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امروزه تجارت انرژی و به ویژه نفت بزرگ ترین بخش تجارت جهانی محس��وب می ش��ود و با س��ایر بخش های تجارت 
در تعام��ل ب��وده و بر آنها اعمال نفوذ می کند. نفت اعم از نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی، فرآورده ها و مش��تقات 
نفتی، کاالیی خاص و اس��تراتژیک اس��ت که نمی توان آنرا در کنار س��ایر کاالها قرار داد و برای تمامی کشورها اعم از 
تولیدکننده یا مصرف کننده اهمیت بس��یاری دارد. بنابراین مدیریت، بهبود و تأمین امنیت تجارت نفت در برنامه های 
ملی و بین المللی به عنوان اولویت اصلی کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت است. به همین دلیل اتخاذ استراتژی 
مناسب جهت بازاریابی و فروش نفت و فرآورده های آن نزد تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت. در این مقاله اس��تراتژی های متفاوت بازاریابی پیش روی ش��رکت ملی نفت ایران را جهت رقابت در بازارهای 

منطقه ای و جهانی معرفی و هریک را به تناسب توان استفاده از آنها آسیب شناسی شده است.
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نف��ت عالوه ب��ر اینکه منبع عم��ده ی تأمین انرژي در دنیاي امروز اس��ت 
به عنوان کاالیي سیاس��ي-اقتصادي همواره موضوعی جنجال برانگیز و مورد 
توجه محافل سیاس��ي جهان بوده و هر کس بر اس��اس توان و منافع خود از 

زاویه ی خاصي بدان پرداخته است.
از س��وي دیگر نفت خام از لحاظ فني و اقتصادي ش��رایط و ویژگي هایي 
دارد که آنرا از س��ایر کاالها و مواد خام متمایز مي کند که این امر مس��تلزم 
مالحظات و بررسي های خاصي است. از جمله ویژگي هاي دیگر اقتصادي، 
مسأله ی سیاست هاي بازاریابي نفت خام و فرآورده کشور است. بدین ترتیب 
که ایران در مواجهه با تحریم هاي نفتي آمریکا و بر حس��ب محدودیت هاي 
مالي فعلي و سنت هاي گذشته ی ناشي از جنگ، سیاست هایي را در زمینه ی 
بازاریابي نفت خام و فرآورده ی کش��ور در پیش گرفته که بیش��تر مناس��ب 
کش��ورها یا شرکت هاي کوچک و حاش��یه اي فعال در بازار بین المللي نفت 
بوده و برازنده ی کش��وري نیس��ت که جزء بزرگ ترین صادرکنندگان نفت 
جهان اس��ت. البته بخشي از تمهیدات اختیار شده، اجتناب ناپذیر بوده و بعضاً 
درحال حاضر نیز در حد محدودتری توجیه پذیر است. اما با توجه به تغییرات 
عم��ده در صحنه ی بین المللي و ش��رایط داخلي و خارجي کش��ور، ادامه ی 
سیاس��ت هاي گذشته  به صالح نیس��ت و باید در این ارتباط از سیاست ها و 

استراتژي هاي جدیدتري بهره برد.
بهب��ود روش ه��اي بازاریابي نفت خ��ام و ارتق��اء جایگاه ای��ران در بازار 
جهان��ي نفت، ب��ه ایجاد تحول��ی عمده در بخ��ش ص��ادرات صنعت نفت 
کم��ک خواهد کرد. تالش براي تحقق اه��داف صنعت نفت در چارچوب 
یک نظام برنامه ریزي اس��تراتژیک با درنظرگرفت��ن عوامل محیطي )قوت و 
ضع��ف، فرصت و تهدید( و رعای��ت پویایي براي پاس��خگویي به تغییرات 
محیط��ي درجهت نیازه��اي صنعت در رون��د تکاملي فعالیت ه��اي خود از 

جمله موارد دیگري اس��ت که در این مورد مؤثر اس��ت ویژگي هاي خاص 
نفت خام مثل شناخته ش��ده ب��ودن تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان عمده 
و بازاره��اي مبادل��ه، محدودیت تولید و عرضه، پیوند با مس��ائل سیاس��ي و 
... برخي از دس��ت اندرکاران تج��ارت نفت خام ای��ران را متقاعد کرده که 
بازاریابي به مفهوم آنچه در مورد س��ایر کاالها وج��ود دارد، در مورد نفت 
مصداق��ي ندارد. بنابراین نظام بازاریابي نفت خام کش��ور، بر پایه ی مذاکره، 
چانه زني و معامله با مش��تریان مشخص و شناخته شده و در بسیاري از موارد 
بر اساس مراجعه ی مشتریان ش��کل گرفته است. در این نظام، قیمت گذاري 
بر اس��اس قیمت هاي برخي از نفت خام هاي ش��اخص بازار اس��ت. سیس��تم 
تجارت نفت خام و فرآورده ی ش��رکت ملي نفت ایران جهت ارتقاء جایگاه 
کش��ور در بازار جهاني نفت، حداکثر کردن منافع ملي کش��ور، اس��تفاده از 
فرصت هاي موجود در بازارهاي جهاني و حداقل کردن ریس��ک نوس��انات 
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ب��ازار، الزاماً باید بازاریاب��ي نفت خام و ف��رآورده را در تمامي ابعاد آن مثل 
تحقیقات بازاریابي )شامل مطالعه ی دائمي تحوالت بازارها و مشتریان بالقوه 
و بالفعل، بررس��ي دائمي عملکرد رقبا و خری��داران عمده، بهبود روش هاي 
نوی��ن بازاریابي، یافتن روش هاي بهینه ی ف��روش و قیمت گذاري و تعریف 
اس��تراتژي بین المللي بازاریابي نفت خام و فرآورده( به طور جدي در دستور 

کار خود قرار دهد.

1- اوپک از آغاز تا امروز
در تاری��خ 12 س��پتامبر 1960 کش��ورهای صادرکننده ی نف��ت در پایان 
مذاک��رات نماین��دگان در بغداد با ه��دف محافظت از منافع خ��ود اقدام به 
تأس��یس س��ازمان واحدی کردند که به اختصار اوپک نامیده ش��د. سازمان 
کشورهای صادرکننده ی نفت با نام اختصاری اوپک )OPEC)، یک کارتل 
بین المللی نفت، متشکل از کش��ورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، 
نیجریه، قطر، عربس��تان سعودی، امارات متحده ی عربی، اکوادور، آنگوال و 
ونزوئال اس��ت. مقر بین المللی اوپک در بدو تأس��یس در سال 1960 )1339 
ه.ش( در ژنو بود و در سال 1965 به شهر وین در اتریش انتقال یافت ]2و1[.

2- هدف اصلی ايجاد اوپک
ه��دف اصلی این س��ازمان، آنچن��ان که در اس��اس نامه بیان ش��ده بدین 
ش��رح اس��ت: »هماهنگی و یکپارچه س��ازی سیاس��ت های نفت کشورهای 
عض��و و تعیین بهترین راه ب��رای تأمین منافع جمعی یا ف��ردی آنها، طراحی 
ش��یوه هایی برای تضمین ثبات قیمت نف��ت در بازار نفت بین المللی جهت از 
بین بردن نوس��انات مضر و غیرضروری، عنایت و توجه ویژه به کش��ورهای 
تولیدکنن��ده ی نفت و توج��ه خاص به ضرورت فراهم ک��ردن درآمد ثابت 
برای کش��ورهای تولیدکننده ی نفت، تأمین نفت کش��ورهای مصرف کننده 
به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیش��گی و بازده مناس��ب و منصفانه 

برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنند«.
در دهه های اخیر تولید کش��ورهای صادرکنن��ده ی نفت که خارج از این 
س��ازمان قرار گرفته اند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور اس��ت برای حفظ 

بهای نفت خام با آنها که روسیه در صدرشان قرار گرفته کنار بیاید.
اوپک در دهه ی نخست عمر خویش سعی در تداوم بقاء و در دهه ی دوم 
س��عی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده ی حقوق کشورهای تولیدکننده 
داشت و اکنون با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته تأثیرات مثبتی جهت 
جلوگیری از س��قوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد. 
نتیجه ی تداوم جنگ اعراب و اس��رائیل آن بود که س��رانجام اوپک از یک 

کارتل صرف به یک نیروی سیاسی عظیم مبدل شد ]2[.
تصمیمات اوپک تأثیر بسیاری بر قیمت نفت در جهان دارد. با وجود این، 
تأثیر اوپک بر اقتصاد نفت همیش��ه ثبات بخش نبوده  است. توسعه ی بیش از 

ح��د میادین نفتی خلیج مکزیک و دریای ش��مال که منجر به کاهش س��هم 
اوپ��ک در تولید جهانی ش��ده و بی ثباتی روزافزون بازار موجب ش��ده  توان 
اوپک در خصوص کنترل قیمت نفت در مقایسه با دوران طالیی آن کاهش 
زیادی داش��ته باش��د. با این حال اوپک هنوز هم تأثیر فراوانی بر قیمت نفت 

دارد. از این سازمان معموالً به عنوان نمونه ای از یک کارتل یاد می  شود.
ح��ق عضویت در اوپک س��االنه 5 میلیون دالر اس��ت و تنها کش��ورهای 
صادرکننده نفت می توانند عضو این س��ازمان باشند. تخمین ها بیانگر آنست 
که ی��ازده عضو فعلی اوپک تولیدکننده ی ح��دود 40 درصد از نفت جهان 
هس��تند و حدود دو س��وم )65 درصد( ذخایر نفتی ش��ناخته شده ی جهان را 
در اختیار دارند. این در حالی اس��ت که کش��ورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توس��عه تنها 8/23 درصد و اتحاد ش��وروی سابق 8/14 درصد از 

تولیدات نفت جهان را به خود اختصاص داده اند ]2و1[.
بر اس��اس گزارش ساالنه ی سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت اوپک 
در سال 2016 بیش از 80 درصد از ذخایر نفت دنیا متعلق به کشورهای عضو 

 1  تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک بر اساس گزارش منابع ثانویه 
)هزار بشکه در روز(

میانگین سال 
2015

میانگین سال 
2016

اوت 
2017

سپتامبر 
2017

اختالف سپتامبر 
و اوت

8/5-1107109010551046الجزایر 

2/9-1755172516441641آنگوال

0/5-542546536526اکوادور

1851641331417/5گینه استوایی

22522018620114/4گابن

28362518282628270/9ایران

296143904462449421/6عراق

1/7-2764285327022700کویت

40439086992353/9لیبی

182915571804185550/8نیجریه

6636566126163/9قطر

0/7-101421040699759975عربستان سعودی

8/4-2908297929132905امارات متحده عربی

51/9-2375215919421890ونزوئال

3170732654326593274888/5کل تولید اوپک
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اوپک بوده که ایران با 157/2 میلیارد بشکه حدود 13 درصد از ذخایر نفت 
اوپک را به خود اختصاص داده و بعد از ونزوئال و عربس��تان سومین رتبه را 

در این سازمان دارد ]3[.

3- صنعت نفت ايران
 صنعت نفت ایران نیز از سال 1908م/1287ش پس از هفت سال تفحص 
مکتش��فین و کشف نفت در مسجدسلیمان واقع در دامنه ی جبال زاگرس، پا 
به عرصه وجود گذاش��ت. شرکت ملی نفت ایران نماد و مظهر استقالل ملی 
و رکن صیانت از نفت و گاز کشور به عنوان مؤلفه های اصلی تولید اقتصادی 

ایران است.

تولید نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربن های مایع، فرآورش و انتقال و 
بازاریابی و فروش آن به عنوان بخش��ی از انفال و ثروت ملی و نیز صیانت از 
این دارایی عمومی مأموریت اصلی ش��رکت ملی نفت ایران قلمداد می شود. 
در همین راس��تا و برای عمل ب��ه این مأموریت تجهیز تأسیس��ات و طراحی 
مجموعه های صنعتی و تولیدی و آموزش نیروی انس��انی بومی و اس��تفاده ی 
حداکث��ری از ت��وان و قابلیت های ملی ایران برای اس��تفاده ی بهینه از ثروت 
ملی نیز در زمره ی مأموریت ها و وظایف حاکمیتی ش��رکت ملی نفت ایران 
تلقی می ش��ود ]4[. صنعت نفت مهم ترین صنعت کشور است. در سال 2001 
ایران چهارمین تولیدکننده ی نفت خام جهان بود. بر اس��اس بولتن س��االنه ی 
اوپک ، تا انتهای س��ال 2016، ذخایر قطعی نفت ایران حدود 157/2 میلیارد 
بش��که و برابر حدود 10 درصد کل ذخایر جهان است. ایران 1045 تریلیون 
فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی دارد که حدود 16 درصد از ذخایر کل جهان 
است. تولیدات نفت و گاز کشورمان شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، 

نفت سفید و نفتاست ]4[.
ه��م اکنون وزارت نفت وظیفه مدیریت بر صنع��ت نفت ایران را برعهده 
دارد، ک��ه از طریق چهار ش��رکت تابعه ای��ن صنعت را راهب��ری می نماید. 
شرکت ملی نفت ایران که به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه ی وزارت نفت، 
متولی بخش باالدس��تی صنایع نفت و گاز کشور است. از طریق شرکت های 
زیرمجموعه ی خود وظیفه ی تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در 
کشور را برعهده دارد. شرکت ملی گاز ایران در زمینه ی توزیع و انتقال گاز 
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طبیعی در مرزهای داخلی کش��ور فعالیت می کند. ش��رکت ملی پتروشیمی 
ایران متصدی تمامی مسئولیت های مربوط به بخش صنایع پتروشیمی کشور 
اس��ت و ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران وظیفه ی 

مدیریت پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت کشور را برعهده دارد ]4[.

4- چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404
ب��ا توجه به جایگاه صنعت نفت ایران چش��م انداز ای��ن صنعت از اهمیت 
بس��یاری برخوردار اس��ت. به طوری که اهداف گوناگون��ی برای آن درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت. کاهش ش��دت انرژی کش��ور به کمت��ر از 0/3 )معادل 
ت��ن نفت خام به ازای ه��زار دالر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال 
2000(، حفظ جایگاه ظرفیت دومی��ن تولیدکننده ی نفت خام در اوپک که 
مستلزم حفظ فاصله ی مناس��ب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این 
جایگاه اس��ت و با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک، دستیابی به 
جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی از جمله مواردی اس��ت که 
در چش��م انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته اس��ت. سایر موارد شامل 
دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ظرفیت پاالیشی جهت ایجاد بیشترین 
ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی کش��ور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از 
لحاظ ارزش تولید مواد و کاالهای پتروشیمیایی جهت ایجاد بیشترین ارزش 
افزوده از منابع هیدروکربنی کشور و نیل به جایگاه اول فن آوري نفت و گاز 

در منطقه است ]4[
همچنین در برنامه ی پنج ساله ی ششم توس��عه ی جمهوری اسالمی ایران، 
م��وارد زیر به دولت/وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران تکلیف ش��ده 

است:
الف- جه��ت افزایش خدمات سوخت رس��انی به کش��تی ها )بانکرینگ( و 
خدمات جانبی آن در خلیج ف��ارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های 
الزم از بخ��ش غیردولتی در خرید ش��ناورهای مخص��وص، قیمت گذاری 
فرآورده، ش��رایط، تسهیالت، مش��وق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای 
توس��عه ی صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن 
رشد حداقل 10 درصد ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها 
در منطق��ه ی خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50 درصد 

برسد.
ب- وزارت نفت موظف اس��ت جهت اثرگ��ذاری در بازار جهانی، با تأکید 
بر حفظ و توس��عه ظرفیت های تولید نفت و گاز به  ویژه در میادین مش��ترک 
ذخایر راهبردی نفت و گاز را تا پایان س��ال اول اجرای قانون برنامه  افزایش 

دهد.
ج- تس��هیالت الزم ب��رای ایجاد ظرفیت پاالیش دو میلی��ون و هفتصد هزار 
بش��که در روز نفت خ��ام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی زیاد توس��ط 
بخ��ش غیردولت��ی را به نح��وی برنامه ریزی و اج��را کند تا ترکی��ب تولید 

فرآورده ی آنها اساس��اً به محصوالت سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و 
سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از 10 درصد بیشتر نشود.

د- جهت جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید 
محصوالت پتروش��یمی جدید به نحوی برنامه ریزی و اج��را کند که تا آخر 
اجرای قانون برنامه  ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون 
ت��ن افزایش یابد. بدین منظور باید خوراک مورد نیاز واحدهای مجتمع های 
تولیدی که پروانه ی بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند 
و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میس��ر اس��ت و مش��کالت زیست محیطی 

ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد ]5[.

5- جايگاه بازاريابي در صنعت نفت
ب��ا توجه ب��ه ویژگي هاي خ��اص نفت خام مثل پیوند گس��ترده با مس��ائل 
سیاس��ي، بازاریابي نفت، با سایر کاالها متفاوت است. به طور کلي در سیستم 
کنون��ي صنعت نفت کش��ور بازاریابي مع��ادل فروش درنظر گرفته ش��ده و 
واحدهاي مرتبط با بازاریابي بیش��تر ب��ه انعقاد قرارداد و فروش نفت )مراحل 
پس از بازاریابي( اش��تغال دارند. برخي مدیران و دس��ت اندکاران بازاریابي 
و ف��روش نفت ای��ران اعتقاد دارند که با توجه ب��ه ویژگي هاي خاص حاکم 
بر بازار نفت کش��ور از جمله محدودیت عرضه، شناخته ش��ده بودن مشتریان 
و نفت خام ایران در بازار و ...، اساس��اً هیچ ضرورت��ي براي بازاریابي وجود 
ن��دارد. در مقابل گروه دیگ��ري از دس��ت اندرکاران و صاحب نظران نفت 
کش��ور بر این عقیده اند که با توجه به نوس��انات غیرقابل پیش بیني بازار نفت 
و رقابت روزافزون عرضه کنندگان نفت دنیا به خصوص در ش��رایط رکود، 
بازاریاب��ي و ت��الش جهت یافتن بازارها و مش��تریان جدید، حفظ مش��تریان 
کنوني و دس��ت یابي به قراردادهاي فروش با شرایط بهتر، ضرورتي دائمي و 
انکارناپذیر است. اما در حال حاضر به دیدگاه نخست عمل مي شود که ما را 

از بازاریابي بي نیاز مي داند ]6[.

6- استراتژی های بازاريابی مناسب شركت ملی نفت ايران
یک بازاریابی موفق نیازمند انتخاب اس��تراتژی های مناس��ب و شناخت و 
تحلیل عوامل مشخص محیطی مانند بازار، رقبا، کسب و کارهای اقتصادی و 

نگه داشت مشتری

توسعه مشتری

ایجاد مشتری
نگهداشت مشتری

توسعه ی مشتری
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تجاری، سندیکاها و همچنین عوامل محیطی عمومی مانند فن آوري، شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تحلیل فرصت ها و تهدیدها و شناخت نقش و 

اهمیت بازیگران اصلی در بازارهای منطقه ای و بین المللی است.
در ادامه برخی از اس��تراتژی های بازاریابی مناسب برای شرکت ملی نفت 

تحلیل و بررسی می شوند:

6-1- استراتژی توسعه ی بازار
برنامه ریزی اس��تراتژیک برای توسعه ی بازار، سعی در تطبیق فرصت ها با 
منابع ش��رکت و اهدافش دارد؛ حتی اگر نتواند فرصت توسعه ی ناگهانی را 
ایجاد کند. ش��رکت س��عی در ایجاد مزیت رقابتی جهت افزایش سود یا بقا 
را در دس��تور کار خود دارد. ام��روزه یکی از مهم تری��ن چالش ها توجه به 
جنبه های جذب، ارتباط و حفظ مش��تری اس��ت. افزایش ظرفیت های تولید، 
پیشرفت فن آوری، تنوع شدید محصوالت، رقابت تنگاتنگ، افزایش سطح 
آگاهی مش��تریان و ... موجب ش��ده جذب و حفظ مش��تری دغدغه ی اکثر 

شرکت های صنعتی گردد ]7[.
 

6-1-1- اهم اهداف استراتژی توسعه ی بازار
توس��عه ی بازار یکی از اس��تراتژیی های رشد ش��رکت است که بازارهای 
جدیدی را برای محصوالت و خدمات فعلی شناسایی کرده و توسعه می دهد. 
هدف اس��تراتژی توس��عه ی بازار در اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار 

هدف برای تولید و صادرات است.

6-1-2- چشم انداز استراتژی در صنعت نفت
از میان 190 کش��ور واردکننده ی نف��ت در دنیا کمتر از 10 درصد آنها از 
ایران نفت می خرند و این موضوع نش��ان می دهد که کشورمان در رقابت با 
سایر صادرکنندگان نفت در اوپک و خارج از آن کار بسیار دشواری دارد؛ 
چنانکه در حال حاضر رقابت س��ختی را در بازار آسیا با عربستان سعودی و 
عراق تجربه می کند و این امر کاهش س��هم کشور در این بازارها را به دنبال 
داشته اس��ت. ایران در حال واگذاری بخشی از س��هم بازار خود در آسیا به 
عربستان سعودی و عراق است اما در عین حال سهم بازار کشورمان در اروپا 
رو به افزایش اس��ت. برخالف عربستان که استراتژی بلندمدت آن بر تثبیت 
جایگاه این کش��ور در بازار آسیا متمرکز شده، ایران استراتژی بلندمدتی در 
بازار نفت ندارد و بر فروش نفت به صورت روزبه روز متمرکز شده و حداکثر 
س��عی می کند قراردادهای س��االنه ی خود با مش��تریانش را قطعی کند ]8[. 
صادرات نفت ایران به چین و هند، جمعا 28 درصد کاهش یافته و از 1/754 
میلیون بشکه در ماه مارس به 1/361 میلیون بشکه در ماه آوریل رسیده است. 
)هند به دلیل مش��کالت پیش آمده بین دو کش��ور در توسعه ی میدان گازی 
فرزاد-ب، خرید نفت از ایران را کاهش داده اس��ت(. بزرگ ترین مش��تری 

نفتی ایران، چین با 700 هزار بش��که در روز است و دیگر خریداران آسیایی 
نفت کش��ورمان، هند، کره ی جنوبی، ژاپن و امارات هس��تند. صادرات نفت 
ایران به اروپا در ماه اوت بهبود یافته و به 835/742 هزار بشکه در روز رسید 

که ماه به ماه تقریباً 200 هزار بشکه در روز رشد داشته است ]9[.
ترکیه با واردات 256/258 هزار بشکه در روز در ماه گذشته، بزرگ ترین 
خریدار نفت ایران در اروپا باقی ماند. همه ی اینها در حالی است که صادرات 
کش��ورمان به ژاپن همچنان روند نزولی داشت و از 366 هزار بشکه در روز 

در سال 2016 به 43/162 هزار بشکه در مرداد ماه 96 کاهش یافت ]9[.
ایران باید با توس��عه ی بازار، ضمن حفظ خریداران سنتی نفت خود، طی 
مذاکره با کش��ورهای کوچک اروپای��ی در بازار فروش نفت خام و میعانات 
گازی خ��ود تنوع ایج��اد کند تا اگر با یکی از خریداران خود مش��کل پیدا 
کرد به س��رعت بتواند جایگزینی مناس��ب برای حفظ س��هم فروش خود در 

بازار بیابد.
صادرات نفت خام ایران در ماه آوریل به دو دلیل کاهش یافته است؛ اوالً 
پاالیش��گاه های ایران در حال حاضر با ظرفیت کامل کار می کنند و نفت خام 
کمتری برای صادرات باقی می ماند و دوم اینکه خرید نفت خام ایران توسط 

چین و هند کاهش یافته است.

6-1-3-پیش بینی سال 2018
تقاضا برای نفت خام اوپک برای سال 2018 معادل 33/1 میلیون بشکه در 
روز پیش بینی شده که 0/3 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2017 افزایش 
خواهد داشت و قاعدتاً باید همه ی صادرکنندگان از جمله ایران برای جذب 

این تقاضای اضافی در بازار برنامه ریزی کنند ]3و2[.
 

6-2- استراتژی نفوذ در بازار
در این اس��تراتژی ش��رکت تالش می کند محصوالت موجود خود را از 
طریق افزای��ش فعالیت های بازاریابی در بازارهای موجود به میزان بیش��تری 

بفروشد.
معموالً در هنگام بازاریابی و فروش محصوالت فعلی در بازار فعلی هس��تید 
نفوذ بیشتر در بازار مطرح می شود. ممکن است بازار فعلی اشباع یا رقابت در 
آن زیاد ش��ده باش��د یا محصول فعلی ما زمان برگشت کمی داشته باشد. در 
چنین مواردی، استراتژی ما برای نفوذ در بازار چیست؟ در این نوشته چندین 

پیشنهاد برای نفوذ در بازار مطرح می شود:
 دم دس�ت ترين روش؛ نف�وذ قیمت�ی: قدیمی تری��ن ترفن��د، کاهش قیمت 
محصول جهت افزایش احتمالی جذابیت محصول و عهده دار ش��دن چالش 
رقابتی اس��ت. نفوذ در بازار آنقدر آسان نیست و پیاده سازی استراتژی شود 

نیازمند تفکر زیاد است.
 برنامه های تبلیغاتی: افزایش پیش��برد برای محص��ول، برنامه ای دیگر برای 
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اس��تراتژی نفوذ در بازار جهت افزایش اس��تراتژی کش��ش در بازار است. با 
این حال ممکن اس��ت روش های س��اده و قدیمی پیش��برد در همه ی زمان ها 
مناس��ب نباشند. بنابراین باید پیشنهادها و طرح هایی خالقانه به مشتری بدهیم 

تا او عالقه مند شود.
 افزايش دسترسی: اگر محصول، کانال محور است، افزایش دسترسی به آن 
بهترین اس��تراتژی نفوذ در بازار برای فروش بهتر نس��بت به رقبا خواهد بود. 
برای انجام این کار باید کانال های واسطه گران و کانال های شرکاء را یافت. 
با افزایش دسترس��ی، می توان محصوالت  را از طریق کانال واس��طه گران و 
خرده فروشان در هر جایی ارائه داد و تضمین کرد که مشتری محصول را از 
دس��ت نمی دهد و اطمینان دارد که هر جا برود به آن محصول دست می یابد 

و این راهی مطمئن برای نفوذ در بازار است.
 افزاي�ش كارب�رد: با افزای��ش کاربرد یک محصول می ت��وان مصرف آنرا 
افزایش داد تا به نفوذ هرچه بیش��تر در بازار دست یافت. با یافتن کاربردهای 

جدید برای محصول می توان مصرف آنرا افزایش داد.
 جذب مش�تريان و واس�طه گران رقبا: با کاهش قیمت برای توزیع کننده در 
یک منطقه ی معین و هدف گیری واس��طه گران محص��والت رقبا می توان با 

کاهش مقدار فروش محصوالت رقبا، نفوذ خود را در بازار افزایش داد.
 تشويق افراد غیرمصرف كننده به استفاده از محصول: تشویق و ترغیب افراد 
غیرمصرف کننده به استفاده از محصول کار دشواری است و این جایی است 

که دپارتمان بازاریابی هنر خود را نشان می دهد.
 مانور در ش�رايط پرداخت: باید برای مش��تریان ش��رایط پرداخت متفاوتی 
فراهم کرد. گزینه های متنوعی که هر کس با هر شرایطی بتواند انتخاب کند.

اس��تراتژی ها و تاکتیک ه��ای فراوان��ی برای نف��وذ در بازار وج��ود دارد. با 
ای��ن حال، زمان��ی که به طور همزمان از چندین تاکتیک اس��تفاده می ش��ود 
تاکتیک ها بهتر عم��ل می کنند. مثاًل افزایش دسترس��ی محصول باید همراه 
با افزایش پیش��برد باشد. با افزایش پیش��برد می توان کاربرد را افزایش داد و 

مشتریان رقبا را جذب نمود ]10[.

6-2-1-چشم انداز استراتژی در صنعت نفت
 نفوذ عربس�تان: تأثیر و نفوذ عمده ی عربستان در بازارهای نفت از طریق 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( اس��ت که در حال حاضر 
ریاست این س��ازمان را برعهده دارد. با این حال توانایی اوپک برای کنترل 
قیمت ها فقط با یک اش��اره و باز و بس��ته کردن س��ر لوله ها رو به افول بوده 
و این س��ازمان دیگر مانند س��ابق کنترل قیمت ها را در دست ندارد؛ چراکه 
تولیدکننده های خارج از اوپک مانند روس��یه و اخیراً حفاران نفت ش��یل در 
ایاالت متحده ی آمریکا تولید خود را افزایش داده و قبضه ی س��هام بازار را 

از دست عربستان درآورده اند ]2[.

 پی�روزی نفت�ی اي�ران در اوپ�ک: به دنبال تواف��ق برجام و لغ��و تحریم های 
اقتصادی علیه ایران، شرکت ملی نفت با درایت وزیر نفت و کارگزاران خود 
در پ��ی گرفتن حق خود از بازار بین الملل��ی نفت برآمدند و با افزایش تولید و 
صادرات، از طریق استراتژی نفوذ و کاهش قیمت ها در بازار نفت بر اثر ایجاد 
مازاد عرضه موفق ش��دند در کمی بیش��تر از یک سال، تولید و صادرات نفت 
ای��ران را به وضعی��ت قبل از تحریم ها بازگردانن��د و تولیدکنندگان نفت را به 
پذیرش حق ایران در بازار و کاس��تن از تولید سایر اعضای اوپک وادار کنند. 
در این رقابت س��خت برای گرفتن س��هم از بازار، در حقیقت استراتژی خرید 
زمان و افزایش تولید، ایران را برنده ی ماراتن اوپک کرد و کشورمان توانست 

جایگاه سومی خود در میان تولیدکنندگان اوپک را بازپس گیرد ]2[.

6-3- استراتژی توسعه ی محصول
در این اس��تراتژی ش��رکت تالش می کند محص��والت جدید خود را در 
بازارهای موجود به فروش برس��اند. یکی از مهم تری��ن چارچوب های ارائه 
ش��ده درخصوص فعالیت های توس��عه ی محصول جدید توس��ط بوزآلن و 
همیلتون )1982( ارائه ش��ده که شامل هفت مرحله ی استراتژی، تولید ایده، 
غربال گری ایده، تحلیل کسب و کار، توسعه، آزمون و تجاری سازی است. 
توس��عه ی محصول فرآیندی اس��ت که در آن محصول یا خدمتی جدید به 

بازار عرضه می شود ]11[.

6-3-1- چشم انداز استراتژی در صنعت نفت
ایران این قابلیت را دارد که با س��رمایه گذاری در صنایع پایین دستی نفت 
و گاز، تولی��د محصوالت خود را توس��عه داده و ب��ازار جدیدی برای خود 
ایجاد کند. برای این مهم کش��ورمان سال هاس��ت س��رمایه گذاری در تولید 
فرآورده های نفتی و گازی را آغاز کرده و با ایجاد پاالیشگاه ها و مجتمع های 
پتروش��یمی محصوالت متنوعی را جهت مص��رف داخلی و همچنین جهت 

صادر به بازارهای خارجی تولید کرده است.

6-3-2سهم ايران از بازار LNG و گاز طبیعی
تنها ش��انس کش��ورهای دارنده ی ذخایر گازی دور از بازارهای مصرف، 

 2  عرضه و تقاضای جهانی نفت )میلیون بشکه در روز(

201620172018سال

95/3596/8098/19تقاضا

57/0257/6958/64عرضه غیر اوپک

6/146/316/49میعانات گازی اوپک و نفت های غیر مرسوم

LNG 32/1932/8033/06تقاضا برای نفت اوپک
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س��رمایه گذاری جهت تولید LNG است. در س��ال های اخیر تجارت جهانی 
رش��د خیره کننده ای داشته و توس��عه ی آن حتی فراتر از رشد بازار گاز بوده 
اس��ت. کش��ورهای دارنده ی ذخایر گاز که دور از بازارهای مصرف هستند 
به جز تولید LNG هیچ شانس��ی برای حض��ور در بازار ندارند. قیمت گاز در 
اروپا س��بب می شود پروژه های زیرس��اختی مانند خط لوله به صرفه نباشد، و 
انتق��ال گاز طبیعی مایع ش��ده )LNG( به اروپا گزینه ی م��ورد ترجیح ایران 
اس��ت. طبق گزارش سال 2014 بی پی، ایران در سال 2013 همچنان با 33/8 
تریلیون مترمکعب 18/2 درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی رتبه ی نخست 
را به خود اختصاص داده و روسیه با 31/3 تریلیون مترمکعب و قطر با 27/4 
میلیون مترمکعب در رده های دوم و س��وم قرار دارند. در س��ال 2013 حجم 
مبادالت تج��اری گاز طبیعی جهان ب��ا افزایش 15/1 میلی��ارد مترمکعبی به 
1035/9 میلیارد مترمکعب در س��ال رس��ید که از این مق��دار 325/3 میلیارد 
مترمکع��ب مربوط به ص��ادرات LNG و 710/6 میلیارد مترمکعب مربوط به 
صادرات گاز طبیعی به وس��یله ی خطوط لوله اس��ت ]8[. در این میان روسیه 
و ن��روژ به ترتیب با 211/3 و 102/4 میلی��ارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی 
در س��ال توس��ط خط لوله رتبه های اول و دوم جهان را در اختیار دارند. در 
صادرات LNG نیز قطر با 105/6 میلیارد مترمکعب در س��ال رتبه ی نخس��ت 
را دارد و اندون��زی ب��ا 22/4 میلیارد مترمکعب در رتب��ه ی بعدی قرار دارد. 
در س��ال 2013 بال��غ بر 68/6 درص��د از کل ص��ادرات گاز طبیعی جهان از 
طری��ق خطوط لوله و 31/4 درصد آن به صورت LNG انجام ش��ده اس��ت. 
قطر به عنوان ش��ریک ایران در می��دان عظیم گازی پارس جنوبی، در س��ال 
 LNG 2013 همچن��ان موقعیت خود را به عن��وان بزرگ ترین عرضه کننده ی
جه��ان حفظ ک��رده و به تنهایی 32/5 درص��د از کل صادرات LNG جهان 
را در اختی��ار دارد ک��ه این  رقم در س��ال 2012 بالغ ب��ر 31 درصد بود. در 
بخش صادرات گاز طبیعی توس��ط خطوط لوله نیز منطقه ی خاورمیانه سهم 
بسیار اندک 4/1 درصدی دارد. این در حالی است که با وجود ذخایر عظیم 
پارس جنوبی که میان ایران و قطر مش��ترک اس��ت روس��یه و نروژ به ترتیب 
ب��ا س��هم 29/7 و 14/4 درصدی از صادارت گاز طبیعی جهان توس��ط خط 
لوله، گوی س��بقت را از دیگر رقیبان ربوده اند و در رتبه های اول و دوم قرار 
دارند. عدم حضور ایران در بازار LNG جهان و نیز سهم ناچیز کشورمان در 
صادرات گاز طبیعی )حدود 15 میلیارد مترمکعب در س��ال( توسط خطوط 
لوله در حالی است که هم اکنون بازار گاز جهان، چه در بخش LNG و چه 
در بخش خطوط لوله با رشد چشمگیری روبروست. شرکت سرمایه گذاری 
مش��ترک توسعه ی طرح یامال ال.ان.جی روس��یه پیش بینی می کند که بازار 
جهانی LNG تا سال 2018 به سمت کمبود و رکود پیش رود؛ موضوعی که 
به روسیه کمک می کند سهم خود را در این بخش توسعه دهد. این شرکت 
اعالم کرده: انتظار می رود که واردات LNG اروپا از 38 میلیون تن در س��ال 
2013 به 107 میلیون تن در سال 2025 افزایش یابد و تا سال 2020 نیز کمبود 

جهانی LNG به 50 میلیون تن برس��د. آنه��ا می گویند: این موضوع می تواند 
بازار جهانی LNG را تا اوایل دهه ی آینده از مازاد عرضه ی کنونی به س��وی 
کمب��ود LNG بکش��اند؛ مگر اینک��ه 90 میلیون تن در س��ال ظرفیت جدید 
صادرات LNG تا س��ال 2020 احداث ش��ود. در این زمینه ایده ی س��اخت 
تأسیس��ات LNG در ایران با اس��تفاده از گاز طبیعی فازهای پارس جنوبی به 
اوایل دهه ی 80 شمس��ی بازمی گردد. در مطالعات کلی ش��رکت ملی نفت 
ایران برای حضور ایران در بازار LNG جهان، ش��ش طرح برای دس��تیابی به 
هدف تولید ساالنه ی 70 میلیون تن LNG در سال 2015 تعریف شده بودکه 
اگ��ر این برنام��ه طبق زمان بندی اجرا می ش��د هم اکنون ای��ران را به جایگاه 

بزرگ ترین صادرکننده ی گاز طبیعی مایع شده ی جهان می رساند.
 LNG این در حالی اس��ت ک��ه در حال حاض��ر ظرفیت تولید س��االنه ی
قطر به عنوان مهم ترین ش��ریک گازی ای��ران در پارس جنوبی به بیش از 77 
میلی��ون ت��ن افزایش یافته اس��ت. عالوه بر این روس��یه نیز ب��ا بهره گرفتن از 
موقعیت اس��تراتژیک خود و با توجه به بی رقیب بودن در بازار اروپا همچنان 
در ص��ادرات گاز طبیعی توس��ط خط لول��ه یکه تازی می کند. با بازگش��ت 
ش��رکت های بین المللی و س��رمایه گذاران خارجی، ایران به سرعت می تواند 
جایگاه واقعی خود را در مبادالت بین المللی بازیافته و به عنوان وزنه ای مؤثر 

در بازار جهانی گاز طبیعی و LNG وارد عمل شود ]8[.

6-3-3- فرآورده های نفتی
فرآورده ه��ای نفتی موادی بس��یار پرکاربرد هس��تند که در پاالیش��گاه از 
نفت خام فرآوری می شوند. پاالیشگاه ها مطابق ترکیب نفت خام و درخواست 
مش��تریان می توانند فرآورده ه��ای نفتی را برای کاره��ای مختلفی فرآوری 
کنن��د. بیش��ترین کاربری فرآورده ه��ای نفتی در به دس��ت آوردن انرژی از 
آنهاس��ت مانند مازوت و بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و حالل ها. 
پاالیش��گاه ها مواد شیمیایی دیگری نیز فرآوری می کنند. برخی پاالیشگاهها 
فرآیندهای شیمیایی را برای فرآوری پالستیک و دیگر مواد پرکاربرد به کار 
می برن��د. از آنجا که نفت چند درصد گوگرد به هم��راه دارد مقدار زیادی 
گوگرد نیز به عن��وان فرآورده ی نفتی فرآوری می ش��ود. هیدروژن و کربن 

به شکل کک نفت هم می توانند فرآورده نفتی به حساب آیند ]1[.

6-3-4- فرآورده های پتروشیمی
صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده های شیمیایی 

را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند.
امروزه فرآورده های نفتی عالوه بر مصرف در زمینه ی س��وخت وس��ایل 
نقلیه نیز روغن موتور و ...، در تهیه ی بس��یاری از قطعات مورد نیاز س��اخت 
وس��ایل نقلیه، نقش ارزن��ده ای دارد. فرآورده های نفتی در تهیه ی س��وخت 
موشک های هدایت کننده، سفینه های فضایی و ماهواره ها و حتی در ساخت 
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بس��یاری از قطعات داخلی آنها کاربردی اساس��ی دارند. ماده ی اولیه  بیشتر 
داروها و آنتی بیوتیک ها از ترکیبات نفتی مشتق می شود.

محصوالت عمده  ای که توس��ط واحدهای صنایع پتروش��یمی ایران تولید 
می ش��وند عبارتند از: کودهای شیمیایی، اوره، فسفات دی آمونیم، کودهای 
مخلوط نیترات آمونیم، مواد اولیه ی پالس��تیک، پی.وی.س��ی و دی.او.پی، 
مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آمونیاک، گوگرد، 

دوده و ....
خوراک مصرفي مجتمع هاي پتروش��یمي، با توجه به نوع فرآیندهاي آنها 
  NGL،متفاوت اس��ت و شامل گاز شیرین، گاز ترش، نفتاي سبک و سنگین

و LPG و خاک فسفات مي شود ]12[.

6-4- استراتِژی تنوع
در این اس��تراتژی ش��رکت تالش می کند محص��والت جدید خود را در 
بازاره��ای جدید به فروش برس��اند. زمانی که س��ازمان ب��ا افزایش رقابت و 
ریسک مواجه باشد پیشنهاد می شود اقدام به متنوع کردن سرمایه گذاری های 
خود کند و به جای تک محصولی ش��دن، در چند زمینه ی مختلف محصول 

ارائه کند ]11[.
وابستگی به فروش یک محصول دغدغه ی مستمر برای بسیاری از مدیران 
و صاحبان کس��ب و کار ایرانی اس��ت. این گونه کس��ب و کارها معموالً با 
ارائه ی محصولی موفق به بازار ش��روع می شوند و در دوره ی آغاز هم رشد 
سریعی دارند. اما با گذشت زمان دچار کاهش رشد فروش و به ثبات رسیدن 

یا حتی کاهش فروش می شوند.
چنین کاهش هایی می توانند به دالیل مختلفی مثل ظهور رقبای تازه وارد، 
اش��باع ب��ازار، ورود محصوالت جایگزین ی��ا کاهش تقاض��ا در اثر رکود 
اقتصادی باش��ند. تنوع معموالً جزو نخس��تین ایده هایی است که برای پاسخ 
بدین وضعیت ارائه می ش��ود. با وجود اینکه معموالً عالقه به رشد، انگیزه ی 
ایجاد تنوع در کس��ب و کار اس��ت، دیده می شود که ش��رکت هایی هم در 

دوره ی رکود یا بحران به سراغ تنوع می روند ]13[.
اس��تراتژی تنوع در دهه های 60 و 70 میالدی در ش��رکت های چندملیتی 
رش��د خارق العاده ای داش��ت. این ش��رکت ها که اکثراً به صورت گروه های 
صنعتی فعالیت می کردند به ماندن در طیف یک صنعت اکتفا نکرده و وارد 
صنایع کاماًل متفاوتی شدند. هنوز هم بقایای غول هایی که از شیر مرغ تا جان 

آدمیزاد در سبد محصوالتشان پیدا می شود باقی مانده است.
به قولی در آن زمان ش��رکت های نفتی به تولید ماشین حساب رو آوردند 
و ش��رکت های تولید سیگار وارد صنعت بیمه شدند. برای اکثر شرکت هایی 
که دس��ت به این قمار زدند، نتیجه باخت بود. بعد از رکود اوایل دهه ی 80 
نظرات از این اس��تراتژی برگشت و ایده ی استراتژی رقابتی که بر تمرکز بر 

شایستگی اصلی تأکید داشت جایگزین آن شد.

با این حال از میان آن غول ها شرکت هایی هم از آزمون زمان موفق بیرون 
آمدند و توانس��تند ضمن حفظ تنوع، عملکرد درخشانی داشته باشند. دانش 
حاصل از آن تجربیات، اصولی را مش��خص کرد که  باید هنگام اتخاذ تنوع 

مدنظر قرار گیرند ]13[.

6-4-1- چشم انداز استراتژی در صنعت نفت
این استراتژی نیاز به ساز و کار و شرایطی دارد که مخصوص شرکت های 
خصوصی اس��ت و در حال حاضر به نظر نمی رسد صنعت نفت ایران به دلیل 

ماهیت دولتی قادر به انجام چنین روش هایی باشد.

6-5- استراتژی ادغام عمودی پیشرو
در اس��تراتژی ادغام عمودی پیش��رو یا اس��تراتژی یکپارچه ی رو به پایین 
س��ازمان س��عی می کند کانال های توزیع محصوالت خ��ود را تحت کنترل 

درآورد ]11[.
در م��دل عمودی این مدل ق��رارداد ادغام و تملک، ش��رکت های ذینفع 
به س��راغ عقد قرارداد و همکاری میان ش��رکت های باالدستی و پایین دستی 
می روند. منطق حاکم بر این رفتار، تأمین امنیت تقاضای محصوالت اس��ت. 
از طرف��ی دیگر همکاری های باال به پایی��ن و پایین به باال در طول زنجیره ی 
ارزش مزایای مختلفی برای هر دو شرکت پایین دستی و باالدستی دارد ]14[.

6-5-1- چشم انداز استراتژی در صنعت نفت
فروش باثبات نفت اهمیت بسیاری برای صنعت نفت کشور دارد تا بتواند 
در این بازار به ش��دت رقابتی هم تولید و ف��روش خود را افزایش دهد و هم 
س��رمایه ی الزم برای سرمایه گذاری های ضروری در زیرساخت های صنعت 
را به دس��ت آورد. بنابراین با استراتژی عمودی پیشرو و انجام سرمایه گذاری 
در صنایع پایین دس��ت مانند پاالیشگاه، مجتمع های پتروشیمی و سایر صنایع 
مرتبط می تواند از مزایای ارزش افزوده ی به وجود آمده استفاده کند و کشور 
را در مس��یر توس��عه ی صنعت نفت به روندهای منطقی موجود در بازارهای 

بین المللی نزدیک تر کند.
تعدادی از کش��ورهای تولیدکننده ی نفت مانند عربس��تان و روس��یه این 
اس��تراتژی را آغاز ک��رده و از مزایای فراوان آن بهره مند ش��ده اند و از این 
طریق نیز مش��تریان وفاداری برای خود یافته اند که در ادامه نمونه هایی از آن 

ارائه خواهد شد.
سرمایه گذاری سنگین اس��تراتژی ادغام عمودی، تصمیمی گران قیمت و 
پرهزینه و نیازمند اس��ت و اجرای موفقیت آمیز این استراتژی برای شرکت ها 

دشوار است.
برخ��ی از بهترین مثال ها از ادغ��ام عمودی در ش��رکت های نفتی وجود 
داشته است. در دهه های 70 و 80 میالدی بسیاری از شرکت هایی که پیشتاز 
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اکتشاف و استخراج نفت بودند تصمیم گرفتند پاالیشگاه های پایین دستی و 
ش��بکه ی توزیع را به دست آورند. ش��رکت هایی نظیر رویال داچ شل و بی پی 
اق��دام به کنت��رل تمامی مراحل پیچی��ده ی آوردن یک قط��ره نفت از محل 
اس��تخراج )دریای شمالی آالسکا( به باک سوخت خودروها کردند. ایده ی 
ادغ��ام عمودی، از ش��عار یک گام جلوتر ش��رکت کامپیوتری دل )یکی از 

موفق ترین شرکت های دهه ی 90 میالدی( گرفته شده است ]1[.
حضور فیزیکی در بازارهای هدف و سرمایه گذاری مستقیم در حوزه های 
مصرف کننده ی محصوالت صادراتی کش��ورمان قطع��اً رویکردی مطلوب 

برای امنیت بخشی به صادرات محسوب خواهد شد.
در این خصوص؛ وزیر نفت اظهار داش��ته: هنوز در شرایط سرمایه گذاری 
در خارج از کش��ور برای س��اخت طرح های جدید نیستیم؛ چرا که در حال 
حاضر در این زمینه کش��ور س��رمایه پذیر به ش��مار می رویم. اما خرید سهام 
می تواند در دس��تور کار باشد. وی اضافه کرد: البته خرید سهام نباید توسط 
ش��رکت ملی نفت ی��ا پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام ش��ود؛ بلکه 
بخ��ش خصوصی می تواند با پش��توانه ی صندوق توس��عه ی ملی به این اقدام 

دست بزند ]15[.

6-5-2- تحلیل هزينه-فايده ی خريد سهام پااليشگاه ها
در حال حاضر حمایت از بازارهای مصرف صادراتی یکی از رویکردهای 
اجرایی مهمی به شمار می آید که امنیت بازار هدف را تضمین کرده و حضور 
کش��ور صادرکننده را توجیه پذیر جلوه می ده��د. هم اکنون بدین منظور دو 
رویک��رد اصلی یعنی اعطای اعتبار خریدار از س��وی کش��ور صادرکننده و 
سپس س��رمایه گذاری در صنایع پایین دس��تی و مصرف کننده ی محصوالت 

صادراتی در بازار هدف در دست بررسی و اجراست.
در خصوص اعتبار خریدار، بانک توس��عه ی ص��ادرات گام های بزرگی 
برداش��ته که اعطای اعتبار خریدار به بانک البالد عراق را می توان نخس��تین 
گام در این مس��یر به شمار آورد. اگرچه هنوز هم تالش ها برای گسترش این 

رویکرد حمایتی از صادرات ادامه دارد.
ب��ا توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز کش��ورمان، یکی از رویکردهایی که 
می توان��د ص��ادرات نفت خام یا میعانات گازی از کش��ورمان را به مس��یری 
دائم��ی و امن بدل س��ازد، س��رمایه گذاری در صنایع پاالیش��گاهی و حتی 
پتروش��یمی در سایر کشورهای جهان است. در س��ال های اخیر این رویکرد 
اجرای��ی در اندونزی پیگیری ش��د و هم اکنون نیز ش��واهدی از تمایل ایران 
برای س��رمایه گذاری در پاالیشگاه های دیگر کشورهای جهان مثل آفریقای 

جنوبی در دسترس است.
عربس��تان س��عودی به عنوان یکی از مهم ترین رقبای دیرین ایران در بازار 
نفت  مدت هاست به کمک منابع مالی کالن خود در کشورهای اسالمی اقدام 
به ایجاد پایگاه های اقتصادی گوناگونی کرده که پاالیشگاه یکی از این قبیل 

سرمایه گذاری هاست. س��رمایه گذاری در پاالیشگاه های سایر کشورها برای 
ایران معامله ای برد-برد محس��وب می ش��ود. زیرا از یک سو بازاری دائمی و 
امن را برای تولید و صادرات نفت خام ایران ایجاد کرده و از س��وی دیگر به 
ارزآوری مطلوبی منجر خواهد ش��د که می تواند فضا را برای حضور بیش��تر 
و گسترده تر سرمایه گذاری کشورمان در سایر کشورهای جهان ایجاد کند. 
این در حالی اس��ت که فاز-1 پاالیشگاه ستاره ی خلیج فارس وارد مدار شده 
و در صورت اجرایی شدن کامل آن، می تواند به نیاز کشور به واردات بنزین 
برای همیشه پایان دهد و ایران را به یکی از صادرکنندگان این فرآورده نفتی 

بدل سازد.
ب��ا توجه به این توانمندی از هم اکنون باید به دنبال ایجاد بازارهای مصرف 
جدیدی برای صادرات بیشتر نفت خام و البته فرآورده های نفتی بود که یکی 
از مؤثرتری��ن رویکردهای اجرای��ی برای ورود به ب��ازار فرآورده های نفتی 
حضور در پاالیش��گاه بازارهای هدف است تا از یک سو نفت فرآوری شده 
را به فروش برساند و از سوی دیگر فضا را برای صادرات فرآورده های نفتی 
فراهم آورد. هرچند بس��یار نیازمند مدیریت این فرآیند هس��تیم. زیرا ش��اید 
چنین تجربه ای در این ابعاد در صنعت نفت ایران وجود نداشته باشد. با توجه 
به پذیرش این واقعی��ت، از این پس نقش دادن به بخش خصوصی می تواند 
راهگشای فعالیت های بسیاری باش��د؛ اگرچه جاده صاف کن حضور بخش 

خصوصی را باید بدنه ی تصمیم سازی و اجرایی دولت به شمار آورد.
نکته ی دیگر، صادرات فرآورده های گازی به س��ایر کشورهاس��ت؛ زیرا 
افزای��ش حج��م تولید گاز طبیع��ی از میدان مش��ترک پارس جنوبی موجب 
افزایش تولید روزانه ی گاز طبیعی کشور به بیش از 1100 میلیون مترمکعب 
در روز خواهد ش��د که پس از پوشش کامل تقاضای داخلی، نیازمند ایجاد 
بازاری برای مص��رف صادراتی خواهد بود. مکانیزم های صادراتی به کمک 
مایع س��ازی گاز یا ص��ادرات میعانات گازی )در ص��ورت وجود در آینده( 
مواردی هس��تند که می توانند زمینه ی هم��کاری اقتصادی جدیدی را فراهم 

آورند؛ هرچند این رویکرد اما و اگرهای خاص خود را دارند ]15[.

7- رقبای ايران چگونه سهم خود را در بازارها افزايش می  دهند؟
هرچند صادرات نفت ایران در پس��ابرجام مسیر رو به رشدی را طی کرده 
ام��ا نبود اس��تراتژی  بلندمدت بازاریاب��ی، آینده ی صادرات نفت کش��ور را 
تهدید می کند. این در حالی است که رقبا با استفاده از روش هایی مثل خرید 
س��هام پاالیشگاه، فروش س��هام ش��رکت های نفتی خود، انعقاد قراردادهای 
بلندمدت س��رمایه گذاری در میادین نفتی، تأمی��ن مالی به ازای فروش نفت، 
س��رمایه گذاری های مش��ترک و اس��تفاده از ش��یوه های نوین بازاریابی مثل 
پوشش ریسک، روابط اس��تراتژیکی با مصرف کنندگان نفت ایجاد کرده و 
فروش نفت خود در آینده را تضمین می کنند. رونق صنعت نفت و گاز شیل 
در آمریکای ش��مالی و به ویژه ایاالت متحده، س��اختار بازار را تغییر داده و 
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تعادل مبانی بازار )عرضه و تقاضا( را به هم زده است. عرضه ی بیش از تقاضا 
موجب رقابتی جدی بین تأمین کنندگان اصلی نفت و گاز بر س��ر سهم بازار 
ش��ده و تولید کنندگان عمده ی نفت در تالشند در بلندمدت سهم بازار خود 

را در مناطقی که بیشترین رشد تقاضا را دارند تأمین کنند.
بازار رو به رش��د آسیا در سال های اخیر به محل رقابتی بین تولیدکنندگان 
ب��زرگ نف��ت بدل ش��ده و هر یک از این کش��ورها س��عی دارند ب��ا اتخاذ 
روش هایی س��هم هر چه بیشتری را از این بازار کسب کنند و آینده ی فروش 

نفت خود را تضمین کنند.
در دهه ی آینده آس��یا بیش��ترین رش��د تقاضا برای نفت را خواهد داشت 
و رش��د مصرف و تقاضا برای نفت و سایر س��وخت های فسیلی در منطقه ی 
اتحادیه ی اروپا در آینده کاهش می یابد. از این رو به دست آوردن سهم بازار 

در آسیا برای تولید کنندگان نفت در بلندمدت مهم است.
چی��ن، کره ی جنوب��ی، هند و ژاپ��ن بزرگ ترین متقاضیان نفت در آس��یا 
هستند. چین و هند به دلیل رشد زیاد تقاضای جهانی نفت خام برای کشورهای 
صادرکننده نفت از اهمیت بیش��تری برخوردارند. مصرف نفت خام چین در 
هفت ماهه ی ابتدای س��ال 7/8 درصد )900 هزار بش��که( رش��د داش��ته و به 
12/42 میلیون بش��که در روز رسیده اس��ت. از این رو می توان گفت حدود 
نیمی از رشد تقاضای جهانی برای نفت خام از ابتدای سال به این کشور تعلق 

داشته است.
ب��ه گفته ی آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می ش��ود تقاضای نفت هند 
با افزایش 200 هزار بش��که ای به 4/5 میلیون بش��که در روز برس��د. که این 
میزان رش��د تقریباً حدود 15 درصد از کل رش��د تقاضای جهانی در س��ال 
2017 اس��ت. پیش بینی می ش��ود این کش��ور تا س��ال 2040 به بزرگ ترین  

مصرف کننده ی نفت خام جهان مبدل شود.
ایاالت متحده، عربس��تان سعودی و روس��یه به طور خاص تالش می کنند 
س��هم بازار بلندمدت خود در آسیا را به دست آورند. این در حالی است که 
ایران سهم بازار خود در این منطقه را به ویژه از ژانویه 2017 از دست داده و 

در عوض سهم خود در اتحادیه اروپا را به دست آورده است.
خرید سهام پاالیشگاه، امضای قراردادهای سرمایه گذاری درازمدت )که 
شامل قراردادهای خرید نفت است( و توافقنامه ی نفت برای کاال یا خدمات 
به ج��ای فروش نفت را می توان از اس��تراتژی های بازاریابی در درازمدت نام 

برد.

7-1- فروش سهام روس نفت به چین
روس��یه در یک سال اخیر به ش��کل قابل توجهی صادرات خود را به بازار 
آس��یا افزایش داده اس��ت. چی��ن مهم ترین  بازار نفت این کش��ور در آس��یا 
محس��وب می ش��ود. صادرات نفت روس��یه به چین در ماه جوالی در حالی 
برای چهارمین ماه متوالی بیش از صادرات نفت عربستان به چین بوده که در 

سال 2016 نیز روسیه با رشد 25 درصدی، صادرات خود به چین را به 1/05 
میلیون بشکه در روز رساند. در حالی که صادرات عربستان به این کشور تنها 
0/9 درصد رشد کرد و به 1/02 میلیون بشکه در روز رسید. عربستان در سال 
2010 قرارداد س��اخت خط لوله ای برای صادرات نف��ت را با چین به امضاء 
رساند و برای اولین بار در ژانویه ی 2014 از طریق این خط لوله به چین نفت 
صادر کرد. این کش��ور در حال حاضر روزانه بیش از یک میلیون بش��که در 

روز نفت به چین صادر می کند ]14[.
واگذاری بخش��ی از س��هام بزرگ ترین شرکت نفتی روس��یه به شرکت 
تج��اری چینی )ش��رکت CEFC China Energy( اقدامی اخیر این کش��ور 
است که س��بب می شود که این ش��رکت س��االنه 42 میلیون تن )830 هزار 
بشکه در روز( نفت خام تولیدی روسیه را در اختیار داشته باشد. این موضوع 
می تواند کار بازاریابی را برای روس��یه آس��ان تر کند و سهم این کشور را از 

بازار نفت چین افزایش دهد ]14[.

7-2- خريد سهام پااليشگاه آسار هند
خری��د پاالیش��گاه یک��ی از ش��یوه های رای��ج بی��ن کش��ورهای بزرگ 
صادرکنن��ده ی نف��ت جهت ایج��اد تقاضای پایدار اس��ت. عربس��تان خرید 
پاالیش��گاه در بازار آس��یا را از دهه ی 90 میالدی با خرید سهام پاالیشگاهی 
متعلق به ش��رکت سانگ یانگ در کره ی جنوبی آغاز کرد. در سال های اخیر 
روس��یه نیز توجه ویژه ای به بازار آسیا داشته که خرید سهام پاالیشگاه آسار 
هند یکی از مهم ترین  و استراتژیک ترین این اقدامات در بازار نفت محسوب 
می ش��ود. تقریباً حدود یک س��ال قبل و پس از مذاکرات��ی طوالنی، قرارداد 
خرید 98 درصد از س��هام پاالیشگاه آسار هند توسط روس نفت و شرکایش 
به ارزش 12/9 میلیارد دالر نهایی شد و از این طریق روسیه 400 هزار بشکه 

از بازار نفت هند را از آن خود کرد ]14[.

7-3- توافق اكتشاف نفت در سیبری
ش��رکت روس نف��ت و یک ش��رکت خصوص��ی چینی برای اکتش��اف 
مش��ترک نفت و گاز در منطقه ی سیبری روس��یه به توافق دست یافتند. این 
ق��رارداد همچنین هم��کاری در زمینه هایی مثل پاالیش نفت، پتروش��یمی و 
تجارت فرآورده های نفتی را ش��امل می شود. این ش��رکت روسی همچنین 
برای افزایش عرضه ی مس��تقیم نفت خام به چین، با ش��رکت سی ئی اف سی 
قرارداد امضا کرد. قبل از این نیز روس��یه اکتشاف و تولید از سه میدان نفتی 
واقع در منطقه ی س��یبری را به کنسرسیومی از ش��رکت های هندی از جمله 
ONGC س��پرده بود. به طوری که این شرکت ها در سال گذشته مجموعاً 5/4 

میلیارد دالر در این میادین سرمایه گذاری کردند ]14[.
7-4- عربستان به مقابله با روسیه می رود

مجموع��ه ی اقدام��ات روس��یه و تواف��ق نفتی ب��رای کاهش تولی��د موجب 
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کاهش صادرات نفت عربس��تان از جمله به کش��ورهای آسیایی شده است. مثاًل 
ص��ادرات نفت عربس��تان به چین در چند م��اه اخیر رو به کاهش اس��ت. اخیراً 
خالد الفالح؛ وزیر نفت و انرژی عربس��تان س��عودی به رویت��رز گفته که ظرف 
شش ماه آینده آرامکو قرارداد سرمایه گذاری با دومین شرکت بزرگ پاالیشی 
چین )PetroChina( را نهایی خواهد کرد. گفته می ش��ود بر اساس این قرارداد 
آرامکو یک تا 1/5-1 میلیارد دالر در پاالیش��گاهی در اس��تان یونان با ظرفیت 

پاالیشی 260 هزار بشکه در روز سرمایه گذاری خواهد کرد.
عالوه بر این آرامکو 25 درصد س��هام پاالیش��گاهی در ایالت فوجیان با 
ظرفیت پاالیش��ی 240 هزار بش��که و 37/5 درصد از سهام دو پاالیشگاه )هر 
یک به ظرفیت 400 هزار بش��که( یکی در ایالت یانبو و دیگری در ربیق که 
متعلق به شرکت سانیوپک است را در اختیار دارد. همچنین شرکت سعودی 
آرامکو با ش��رکت Chinese برای ساخت پاالیش��گاهی در ایالت نورینکو 
به توافق رس��یده اس��ت. عربستان سعودی در دهه ی  گذش��ته سرمایه گذاری 
س��نگینی در ان��رژی و پتروش��یمی چی��ن انجام داده اس��ت. در ای��ن اواخر 
س��رمایه گذاری های پایین دس��تی اصلی آرامکو همگی ب��ر افزایش حضور 
عربس��تان در بخش پایین  دس��تی چین و عمدتاً بهره برداری از تقاضای چین 

برای نفت و محصوالت نفتی متمرکز بوده است.
عالوه بر چی��ن، آرامکو همچنی��ن به دنبال س��رمایه گذاری هفت میلیارد 
دالری در پاالیشگاه های مالزی است. با نهایی شدن این قرارداد با پتروناس، 
عربستان تأمین کننده ی دوسوم از نفت خام پاالیشگاه در حال ساختی خواهد 
ش��د که پیش بینی می ش��ود در س��ال 2019 وارد مدار تولید ش��ود. عربستان 
س��عودی امس��ال بخشی از س��هام پاالیش��گاهی در ایاالت متحده ی آمریکا 
متعلق به ش��رکت رویال داچ ش��ل را خریداری کرده است. با این حال تالش 
این کشور برای سرمایه گذاری در کره ی جنوبی، ژاپن، چین و اندونزی برای 

افزایش سهمش در بازار آسیا نیز کاماًل مشهود است ]14[.

7-5- صندوق 20 میلیارد دالری پکن و رياض
عربستان با چین برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری به ارزش 20 میلیارد 
دالر به توافق رس��یده است. هدف از تشکیل این صندوق سرمایه گذاری در 
زیرساخت های تأمین انرژی و معادن است و درآمد آن بین دو کشور به طور 

مساوی تقسیم می شود ]14[.

7-6- فروش سهم آرامکو به چین
عربستان قرار است در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حدود 
49 درصد از سهام آرامکو را ظرف ده سال آینده به فروش رساند. عرضه ی 
اولیه ی آرامکو که پنج درصد از کل این ش��رکت خواهد بود در سال 2018 
انجام خواهد ش��د و برآورد شده حدود 100میلیارد دالر ارزش داشته باشد. 
در حال حاضر تولید نفت عربس��تان حدود 10 میلیون بش��که در روز است و 

با فرض ثابت بودن این مقدار، فروش 5 درصد از سهام این شرکت به معنای 
در اختی��ار خریداران قرار گرفتن 500 هزار بش��که از تولی��د روزانه ی نفت 

عربستان است ]14[.

7-7- افزايش سهم عراق در بازار آسیا
عراق دیگر کش��وری است که طی چند ماه گذش��ته صادرات خود را به 
بازار آس��یا افزایش داده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد این کشور 
نیز مانند ایران از روش های استراتژیک منتهی به بازاریابی بلندمدت استفاده 
نمی کند. از این رو احتمال می رود در آینده صادرات نفت این کشور به آسیا 
کاهش یابد. مثاًل عراق صادرکننده ی برتر در بازار نفت هند شده و عربستان 

سعودی را در این بازار پشت سر گذاشته است.
اما مس��ؤالن نفتی عراق در ماه های اخیر از بررس��ی شیوه های نوینی برای 
فروش نفت خبر داده اند که می تواند بازار نفت این کش��ور را توس��عه دهد. 
عراق در حال بررس��ی برنامه ای اس��ت که بر اس��اس آن، بخش��ی از تولید 
نف��ت خود را در بازار آتی نفت پیش فروش )hedge( و با اس��تفاده از آن از 
درآمده��ای دولت در برابر کاهش قیمت نفت محافظت کند. ش��رکت های 
نفتی اروپایی مثل شل و بی پی و همچنین تولیدکنندگان نفت شیل از پوشش 
ریسک برای فروش نفت خود اس��تفاده می کنند. اما چنین شیوه ی بازاریابی 
بین ش��رکت های ملی نفت چندان متداول نیس��ت. قب��ل از عراق، مکزیک 

ساالنه 100 میلیون بشکه نفت خود را در بازار آتی به فروش رسانده بود. 
رقب��ای ای��ران در حالی در یک س��ال اخیر دس��ت به این گون��ه اقدامات 
زده اند که ایران نه تنها به جز ایجاد جذابیت قیمتی هیچ راهکار دیگری برای 
بازاریابی نداش��ته، بلکه با وقوع اختالفاتی با هند )به عنوان یکی از مهم ترین  
مشتریان نفت کشورمان(، بخشی از بازار نفت خود را نیز از دست داده است. 
در ح��ال حاضر تنها راه��کاری که امید می رود در آینده ش��رایط بازاریابی 
ایران را بهتر کند، انعقاد قراردادهای بلندمدت جذب سرمایه در میادین نفتی 
کش��ور اس��ت. البته این موضوع نیز منوط به بازی دادن شرکت های آسیایی 

در توسعه ی میادین نفتی ایران است. ]14[

8- حضور در بازارهاي مصرف
  دفاتر فروش: موافقین وجود دفاتر شرکت ملي نفت ایران در خارج از کشور، 
با اشاره به اثر گفتگوهاي رو در رو، ضرورت دسترسي به اطالعات غیرمکتوب 
و منتشر نشده، اختالف ساعت بین ایران و بازارهاي نفت و ... وجود این دفاتر را 
ضروري مي دانند. در مقابل، مخالفین استدالل مي کنند که با توجه به پیشرفت هاي 
قابل توجه فن آوری اطالعات و دسترسي به ابزارهاي ارتباطي مدرن و پیشرفته مثل 
اینترنت، ضرورت حضور فیزیکي در خارج از کشور منتفي شده است. همچنین 
گروهي معتقدند که دفاتر به جاي ایفاي نقش اطالعاتي، ارتباطي و بازاریابي، وارد 

حیطه ی فروش و انعقاد قرارداد نیز شده اند.
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  شركت هاي ثبت شده در خارج از كشور: شرکت ملي نفت ایران جهت 
ایجاد قابلیت تحرک و مانور بیش��تر در بازار نفت به دور از محدودیت هاي 
 )NICO( ش��رکت هاي مل��ي و دولتي، اقدام به ثبت ش��رکت هایي مثل نیکو
و ش��اخه ی خدمات��ي آن )NTS( در خارج از کش��ور کرده اس��ت. بیش��تر 
مصاحبه ش��وندگان وجود این شرکت ها را في نفس��ه مفید مي دانند اما تقریباً 
تمام��ي صاحب نظران و آگاهان خارج از سیس��تم بازاریاب��ي نفت ایران، بر 
این عقیده اند که این ش��رکت ها با استفاده از رانت و ارتباطات ویژه فعالیت 
مي کنند و اگر قرار باش��د عملکرد آنها با حذف این رانت ها ارزیابي ش��ود 

مي توان گفت که تا کنون موفق نبوده اند.
  ذخیره س�ازي نف�ت در مخ�ازن خارج از كش�ور: ش��رکت ملي نفت 
ای��ران مخازني را در برخي بازارهاي مهم نفت خام در اختیار دارد. مدیران 
مربوطه معتقدند که این مخازن قابلیت تحرک و پاس��خگویي به مشتریان 
را فراه��م مي کند اما گروهي دیگر بر ای��ن عقیده اند که خالي یا پر ماندن 
این مخازن به مفهوم اعالم ش��رایط ش��رکت ملي نفت ایران به مشتریان و 
افزودن بر قدرت چانه زني آنهاس��ت. ضمن اینک��ه در مواقع رکود بازار، 
ذخیره سازي نفت در بازارهاي مصرف باعث تضعیف بیشتر بازار مي شود. 
برخي از مطلعان نیز اظهار مي دارند که برخي مواقع ممکن اس��ت مخازن 
ماه ه��ا پر یا خالي بمانند که به نوعي تحمیل هزینه هاي گزاف انبارداري بر 

کشور به شمار مي رود ]6[.

9- سرمايه گذاري در بازارهاي درحال رشد
در س��ال هاي قبل از انقالب، ای��ران در صنایع پایین  دس��تي برخي مناطق 
عمده ی مصرف سرمایه گذاري هایي را انجام داده بود که برخي سیاست هاي 
غلط و غیراصولي سال هاي بعد، باعث از دست رفتن آنها شده است. درحال 
حاضر بیش��تر کارشناس��ان معتقدند که ایران باید با شناس��ایي بازارهایي که 
آینده ی رو به رش��دي دارند در این مناطق سرمایه گذاري کرده و براي خود 

پایگاه ایجاد کند.

10-مشکالت مالي و اعتباري
برخي از مدیران بازاریابي و فروش نفت، ضرورت پیروي از سیاست هاي 
تعیین شده براي شرکت هاي دولتي را از عوامل اساسي کاهش قدرت مانور 
و انعطاف پذیري ش��رکت ملي نفت ایران مي دانند. گروهي از کارشناس��ان 
مس��ائل نفت و ان��رژي نیز معتقدند که سیاس��ت هاي سیس��تم بانکي و مالي 
کش��ور باعث ضربه خوردن به بازاریابي و فروش نفت شده است. این گروه 
عقیده دا رند که ش��رکت ملي نفت ایران باید بتواند به پشتوانه ی دارایي ها و 

سرمایه هاي خود، به جذب اعتبار و سرمایه از دنیا اقدام کند ]6[.

نتیجه گیری
ب��ا توجه به ش��رایط خاص اقتص��ادی ایران و رقابت بس��یار ش��دید بین 
فروش��ندگان نفت بر س��ر تصاحب بازارهای بین المللی، شرکت ملی نفت 
ایران باید برای افق های کوتاه مدت و بلندمدت خود استراتژی های متفاوت 
بازاریابی اتخاذ کند. در کوتاه مدت اس��تفاده از اس��تراتژی های توس��عه ی 
بازار و نفوذ در بازار می تواندکارگش��ا باش��د. یعنی ضمن حفظ خریداران 
س��نتی نفت، از طریق مذاکره با کش��ورهای کوچک اروپایی و آسیایی در 
ب��ازار فروش نفت خام و میعانات گازی خ��ود تنوع ایجاد کند و همچنین با 
فراهم کردن ش��رایط پرداخت متفاوت برای مشتریان، سهم خود را در بازار 

بین المللی افزایش دهد.
در بلندمدت نیز اس��تفاده از اس��تراتژی های توس��عه ی محص��ول و ادغام 
عمودی پیش��رو می تواند آینده ی بازار نف��ت ایران را تضمین کند. به عبارتی 
کش��ورمان باید با س��رمایه گذاری در صنایع پایین دس��تی نفت و گاز، تولید 
محصوالت خود را توس��عه داده و بازار جدیدی ب��رای خود ایجاد کند و با 
توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز کشور، سرمایه گذاری در صنایع پاالیشگاهی 
و حتی پتروش��یمی در سایر کشورهای جهان یکی از رویکردهایی است که 
می توان��د ص��ادرات نفت خام یا میعانات گازی از کش��ورمان را به مس��یری 

دائمی و امن بدل سازد. 
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