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استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران
*

حمیدرضا دوالبی  ،دانشگاه پیامنور واحد ساری ارکیده حامدی ،1دانشگاه پیامنور لرستان

چکیده
امروزه تجارت انرژی و بهویژه نفت بزرگترین بخش تجارت جهانی محس��وب میش��ود و با س��ایر بخشهای تجارت
در تعام��ل ب��وده و بر آنها اعمال نفوذ میکند .نفت اعم از نفتخام ،گاز طبیعی ،میعانات گازی ،فرآوردهها و مش��تقات
نفتی ،کاالیی خاص و اس��تراتژیک اس��ت که نمیتوان آنرا در کنار س��ایر کاالها قرار داد و برای تمامی کشورها اعم از
تولیدکننده یا مصرفکننده اهمیت بس��یاری دارد .بنابراین مدیریت ،بهبود و تأمین امنیت تجارت نفت در برنامههای
ملی و بینالمللی بهعنوان اولویت اصلی کشورهای واردکننده و صادرکنندهی نفت است .بههمین دلیل اتخاذ استراتژی
مناسب جهت بازاریابی و فروش نفت و فرآوردههای آن نزد تولیدکنندگان و صادرکنندگان از اهمیت ویژهای برخوردار
اس��ت .در این مقاله اس��تراتژیهای متفاوت بازاریابی پیشروی ش��رکت ملی نفت ایران را جهت رقابت در بازارهای
منطقهای و جهانی معرفی و هریک را به تناسب توان استفاده از آنها آسیبشناسی شده است.
مقدمه

نف��ت عالوه ب��ر اينكه منبع عم��دهی تأمين انرژي در دنياي امروز اس��ت
بهعنوان كاالیي سياس��ي-اقتصادي همواره موضوعی جنجال برانگيز و مورد
توجه محافل سياس��ي جهان بوده و هر كس بر اس��اس توان و منافع خود از
زاويهی خاصي بدان پرداخته است.
از س��وي ديگر نفتخام از لحاظ فني و اقتصادي ش��رايط و ويژگيهايي
دارد كه آنرا از س��اير كاالها و مواد خام متمايز ميکند که این امر مس��تلزم
مالحظات و بررسيهای خاصي است .از جمله ويژگيهاي ديگر اقتصادي،
مسألهی سياستهاي بازاريابي نفتخام و فرآورده كشور است .بدين ترتيب
كه ايران در مواجهه با تحريمهاي نفتي آمريكا و بر حس��ب محدوديتهاي
مالي فعلي و سنتهاي گذشتهی ناشي از جنگ ،سياستهايي را در زمينهی
بازاريابي نفتخام و فرآوردهی كش��ور در پیش گرفته كه بيش��تر مناس��ب
كش��ورها يا شركتهاي كوچك و حاش��يهاي فعال در بازار بينالمللي نفت
بوده و برازندهی كش��وري نیس��ت كه جزء بزرگترين صادركنندگان نفت
جهان اس��ت .البته بخشي از تمهيدات اختيار شده ،اجتنابناپذير بوده و بعضاً
درحال حاضر نيز در حد محدودتری توجيهپذير است .اما با توجه به تغييرات
عم��ده در صحنهی بينالمللي و ش��رايط داخلي و خارجي كش��ور ،ادامهی
سياس��تهاي گذشته به صالح نیس��ت و باید در اين ارتباط از سياستها و
استراتژيهاي جديدتري بهره برد.
بهب��ود روشه��اي بازاريابي نفتخ��ام و ارتق��اء جايگاه اي��ران در بازار
جهان��ي نفت ،ب��ه ايجاد تحول��ی عمده در بخ��ش ص��ادرات صنعت نفت
كم��ك خواهد كرد .تالش براي تحقق اه��داف صنعت نفت در چارچوب
يك نظام برنامهريزي اس��تراتژيك با درنظرگرفت��ن عوامل محيطي (قوت و
ضع��ف ،فرصت و تهديد) و رعاي��ت پويايي براي پاس��خگويي به تغييرات
محيط��ي درجهت نيازه��اي صنعت در رون��د تكاملي فعاليته��اي خود از

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/09/08 :
تاریخ ارسال به داور96/09/12 :
تاریخ پذیرش داور96/10/17 :

واژگان کلیدی:
استراتژی ،بازاريابي ،اوپک ،فروش

نفت ،ادغام عمودی ،نفوذ در بازار،

رقابت

جمله موارد ديگري اس��ت كه در اين مورد مؤثر اس��ت ويژگيهاي خاص
نفتخام مثل شناختهش��ده ب��ودن توليدكنن��دگان و مصرفكنندگان عمده
و بازاره��اي مبادل��ه ،محدوديت توليد و عرضه ،پيوند با مس��ائل سياس��ي و
 ...برخي از دس��تاندركاران تج��ارت نفتخام اي��ران را متقاعد كرده كه
بازاريابي به مفهوم آنچه در مورد س��اير كاالها وج��ود دارد ،در مورد نفت
مصداق��ي ندارد .بنابراين نظام بازاريابي نفتخام کش��ور ،بر پايهی مذاكره،
چانهزني و معامله با مش��تريان مشخص و شناخته شده و در بسياري از موارد
بر اساس مراجعهی مشتريان ش��كل گرفته است .در اين نظام ،قيمتگذاري
بر اس��اس قيمتهاي برخي از نفتخامهاي ش��اخص بازار اس��ت .سيس��تم
تجارت نفتخام و فرآوردهی ش��ركت ملي نفت ايران جهت ارتقاء جايگاه
کش��ور در بازار جهاني نفت ،حداكثر كردن منافع ملي كش��ور ،اس��تفاده از
فرصتهاي موجود در بازارهاي جهاني و حداقل كردن ريس��ك نوس��انات

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات () hrd_teh@yahoo.com
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ب��ازار ،الزاماً بايد بازارياب��ي نفتخام و ف��رآورده را در تمامي ابعاد آن مثل
تحقيقات بازاريابي (شامل مطالعهی دائمي تحوالت بازارها و مشتريان بالقوه
و بالفعل ،بررس��ي دائمي عملكرد رقبا و خري��داران عمده ،بهبود روشهاي
نوي��ن بازاريابي ،يافتن روشهاي بهينهی ف��روش و قيمتگذاري و تعريف
اس��تراتژي بينالمللي بازاريابي نفتخام و فرآورده) بهطور جدي در دستور
كار خود قرار دهد.
 -1اوپك از آغاز تا امروز

در تاری��خ  12س��پتامبر  ۱۹۶۰کش��ورهای صادرکنندهی 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 صادرکنندهی نفت با نام اختصاری اوپک ( ،)OPECیک کارتل
بینالمللی نفت ،متشکل از کش��ورهای الجزایر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی،
نیجریه ،قطر ،عربس��تان سعودی ،امارات متحدهی عربی ،اکوادور ،آنگوال و
ونزوئال اس��ت .مقر بینالمللی اوپک در بدو تأس��یس در سال ۱۳۳۹( 1960
ه.ش) در ژنو بود و در سال  1965به شهر وین در اتریش انتقال یافت [2و.]1

ح��د میادین نفتی خلیج مکزیک و دریای ش��مال که منجر به کاهش س��هم
اوپ��ک در تولید جهانی ش��ده و بیثباتی 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 اینحال اوپک هنوز هم تأثیر فراوانی بر قیمت نفت
دارد .از این سازمان معموالً بهعنوان نمونهای از یک کارتل یاد میشود.
ح��ق عضویت در اوپک س��االنه  ۵میلیون دالر اس��ت و تنها کش��ورهای
صادرکننده نفت میتوانند عضو این س��ازمان باشند .تخمینها بیانگر آنست
که ی��ازده عضو فعلی اوپک تولیدکنندهی ح��دود  40درصد از نفت جهان
هس��تند و حدود دو س��وم ( 65درصد) ذخایر نفتی ش��ناخته شدهی جهان را
در اختیار دارند .این در حالی اس��ت که کش��ورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توس��عه تنها  8/23درصد و اتحاد ش��وروی سابق  8/14درصد از
تولیدات نفت جهان را به خود اختصاص دادهاند [2و.]1
بر اس��اس گزارش ساالنهی سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت اوپک
در سال  2016بیش از  80درصد از ذخایر نفت دنیا متعلق به کشورهای عضو
 1تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک بر اساس گزارش منابع ثانویه
(هزار بشکه در روز)
میانگین سال میانگین سال اوت
2017
2016
2015

 -2هدف اصلی ایجاد اوپک

ه��دف اصلی این س��ازمان ،آنچن��ان که در اس��اسنامه بیان ش��ده بدین
ش��رح اس��ت« :هماهنگی و یکپارچهس��ازی سیاس��تهای نفت کشورهای
عض��و و تعیین بهترین راه ب��رای تأمین منافع جمعی یا ف��ردی آنها ،طراحی
ش��یوههایی برای تضمین ثبات قیمت نف��ت در بازار نفت بینالمللی جهت از
بین بردن نوس��انات مضر و غیرضروری ،عنایت و توجه ویژه به کش��ورهای
تولیدکنن��دهی نفت و توج��ه خاص به ضرورت فراهم ک��ردن درآمد ثابت
برای کش��ورهای تولیدکنندهی نفت ،تأمین نفت کش��ورهای مصرفکننده
بهصورت کارآمد ،مقرون بهصرفه و همیش��گی و بازده مناس��ب و منصفانه
برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایهگذاری میکنند».
در دهههای اخیر تولید کش��ورهای صادرکنن��دهی نفت که خارج از این
س��ازمان قرار گرفتهاند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور اس��ت برای حفظ
بهای نفتخام با آنها که روسیه در صدرشان قرار گرفته کنار بیاید.
اوپک در دههی نخست عمر خویش سعی در تداوم بقاء و در دههی دوم
س��عی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعادهی حقوق کشورهای تولیدکننده
داشت و اکنون با افزایش وحدتنظر اعضایش ،توانسته تأثیرات مثبتی جهت
جلوگیری از س��قوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.
نتیجهی 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 ثباتبخش نبودهاست .توسعهی بیش از
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سپتامبر
2017

اختالف سپتامبر
و اوت

الجزایر

1107

1090

1046 1055

-8/5

آنگوال

1755

1725

1641 1644

-2/9

اکوادور

542

546

536

526

-0/5

گینه استوایی

185

164

133

141

7/5

گابن

225

220

186

201

14/4

ایران

2836

2518

2827 2826

0/9

عراق

2961

4390

4494 4462

21/6

کویت

2764

2853

2700 2702

-1/7

لیبی

404

390

869

923

53/9

نیجریه

1829

1557

1855 1804

50/8

قطر

663

656

616

3/9

9975 9975 10406 10142

-0/7

امارات متحده عربی

2908

2979

2905 2913

-8/4

ونزوئال

2375

2159

1890 1942

-51/9

32748 32659 32654 31707

88/5

عربستان سعودی

کل تولید اوپک
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اوپک بوده که ایران با  157/2میلیارد بشکه حدود  13درصد از ذخایر نفت
اوپک را به خود اختصاص داده و بعد از ونزوئال و عربس��تان سومین رتبه را
در این سازمان دارد [.]3
 -3صنعت نفت ایران

صنعت نفت ایران نیز از سال ۱۹۰۸م1287/ش پس از هفت سال تفحص
مکتش��فین و کشف نفت در مسجدسلیمان واقع در دامنهی 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 بهعنوان مؤلفههای اصلی تولید اقتصادی
ایران است.

تولید نفتخام و گاز طبیعی و هیدروکربنهای مایع ،فرآورش و انتقال و
بازاریابی و فروش آن بهعنوان بخش��ی از انفال و ثروت ملی و نیز صیانت از
این دارایی عمومی مأموریت اصلی ش��رکت ملی نفت ایران قلمداد میشود.
در همین راس��تا و برای عمل ب��ه این مأموریت تجهیز تأسیس��ات و طراحی
مجموعههای صنعتی و تولیدی و آموزش نیروی انس��انی بومی و اس��تفادهی
حداکث��ری از ت��وان و قابلیتهای ملی ایران برای اس��تفادهی بهینه از ثروت
ملی نیز در زمرهی مأموریتها و وظایف حاکمیتی ش��رکت ملی نفت ایران
تلقی میش��ود [ .]4صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است .در سال ۲۰۰۱
ایران چهارمین تولیدکنندهی نفتخام جهان بود .بر اس��اس بولتن س��االنهی
اوپک  ،تا انتهای س��ال  ،2016ذخایر قطعی نفت ایران حدود  157/2میلیارد
بش��که و برابر حدود  ۱۰درصد کل ذخایر جهان است .ایران  ۱۰۴۵تریلیون
فوتمکعب ذخایر گاز طبیعی دارد که حدود  ۱۶درصد 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 مینماید.
شرکت ملی نفت ایران که بهعنوان بزرگترین زیرمجموعهی وزارت نفت،
متولی بخش باالدس��تی صنایع نفت و گاز کشور است .از طریق شرکتهای
زیرمجموعهی خود وظیفهی تولید نفتخام ،گاز طبیعی و میعانات گازی در
کشور را برعهده دارد .شرکت ملی گاز ایران در زمینهی توزیع و انتقال گاز
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طبیعی در مرزهای داخلی کش��ور فعالیت میکند .ش��رکت ملی پتروشیمی
ایران متصدی تمامی مسئولیتهای مربوط به بخش صنایع پتروشیمی کشور
اس��ت و ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی ای��ران وظیفهی
مدیریت پاالیشگاهها و جایگاههای سوخت کشور را برعهده دارد [.]4
 -4چشمانداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴

فرآوردهی آنها اساس��اً به محصوالت سبکتر و میانتقطیر اختصاص یابد و
سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از  10درصد بیشتر نشود.
د -جهت جلب سرمایهگذاری بخش غیردولتی ،برای افزایش ظرفیت تولید
محصوالت پتروش��یمی جدید بهنحوی برنامهریزی 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 مجتمعهای
تولیدی که پروانهی بهرهبرداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت را دارند
و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میس��ر اس��ت و مش��کالت زیستمحیطی
ندارند ،با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد [.]5

ب��ا توجه به جایگاه صنعت نفت ایران چش��مانداز ای��ن صنعت از اهمیت
بس��یاری برخوردار اس��ت .بهطوری که اهداف گوناگون��ی برای آن درنظر
گرفته ش��ده اس��ت .کاهش ش��دت انرژی کش��ور به کمت��ر از ( 0/3معادل
ت��ن نفتخام بهازای ه��زار دالر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال
 ،)۲۰۰۰حفظ جایگاه ظرفیت دومی��ن تولیدکنندهی نفتخام در اوپک که  -5جايگاه بازاريابي در صنعت نفت
ب��ا توجه ب��ه ويژگيهاي خ��اص نفتخام مثل پيوند گس��ترده با مس��ائل
مستلزم حفظ فاصلهی 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 سياس��ي ،بازاريابي نفت ،با ساير كاالها متفاوت است .بهطور كلي در سيستم
جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی از جمله مواردی اس��ت که كنون��ي صنعت نفت كش��ور بازاريابي مع��ادل فروش درنظر گرفته ش��ده و
در چش��مانداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته اس��ت .سایر موارد شامل واحدهاي مرتبط با بازاريابي بيش��تر ب��ه انعقاد قرارداد و فروش نفت (مراحل
دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ظرفیت پاالیشی جهت ایجاد بیشترین پس از بازاريابي) اش��تغال دارند .برخي مديران و دس��تاندكاران بازاريابي
ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی کش��ور ،دستیابی به جایگاه اول منطقه از و ف��روش نفت اي��ران اعتقاد دارند كه با توجه ب��ه ويژگيهاي خاص حاكم
لحاظ ارزش تولید مواد و کاالهای پتروشیمیایی جهت ایجاد بیشترین ارزش بر بازار نفت كش��ور از جمله محدوديت عرضه ،شناختهش��ده بودن مشتريان
افزوده از منابع هیدروکربنی کشور و نیل به جایگاه اول فنآوري نفت و گاز و نفتخام ايران در بازار و  ،...اساس��اً هيچ ضرورت��ي براي بازاريابي وجود
ن��دارد .در مقابل گروه ديگ��ري از دس��تاندركاران و صاحبنظران نفت
در منطقه است []4
همچنین در برنامهی پنجسالهی ششم توس��عهی جمهوری اسالمی ایران ،كش��ور بر اين عقيدهاند كه با توجه به نوس��انات غيرقابلپيشبيني بازار نفت
م��وارد زیر به دولت/وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران تکلیف ش��ده و رقابت روزافزون عرضهكنندگان نفت دنيا بهخصوص در ش��رايط ركود،
بازارياب��ي و ت�لاش جهت يافتن بازارها و مش��تريان جديد ،حفظ مش��تريان
است:
الف -جه��ت افزایش خدمات سوخترس��انی به کش��تیها (بانکرینگ) و كنوني و دس��تيابي به قراردادهاي فروش با شرايط بهتر ،ضرورتي دائمي و
خدمات جانبی آن در خلیجف��ارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای انكارناپذير است .اما در حال حاضر به ديدگاه نخست عمل ميشود كه ما را
الزم از بخ��ش غیردولتی در خرید ش��ناورهای مخص��وص ،قیمتگذاری از بازاريابي بينياز ميداند [.]6
فرآورده ،ش��رایط ،تسهیالت ،مش��وقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای
توس��عهی صنعت سوخترسانی به کشتیها را بهنحوی انجام دهد که ضمن  -6استراتژیهای بازاریابی مناسب شرکت ملی نفت ایران
یک بازاریابی موفق نیازمند انتخاب اس��تراتژیهای مناس��ب و شناخت و
رشد حداقل  10درصد ساالنه ،سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها
در منطق��هی خلیجفارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به  50درصد تحلیل عوامل مشخص محیطی مانند بازار ،رقبا ،کسب و کارهای اقتصادی و
برسد.
ب -وزارت نفت موظف اس��ت جهت اثرگ��ذاری در بازار جهانی ،با تأکید
بر حفظ و توس��عه ظرفیتهای تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مش��ترک
داشتمشتری
نگهداشت
مشتری
نگه
ذخایر راهبردی نفت و گاز را تا پایان س��ال اول اجرای قانون برنامه افزایش
ایجاد مشتری
دهد.
ج -تس��هیالت الزم ب��رای ایجاد ظرفیت پاالیش دو میلی��ون و هفتصد هزار
بش��که در روز نفتخ��ام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی زیاد توس��ط
بخ��ش غیردولت��ی را بهنح��وی برنامهریزی و اج��را کند تا ترکی��ب تولید
توسعهیمشتری
مشتری
توسعه
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تجاری ،سندیکاها و همچنین عوامل محیطی عمومی مانند فنآوري ،شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،تحلیل فرصتها و تهدیدها و شناخت نقش و
اهمیت بازیگران اصلی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است.
در ادامه برخی از اس��تراتژیهای بازاریابی مناسب برای شرکت ملی نفت
تحلیل و بررسی میشوند:
 -1-6استراتژی توسعهی بازار

برنامهریزی اس��تراتژیک برای توسعهی بازار ،سعی در تطبیق فرصتها با
منابع ش��رکت و اهدافش دارد؛ حتی اگر نتواند فرصت توسعهی 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 مهمتری��ن چالشها توجه به
جنبههای جذب ،ارتباط و حفظ مش��تری اس��ت .افزایش ظرفیتهای تولید،
پیشرفت فنآوری ،تنوع شدید محصوالت ،رقابت تنگاتنگ ،افزایش سطح
آگاهی مش��تریان و  ...موجب ش��ده جذب و حفظ مش��تری دغدغهی اکثر
شرکتهای صنعتی گردد [.]7
 -1-1-6اهم اهداف استراتژی توسعهی بازار

نفتی ایران ،چین با  700هزار بش��که در روز است و دیگر خریداران آسیایی
نفت کش��ورمان ،هند ،کرهیجنوبی ،ژاپن و امارات هس��تند .صادرات نفت
ایران به اروپا در ماه اوت بهبود یافته و به  835/742هزار بشکه در روز رسید
که ماه به ماه تقریباً  ۲۰۰هزار بشکه در روز رشد داشته است [.]9
ترکیه با واردات  256/258هزار بشکه در روز در ماه گذشته ،بزرگترین
خریدار نفت ایران در اروپا باقی ماند .همهی اینها در حالی است که صادرات
کش��ورمان به ژاپن همچنان روند نزولی داشت و از  366هزار بشکه در روز
در سال  2016به  43/162هزار بشکه در مرداد ماه  96کاهش یافت [.]9
ایران باید با توس��عهی بازار ،ضمن حفظ خریداران سنتی نفت خود ،طی
مذاکره با کش��ورهای کوچک اروپای��ی در بازار فروش نفتخام و میعانات
گازی خ��ود تنوع ایج��اد کند تا اگر با یکی از خریداران خود مش��کل پیدا
کرد بهس��رعت بتواند جایگزینی مناس��ب برای حفظ س��هم فروش خود در
بازار بیابد.
صادرات نفتخام ایران در ماه آوریل به دو دلیل کاهش یافته است؛ اوالً
پاالیش��گاههای ایران در حال حاضر با ظرفیت کامل کار میکنند و نفتخام
کمتری برای صادرات باقی میماند و دوم اینکه خرید نفتخام ایران توسط
چین و هند کاهش یافته است.

توس��عهی بازار یکی از اس��تراتژییهای رشد ش��رکت است که بازارهای
جدیدی را برای محصوالت و خدمات فعلی شناسایی کرده و توسعه میدهد-3-1-6 .پیشبینی سال 2018
تقاضا برای نفتخام اوپک برای سال  2018معادل  33/1میلیون بشکه در
هدف اس��تراتژی توس��عهی بازار در اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار
روز پیشبینی شده که  0/3میلیون بشکه در روز نسبت به سال  2017افزایش
هدف برای تولید و صادرات است.
خواهد داشت و قاعدتاً باید همهی صادرکنندگان از جمله ایران برای جذب
این تقاضای اضافی در بازار برنامهریزی کنند [3و.]2
 -2-1-6چشمانداز استراتژی در صنعت نفت
از میان  190کش��ور واردکنندهی نف��ت در دنیا کمتر از  10درصد آنها از
ایران نفت میخرند و این موضوع نش��ان میدهد که کشورمان در رقابت با  -2-6استراتژی نفوذ در بازار
در این اس��تراتژی ش��رکت تالش میکند محصوالت موجود خود را از
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 طریق افزای��ش فعالیتهای بازاریابی در بازارهای موجود به میزان بیش��تری
عراق تجربه میکند و این امر کاهش س��هم کشور در این بازارها را بهدنبال بفروشد.
داشته اس��ت .ایران در حال واگذاری بخشی از س��هم بازار خود در آسیا به معموالً در هنگام بازاریابی و فروش محصوالت فعلی در بازار فعلی هس��تید
عربستان سعودی و عراق است اما در عین حال سهم بازار کشورمان در اروپا نفوذ بیشتر در بازار مطرح میشود .ممکن است بازار فعلی اشباع یا رقابت در
رو به افزایش اس��ت .برخالف عربستان که استراتژی بلندمدت آن بر تثبیت آن زیاد ش��ده باش��د یا محصول فعلی ما زمان برگشت کمی داشته باشد .در
جایگاه این کش��ور در بازار آسیا متمرکز شده ،ایران استراتژی بلندمدتی در چنین مواردی ،استراتژی ما برای نفوذ در بازار چیست؟ در این نوشته چندین
بازار نفت ندارد و بر فروش نفت بهصورت روزبهروز متمرکز شده و حداکثر پیشنهاد برای نفوذ در بازار مطرح میشود:
دمدس�تترین روش؛ نف�وذ قیمت�ی :قدیمیتری��ن ترفن��د ،کاهش قیمت
س��عی میکند قراردادهای س��االنهی خود با مش��تریانش را قطعی کند [.]8
صادرات نفت ایران به چین و هند ،جمعا  ۲۸درصد کاهش یافته و از  1/754محصول جهت افزایش احتمالی جذابیت محصول و عهدهدار ش��دن چالش
میلیون بشکه در ماه مارس به  1/361میلیون بشکه در ماه آوریل رسیده است .رقابتی اس��ت .نفوذ در بازار آنقدر آسان نیست و پیادهسازی استراتژی شود
(هند بهدلیل مش��کالت پیشآمده بین دو کش��ور در توسعهی میدان گازی نیازمند تفکر زیاد است.
برنامههای تبلیغاتی :افزایش پیش��برد برای محص��ول ،برنامهای دیگر برای
فرزاد-ب ،خرید نفت از ایران را کاهش داده اس��ت) .بزرگترین مش��تری
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پی�روزی نفت�ی ای�ران در اوپ�ک :بهدنبال تواف��ق برجام و لغ��و تحریمهای
اقتصادی علیه ایران ،شرکت ملی نفت با درایت وزیر نفت و کارگزاران خود
در پ��ی گرفتن حق خود از بازار بینالملل��ی نفت برآمدند و با افزایش تولید و
صادرات ،از طریق استراتژی نفوذ و کاهش قیمتها 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 تحریمها 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 برندهی ماراتن اوپک کرد و کشورمان توانست
جایگاه سومی خود در میان تولیدکنندگان اوپک را بازپس گیرد [.]2

اس��تراتژی نفوذ در بازار جهت افزایش اس��تراتژی کش��ش در بازار است .با
این حال ممکن اس��ت روشهای س��اده و قدیمی پیش��برد در همهی زمانها
مناس��ب نباشند .بنابراین باید پیشنهادها و طرحهایی خالقانه به مشتری بدهیم
تا او عالقهمند شود.
افزایش دسترسی :اگر محصول ،کانالمحور 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 کانالهای واسطهگران و کانالهای شرکاء را یافت.
با افزایش دسترس��ی ،میتوان محصوالت را از طریق کانال واس��طهگران و
خردهفروشان در هر جایی ارائه داد و تضمین کرد که مشتری محصول را از
دس��ت نمیدهد و اطمینان دارد که هر جا برود به آن محصول دست مییابد
و این راهی مطمئن برای نفوذ در بازار است.
افزای�ش کارب�رد :با افزای��ش کاربرد یک محصول میت��وان مصرف آنرا  -3-6استراتژی توسعهی محصول
در این اس��تراتژی ش��رکت تالش میکند محص��والت جدید خود را در
افزایش داد تا به نفوذ هرچه بیش��تر در بازار دست یافت .با یافتن کاربردهای
بازارهای موجود به فروش برس��اند .یکی از مهمتری��ن چارچوبهای ارائه
جدید برای محصول میتوان مصرف آنرا افزایش داد.
جذب مش�تریان و واس�طهگران رقبا :با کاهش قیمت برای توزیعکننده در ش��ده درخصوص فعالیتهای توس��عهی محصول جدید توس��ط بوزآلن و
یک منطقهی معین و هدفگیری واس��طهگران محص��والت رقبا میتوان با همیلتون ( )۱۹۸۲ارائه ش��ده که شامل هفت مرحلهی استراتژی ،تولید ایده،
غربالگری ایده ،تحلیل کسب و کار ،توسعه ،آزمون و تجاریسازی است.
کاهش مقدار فروش محصوالت رقبا ،نفوذ خود را در بازار افزایش داد.
تشویق افراد غیرمصرفکننده به استفاده از محصول :تشویق و ترغیب افراد توس��عهی محصول فرآیندی اس��ت که در آن محصول یا خدمتی جدید به
غیرمصرفکننده به استفاده از محصول کار دشواری است و این جایی است بازار عرضه میشود [.]11
که دپارتمان بازاریابی هنر خود را نشان میدهد.
مانور در ش�رایط پرداخت :باید برای مش��تریان ش��رایط پرداخت متفاوتی  -1-3-6چشمانداز استراتژی در صنعت نفت
ایران این قابلیت را دارد که با س��رمایهگذاری در صنایع پاییندستی نفت
فراهم کرد .گزینههای متنوعی که هر کس با هر شرایطی بتواند انتخاب کند.
و گاز ،تولی��د محصوالت خود را توس��عه داده و ب��ازار جدیدی برای خود
اس��تراتژیها و تاکتیکه��ای فراوان��ی برای نف��وذ در بازار وج��ود دارد .با ایجاد کند .برای این مهم کش��ورمان سالهاس��ت س��رمایهگذاری در تولید
ای��ن حال ،زمان��ی که بهطور همزمان از چندین تاکتیک اس��تفاده میش��ود فرآوردههای نفتی و گازی را آغاز کرده و با ایجاد پاالیشگاهها و مجتمعهای
تاکتیکها بهتر عم��ل میکنند .مث ً
ال افزایش دسترس��ی محصول باید همراه پتروش��یمی محصوالت متنوعی را جهت مص��رف داخلی و همچنین جهت
با افزایش پیش��برد باشد .با افزایش پیش��برد میتوان کاربرد را افزایش داد و صادر به بازارهای خارجی تولید کرده است.
مشتریان رقبا را جذب نمود [.]10
-1-2-6چشمانداز استراتژی در صنعت نفت

نفوذ عربس�تان :تأثیر و نفوذ عمدهی عربستان در بازارهای نفت از طریق
س��ازمان کش��ورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) اس��ت که در حال حاضر
ریاست این س��ازمان را برعهده دارد .با این حال توانایی اوپک برای کنترل
قیمتها فقط با یک اش��اره و باز و بس��ته کردن س��ر لولهها رو به افول بوده
و این س��ازمان دیگر مانند س��ابق کنترل قیمتها را در دست ندارد؛ چراکه
تولیدکنندههای خارج از اوپک مانند روس��یه و اخیرا ً حفاران نفت ش��یل در
ایاالت متحدهی آمریکا تولید خود را افزایش داده و قبضهی س��هام بازار را
از دست عربستان درآوردهاند [.]2
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2-3-6سهم ایران از بازار  LNGو گاز طبیعی

تنها ش��انس کش��ورهای دارندهی ذخایر گازی دور از بازارهای مصرف،
 2عرضه و تقاضای جهانی نفت (میلیون بشکه در روز)
سال

2016

2017

2018

تقاضا

95/35

96/80

98/19

عرضه غیر اوپک

57/02

57/69

58/64

میعانات گازی اوپک و نفتهای غیر مرسوم

6/14

6/31

6/49

تقاضا برای نفت اوپک LNG

32/19

32/80

33/06
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س��رمایهگذاری جهت تولید  LNGاست .در س��الهای اخیر تجارت جهانی
رش��د خیرهکنندهای داشته و توس��عهی آن حتی فراتر از رشد بازار گاز بوده
اس��ت .کش��ورهای دارندهی ذخایر گاز که دور از بازارهای مصرف هستند
بهجز تولید  LNGهیچ شانس��ی برای حض��ور در بازار ندارند .قیمت گاز در
اروپا س��بب میشود پروژههای زیرس��اختی مانند خط لوله بهصرفه نباشد ،و
انتق��ال گاز طبیعی مایع ش��ده ( )LNGبه اروپا گزینهی م��ورد ترجیح ایران
اس��ت .طبق گزارش سال  ٢٠١٤بیپی ،ایران در سال  ٢٠١٣همچنان با 33/8
تریلیون مترمکعب  18/2درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی رتبهی نخست
را به خود اختصاص داده و روسیه با  31/3تریلیون مترمکعب و قطر با 27/4
میلیون مترمکعب در ردههای دوم و س��وم قرار دارند .در س��ال  ٢٠١٣حجم
مبادالت تج��اری گاز طبیعی جهان ب��ا افزایش  15/1میلی��ارد مترمکعبی به
 1035/9میلیارد مترمکعب در س��ال رس��ید که از این مق��دار  325/3میلیارد
مترمکع��ب مربوط به ص��ادرات  LNGو  710/6میلیارد مترمکعب مربوط به
صادرات گاز طبیعی بهوس��یلهی خطوط لوله اس��ت [ .]8در این میان روسیه
و ن��روژ بهترتیب با  211/3و  102/٤میلی��ارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی
در س��ال توس��ط خط لوله رتبههای اول و دوم جهان را در اختیار دارند .در
صادرات  LNGنیز قطر با  105/6میلیارد مترمکعب در س��ال رتبهی نخس��ت
را دارد و اندون��زی ب��ا  22/4میلیارد مترمکعب در رتب��هی بعدی قرار دارد.
در س��ال  ٢٠١٣بال��غ بر  68/6درص��د از کل ص��ادرات گاز طبیعی جهان از
طری��ق خطوط لوله و  31/4درصد آن بهصورت  LNGانجام ش��ده اس��ت.
قطر بهعنوان ش��ریک ایران در می��دان عظیم گازی پارسجنوبی ،در س��ال
 ٢٠١٣همچن��ان موقعیت خود را بهعن��وان بزرگترین عرضهکنندهی LNG
جه��ان حفظ ک��رده و به تنهایی  32/5درص��د از کل صادرات  LNGجهان
را در اختی��ار دارد ک��ه این رقم در س��ال  ٢٠١٢بالغ ب��ر  ٣١درصد بود .در
بخش صادرات گاز طبیعی توس��ط خطوط لوله نیز منطقهی خاورمیانه سهم
بسیار اندک  4/1درصدی دارد .این در حالی است که با وجود ذخایر عظیم
پارسجنوبی که میان ایران و قطر مش��ترک اس��ت روس��یه و نروژ بهترتیب
ب��ا س��هم  29/7و  14/4درصدی از صادارت گاز طبیعی جهان توس��ط خط
لوله ،گوی س��بقت را از دیگر رقیبان ربودهاند و در رتبههای اول و دوم قرار
دارند .عدم حضور ایران در بازار  LNGجهان و نیز سهم ناچیز کشورمان در
صادرات گاز طبیعی (حدود  ١٥میلیارد مترمکعب در س��ال) توسط خطوط
لوله در حالی است که هماکنون بازار گاز جهان ،چه در بخش  LNGو چه
در بخش خطوط لوله با رشد چشمگیری روبروست .شرکت سرمایهگذاری
مش��ترک توسعهی طرح یامال ال.ان.جی روس��یه پیشبینی میکند که بازار
جهانی  LNGتا سال  ٢٠١٨بهسمت کمبود و رکود پیش رود؛ موضوعی که
به روسیه کمک میکند سهم خود را در این بخش توسعه دهد .این شرکت
اعالم کرده :انتظار میرود که واردات  LNGاروپا از  ٣٨میلیون تن در س��ال
 ٢٠١٣به  ١٠٧میلیون تن در سال  ٢٠٢٥افزایش یابد و تا سال  ٢٠٢٠نیز کمبود

جهانی  LNGبه  ٥٠میلیون تن برس��د .آنه��ا میگویند :این موضوع میتواند
بازار جهانی  LNGرا تا اوایل دههی آینده از مازاد عرضهی کنونی بهس��وی
کمب��ود  LNGبکش��اند؛ مگر اینک��ه  ٩٠میلیون تن در س��ال ظرفیت جدید
صادرات  LNGتا س��ال  ٢٠٢٠احداث ش��ود .در این زمینه ایدهی س��اخت
تأسیس��ات  LNGدر ایران با اس��تفاده از گاز طبیعی فازهای پارسجنوبی به
اوایل دههی  ٨٠شمس��ی بازمیگردد .در مطالعات کلی ش��رکت ملی نفت
ایران برای حضور ایران در بازار  LNGجهان ،ش��ش طرح برای دس��تیابی به
هدف تولید ساالنهی  ٧٠میلیون تن  LNGدر سال  ٢٠١٥تعریف شده بودکه
اگ��ر این برنام��ه طبق زمانبندی اجرا میش��د هماکنون ای��ران را به جایگاه
بزرگترین صادرکنندهی گاز طبیعی مایعشدهی جهان میرساند.
این در حالی اس��ت ک��ه در حال حاض��ر ظرفیت تولید س��االنهی LNG
قطر بهعنوان مهمترین ش��ریک گازی ای��ران در پارسجنوبی به بیش از ۷۷
میلی��ون ت��ن افزایش یافته اس��ت .عالوه بر این روس��یه نیز ب��ا بهرهگرفتن از
موقعیت اس��تراتژیک خود و با توجه به بیرقیب بودن در بازار اروپا همچنان
در ص��ادرات گاز طبیعی توس��ط خطلول��ه یکهتازی میکند .با بازگش��ت
ش��رکتهای بینالمللی و س��رمایهگذاران خارجی ،ایران بهسرعت میتواند
جایگاه واقعی خود را در مبادالت بینالمللی بازیافته و بهعنوان وزنهای مؤثر
در بازار جهانی گاز طبیعی و  LNGوارد عمل شود [.]8
 -3-3-6فرآوردههای نفتی

فرآوردهه��ای نفتی موادی بس��یار پرکاربرد هس��تند که در پاالیش��گاه از
نفتخام فرآوری میشوند .پاالیشگاهها مطابق ترکیب نفتخام و درخواست
مش��تریان میتوانند فرآوردهه��ای نفتی را برای کاره��ای مختلفی فرآوری
کنن��د .بیش��ترین کاربری فرآوردهه��ای نفتی در بهدس��ت آوردن انرژی از
آنهاس��ت مانند مازوت و بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید ،نفت کوره و حاللها.
پاالیش��گاهها مواد شیمیایی دیگری نیز فرآوری میکنند .برخی پاالیشگاهها
فرآیندهای شیمیایی را برای فرآوری پالستیک و دیگر مواد پرکاربرد بهکار
میبرن��د .از آنجا که نفت چند درصد گوگرد به هم��راه دارد مقدار زیادی
گوگرد نیز بهعن��وان فرآوردهی نفتی فرآوری میش��ود .هیدروژن و کربن
بهشکل کک نفت هم میتوانند فرآورده نفتی بهحساب آیند [.]1
 -4-3-6فرآوردههای پتروشیمی

صنایع پتروشیمی بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآوردههای شیمیایی
را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید میکند.
امروزه فرآوردههای نفتی عالوه بر مصرف در زمینهی س��وخت وس��ایل
نقلیه نیز روغن موتور و  ،...در تهیهی بس��یاری از قطعات مورد نیاز س��اخت
وس��ایل نقلیه ،نقش ارزن��دهای دارد .فرآوردههای نفتی در تهیهی س��وخت
موشکهای هدایتکننده ،سفینههای فضایی و ماهوارهها و حتی در ساخت
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با اینحال از میان آن غولها شرکتهایی 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 کهباید هنگام اتخاذ تنوع
مدنظر قرار گیرند [.]13

بس��یاری از قطعات داخلی آنها کاربردی اساس��ی دارند .مادهی اولیه بیشتر
داروها و آنتیبیوتیکها از ترکیبات نفتی مشتق میشود.
محصوالت عمدهای که توس��ط واحدهای صنایع پتروش��یمی ایران تولید
میش��وند عبارتند از :کودهای شیمیایی ،اوره ،فسفات دیآمونیم ،کودهای
مخلوط نیترات آمونیم ،مواد اولیهی پالس��تیک ،پی.وی.س��ی و دی.او.پی،
مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک ،اسید کلریدریک ،آمونیاک ،گوگرد -1-4-6 ،چشمانداز استراتژی در صنعت نفت
این استراتژی نیاز به ساز و کار و شرایطی دارد که مخصوص شرکتهای
دوده و ....
خوراك مصرفي مجتمعهاي پتروش��يمي ،با توجه به نوع فرآيندهاي آنها خصوصی اس��ت و در حال حاضر بهنظر نمیرسد صنعت نفت ایران بهدلیل
متفاوت اس��ت و شامل گاز شيرين ،گاز ترش ،نفتاي سبك و سنگين NGL،ماهیت دولتی قادر به انجام چنین روشهایی باشد.
و  LPGو خاك فسفات ميشود [.]12
 -4-6استرات ِژی تنوع

در این اس��تراتژی ش��رکت تالش میکند محص��والت جدید خود را در
بازاره��ای جدید به فروش برس��اند .زمانیکه س��ازمان ب��ا افزایش رقابت و
ریسک مواجه باشد پیشنهاد میشود اقدام به متنوع کردن سرمایهگذاریهای
خود کند و بهجای تکمحصولی ش��دن ،در چند زمینهی مختلف محصول
ارائه کند [.]11
وابستگی به فروش یک محصول دغدغهی مستمر برای بسیاری از مدیران
و صاحبان کس��ب و کار ایرانی اس��ت .اینگونه کس��ب و کارها معموالً با
ارائهی محصولی موفق به بازار ش��روع میشوند و در دورهی آغاز هم رشد
سریعی دارند .اما با گذشت زمان دچار کاهش رشد فروش و به ثبات رسیدن
یا حتی کاهش فروش میشوند.
چنین کاهشهایی میتوانند به دالیل مختلفی مثل ظهور رقبای تازهوارد،
اش��باع ب��ازار ،ورود محصوالت جایگزین ی��ا کاهش تقاض��ا در اثر رکود
اقتصادی باش��ند .تنوع معموالً جزو نخس��تین ایدههایی است که برای پاسخ
بدین وضعیت ارائه میش��ود .با وجود اینکه معموالً عالقه به رشد ،انگیزهی
ایجاد تنوع در کس��ب و کار اس��ت ،دیده میشود که ش��رکتهایی هم در
دورهی رکود یا بحران به سراغ تنوع میروند [.]13
اس��تراتژی تنوع در دهههای  ۶۰و  ۷۰میالدی در ش��رکتهای چندملیتی
رش��د خارقالعادهای داش��ت .این ش��رکتها که اکثرا ً بهصورت گروههای
صنعتی فعالیت میکردند به ماندن در طیف یک صنعت اکتفا نکرده و وارد
صنایع کام ً
ال متفاوتی شدند .هنوز هم بقایای غولهایی که از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد در سبد محصوالتشان پیدا میشود باقی مانده است.
به قولی در آن زمان ش��رکتهای نفتی به تولید ماشینحساب رو آوردند
و ش��رکتهای تولید سیگار وارد صنعت بیمه شدند .برای اکثر شرکتهایی
که دس��ت به این قمار زدند ،نتیجه باخت بود .بعد از رکود اوایل دههی ۸۰
نظرات از این اس��تراتژی برگشت و ایدهی استراتژی رقابتی که بر تمرکز بر
شایستگی اصلی تأکید داشت جایگزین آن شد.
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 -5-6استراتژی ادغام عمودی پیشرو

در اس��تراتژی ادغام عمودی پیش��رو یا اس��تراتژی یکپارچهی رو به پایین
س��ازمان س��عی میکند کانالهای توزیع محصوالت خ��ود را تحت کنترل
درآورد [.]11
در م��دل عمودی این مدل ق��رارداد ادغام و تملک ،ش��رکتهای ذینفع
به س��راغ عقد قرارداد و همکاری میان ش��رکتهای باالدستی و پاییندستی
میروند .منطق حاکم بر این رفتار ،تأمین امنیت تقاضای محصوالت اس��ت.
از طرف��ی دیگر همکاریهای باال به پایی��ن و پایین به باال در طول زنجیرهی
ارزش مزایای مختلفی برای هر دو شرکت پاییندستی و باالدستی دارد [.]14
 -1-5-6چشمانداز استراتژی در صنعت نفت

فروش باثبات نفت اهمیت بسیاری برای صنعت نفت کشور دارد تا بتواند
در این بازار بهش��دت رقابتی هم تولید و ف��روش خود را افزایش دهد و هم
س��رمایهی الزم برای سرمایهگذاریهای ضروری در زیرساختهای صنعت
را بهدس��ت آورد .بنابراین با استراتژی عمودی پیشرو و انجام سرمایهگذاری
در صنایع پاییندس��ت مانند پاالیشگاه ،مجتمعهای پتروشیمی و سایر صنایع
مرتبط میتواند از مزایای ارزش افزودهی بهوجود آمده استفاده کند و کشور
را در مس��یر توس��عهی صنعت نفت به روندهای منطقی موجود در بازارهای
بینالمللی نزدیکتر کند.
تعدادی از کش��ورهای تولیدکنندهی نفت مانند عربس��تان و روس��یه این
اس��تراتژی را آغاز ک��رده و از مزایای فراوان آن بهرهمند ش��دهاند و از این
طریق نیز مش��تریان وفاداری برای خود یافتهاند که در ادامه نمونههایی از آن
ارائه خواهد شد.
سرمایهگذاری سنگین اس��تراتژی ادغام عمودی ،تصمیمی گرانقیمت و
پرهزینه و نیازمند اس��ت و اجرای موفقیتآمیز این استراتژی برای شرکتها
دشوار است.
برخ��ی از بهترین مثالها از ادغ��ام عمودی در ش��رکتهای نفتی وجود
داشته است .در دهههای  70و  80میالدی بسیاری از شرکتهایی که پیشتاز
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اکتشاف و استخراج نفت بودند تصمیم گرفتند پاالیشگاههای پاییندستی و
ش��بکهی توزیع را بهدست آورند .ش��رکتهایی نظیر رویالداچشل و بیپی
اق��دام به کنت��رل تمامی مراحل پیچی��دهی آوردن یک قط��ره نفت از محل
اس��تخراج (دریای شمالی آالسکا) به باک سوخت خودروها کردند .ایدهی
ادغ��ام عمودی ،از ش��عار یک گام جلوتر ش��رکت کامپیوتری دل (یکی از
موفقترین شرکتهای دههی  90میالدی) گرفته شده است [.]1
حضور فیزیکی در بازارهای هدف و سرمایهگذاری مستقیم در حوزههای
مصرفکنندهی محصوالت صادراتی کش��ورمان قطع��اً رویکردی مطلوب
برای امنیتبخشی به صادرات محسوب خواهد شد.
در این خصوص؛ وزیر نفت اظهار داش��ته :هنوز در شرایط سرمایهگذاری
در خارج از کش��ور برای س��اخت طرحهای جدید نیستیم؛ چرا که در حال
حاضر در این زمینه کش��ور س��رمایهپذیر بهش��مار میرویم .اما خرید سهام
میتواند در دس��تور کار باشد .وی اضافه کرد :البته خرید سهام نباید توسط
ش��رکت ملی نفت ی��ا پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی انجام ش��ود؛ بلکه
بخ��ش خصوصی میتواند با پش��توانهی صندوق توس��عهی ملی به این اقدام
دست بزند [.]15
 -2-5-6تحلیل هزینه-فایدهی خرید سهام پاالیشگاهها

در حال حاضر حمایت از بازارهای مصرف صادراتی یکی از رویکردهای
اجرایی مهمی بهشمار میآید که امنیت بازار هدف را تضمین کرده و حضور
کش��ور صادرکننده را توجیهپذیر جلوه میده��د .هماکنون بدین منظور دو
رویک��رد اصلی یعنی اعطای اعتبار خریدار از س��وی کش��ور صادرکننده و
سپس س��رمایهگذاری در صنایع پاییندس��تی و مصرفکنندهی محصوالت
صادراتی در بازار هدف در دست بررسی و اجراست.
در خصوص اعتبار خریدار ،بانک توس��عهی ص��ادرات گامهای بزرگی
برداش��ته که اعطای اعتبار خریدار به بانک البالد عراق را میتوان نخس��تین
گام در این مس��یر بهشمار آورد .اگرچه هنوز هم تالشها برای گسترش این
رویکرد حمایتی از صادرات ادامه دارد.
ب��ا توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز کش��ورمان ،یکی از رویکردهایی که
میتوان��د ص��ادرات نفتخام یا میعانات گازی از کش��ورمان را به مس��یری
دائم��ی و امن بدل س��ازد ،س��رمایهگذاری در صنایع پاالیش��گاهی و حتی
پتروش��یمی در سایر کشورهای جهان است .در س��الهای اخیر این رویکرد
اجرای��ی در اندونزی پیگیری ش��د و هماکنون نیز ش��واهدی از تمایل ایران
برای س��رمایهگذاری در پاالیشگاههای دیگر کشورهای جهان مثل آفریقای
جنوبی در دسترس است.
عربس��تان س��عودی بهعنوان یکی از مهمترین رقبای دیرین ایران در بازار
نفت مدتهاست بهکمک منابع مالی کالن خود در کشورهای اسالمی اقدام
به ایجاد پایگاههای اقتصادی گوناگونی کرده که پاالیشگاه یکی از این قبیل

سرمایهگذاریهاست .س��رمایهگذاری در پاالیشگاههای سایر کشورها برای
ایران معاملهای برد-برد محس��وب میش��ود .زیرا از یکسو بازاری دائمی و
امن را برای تولید و صادرات نفتخام ایران ایجاد کرده و از س��وی دیگر به
ارزآوری مطلوبی منجر خواهد ش��د که میتواند فضا را برای حضور بیش��تر
و گستردهتر سرمایهگذاری کشورمان در سایر کشورهای جهان ایجاد کند.
این در حالی اس��ت که فاز 1-پاالیشگاه ستارهی خلیجفارس وارد مدار شده
و در صورت اجرایی شدن کامل آن ،میتواند 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 هماکنون باید بهدنبال ایجاد بازارهای مصرف
جدیدی برای صادرات بیشتر نفتخام و البته فرآوردههای نفتی بود که یکی
از مؤثرتری��ن رویکردهای اجرای��ی برای ورود به ب��ازار فرآوردههای 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 فرآوردههای نفتی
فراهم آورد .هرچند بس��یار نیازمند مدیریت این فرآیند هس��تیم .زیرا ش��اید
چنین تجربهای 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 میتواند
راهگشای فعالیتهای بسیاری باش��د؛ اگرچه جاده صافکن حضور بخش
خصوصی را باید بدنهی تصمیمسازی و اجرایی دولت بهشمار آورد.
نکتهی دیگر ،صادرات فرآوردههای گازی به س��ایر کشورهاس��ت؛ زیرا
افزای��ش حج��م تولید گاز طبیع��ی از میدان مش��ترک پارسجنوبی موجب
افزایش تولید روزانهی گاز طبیعی کشور به بیش از  1100میلیون مترمکعب
در روز خواهد ش��د که پس از پوشش کامل تقاضای داخلی ،نیازمند ایجاد
بازاری برای مص��رف صادراتی خواهد بود .مکانیزمهای صادراتی بهکمک
مایعس��ازی گاز یا ص��ادرات میعانات گازی (در ص��ورت وجود در آینده)
مواردی هس��تند که میتوانند زمینهی هم��کاری اقتصادی جدیدی را فراهم
آورند؛ هرچند این رویکرد اما و اگرهای خاص خود را دارند [.]15
یدهند؟
 -7رقبای ایران چگونه سهم خود را در بازارها افزایش م 

هرچند صادرات نفت ایران در پس��ابرجام مسیر رو به رشدی را طی کرده
ام��ا نبود اس��تراتژی بلندمدت بازاریاب��ی ،آیندهی صادرات نفت کش��ور را
تهدید میکند .این در حالی است که رقبا با استفاده از روشهایی مثل خرید
س��هام پاالیشگاه ،فروش س��هام ش��رکتهای نفتی خود ،انعقاد قراردادهای
بلندمدت س��رمایهگذاری در میادین نفتی ،تأمی��ن مالی بهازای فروش نفت،
س��رمایهگذاریهای مش��ترک و اس��تفاده از ش��یوههای نوین بازاریابی مثل
پوشش ریسک ،روابط اس��تراتژیکی با مصرفکنندگان نفت ایجاد کرده و
فروش نفت خود در آینده را تضمین میکنند .رونق صنعت نفت و گاز شیل
در آمریکای ش��مالی و بهویژه ایاالت متحده ،س��اختار بازار را تغییر داده و
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تعادل مبانی بازار (عرضه و تقاضا) را بههم زده است .عرضهی بیش از تقاضا
موجب رقابتی جدی بین تأمینکنندگان اصلی نفت و گاز بر س��ر سهم بازار
ش��ده و تولیدکنندگان عمدهی 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 سالهای 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
روشهایی س��هم هرچه بیشتری را از این بازار کسب کنند و آیندهی فروش
نفت خود را تضمین کنند.
در دههی آینده آس��یا بیش��ترین رش��د تقاضا برای نفت را خواهد داشت
و رش��د مصرف و تقاضا برای نفت و سایر س��وختهای فسیلی در منطقهی
اتحادیهی اروپا در آینده کاهش مییابد .از اینرو بهدست آوردن سهم بازار
در آسیا برای تولیدکنندگان نفت در بلندمدت مهم است.
چی��ن ،کرهیجنوب��ی ،هند و ژاپ��ن بزرگترین متقاضیان نفت در آس��یا
هستند .چین و هند بهدلیل رشد زیاد تقاضای جهانی نفتخام برای کشورهای
صادرکننده نفت از اهمیت بیش��تری برخوردارند .مصرف نفتخام چین در
هفت ماههی ابتدای س��ال  ۷/۸درصد ( ۹۰۰هزار بش��که) رش��د داش��ته و به
 ۱۲/۴۲میلیون بش��که در روز رسیده اس��ت .از اینرو میتوان گفت حدود
نیمی از رشد تقاضای جهانی برای نفتخام از ابتدای سال به این کشور تعلق
داشته است.
ب��ه گفتهی آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میش��ود تقاضای نفت هند
با افزایش  ۲۰۰هزار بش��کهای به  ۴/۵میلیون بش��که در روز برس��د .که این
میزان رش��د تقریباً حدود  ۱۵درصد از کل رش��د تقاضای جهانی در س��ال
 ۲۰۱۷اس��ت .پیشبینی میش��ود این کش��ور تا س��ال  ۲۰۴۰به بزرگترین
مصرفکنندهی نفتخام جهان مبدل شود.
ایاالت متحده ،عربس��تان سعودی و روس��یه بهطور خاص تالش میکنند
س��هم بازار بلندمدت خود در آسیا را بهدست آورند .این در حالی است که
ایران سهم بازار خود در این منطقه را به ویژه از ژانویه  ۲۰۱۷از دست داده و
در عوض سهم خود در اتحادیه اروپا را بهدست آورده است.
خرید سهام پاالیشگاه ،امضای قراردادهای سرمایهگذاری درازمدت (که
شامل قراردادهای خرید نفت است) و توافقنامهی نفت برای کاال یا خدمات
بهج��ای فروش نفت را میتوان از اس��تراتژیهای بازاریابی در درازمدت نام
برد.

سال  ۲۰۱۶نیز روسیه با رشد  ۲۵درصدی ،صادرات خود به چین را به ۱/۰۵
میلیون بشکه در روز رساند .در حالی که صادرات عربستان به این کشور تنها
 ۰/۹درصد رشد کرد و به  ۱/۰۲میلیون بشکه در روز رسید .عربستان در سال
 ۲۰۱۰قرارداد س��اخت خطلولهای برای صادرات نف��ت را با چین به امضاء
رساند و برای اولین بار در ژانویهی  ۲۰۱۴از 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 میکند [.]14
واگذاری بخش��ی از س��هام بزرگترین شرکت نفتی روس��یه به شرکت
تج��اری چینی (ش��رکت  )CEFC China Energyاقدامی اخیر این کش��ور
است که س��بب میشود که این ش��رکت س��االنه  ۴۲میلیون تن ( ۸۳۰هزار
بشکه در روز) نفتخام تولیدی روسیه را در اختیار داشته باشد .این موضوع
میتواند کار بازاریابی را برای روس��یه آس��انتر کند و سهم این کشور را از
بازار نفت چین افزایش دهد [.]14
 -2-7خرید سهام پاالیشگاه آسار هند

خری��د پاالیش��گاه یک��ی از ش��یوههای رای��ج بی��ن کش��ورهای بزرگ
صادرکنن��دهی نف��ت جهت ایج��اد تقاضای پایدار اس��ت .عربس��تان خرید
پاالیش��گاه در بازار آس��یا را از دههی  ۹۰میالدی با خرید سهام پاالیشگاهی
متعلق به ش��رکت سانگیانگ در کرهیجنوبی آغاز کرد .در سالهای اخیر
روس��یه نیز توجه ویژهای به بازار آسیا داشته که خرید سهام پاالیشگاه آسار
هند یکی از مهمترین و استراتژیکترین این اقدامات در بازار نفت محسوب
میش��ود .تقریباً حدود یکس��ال قبل و پس از مذاکرات��ی طوالنی ،قرارداد
خرید  ۹۸درصد از س��هام پاالیشگاه آسار هند توسط روسنفت و شرکایش
به ارزش  ۱۲/۹میلیارد دالر نهایی شد و از این طریق روسیه  ۴۰۰هزار بشکه
از بازار نفت هند را از آن خود کرد [.]14

 -3-7توافق اکتشاف نفت در سیبری

ش��رکت روس نف��ت و یک ش��رکت خصوص��ی چینی برای اکتش��اف
مش��ترک نفت و گاز در منطقهی سیبری روس��یه به توافق دست یافتند .این
ق��رارداد همچنین هم��کاری در زمینههایی مثل پاالیش نفت ،پتروش��یمی و
تجارت فرآوردههای نفتی را ش��امل میشود .این ش��رکت روسی همچنین
برای افزایش عرضهی مس��تقیم نفتخام به چین ،با ش��رکت سیئیافسی
قرارداد امضا کرد .قبل از این نیز روس��یه اکتشاف و تولید از سه میدان نفتی
واقع در منطقهی س��یبری را به کنسرسیومی از ش��رکتهای هندی از جمله
 -1-7فروش سهام روسنفت به چین
روس��یه در یک سال اخیر بهش��کل قابلتوجهی صادرات خود را به بازار  ONGCس��پرده بود .بهطوریکه این شرکتها در سال گذشته مجموعاً ۵/۴
آس��یا افزایش داده اس��ت .چی��ن مهمترین بازار نفت این کش��ور در آس��یا میلیارد دالر در این میادین سرمایهگذاری کردند [.]14
محس��وب میش��ود .صادرات نفت روس��یه به چین در ماه جوالی در حالی  -4-7عربستان به مقابله با روسیه میرود
مجموع��هی اقدام��ات روس��یه و تواف��ق نفتی ب��رای کاهش تولی��د موجب
برای چهارمین ماه متوالی بیش از صادرات نفت عربستان به چین بوده که در
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کاهش صادرات نفت عربس��تان از جمله به کش��ورهای آسیایی شده است .مث ً
ال با فرض ثابت بودن این مقدار ،فروش  ۵درصد از سهام این شرکت بهمعنای
ص��ادرات نفت عربس��تان به چین در چند م��اه اخیر رو به کاهش اس��ت .اخیرا ً در اختی��ار خریداران قرار گرفتن  ۵۰۰هزار بش��که از تولی��د روزانهی نفت
خالد الفالح؛ وزیر نفت و انرژی عربس��تان س��عودی به رویت��رز گفته که ظرف عربستان است [.]14
شش ماه آینده آرامکو قرارداد سرمایهگذاری با دومین شرکت بزرگ پاالیشی
چین ( )PetroChinaرا نهایی خواهد کرد .گفته میش��ود بر اساس این قرارداد  -7-7افزایش سهم عراق در بازار آسیا
عراق دیگر کش��وری است که طی چند ماه گذش��ته صادرات خود را به
آرامکو یک تا  1-۱/۵میلیارد دالر در پاالیش��گاهی در اس��تان یونان با ظرفیت
بازار آس��یا افزایش داده است .با این حال بررسیها نشان میدهد این کشور
پاالیشی  ۲۶۰هزار بشکه در روز سرمایهگذاری خواهد کرد.
عالوه بر این آرامکو  ۲۵درصد س��هام پاالیش��گاهی در ایالت فوجیان با نیز مانند ایران از روشهای استراتژیک منتهی به بازاریابی بلندمدت استفاده
ظرفیت پاالیش��ی  ۲۴۰هزار بش��که و  ۳۷/۵درصد از سهام دو پاالیشگاه (هر نمیکند .از اینرو احتمال میرود در آینده صادرات نفت این کشور به آسیا
یک به ظرفیت  ۴۰۰هزار بش��که) یکی در ایالت یانبو و دیگری در ربیق که کاهش یابد .مث ً
ال عراق صادرکنندهی برتر در بازار نفت هند شده و عربستان
متعلق به شرکت سانیوپک است را در اختیار دارد .همچنین شرکت سعودی سعودی را در این بازار پشت سر گذاشته است.
اما مس��ؤالن نفتی عراق در ماههای اخیر از بررس��ی شیوههای نوینی برای
آرامکو با ش��رکت  Chineseبرای ساخت پاالیش��گاهی در ایالت نورینکو
به توافق رس��یده اس��ت .عربستان سعودی در دههی گذش��ته سرمایهگذاری فروش نفت خبر دادهاند که میتواند بازار نفت این کش��ور را توس��عه دهد.
س��نگینی در ان��رژی و پتروش��یمی چی��ن انجام داده اس��ت .در ای��ن اواخر عراق در حال بررس��ی برنامهای اس��ت که بر اس��اس آن ،بخش��ی از تولید
س��رمایهگذاریهای پایین دس��تی اصلی آرامکو همگی ب��ر افزایش حضور نف��ت خود را در بازار آتی نفت پیشفروش ( )hedgeو با اس��تفاده از آن از
عربس��تان در بخش پاییندس��تی چین و عمدتاً بهرهبرداری از تقاضای چین درآمده��ای دولت در برابر کاهش قیمت نفت محافظت کند .ش��رکتهای
نفتی اروپایی مثل شل و بیپی و همچنین تولیدکنندگان نفت شیل از پوشش
برای نفت و محصوالت نفتی متمرکز بوده است.
عالوه بر چی��ن ،آرامکو همچنی��ن بهدنبال س��رمایهگذاری هفت میلیارد ریسک برای فروش نفت خود اس��تفاده میکنند .اما چنین شیوهی بازاریابی
دالری در پاالیشگاههای مالزی است .با نهایی شدن این قرارداد با پتروناس ،بین ش��رکتهای ملی نفت چندان متداول نیس��ت .قب��ل از عراق ،مکزیک
عربستان تأمینکنندهی دوسوم از نفتخام پاالیشگاه در حال ساختی خواهد ساالنه  ۱۰۰میلیون 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 اینگون��ه اقدامات
ش��د که پیشبینی میش��ود در س��ال  ۲۰۱۹وارد مدار تولید ش��ود .عربستان
س��عودی امس��ال بخشی از س��هام پاالیش��گاهی در ایاالت متحدهی آمریکا زدهاند که ایران نهتنها بهجز ایجاد جذابیت قیمتی هیچ راهکار دیگری برای
متعلق به ش��رکت رویالداچش��ل را خریداری کرده است .با اینحال تالش بازاریابی نداش��ته ،بلکه با وقوع اختالفاتی با هند (بهعنوان یکی از مهمترین
این کشور برای سرمایهگذاری در کرهیجنوبی ،ژاپن ،چین و اندونزی برای مشتریان نفت کشورمان) ،بخشی از بازار نفت خود را نیز از دست داده است.
افزایش سهمش در بازار آسیا نیز کام ً
در ح��ال حاضر تنها راه��کاری که امید میرود در آینده ش��رایط بازاریابی
ال مشهود است [.]14
ایران را بهتر کند ،انعقاد قراردادهای بلندمدت جذب سرمایه در میادین نفتی
کش��ور اس��ت .البته این موضوع نیز منوط به بازی دادن شرکتهای آسیایی
 -5-7صندوق  20میلیارد دالری پکن و ریاض
عربستان با چین برای تشکیل صندوق سرمایهگذاری به ارزش  ۲۰میلیارد در توسعهی میادین نفتی ایران است]14[ .
دالر به توافق رس��یده است .هدف از تشکیل این صندوق سرمایهگذاری در
زیرساختهای تأمین انرژی و معادن است و درآمد آن بین دو کشور بهطور  -8حضور در بازارهاي مصرف
دفاتر فروش :موافقين وجود دفاتر شركت ملي نفت ايران در خارج از كشور،
مساوی تقسیم میشود [.]14
با اشاره به اثر گفتگوهاي رو در رو ،ضرورت دسترسي به اطالعات غيرمكتوب
و منتشر نشده ،اختالف ساعت بين ايران و بازارهاي نفت و  ...وجود اين دفاتر را
 -6-7فروش سهم آرامکو به چین
عربستان قرار است در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حدود ضروري ميدانند .در مقابل ،مخالفين استدالل ميكنند كه با توجه به پيشرفتهاي
 ۴۹درصد از سهام آرامکو را ظرف ده سال آینده به فروش رساند .عرضهی قابلتوجه فنآوری اطالعات و دسترسي به ابزارهاي ارتباطي مدرن و پيشرفته مثل
اولیهی آرامکو که پنج درصد از کل این ش��رکت خواهد بود در سال  ۲۰۱۸اينترنت ،ضرورت حضور فيزيكي در خارج از كشور منتفي شده است .همچنين
انجام خواهد ش��د و برآورد شده حدود ۱۰۰میلیارد دالر ارزش داشته باشد .گروهي معتقدند كه دفاتر بهجاي ايفاي نقش اطالعاتي ،ارتباطي و بازاريابي ،وارد
در حال حاضر تولید نفت عربس��تان حدود  ۱۰میلیون بش��که در روز است و حيطهی فروش و انعقاد قرارداد نيز شدهاند.
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مقاالت علمی  -پژوهشی

شركتهاي ثبت شده در خارج از كشور :شركت ملي نفت ايران جهت
ايجاد قابليت تحرك و مانور بيش��تر در بازار نفت به دور از محدوديتهاي
ش��ركتهاي مل��ي و دولتي ،اقدام به ثبت ش��ركتهايي مثل نيكو ()NICO
و ش��اخهی خدمات��ي آن ( )NTSدر خارج از كش��ور کرده اس��ت .بيش��تر
مصاحبهش��وندگان وجود اين شركتها را فينفس��ه مفيد ميدانند اما تقريباً
تمام��ي صاحبنظران و آگاهان خارج از سيس��تم بازارياب��ي نفت ايران ،بر
اين عقيدهاند كه اين ش��ركتها با استفاده از رانت و ارتباطات ويژه فعاليت
ميكنند و اگر قرار باش��د عملكرد آنها با حذف اين رانتها ارزيابي ش��ود
ميتوان گفت كه تا كنون موفق نبودهاند.
ذخيرهس�ازي نف�ت در مخ�ازن خارج از كش�ور :ش��ركت ملي نفت
اي��ران مخازني را در برخي بازارهاي مهم نفتخام در اختيار دارد .مديران
مربوطه معتقدند كه اين مخازن قابليت تحرك و پاس��خگويي به مشتريان
را فراه��م ميكند اما گروهي ديگر بر اي��ن عقيدهاند كه خالي يا پر ماندن
اين مخازن به مفهوم اعالم ش��رايط ش��ركت ملي نفت ايران به مشتريان و
افزودن بر قدرت چانهزني آنهاس��ت .ضمن اينك��ه در مواقع ركود بازار،
ذخيرهسازي نفت در بازارهاي مصرف باعث تضعيف بيشتر بازار ميشود.
برخي از مطلعان نيز اظهار ميدارند كه برخي مواقع ممكن اس��ت مخازن
ماهه��ا پر يا خالي بمانند كه به نوعي تحميل هزينههاي گزاف انبارداري بر
كشور بهشمار ميرود [.]6
 -9سرمايهگذاري در بازارهاي درحال رشد

در س��الهاي قبل از انقالب ،اي��ران در صنايع پاييندس��تي برخي مناطق
عمدهی مصرف سرمايهگذاريهايي را انجام داده بود که برخي سياستهاي
غلط و غيراصولي سالهاي بعد ،باعث از دست رفتن آنها شده است .درحال
حاضر بيش��تر كارشناس��ان معتقدند كه ايران بايد با شناس��ايي بازارهايي كه
آيندهی رو به رش��دي دارند در اين مناطق سرمايهگذاري كرده و براي خود
پايگاه ايجاد کند.

-10مشكالت مالي و اعتباري

برخي از مديران بازاريابي و فروش نفت ،ضرورت پيروي از سياستهاي
تعیین شده براي شركتهاي دولتي را از عوامل اساسي كاهش قدرت مانور
و انعطافپذيري ش��ركت ملي نفت ايران ميدانند .گروهي از كارشناس��ان
مس��ائل نفت و ان��رژي نيز معتقدند كه سياس��تهاي سيس��تم بانكي و مالي
كش��ور باعث ضربه خوردن به بازاريابي و فروش نفت شده است .اين گروه
عقيده دارند كه ش��ركت ملي نفت ايران بايد بتواند به پشتوانهی داراييها و
سرمايههاي خود ،به جذب اعتبار و سرمايه از دنيا اقدام كند [.]6
نتیجهگیری

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 بینالمللی ،شرکت ملی نفت
ایران باید برای افقهای کوتاهمدت و بلندمدت خود استراتژیهای متفاوت
بازاریابی اتخاذ کند .در کوتاهمدت اس��تفاده از اس��تراتژیهای توس��عهی
بازار و نفوذ در بازار میتواندکارگش��ا باش��د .یعنی ضمن حفظ خریداران
س��نتی نفت ،از طریق مذاکره با کش��ورهای کوچک اروپایی و آسیایی در
ب��ازار فروش نفتخام و میعانات گازی خ��ود تنوع ایجاد کند و همچنین با
فراهم کردن ش��رایط پرداخت متفاوت برای مشتریان ،سهم خود را در بازار
بینالمللی افزایش دهد.
در بلندمدت نیز اس��تفاده از اس��تراتژیهای توس��عهی محص��ول و ادغام
عمودی پیش��رو میتواند آیندهی بازار نف��ت ایران را تضمین کند .بهعبارتی
کش��ورمان باید با س��رمایهگذاری در صنایع پاییندس��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 ،سرمایهگذاری در صنایع پاالیشگاهی
و حتی پتروش��یمی در سایر کشورهای جهان یکی از رویکردهایی است که
میتوان��د ص��ادرات نفتخام یا میعانات گازی از کش��ورمان را به مس��یری
دائمی و امن بدل سازد.
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