بردند  پی   )۲۰۱۶( همكارانش  و 
جای خصوصیات شرکت، عوامل توسعه 
فرهنگ  کشوری،  سطح  در  اقتصادی 
ملی و چارچوب سازمانی توضیح دهنده 
شرکت  اجتماعی  عملكرد  در  واریانس 
 )۲۰۱۶( ُپست  و  بایرون  هستند.   )CSP(
در یک فراتحلیل بر روی ۸7 نمونه از ۲۰ 
کشور پی بردند که تنوع جنسیتی اعضای 
هیئت مدیره و عملكرد اجتماعی رابطه 
مثبتی با هم دارند و اینكه این رابطه در 
که محافظت قوی از سرمایه  کشورهایی 
وجود  باالتری  برابری جنسی  )یا(  و  گذار 
سبب  اینها  باشد؛  می  تر  برجسته  دارد 
ایجاد شرایط مثبتی برای توزیع متعادل 
می  شرکت ها  مدیره  هیئت  در  قدرت 

گردند. رائو و تیلت )۲۰۱۶( ادبیات مربوط 
شرکت  اجتماعی  مسئولیت  و  تنوع  به 
نتیجه  این  به  و  کردند  مرور  را   )CSR(
تأثیر  جنسیتی  تنوع  که  رسیدند  گیری 
مثبتی بر روی بسیاری از ابعاد مسئولیت 
اجتماعی شرکت )CSR( دارد. تفاوت های 
هیئت  اعضای  بین  در  ایدئولوژیک 
مسئولیت  کاهش  سبب  میتواند  مدیره 
اجتماعی شرکت )CSR( گردد. اورتیوس و 
وان دن آور )۲۰۲۰( پی بردند که برای یک 
هلند،  شهرداری های  از  متشكل  نمونه 
کاهش  تفاوت های ایدئولوژیک منجر به 
می   )CSR( شرکت  اجتماعی  مسئولیت 

گردد.
ویلیامز  و   )۱۹۹۸( وانگ  و  کافی 
که تنوع جنسیتی تأثیر  )۲۰۰۳( پی بردند 
شرکت ها  دوستی  انسان  روی  بر  مثبتی 
که شرکتهای  دارد. وب )۲۰۰۴( پی بردند 
تشكیل دهنده یک شاخص مسئولیت 
اجتماعی در مقایسه با یک نمونه همتا 
از شرکتها، به طور میانگین دارای مدیران 
زن بیشتری هستند. مطالعات دیگر یک 
پیدا  را  بین  ارتباط  یا عدم  ارتباط منفی 
کردند )به عنوان مثال رائو، تیلت و لستر 
همكارانش  و  دامینگوز  رادریگز  ۲۰۱۲؛ 
همكارانش  و  دامینگوز  رادریگز   .)۲۰۰۹
)۲۰۰۹( پی بردند که تنوع جنسیتی هیچ 
شرکتهای  اخالقی  آداب  روی  بر  تأثیری 
بریتانیایی، اسپانیایی و ایتالیایی ندارد. 
دی اولیورا و همكارانش )۲۰۱۸( یک مرور 
سیستماتیک از ادبیات را درباره مدیریت 
که  سازد  می  فراهم  سبز  تأمین  زنجیره 
سراسر  در  شده  انجام  تحقیقات  روی 

جهان متمرکز است.
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