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  متانول با استفاده پتروشيمي گيري توان رقابتي اندازه
  1از سيستم فازي
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  چكيده
رويكرد مشخص نبود يكي از اركان اين مشكل، . استپذيري  از مشكالت مهم صنعت عدم رقابت

متانل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران انجام شده  ي وزهحدر  پژوهشاين . پذيري است رقابت
متانل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، ابتدا مدلي  ي حوزهگيري توان رقابتي اندازه براي. است

هاي تحليل  سپس با استفاده از تكنيك. دارداصلي  ي حوزهمفهومي توسعه داده شده است كه سه 
سپس . يافته اين مدل با چندبار اصالح و تعديل به تأييد رسيدمعادالت ساختار سازي مدلعاملي و 

سپس . مورد بررسي قرار گرفته و تأييد شد دوبارههاي بيزين، سازي شبكهبا استفاده از مدل
هاي در ادامه داده. ، يك سيستم فازي طراحي شددو تكنيك فوقبراساس دانش ايجاد شده توسط 

) شركت فناوران و زاگرس(نايع پتروشيمي ايران متانل شركت ملي ص ي حوزهمربوط به 
، مشخص از اين كار پژوهشيطبق نتايج . شده و توسط سيستم فازي تحليل شده استگردآوري 

ديگر رويكرد اين  عبارتبه. توان رقابتي شركت صنايع پتروشيمي ايران وابسته به منابع استشد، 
  .شركت رويكرد مبتني بر منابع ورودي بنگاه است

  
  

معادالت  سازي مدل، اكتشافي م فازي، تحليل عامليتسيس، بنگاه پذيري رقابت: كليدي هايواژه
  هاي بيزينسازي شبكهمدل، ساختاريافته

  
  
  
  Email: hsafari@ut.ac.ir                              نويسنده مسئول ∗
  .اي با همين عنوان در دانشكده مديريت دانشگاه تهران استنامه دكتر اين مقاله خروجي پايان. 1
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 مقدمه. 1
گيري كاربهاند كه درك درستي از زمان و جايگاه  هايي موفق در ادبيات مديريت، شركت

چه مديران از كاربرد مناسب ديگر چنان عبارتبه. هاي مختلف خود داشته باشندسرمايه
پذيري استفاده كنند، نتايج  ايش توان رقابتهاي خود در جهت افز ها در شركتسرمايه

توان در قالب چندين ها را مياين سرمايه. مراتب بهتر خواهد شدهها بكليدي عملكرد آن
مورد سرمايه فرآيندي، سرمايه سازماني، سرمايه تكنولوژي، سرمايه مالي، سرمايه معنوي، 

قابل طرح اي كه  مسئلهاما . ]25[ ]27[ ]13[معرفي نمود... سرمايه نوآوري، سرمايه مشتري و 
پذيري ناشي از استفاده درست  توانند توان رقابت ها چگونه مي اين است كه شركتاست، 

چارچوبي را متشكل  ]9[بركلي و همكارانش . هاي خود را اندازه بگيرنداز مجموعه سرمايه
عنوان رويكرد  تحتاز سه عنصر عملكرد رقابتي، پتانسيل رقابتي و فرآيندهاي مديريتي 

پذيري در يك بنگاه معرفي  گيري بررسي رقابتبراي اندازهعملكرد  -فرآيند -دارايي
اين . دانندپذيري را وابسته به منابع بنگاه مي ان نيز رقابتنظر اما بعضي از صاح. كند مي

مان ها بر نقش عوامل داخلي سازآن. بينند مي 1قابليتمنابع يا رويكرد را رويكرد مبتني بر 
در  . ]12[ ]19[ ]13[ ]28[ ]24[ ]10[ ]8[ ]15[ ]26[ ]11[ بر توان رقابتي سازمان تأكيد دارند

توان رقابتي يك بنگاه را بيشتر  ]21[ليو و همكاران،  و  ]25[ پورتر كنار اين دو ديدگاه،
اميده اين رويكرد نيز رويكرد مبتني بر بازار ن. دانندتحت تأثير جايگاه بنگاه در بازار مي

گيري توان براي اندازه 1999در سال  وان برنو  1950در سال  2اما شومپتر. شده است
به اين رويكرد نيز رويكرد مبتني بر . اندهاي مربوط به دانش استفاده كردهرقابتي از بحث

  .گوينددانش مي
ها كتشرگيري توان رقابتي بنگاه، هنوز خيلي از با توجه به تعدد رويكردها در اندازه

اين مسئله گريبانگير . گيري توان رقابتي خود با يكي از اين رويكردها نيستندقادر به اندازه
 يمسئله بنابراين. هاي مختلف از جمله شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران نيز است شركت

گيري  ابزار و روش مناسب براي اندازه: د كهشو به اين صورت بيان مي پژوهشاصلي اين 
) پذيري رقابت(توان رقابتي و  ايران كدام است؟ يقابتي شركت ملي صنايع پتروشيمتوان ر

   متانل چقدر است؟ ي حوزهشركت صنايع پتروشيمي ايران در 

                                                           
1. Rsource Based View 
2. Schumpeter 
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   پژوهش هايالاهداف و سؤ. 2
گيري توان رقابتي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در اندازه پژوهشهدف اصلي اين 

  :نظور اهداف فرعي زير تعريف شده استم به اين. متانل است ي حوزه
 شناسايي عوامل اثرگذار بر توان رقابتي بنگاه •
 پذيريتدوين مدل مفهومي مرتبط با رقابت •
  متانل ي حوزهمحاسبه مقدار توان رقابتي  •

  
  پژوهشروش . 3

در قسمت نخست، مدل مفهومي مرتبط با . شامل دو قسمت اصلي است پژوهشمراحل اين 
گيري توان سازي، اندازهدر قسمت دوم نيز پس از مدل. ين شده استتوان رقابتي تدو

در قسمت نخست، ابتدا متغيرهاي استخراج شده . صورت گرفته استمتانل  ي حوزهرقابتي 
سپس در ادامه . بندي شدنداز ادبيات موضوع با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي، عامل

معادالت ساختاريافته و همچنين  سازي لمدمدل پيشنهادي با استفاده از دو تكنيك 
در قسمت دوم، بر اساس مدل . سازي انجام شدبا اين كار مدل. هاي بيزين تأييد شد شبكه

هاي الزم از دو شركت مفهومي توسعه داده شده، يك سيستم فازي طراحي شد و داده
صورت ورودي ها بهاين داده. ه استدشآوري جمع) فناوران و زاگرس(پتروشيمي متانول 

 ي حوزهآن محاسبه ميزان توان رقابتي پتروشيمي در  يشد و نتيجه ارايهبه سيستم فازي 
  . متانل بود

  
 پذيري  رقابترقابت و مفهوم . 4

برخي رقابت پذيري را توانايي وادار كردن مشتري به انتخاب پيشنهادهاي شركت در مقابل 
اذعان دارد كه توانايي در بهبود مداوم  اين ديدگاه. اندپيشنهادهاي رقبا تعريف كرده

 منجر پذيري باالترپيشنهادهاي بهتر و درنتيجه سطح رقابت ارايهيندهاي شركت به آفر
ها هايي كه شركت را قادر به بهره مندي از اين شايستگيديگر قابليت عبارتبه. خواهد شد
دگاه براي دستيابي به در اين دي. ]13[ دهد پذيري را تشكيل مياساس رقابت ،مي سازد

سطح رقابت پذيري مطلوب بايد به تعريف و شناخت صحيح از عوامل كليدي موفقيت در 
مشتريان  ،اين عوامل كليدي چيزي جز شركت. بقاي يك شركت در يك صنعت پرداخت
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 ،هاي مشتريانپذيري شركت بستگي به ارزشسطح رقابت. نيستهاي رقيب و شركت
و اعتباري شركت كه به آن توانايي فعل و انفعال در محيط رقابتي سهامداران و قوت مالي 

كسب موضع رقابتي مطلوب نياز  برايها بنابراين شركت. خواهد داشت ،امروز را مي دهد
ها براي كسب سود به بهبود مداوم موقعيت خود در بازارها و همچنين حداكثر كردن قابليت

خواهند  ،و كسب اعتبار الزم نزد سهامدارانگذاري هاي سرمايهجلب فرصت برايبيشتر 
  .داشت

پذيري در سطح بنگاه و تا حدودي  كار اين مقاله بررسي رقابت ي حوزهكه جايياز آن
  :استزير  ترتيب بهمد نظر است  پژوهش، تعريفي كه در اين استصنعت 

المللي با استفاده  بينتوانايي يك بنگاه در ثابت نگهداشتن يا افزايش سهم خود در بازارهاي ملي و «
  ».روز از جمله فناوري اطالعات و ارتباطات از ابزارهاي مختلف و به

  
  پذيري در سطح بنگاهگيري رقابتمدل پيشنهادي براي اندازه. 5

كه هر كدام از اين رويكردها در زمان خاص خود مطرح و براي تدوين با وجود اين
اند، ولي در دنياي كنوني تفكر تك  اقع شدهاستراتژي ايجاد كننده مزيت رقابتي مفيد و

بر اين . سازد بعدي داخلي يا خارجي، سازمان را در ميدان رقابت با شكست مواجه مي
هاي هر  اساس بايد رويكردي توسعه يابد كه از تفكري چند بعدي برخوردار بوده، مزيت

عامل اصلي زير در نظر در اين مقاله توان رقابتي تابعي از سه . چهار رويكرد را شامل باشد
  : گرفته شده است

 منابع داخل بنگاه •
 موقعيت بنگاه در بازار •
  توان خالقيت و نوآوري •

خوبي مورد هبنگاهي كه با استفاده از توان خالقيت و نوآوري خود بتواند منابع را ب
يي استفاده قرار دهد و موقعيت بهتري را در بازار براي خود تثبيت نمايد، توان رقابتي باال

كه يك بنگاه داراي توان رقابتي بلندمدت باشد، الزم است براي اين واقعدر. داشتخواهد 
، با ياد شدهدر فضاي عملكردي . باشدداشته گانه فوق حلقه بازخورد مثبت بين عناصر سه

كار تري بهاستفاده از توان خالقيت و نوآوري بنگاه، منابع داخل سازمان به شيوه مناسب
نتيجه آن دسترسي به موقعيت بهتر در . كندهاي بهتري را توليد ميو خروجي گرفته شده

 دوبارهاين امر . پيامد اين فعل و انفعال، باالرفتن توان رقابتي بنگاه است. بازار خواهد بود
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حلقه بازخورد مثبت از طرف عنصر موقعيت بنگاه در بازار به توان خالقيت و  صورت به
اين حلقه بازخورد مثبت منجر به پايدار . گرددداخل بنگاه برمي نوآوري و همچنين منابع

اما اگر بنگاه فقط بر يكي از اين عوامل تكيه كند، . شودنمودن توان رقابتي در بلندمدت مي
- و در بلندمدت تكميل نمي استطرفه خواهد بود و يا ناقص هاي بازخورد فوق يكحلقه
در بازار، انرژي مثبت به بنگاه وارد نموده و به در اين صورت، موقعيت خوب بنگاه . دشو

با اين ديد، هم ). نمودار زير(خواهد شد منجر بهبود منابع و توان خالقيت و نوآوري 
بنگاه با توان  واقعدر. كارايي فعلي بنگاه و هم پتانسيل رشد آن در آينده ديده شده است

، دارداضر در بازار سهم بازار خوبي كه در حال حرقابتي باال بنگاهي است كه عالوه بر اين
  .راحتي نيز از دست نخواهد دادهاين سهم بازار را ب

  
  رابطه بين منابع داخل بنگاه، توان خالقيت و نوآوري و موقعيت بنگاه در بازار. 1نمودار 

  
هاي لفهؤ، متغيرها و م ]3[اثبات اين مدل، ابتدا با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي  براي

سازي معادالت ساختار سپس با استفاده از مدل. بندي شدندپذيري عامليرمجموعه رقابتز
اين مدل مورد تأييد قرار  ]7[ ]6[هاي بيزين سازي شبكهو مدل ]5[ ]3[ ]20[ ]18[يافته 

هاي الزم از طريق پرسشنامه در صنعت پتروشيمي گردآوري منظور داده به اين. ]2[گرفت 
 استادان: هاي خبره زير تعريف شد گروه ترتيب به پژوهشآماري  ي عهجام بنابراين. شد

پذيري، مديران، معاونين و  رقابت ي حوزهپذيري، پژوهشگران آشنا با  آشنا با مفهوم رقابت
پتروشيمي و  ي حوزهكارشناسان خبره شركت صنايع پتروشيمي ايران، افراد مطلع در 

مورد  262پرسشنامه در دو سري توزيع شد و  500در اين راستا، . مشتريان اصلي پتروشيمي
براي هر سنجه عملياتي يا متغير موجود در پرسشنامه،  ،توصيه شده است. شدبازگردانده آن 

كه در اين صورت الزم است حجم  ]23[داشته باشد بين چهار تا ده مورد مشاهده وجود 
در ضمن ضريب . هار باشدضرب در چ) هاي پرسشنامهگويه تعداد( 33نمونه حداقل معادل 
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مدل نهايي شده پس از انجام . بوده است 9142/0آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه نيز معادل 
  . ]2[اصالحات با استفاده از سه تكنيك فوق به ترتيب زير است 

  
  يرمجموعهمدل مفهومي مرتبط با توان رقابتي و درجه ارتباط بين عوامل ز .2نمودار 

  
  طراحي سيستم فازي . 5

مبتني بر  يسيستم پژوهشگيري توان رقابتي در اين براي اندازهدر مرحله دوم از كار، 
 .]4[ ندهست 1دهاي مبتني بر دانش يا قواع سيستم هاي فازي، سيستم .قواعد فازي طراحي شد

از قواعد  اي آوردن مجموعه دستبهطور خالصه نقطه شروع ساخت يك سيستم فازي به
مرحله بعدي  .استمورد بررسي  ي حوزهخبره يا دانش  گاه فازي از دانش افرادآن -اگر

محيط  گيري در طور كلي ساختار تصميمبه. يك سيستم واحد است تركيب اين قواعد در
سازي ناميده  اين مرحله فازي. سازي متغيرهاي واقعي است فازي در اولين مرحله، فازي

                                                           
1. Knowledge-based or Rule-based systems 

 توان رقابتي

 منابع داخل بنگاه

 موقعيت در بازار

 توان خالقيت

 عنويسرمايه م

 سرمايه فرآيندي

 سرمايه تكنولوژي

 سرمايه انساني

 سرمايه مالي

 سرمايه مشتري

 هوشمندي رقابتي

 توان تحقيق و توسعه

توان فناوري اطالعات

 مديريت دانش

35/0 

33/0 

32/0 

17/0 

20/0 

17/0 

235/0

22/0 

45/0 

55/0 

32/0 

35/0 

33/0 
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رفتار سيستم » گاه آن اگر«اي از قواعد  استفاده از مجموعه دوم با درمرحله. شود مي
مرحله  در. اني براي متغير زباني خواهد بودبز ياين استنتاج ارزش ي هنتيج. شود تعريف مي

. ]1[ گيري صورت گيرد ند تا تصميمشوهاي زباني به اعداد قطعي تبديل مي ارزش سوم،
  . نمودار زير است ترتيب بهشده در اين مقاله كار گرفته فازي بهساختار سيستم 

  
  

  گيري توان رقابتيسيستم فازي مرتبط با اندازه. 3نمودار 
مشخصات اين سيستم در سه سطح . داردطبق نمودار فوق، اين سيستم فازي سه سطح 

طراحي شده  FuzzyTech 5.54 افزار اين سيستم با استفاده از نرم. زير است نگاره ترتيب به
ها در اين پايگاه. پايگاه قاعده در سه سطح تعريف شده است 13در اين سيستم فازي  .است

اي و يك متغير متغير واسطه 12متغير ورودي،  29همچنين . قاعده تعريف شده است 1044

 سطح سوم سطح دوم سطح اول
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ي يا كارگرفته شده در اين سيستم فازهمتغيرهاي ب. خروجي در اين سيستم موجود است
قوانين فازي مرتبط با سيستم قسمتي از  .اندتايي بودهتايي و يا طيف ششداراي طيف سه

شده معادل با  ارايهدر اين نمودارها حروف . ترتيب نمودار زير استبه) RB 13( 13فرعي 
  .استزير  ترتيب بهكه  هستنندمتغيرهاي زباني خاصي 

  حروف مرتبط با متغيرهاي زباني. 1 نگاره
  خيلي ضعيف  ضعيف  متوسط –ضعيف   متوسط –قوي   قوي  ي قويخيل

F  E  D  C  B  A 

  

  
  بودن توان خالقيت و نوآوري » خيلي ضعيف«قوانين فازي مرتبط با . 4نمودار 

  
هاي فوق هاشور  دو تا از خانه. قاعده فازي تعريف شده است 36طبق نمودار فوق، 

  .زير است ترتيب بها ه هاي فازي مرتبط با اين خانه قاعده. خورده است
» خيلي ضعيف«هم  موقعيت بنگاه در بازار، »خيلي ضعيف« توان خالقيت و نوآورياگر 

با درجه عضويت يك  توان رقابتي بنگاهباشد، » خيلي ضعيف«نيز  توان منابع داخل بنگاهو 
  .است» خيلي ضعيف«

» متوسط قوي«هم  موقعيت بنگاه در بازار، »خيلي ضعيف« توان خالقيت و نوآورياگر 
با درجه عضويت  توان رقابتي بنگاهباشد، » متوسط قوي«نيز  توان منابع داخل بنگاهو 
  .است» ضعيف«05/0
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  سيستم فازيها با استفاده از  تحليل داده. 6
، متانل ي حوزهدر  هاي مربوط به شركت ملي صنايع پتروشيمي ايرانبراي گردآوري داده

ها ليستمنظور اين چك به اين. مختلفي استفاده شده استهاي ها و پرسشنامهليستاز چك
. توزيع شده است) توليد كننده متانول(ها در دو شركت فناوران و زاگرس و پرسشنامه
  . است شدهبررسي  ،متانل در دو سطح ي حوزههاي اين سيستم فازي در خروجي

  تحليل سطح كالن) الف
رقابتي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در  هاي انجام شده، مقدار توانبر اساس تحليل

  .ترتيب نمودار زير استمتانل به ي حوزه

 
  متانل ي حوزهعدد فازي معادل با توان رقابتي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در . 5نمودار 

  
 نگارهترتيب همچنين ساير مقادير محاسبه شده در سطح كالن توسط سيستم فازي به

  .استنمودار زير  ترتيب بهمتانل  ي حوزهين موقعيت فعلي توان رقابتي بنابرا. زير است

  مقادير سطح اول در سيستم فازي. 2 نگاره
  اندازه محاسبه شده  عامل  رديف

  3782/0  توان رقابتي  1

  5974/0  توان منابع داخل بنگاه  2

  3789/0  موقعيت بنگاه در بازار  3

  3650/0  توان نوآوري و خالقيت  4
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  متانل ي حوزهموقعيت فعلي توان رقابتي پتروشيمي در . 6نمودار 

  
  تحليل سطح خرد) ب

هاي مختلف زيرمجموعه توان منابع داخل بنگاه، موقعيت بنگاه در بازار و درجه سرمايه
  . شده است ارايههاي آن شده كه در ادامه خروجيتوان خالقيت و نوآوري بنگاه محاسبه 

  متانل  ي حوزهاندازه عوامل زيرمجموعه توان منابع شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در . 3 نگاره
  اندازه محاسبه شده  عامل  رديف

  3973/0  هاي هوشمنددارايي  1
  5/0  سرمايه فرآيندي  2
  8236/0  سرمايه انساني  3
  8401/0  فناوريسرمايه   4
  2810/0  سرمايه مالي  5

استخراج شده، توان منابع شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر اساس اطالعات 
و سرمايه انساني  فناوريدر اين خصوص، سرمايه . متانل بيش از متوسط است ي حوزهدر

گانه فوق تشريح هاي پنجدر ادامه وضعيت هر يك از سازه. داراي باالترين مقدار هستند
 .خواهد شد

 توان منابع داخل بنگاه موقعيت بنگاه در بازار

ري
وآو

 و ن
يت

الق
ن خ

توا
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  متانل در بازار ي حوزهعيت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در اندازه عوامل زيرمجموعه موق. 4 نگاره
  اندازه محاسبه شده  عامل  رديف

  2571/0  هوشمندي رقابتي  1
 5472/0 سرمايه مشتري 2

  
متانل در بازار  ي حوزهفوق، موقعيت شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در  نگارهطبق 

  . كمتر از متوسط است

زيرمجموعه توان خالقيت و نوآوري در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در اندازه عوامل . 5 نگاره
  متانل  ي حوزه

  اندازه محاسبه شده  عامل  رديف

  4000/0  و توسعه پژوهشتوان   1

  5850/0  توان بكارگيري فناوري اطالعات  2

  1456/0  توان مديريت دانش  3

  
 ي حوزهروشيمي ايران در طبق موارد فوق، توان خالقيت و نوآوري در شركت ملي پت

نكته قابل توجه اين است كه توان خالقيت و نوآوري . متانل نيز كمتر از حد متوسط است
ز موقعيت اين شركت در تر ااز شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ضعيف  حوزهدر اين 

  .بازار است
  
  متانلپتروشيمي  ي حوزهو تحليل رقابت در بحث در مورد توصيف . 7

 پژوهشاز روش مقاله ، در اين متانل ي حوزهوصيف و تحليل بهتر فضاي رقابتي در ت براي
 طوربهآميخته از دو روش كيفي و كمي  پژوهشدر روش . آميخته استفاده شده است

-در اين روش، يكي از حالت واقعدر. شودها استفاده ميموازي و يا سري براي تحليل داده
ها به اين تحليل ارايهسپس با . گيردكمي صورت ميهاي ها اين است كه ابتدا تحليل

اگر اين امر اتفاق افتاد، . شود كه براي اين نتايج توجيه منطقي يافت شودخبرگان، سعي مي
راهكار  ارايهيافته و قابل استفاده بر ) ها كميعالوه بر آزمون(ها تأييد مجدد خروجي

ها به خبرگان، تحليل خروجي يبا عرضه ،در اين قسمت سعي شده است. خواهند بود
منطقي بين شواهد گردآوري شده و اتفاقاتي كه در صنعت پتروشيمي رخ داده است، 
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هاي مختلف با قسمتمصاحبه خبرگي  16در اين راستا، در انتهاي كار، . صورت گيرد
هاي كيفي موازي با انجام تحليل صورت بهناگفته نماند كه . صورت گرفتمرتبط با متانل 

- هاي دادهها عالوه بر گردآورياين مصاحبهدر . مصاحبه نيز صورت گرفته بود 50دود ح
اي بين شرايط شركت ، مقايسهليست و پرسشنامه دومچك 12، هاي خاص پرسشنامه اول

  .بررسي شدهاي رقيب خارجي نيز ملي صنايع پتروشيمي ايران و شركت
تخصصي با متخصصان اين  هايهاي فوق و همچنين مصاحبهبا توجه به خروجي

  . كنندرسد كه در اين صنعت دو نوع از بازيگرها فعاليت ميمي نظر بهصنعت، 
  بازيگران نوع اول) الف

. توليد است فناوريعمده سرمايه نيز . بر است و نه كاربرسرمايه ياصوالً پتروشيمي صنعت
ده سال پيش از ايران  هاي توليدكننده اصلي كه چندها نيز در اختيار شركتفناورياين 

اند كه هايي موفق عمل كردهدر شرايط امروزي شركت. اند قرار داردوارد اين حوزه شده
ها لزوماً براي حضور در صنعت نبايد در اين گروه، شركت. بندي شونددر اين گروه طبقه

ژاپن،  اين گروه از فعاالن از كشورهايي چون آمريكا،. خوراك اوليه را در اختيار ندارند
  .اندو تا حد كمي كره جنوبي ظهور يافته) آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا(اروپا 
  بازيگران نوع دوم) ب

از طرف ديگر كشورهايي چون ايران، عربستان، چين، قطر، عمان، كويت، امارات، مالزي 
. ستها در اين صنعت، دسترسي به منابع احضور دارند، كه دليل اصلي حضور آن... و 

گاز و نفت ارزان قيمت، دسترسي به منابع آبي ارزان و راحت : منظور از منابع سه نوع است
  . و نيروي انساني

- در كارخانه يا مجتمع پتروشيمي سه مورد فوق از مهمهاي انجام شده، طبق مصاحبه
راك ترين خوابتدايي عنوان بهگاز و نفت ارزان قيمت . آيندمي حساب بهترين عوامل توليد 

از طرف ديگر نيروي انساني در اين كشورها نيز به . آيدمي حساب بهيك مجمتع پتروشيمي 
ترين پارامترهاي عالوه بر موارد فوق، يكي از مهم. شودوفور با قيمت مناسب پيدا مي
تأمين آب، برق و بخار  Utilityمنظور از . است Utilityفعاليت يك مجتمع پتروشيمي 

از طرف  ؛گيردآب از يك طرف براي سرد كردن كارخانه مورد استفاده قرار مي. است
ها را به حركت درآورد و برق توليد كرد و توان توربينديگر از طريق ايجاد بخار، مي
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توان با استفاده از بخار شرايط با دماي باال را ايجاد نمود و فرآيندهاي همچنين مي
  .روشيمي را فعال كردپت

-در صنعت پتروشيمي، بازيگران نوع اول، كارآفرينان هستند و بازيگران نوع دوم دنباله
توليد، قواعد حضور در  فناوريبازيگران نوع اول، با در دست داشتن دانش و . روها هستند

د، در مقابل بازيگران نوع دوم، براي فعاليت و ابراز وجو. كنندصحنه عمل را مشخص مي
بنابراين بازيگران نوع اول معموالً با ديد . تحت ليسانس خاص هستند فناورينياز به خريد 

هاي خود را در اختيار بازيگران نوع دوم قرار فناوريچند بعدي و داشتن داليل مختلف، 
براي  گوناگونيداليل . دهندها ميدهند و با اين كار اجازه حضور در صنعت را به آنمي

  :زير است ترتيب بهها ترين آنتوان بيان نمود، اما مهمياين امر م
دهند كه منحني عمر آن را به بازيگران نوع دوم مي فناوريها زماني ليسانس يك آن •

 . از بلوغ خود رد شده باشد) PLC( 1فناوري
كه خوراك بعضي از محصوالت پتروشيمي براي بازيگران نوع اول با توجه به اين •

آوردن محصوالت نهايي ارزان قيمت  دستبهدنبال هب فناوري رايهاگران است، با 
 .هستند

. كنندوابستگي بازيگران نوع دوم را بيشتر مي فناوريبازيگران نوع اول با فروش  •
هاي پتروشيمي ان پتروشيمي اعتقاد دارند كه در اكثر مجتمعنظر ببسياري از صاح

 90در اختيار آنهاست و براي  اوريفندرصد از  10براي بازيگران نوع دوم حداكثر 
موادي هستند كه تبديل (ها بنابراين از كاتاليست. درصد وابستگي شديد وجود دارد

بايد ... گرفته تا قطعات يدكي و ) كنندپذير ميخوراك را به محصول نهايي امكان
در اكثر نقاط بحراني يك مجتمع  واقعدر . از طريق بازيگران نوع اول تأمين شود

 .تروشيمي وابستگي وجود داردپ
مثال  براي. كنندتوليد را واگذار مي فناوريهاي زيست محيطي، به داليل محدوديت •

اما . شدتوسط بازيگران نوع اول انجام مي) PVC(قبالً توليد پلي وينيل كلرايد 
. ه استدر اختيار بازيگران نوع دوم قرار گرفت فناوريحدود سه سال است كه اين 

شود كه اين ماده براي در حين توليد جيوه توليد ميانجام كار مشخص شد، بعد از 
 . طبيعت بسيار خطرناك است

                                                           
1. Product Life Cycle 
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در سطح اول، بازيگران نوع اول . در اين شرايط دو سطح از رقابت قابل تعريف است
دانش، مرزهاي دانش و  يبا حركت در لبه ،كنندها سعي ميآن. كنندبا هم رقابت مي

هاي هاي قديمي را از خود با كنترلبنابراين با ديد چند بعدي، دانش. عه دهندرا توس فناوري
توليد پروپيلين اكسايد، پلي  فناوريمثال اين بازيگران هرگز  طوربه. كنندخاص دور مي

- ها كه براساس كاتاليست زيگلوناتا كار ميها و انواع پلي اتيلناستال، انواع پلي كربنات
دنبال توليد اصوالً اين بازيگران به. دهندزيگران نوع دوم قرار نميكنند، در اختيار با

و بازيگران نوع دوم را هستند ، دارندافزوده بااليي كه ارزش Fine Chemicalمحصوالت 
  . دارندبه توليد محصوالت ارزان قيمت مثل پلي پروپيلن وا مي

و با ترغيب بازيگران اين بازيگران حدود هشت سال پيش به خاورميانه هجوم كردند 
ها جذابيتي هاي كه استفاده از آنفناورينوع دوم به حضور در صنعت پتروشيمي، خيلي از 

. ها سطح رقابت دوم تعريف كردنداز طرف ديگر براي آن. كردند ارايهها نداشت را به آن
ل توسط رقابت سطح او واقعدر. كامل تابع رقابت سطح اول است طوربهسطح رقابت دوم 
توانند كم توليد كنند، چون از طرف طرف نميبازيگران نوع دوم از يك. قفل شده است

ها فشار خواهد آمد كه خدمات پس از فروش مناسب دريافت بازيگران نوع اول به آن
توانند توليد زيادي داشته باشند، چون توازن عرضه و تقاضا به همچنين نمي. نخواهند كرد

بنابراين رقابت سطح دوم فقط رقابت بين بازيگران . يابدهش ميها كاهم خورده و قيمت
مثال در حال  طوربه. استبازيگران نوع اول قابل كنترل  يوسيلههنوع دوم است و كامالً ب
در حال تدوين است كه بر واردات  REACHاي تحت عنوان نامهحاضر در اروپا توافق

نامه در سال اين توافق. كندگين وضع ميهاي سنمحصوالت پتروشيمي ارزان قيمت تعرفه
 2015بيني كرده است كه تا سال رسد كه اروپا پيشنظر ميهب. اجرايي خواهد شد 2015

هاي با بستن تعرفه بنابراين. نياز به محصوالت پتروشيمي ارزان قيمت به اتمام خواهد رسيد
نيازمند  دوبارهنوع دوم  بازيگران بنابراين. شودسنگين مانع از ورود اين محصوالت مي

هاي از رده خارج شده فناورياز  بايدسطح باالتر خواهند شد كه در آن صورت  فناوري
  .بازيگران اول خريداري كنند

  .دهدنمودار زير سطوح رقابت و انواع بازيگر را در صنعت پتروشيمي نشان مي
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  مييبازيگران فعال در صنعت پتروش انواع سطوح رقابتي و. 7نمودار 

  
شد، در حال حاضر رويكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي  ارايهچه در باال با توجه به آن

-اساس تقسيماين شركت بر گيري كرد،ن نتيجهتواهمچنين مي. ايران مبتني بر منابع است
با  ]17و  16[يلد و وابندي هكس بندي پورتر با استراتژي بهاي تمام شده و براساس تقسيم

- اين استراتژي از مزيت رقابتي بهره. استراتژي بهترين محصول در بازار حاضر شده است
در حال حاضر دولت گاز طبيعي ماده اوليه . شودقيمت حمايت ميگيري از مواد اوليه ارزان

هاي زاگرس، فناوران و مجتمع خارگ عرضه اصلي توليد متانل است را با يارانه به شركت
-خبرگان اين حوزه اگر دولت يارانه گاز طبيعي را حذف كند، شركت يبه گفته. كندمي

در حال حاضر هر تن . خواهند شددچار مشكالت اساسي به هاي فوق در محصوالت خود 
قيمت جهاني آن بين نه  كه حاليدر . شودها عرضه ميگاز به قيمت دو دالر به اين شركت

دالر  180تا  160، بين 2007شده محصوالت متانل در سال بهاي تمام . دالر است 10تا 
دالر به فروش رسيده  614دالر تا  340در همين سال محصوالت بين  كه حاليدر. بوده است

  . است
دهنده وابستگي بيش از حد اين شركت به منابع نوسان در توليدات و صادرات نشان

كشي شهري و لوله: ود داردكشي گاز در كشور وجدر حال حاضر دو نوع لوله. است
نوع اول مربوط به گازرساني به شهرهاست و نوع دوم مربوط به گازرساني به . مجتمعي

 توان منابع داخل بنگاه موقعيت بنگاه در بازار

ري
وآو

 و ن
يت

الق
ن خ

توا
 

  رقابت سطح دوم
 براي بازيگران نوع دوم

  براي بازيگران نوع اول:رقابت سطح اول
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كشي هاي خارگ و زاگرس لولهمتانل، به شركت ي حوزهدر . هاي پتروشيمي استمجتمع
 دليل به 1386بنابراين در سال . كشي شهري صورت گرفته استمجتمعي و به فناوران لوله

رد شدن هوا، مجتمع فناوران به مدت چهار ماه فاقد خوراك بود و نتوانست فعاليت س
اين حوزه بيش از حد وابسته به منابع بوده و براي دهد،اين امر نشان مي. داشته باشدمناسبي 

دسته چندم  فناوريهمچنين اين شركت از . بلندمدت نيز برنامه خاصي تعريف نشده است
ها از كشورهايي مثل مالزي و چين خريداري ثال در بعضي از مجتمعم براي. گيردبهره مي

در مواردي مثل پتروشيمي تبريز از آمريكا و با . كند كه اين كشورها خود واسطه هستندمي
تحريم، خدمات پس از  دليل بهموردنياز خريداري شد كه  فناوري LUMUSليسانس 

ها قرارداد خدمات پس از فروش روسها و فروش قطع شد و مجبور شديم كه با انگليسي
هاي خريداري كرده و با قيمت بيشتر به ما ها نيز ابتدا دانش را از آمريكاييببنديم كه آن

  .فروختند
. هاي با ظرفيت باال، ريسك عماليت را افزايش داده استاز طرف ديگر داشتن مجتمع

. براي توليد متانل ايجاد كند را ArRaziمثال عربستان قرار است كه مجتمعي با عنوان  رايب
 1برابر زاگرس  5/2اين مجتمع عظيم قادر است كه ساالنه چهار ميليون تن متانل معادل 

جالب اين است كه اين مجتمع خود به هفت مجتمع كوچك تقسيم  ياما نكته. توليد كند
يكي از  قعوادر. دهدپذيري بيشتري را به سيستم توليدي مياين امر قدرت انعطاف. شودمي

- ها و ميزان مقياس ناشي از صرفهها، توجه به اندازه آننكات بسيار مهم در ايجاد مجتمع
  . جويي اقتصادي است

آمريكا به حضور با سابقه در اين عرصه، خود را  Metanexدر مقابل ايران، شركت 
 يهواسطهاين شركت ب. ترين صادركننده متانل دنيا معرفي كرده استبزرگ عنوان به

به روز و دسته اول و همچنين دسترسي انحصاري به مواد اوليه  فناوريزياد خود، از  يسابقه
اين شركت در حال حاضر با حضور خيلي فعال خود، . گيردو بازارهاي محصول بهره مي

 ،اگر قصد داشته باشد واقعدر. تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار متانل به هم زندمي
تواند در مدت زماني كوتاه به ا افزايش دهد با استفاده از قانون دامپينگ ميها رقيمت

در مقابل اگر قرار باشد بر اساس مناسبات سياسي بازار هند را از دست . مقصود خود برسد
 ارايهايران خارج كند، با عرضه زياد محصول قادر است كه قيمتي كمتر از قيمت ايران 

گيري از تمامي ابعاد رويكردهاي موجود، رهبر ين شركت با بهرهرسد كه امي نظر به .نمايد
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هاي شيلي و آرژانتين از شگردهاي جالب اين شركت، حضور در شركت. اين بازار باشد
اين شركت با حضور در اين كشورها و فقط نصب كردن مجتمع، از يك طرف به . است

ز طرف ديگر بازار اين محصوالت مواد اوليه و نيروي انساني ارزان قيمت دسترسي دارد و ا
اين كشورها را قفل كرده است و  واقعدر . را خود آن كشورها تعريف نموده است

. هاي مثل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران قادر به حضور در اين بازارها نيستندشركت
هاي اين وضعيت براي شركت. گيرددسته اول بهره مي فناورياست اين شركت از گفتني 

  .متانل نيز قابل تعريف است ي حوزهسوئد در  VITOLكانادا و  TRINIDADز جمله ا
زياد  يند كه نه سابقهامتانل فعال ي حوزههايي نيز در در مقابل دو مورد فوق، شركت

ها بيشتر با در اختيار اين شركت. حضور در بازار دارند و نه به منابع غني دسترسي دارند
بنابراين با فروش مجتمع به . پردازندوليد در اين بازار به رقابت ميت فناوريداشتن دانش و 

رسد كه در حال مي نظر به. كشورهايي چون ايران، قادرند در اين عرصه به رقابت بپردازند
شود كه ماندگاري بيني مياما پيش. مدت كم باشدها در كوتاهحاضر سهم بازار اين شركت

ت تضمين بيشتري نسبت به شركت ملي صنايع پتروشيمي ها در بلندمدو ادامه حيات آن
  .ها به كره و ژاپن اشاره كرداين شركت نمونهاز . ايران داشته باشد

 بندي هكسبر اساس تقسيم. در اين فضاي رقابت، ادبيات رقبا يكسان نيست بنابراين
ها از آن واقع در. اندرسد كه بازيگران نوع اول سيستم را قفل كردهنظر مي، به]17[ ]16[

كنند و بازيگران نوع دوم از رويكرد محصول پيروي مي 1رويكرد قفل كردن داخل سيستم
اي قفل شود كه گونههشود كه سيستم بدر استراتژي اول سعي مي. كنندتبعيت مي 2برتر

همچنين هر كسي كه درون . امكان خارج شدن مشتري و ورود رقباي جديد حداقل شود
اما در استراتژي نوع . گيرد، بايد شرايط و قواعد آن را قبول كندقرار مي سيستم قفل شده

دوم فارغ از شرايط زماني و جغرافيايي، فقط هدف، توليد محصول بيشتر با هزينه كمتر و 
مدت رسد كه سود اولي در بلندمدت و سود دومي در كوتاهمي نظر به. كيفيت بهتر است
  .تضمين شده است

                                                           
1. System Lock in 
2  . Best Product 
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  هاپيشنهاد ارايهو گيري نتيجه .8
طبق شواهد گردآوري شده، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در حال حاضر رويكرد 

در اين راستا راهبردهاي كالن . كندو در سطح دوم رقابت فعاليت مي داشتهمبتني بر منابع 
  . شودزير پيشنهاد مي

و به ) ول برتراستراتژي محص(اگر قصد بر اين باشد كه از رقابت سطح دوم خارج شده 
توان تعريف مي برسيم، هدف كالني كه در اين خصوص) قفل كردن سيستم(سطح اول 

  :زير است ترتيب بهنمود، 
  »داشتن تركيبي از دو رويكرد مبتني بر منابع يا قابليت و رويكرد مبتني بر خالقيت و نوآوري«

  : شودمي ارايهزير  ترتيب بهبراي تحقق اين هدف كالن، راهكاري 
هاي  هاي همگن و همسان يا ايجاد ائتالفسعي در ايجاد اتحاديه يا كنسرسيومي از شركت

  در فضاي رقابتي سطح دوم استراتژيك
يمي، برقراري ارتباط منفرد يكي از عوامل برنده بودن شركت پيشرفته در صنعت پتروش

يك، بهي ارتباط يكواسطههدر اين شرايط ب. حال توسعه استتك كشورهاي دربا تك
- بوده و معموالً قراردادها را يك طرفه امضا ميبيشتر زني كشورهاي پيشرفته قدرت چانه

زني كشورهاي درحال توسعه در مذاكره با كشورهاي باال بردن قدرت چانه براي. كنند
اين ائتالف دو اثر . پيشرفته پتروشيمي، ايجاد يك ائتالف استراتژيك است فناوريصاحب 

از يك طرف با ايجاد وابستگي براي كشورهاي . حنه رقابت داشته باشدتواند بر صمي
ها را كم پيشرفته در خصوص تأمين مواد اوليه صنايع سنگين و پيشرفته، سرعت پيشرفت آن

حال توسعه جهت حركت فضاي رقابتي از طرف ديگر مجالي به كشورهاي دركند و مي
تواند سطح عملكرد ما را از يك منحني ميبنابراين اين راهبرد . دهدخود به سمت جلو مي

عربستان  SABICشود كه اين ائتالف با شركت پيشنهاد مي .به منحني ديگري انتقال دهد
   .برقرار شود
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