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یکی از علل عدم موفقیت در امر انتقال و توس��عه فناوری در بخش 
باالدس��تی صنعت نفت، ضعف موجود در قراردادهاست ولی بررسی 
قراردادهای نفتی کشور از گذشته تاکنون نشان می دهد که مقامات 
قانون گذاری و اجرایی کش��ور نسبت به آن بی تفاوت نبوده اند، بلکه 
در برخی از قراردادها، تاکید و توجه فراوانی نیز به آن ش��ده اس��ت. 
لذا می توان قضاوت اولیه در مورد این که تمامی مشکالت مربوط به 
مطلوبیت های قراردادی از خود قرارداد ناش��ی می شود را زیر سؤال 
ب��رد و این چنین در نظر گرفت که بس��ته به می��زان درک، توانایی 
تجزیه وتحلیل مس��ائل و آش��نایی طرفین از ظرفیت های موجود در 
قرارداده��ا، حداقل در مقام بیان به این مس��ائل پرداخته ش��ده ولی 
تحقق کامل این مطلوبیت ها نیازمند تاملی مجدد در س��ازوکارهای 

اجرایی و نظری است.]1[
برخی بر این باورند که مقوله انتقال و توسعه فناوری موضوعا خارج 
از ح��وزه صنعت نفت اس��ت زیرا ک��ه هدف اصل��ی در قراردادهای 
باالدستی نفت، نهایتا تولید صیانتی از مخازن نفتی و حداکثرسازی 
ارزش اقتصادی ذخایر از طریق افزایش ضریب بازیافت اس��ت و لذا 
برای تحقق این هدف می بایس��تی به جای برنامه ریزی برای ساخت 
تجهیزات نفت در داخل کش��ور، بهترین و مناسب ترین فناوری های 

موجود را از بازارهای بین المللی خریداری کرد. از س��وی دیگر، آنان 
که ضرورت انتقال و توسعه فناوری را می پذیرند در مورد راهکارهای 

آن اختالف نظر دارند. 
قرارداده��ای نفتی با ش��رکت های بین الملل��ی، حمایت های مالی از 
سازندگان داخلی تجهیزات و تضمین بازار فروش برای تولیدات آنها، 
سرمایه گذاری مش��ترک با شرکت های خارجی برای ساخت داخلی 
تجهیزات نفتی، تاس��یس و توس��عه پژوهش��کده ها و پژوهشگاه ها و 
س��ایر مراکز علمی � فنی در داخل صنعت نفت و تعامل بیش��تر این 
صنعت با دانشگاه ها معموال به عنوان راهکارهای مناسب برای انتقال 
و توسعه فناوری مطرح  شده و در برخی موارد به مرحله اجرا رسیده 

است اما معموال نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.]2[  
ق��رارداد مش��ارکت در تولید برای اولین بار در اندونزی اجرا ش��د و 
امروزه، بیش از 10درصد از تولید نفت و گاز از طریق چنین توافقی 
انجام می ش��ود.]3[ با توجه به ماهیت این قراردادها در کشور ایران 
به دلیل موانع قانونی با اس��تقبال مواجهه نشده و همواره موافقان و 
مخالفانی را داش��ته اس��ت. نمونه این قراردادها را در قبل از انقالب 
ش��اهد هس��تیم. چنان که در آن مقطع زمانی انتقال فناوری جنبه 
فرع��ی قراردادها بوده و در قراردادهای نفتی بیش��تر بر جنبه مالی 
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امروزه نفت از مهم ترین منابع انرژی اقتصادی ش��ناخته می شود و کشور ایران به عنوان یکی از دارندگان 
بزرگ نفت و گاز در جهان اس��ت. نفت در اقتصاد کش��ور ایران جایگاه ویژه ای دارد و بخش اعظم بودجه 
کش��ور از فروش نفت تامین می شود. شرط انتقال فناوری یکی از مواردی است که در قراردادهای نفتی 
درج می شود. موضوع فناوری و انتقال آن از طرف شرکت های نفتی بین المللی همواره یکی از مهم ترین 
مس��ائل مربوط به قراردادهای نفتی است كه همواره به عنوان یک شرط فرعی بدان نگریسته شده است. 
قرارداد مش��ارکت در تولید از جمله قراردادهایی اس��ت که در صنعت نفت جهان مطرح است. این مقاله، 
انتقال فناوری را به عنوان چالشی مهم در قرارداد مشارکت در تولید مدنظر قرار داده است. در این مقاله 
سؤال اصلی این است که آیا شرط انتقال فناوری در این قراردادها محقق می شود یا خیر؟ و همچنین به 
بررسی مولفه های انتقال فناوری در قراردادهای مشارکت در تولید از جمله آموزش نیروی انسانی کشور 
میزب��ان، تعهد پیمانکار به ارائه اطالعات و بهره گیری از کاال و خدمات دولت میزبان پرداخته مي ش��ود. 
ضمن بررس��ی هر یک از مولفه های یاد ش��ده در قرارداد مش��ارکت در تولید ایران، به بررسی این مولفه 
در برخی کش��ورهای دیگر پرداخته و با بهره گیری از تجربیات این کش��ورها در پایان راهکارهایی برای 

برون رفت از این چالش ها ارائه شده است.
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و اقتصادی آن تاکید می ش��ده است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
به این قراردادها توجهی نش��ده و از قرارداد بیع متقابل استفاده شده 
اس��ت. با بررس��ی و تتبع در پژوهش های انجام ش��ده و با توجه به 
اینکه در این پژوهش ها به طور جدی و عمیق به بررسی این چالش 
در این گونه قراردادها پرداخته نش��ده، لذا ض��رورت انجام این گونه 
تحقیقات را توجیه پذیر می س��ازد. بر این اس��اس دغدغه اصلی این 
مقاله پاس��خ به این سؤال است که آیا شرط انتقال فناوری از طریق 
ای��ن قراردادها محقق می ش��ود؟ چالش های موجود در این ش��رط 
ب��ر مبنای این قراردادها چیس��ت و راهکارهای ح��ل این چالش ها 
کدامند؟ ضمانت اجرای این ش��روط در این قراردادها چگونه تبیین 

می شود؟

2- مفهوم فناوری و انتقال آن
قب��ل از ورود به بح��ث انتقال فناوری در قراردادهای مش��ارکت در 
تولی��د، ضروری اس��ت تا منظور از این اصطالحات را مورد بررس��ی 

قرار دهیم.

1-2- فناوری
فناوری به عنوان س��خت افزار )تکنولوژی خروج��ی، مواد، تجهیزات 
و وس��ایل تولید( و نرم افزار )مهارت، دانش، س��ازماندهی و مدیریت 
فناوری( شناخته شده است.]4[ به منزله تمامی دانش ها، محصوالت، 
فرآیندها، ابزارها و روش ها و سیس��تم هایی تعریف می ش��ود که در 
خلق کاال یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.]5[ تکنولوژی 
حاص��ل م��وزن مهارت ها، دان��ش اطالعات، س��خت افزار و مدیریت 

مربوط به تهیه کاال و عرضه خدمات است.]6[ 
ای��ن تعریف بر دو جنبه اساس��ی مفه��وم فناوری تاکی��د می ورزد: 
یک جنبه آن خود دانش اس��ت که متبلور در کاالهای س��رمایه ای 
و واس��طه ای مثل تجهی��زات، ماش��ین آالت، ابزار و وس��ایل تولید 
)س��خت افزار( است و یا این که به اش��کال مختلفی از جمله نرم افزار 
ظاه��ر می ش��ود. جنبه دیگر آن، دانش فنی اس��ت ک��ه به مهارت، 
ش��یوه، روش و فن به کارگیری فناوری مربوط می شود. دانش فنی، 
به اش��کال گوناگونی مانند، اطالعات، مهارت و ظرفیت به کارگیری، 
بهره برداری، اصالح، نگهداری و توسعه فناوری و انطباق آن با اوضاع 

و احوال اقتصادی و نیز اجتماعی محل پدیدار می شود.]7[

2-2- انتقال فناوری
انتقال فناوری، فرآیندی اس��ت که در آن ی��ک فناوری از یک مبدأ 

ب��ه یک مقصد ب��رای تولید کاال و خدمات و همچنین دس��تیابی به 
ابزار جهت توس��عه اب��زار و روش ه��ای فناوری مربوط، مس��تقل از 
صاحب اصلی فناوری، انتقال می یابد.]6[ انتقال نوعی دادوس��تد بین 
انتقال دهنده و انتقال گیرنده اس��ت اما بررس��ی این نکته که چه نوع 
انتقالی در این قرارداد مدنظر است، ضروری به نظر می رسد. در عالم 
حق��وق در ه��ر انتقالی، مالک تغییر می کند و م��ال از ید مالک اول 
خارج می ش��ود و در اختیار مالک جدید قرار می گیرد. درس��ت مثل 
آنچ��ه در بیع صورت می پذیرد برای بایع هیچ حقی نس��بت به مال 
باقی نمی ماند، اما در انتقال فناوری این گونه نیست که انتقال دهنده 
با انعقاد قرارداد، مالکیت و حق کنترل و نظارت خود را به طور کامل 
از دس��ت دهد. در این قس��م قرارداد، انتقال عمل��ی فناوری، یعنی 
مسلط کردن انتقال گیرنده بر فناوری به نحوی که او نیز بتواند همانند 
انتقال دهنده قادر به اس��تفاده از فناوری باش��د، هدف اصلی قرارداد 
است، جذب فناوری فرآیند کلی هدایت، پیوست، گسترش و ارتقای 
س��طح فناوری موجود و همچنین تحصیل فناوری های نو با توجه به 

برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انتقال گیرنده است.]8[

3- عناصر و اجزای تشکیل دهنده فناوری
عناصر و اجزاي تشکیل دهنده فناوری عبارتند از:

 فن افزار: وسیله یا وسایلی که تکنولوژی در آنها جای گرفته است و 
شامل تمام امکانات فیزیکی الزم برای انجام عملیات تبدیل یا تولید 

می شود، مانند: ابزارآالت، تجهیزات، ماشین آالت، وسایل نقلیه و...
 انس�ان افزار: تمام مهارت ها و تجربیات تولیدی و تکنولوژی نهفته 
در انس��ان ها که شامل توانایی های الزم برای انجام عملیات تولیدی 

می شود از قبیل: مهارت، تخصص، چاالکی، نوآوری، ابتکار و...]9[
 اطالعات اف�زار: تکنولوژی نهفته در اس��ناد که هم��ه ي فرآیندها، 
تکنیک ه��ا و روش های مرتبط با مراحل مختلف تحول تکنولوژی از 
جمله طراحی، س��اخت، نصب، راه اندازی، نگهداری، تغییر و اصالح 
را در برمی گیرد، ش��امل: طرح، نقش��ه ها، نظریه های عملی و علمی، 

محاسبه های ریاضی، نمودارها و... 
اطالعات اف��زار در اختی��ار س��ازندگان تکنول��وژی اس��ت و جنب��ه 
محرمانه بودن آن نس��بت به فن افزار بیش��تر اس��ت به همین دلیل، 
عرضه کنن��دگان تکنول��وژی تمایل کمی نس��بت به انتق��ال آن به 
کش��ورهای در حال توس��عه دارند کس��ب موفقیت در زمینه انتقال 
اطالعات اف��زار بس��تگی زیادی ب��ه توان جذب کش��ورهای در حال 
توسعه یعنی زیربنای علمی � پژوهشی � تکنولوژیک این کشورها دارد.

 س�ازمان افزار: تکنول��وژی نهفت��ه در س��ازمان ک��ه ش��امل تمام 
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چارچوب ه��ای موردنیاز ب��رای فعالیت های تولیدی اس��ت همانند: 
سیستماتیک کردن، سازمان دهی، شبکه سازی، مدیریت و بازاریابی. 
س��ازمان افزار نق��ش کلیدی و کنت��رل و هماهنگی س��ه جزء دیگر 

تکنولوژی را بر عهده دارد.]10[

4- دغدغه ه�ای قانونی انتق�ال فناوری در قراردادهای مش�ارکت در 
تولید

قرارداد مشارکت در تولید یک قرارداد متمایز نفتی است که توسط 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در اکتشاف و تولید منابع نفتی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، زیرا ضمن تضمین حاکمیت دولت بر 
منابع نفتی از طریق ارائه س��رمایه و فناوری، ریس��ک کمتری را به 

دولت میزبان تحمیل می کند.]11[
قانون نفت مص��وب 1391در "بند3/ت" یکی از وظایف و اختیارات 
وزارت نفت را اين گونه بیان می كند: »جذب و هدایت س��رمایه های 
داخلی و خارجی به منظور توس��عه میادین هیدروکربوری با اولویت 
میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله 
مش��ارکت با س��رمایه گذاران و پیمانکاران داخل��ی و خارجی بدون 
انتق��ال مالکیت نف��ت و گاز موجود در مخازن و ب��ا رعایت موازین 

تولید صیانت شده« 
در این بند، قانون گذار نه تنها امکان سرمایه گذاری خارجی در میادین 
نفت��ی را پذیرفته، بلکه امکان انعقاد س��ایر الگوهایی قراردادی را نیز 
پذیرفته است که باید اين ویژگی ها را دارا باشند: آن که مالکیت نفت 
در مخزن را به پیمانکار خارجی منتقل نكنند و تولیدش��ان از مخزن 

باید به طور صیانتی باشد و به عمر مفید مخزن لطمه ای وارد نكند.
در قانون نفت مصوب 1353 به این مس��ئله توجهی نش��ده است. بر 
اس��اس ماده ي10 قانون نفت مصوب 1366، وزارت نفت مکلف است 
نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی موردنیاز و راه یابی به فناوری 
پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت، به طرق 
مقتض��ی و ب��ا هماهنگی و تبعیت از سیاس��ت های وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی 
و تاس��یس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایش��گاهی به طور مس��تمر 
بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه باال بردن سطح دانش و اطالعات 
علمی و عملی کارکنان و کارشناس��ان و ایجاد محیط مناس��ب برای 
جذب و تش��ویق عناصر کارآمد متعهد و متخص��ص اقدام كند. این 
قانون تا حدودی بسترس��از آموزش منابع انسانی است، چنان که در 
قراردادهای مش��ارکت در تولید هم به بحث آموزرش نیروی انسانی 
اش��اره شده اما از محتوا و نحوه آموزش چیزی گفته نشده است. اگر 

پیمانکار به آن عمل نکرد ضمانت اجرایی برای آن اندیش��یده نشده 
است. به سازوکار انتقال فناوری هم اشاره ای نشده است و اين نشان 

از توجه کم قانون گذاران به بحث انتقال فناوری بوده است. 
بند4 اصل3 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران: »تقویت روح 
بررس��ی و تتب��ع و ابتکار در تمام زمینه ه��ای علمی، فنی، فرهنگی 
و اس��المی را از طریق تاس��یس مراکز تحقیق و تش��ویق محققان« 
دانس��ته است. هر چند قانون اساس��ی در این خصوص تاکید کرده 
اس��ت اما در قوانین جاری ترتیبات الزم ب��رای انتقال فناوری مهیا 

نشده است.
در قان��ون س��رمایه گذاری خارجی مصوب 1334، ب��ه مقوله انتقال 
فناوری در قالب س��رمایه گذاری اشاره ای نشده است. فقط ماده ي2 
آیین نامه آن، به قبول ماش��ین آالت، تجهی��زات، ابزار کار و قطعات 
یدکی در مقام س��رمایه گذاری اشاره داش��ت. آن  هم به شرط آن که 
ب��اب روز بوده و مورد قبول هیات رس��یدگی باش��د. عالوه بر آن به 
»حق اختراع مشروط به این که مربوط و توام با عمل تولیدی باشد«، 
به عنوان سرمایه خارجی قابل قبول، اشاره  شده بود. در زمینه کارآیی 
این قانون و تاثیر سرمایه گذاری بر انتقال فناوری می توان گفت طی 
س��ال های 56-1345 فقط حدود 28درصد از موارد سرمایه گذاری 
خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است. در 26/9درصد موارد 
ح��ق امتیاز اعطا ش��ده ب��ود. در 14/9درصد موارد س��رمایه گذاری 
خارجی به قصد احداث تاسیس��ات انجام ش��ده بود. در 13/8درصد 
موارد به ایرانیان نمایندگی انحصاری اعطا ش��ده بود، در 9/7درصد 
موارد س��رمایه گذاری همراه با رفع مش��کالت فنی ایران بود و فقط 
در 6/7درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی و تخصصی به کشور 
داده  شده بود.]12[ این قانون هم به بُعد سخت افزاری انتقال دانش 

آن هم بدون ضمانت اجرا تاکید کرده است. 
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، در 
ماده ي1 این قانون ماشین آالت و تجهیزات، حق اختراع، دانش فنی، 
اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی را به عنوان سرمایه ای که 
توسط س��رمایه گذار خارجی به کش��ور می تواند وارد كند، می داند. 

پذیرش سرمایه گذاری باید موجب ارتقا فناوری شود.)ماده ي2( 
در ماده ي8 هم تصریح شده است که سرمایه گذاری های خارجی مشمول 
این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیالتی که برای سرمایه گذاری های 

داخلی موجود است، به طور یکسان برخوردار می باشند. 
قانون مصوب 1381 گام را فراتر گذاش��ته و به سایر ابعاد هم توجه 

کرده است اما سازوکار انتقال دانش را بیان نکرده است.
از دالیل اجرایی نش��دن این قوانین در ایران می توان به نبودن نهاد 
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نظارتی مناس��ب در این خصوص اشاره کرد، چراکه نظارت دقیق و 
کام��ل بر روند اجرای این قوانی��ن در صنعت نفت اگر بااهمیت تر از 
اصل تصویب خود قانون نباش��د، کم اهمیت تر نیز نیس��ت. در واقع 
برای قانون تصویب ش��ده ضمانت اجرایی مناس��ب اندیشیده نشده 
است. بدیهی اس��ت، الزام به اس��تفاده از حداکثر مندرجات قانونی 
از جمل��ه مندرجات حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
نیازهای کش��ور همراه با وجود ضمانت اجرایی واقعی در این مورد، 

کارگشا خواهد بود.]13[ 
با توجه به مقررات گفته ش��ده، فقدان یک سیاست روشن در زمینه 
عل��م و فناوری که فعالیت های مرتبط در این زمینه به ویژه در حوزه 
تحقیقات، بدیهی اس��ت. پس مادامی ک��ه فعالیت نهادهای خصوصی 
و دولتی مرتبط با امر توس��عه در کشور ناهماهنگ و از هم گسیخته 
باشد و یا به بودجه تحقیقات و توسعه به مثابه بودجه های رده چندم 
نگریسته شود و دستاوردهای پژوهشی موسسات و مراکز تحقیقاتی 
راهی به صنعت نیابد، نمی توان به طراحی نظام ملی سیاست گذاری 
علمی و فناوری کشور نقب زد و در پی آن به توسعه فناوری صنعتی 
و اقتصادی کشور هم امیدی نخواهد بود.]13[ در قوانین فعلی ایران 
به عن��وان مثال در م��اده ي10 قانون نفت مص��وب 1366 به تربیت 
نیروی انس��انی با همکاری آموزش عالی اشاره کرده و همچنین بند4 
اص��ل3 قانون اساس��ی و م��واد1، 2 و 8 قانون تش��ویق و حمایت از 
سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 موید توجه به انتقال تکنولوژی 
اس��ت اما ترتیبات آن کافی نیست. در واقع این پراکندگی در قوانین 
نمی تواند پاسخگوی بحث انتقال فناوری باشد. این پراکندگی نشان 
از بی توجه��ی و بی اهمی��ت بودن فناوری در نظ��ر متولیان امر بوده 
اس��ت، در ش��رایطی که نگاه مس��ئولین به این گونه قراردادها بیشتر 
تامین مالی اس��ت نباید انتظار تحقق انتقال فناوری را داشت. قانونی 
ک��ه نگاه همه جانبه به این امر داش��ته باش��د، را نداریم. وضع قانون 
جامع و مناس��ب در این حوزه می تواند راهگشا باشد. به عبارت دیگر 
بای��د گفت قوانین��ی که در خصوص انتقال فناوری تدوین ش��ده اند، 
نمی توانند پاس��خگوی بحث انتقال فناوری در این قراردادها باشند. 
چ��ون هر یک از این قوانین به صورت جس��ته گریخته به برخی ابعاد 
انتقال فناوری پرداخته و سایر ابعاد، مغفول مانده است. ضمن آن که 

این قوانین از صراحت و شفافیت کافی برخوردار نیستند.

5- مولفه ه�ای اصل�ی ق�رارداد مش�ارکت در تولی�د در ش�رط انتقال 
فناوری

در قراردادهای مشارکت در تولید شروطی درج می شود که بر اساس 

آن پیمان��کار ملزم به آم��وزش افراد محلی و انتقال فناوری اس��ت. 
ع��الوه بر این پیمانکار ملزم به اس��تفاده از کاالهای س��اخت داخل 
و خدمات پیمانکاران و نیرو های محلی اس��ت در مقابل این ش��رط 
دولت متعهد به جبران هزینه های ناش��ی از آن اس��ت از آنجایی که 
این ش��روط مخصوصا در بخش استفاده از توان محلی ریسک هایی 
به پیمانکار تحمیل می کند اجرای آنها معلق بر عنصر کیفیت ش��ده 
اس��ت. به بیانی دیگر، در صورتی پیمانکار ملزم اس��ت که از لحاظ 
قیم��ت، کیفیت و قابلیت دسترس��ی قابل رقابت با مش��ابه خارجی 
باش��د.]14[ به منظور آشنایی بیشتر با این شروط در تالش خواهیم 
کرد تا به بررسی این شروط در نمونه قراردادهای مشارکت در تولید 

بپردازیم.

1-5- آموزش نیروی انسانی کشور میزبان
بر اس��اس این شرط قراردادی پیمانکار باید در به کارگیری نیروهای 
داخلی مس��اعدت الزم را به عم��ل آورد. برای انتقال دانش، پیمانکار 
مکلف اس��ت کارکنانی را که درگیر این پروژه هستند، آموزش دهد. 
در واق��ع هدف از این آموزش انتقال فناوری به نحو مطلوب اس��ت، 
مانند مهارت های تخصصی و حرفه ای که در این حوزه الزم اس��ت. 
اصوال باید در قراردادها محتوای دانش و س��ازوکار آن و مدت زمان 
آن مطرح شود. قرارداد مشارکت در تولید در این مورد مقرر می دارد: 
دولت میزبان باید س��ازوکار استخدام پرسنل پیمانکار خارجی را در 
کش��ور فراهم کند. پیمانکار باید تا جایی که امکان دارد شهروندان 
کش��ور میزبان را که دارای صالحیت الزم هستند، در عملیات نفتی 
اس��تخدام کند. پیمانکار بای��د مبلغی را )که بر اس��اس قرارداد هر 
کش��وری متفاوت اس��ت( برای آموزش نیروه��ای داخلی تخصیص 
دهد، که این آموزش ش��امل: ارسال کارکنان دارای صالحیت برای 
گذراندن دوره های دانشگاهی، ارسال نیروهای داخلی به کنفرانس ها، 

خرید کتاب های فنی، نشریات تخصصی و نرم افزار فنی است.
محور اصلی مذاکرات در این قراردادها با شرکت های نفتی بین المللی، 
بیش��تر مالحظات اقتصادی، مالی و حسابداری، سود یا بهره مالکانه و 
س��ود تولید و پاداش بوده است و به مس��ائل اساسی، مانند چگونگی 
ارتقای جایگاه ش��رکت ملی نفت از بُعد مدیریتی، فنی و مهندس��ی، 
دانش افزایی، توسعه ی منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی متخصص 
در قراردادهای نفتی، به نحو شایس��ته و مطلوب توجه نش��ده اس��ت. 
بدیهی اس��ت که معموال طرف خارجی برای حفظ وضعیت انحصاری 
و برتری نسبی خود در راستای تامین و تحقق منافع دانشی و ارتقای 

سطح کیفی منابع انسانی کشور میزبان عمل نمی کند.
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در عمل اغلب این گونه اشتغال ها در رده های بسیار پایین و عاری از 
اهمیت علمی و فنی صورت می گیرد. به عبارتی، فعالیت های تحقیق 
و توس��عه ش��رکت های خارجی به طور عمده در کشور شرکت مادر 
انجام می شوند و اگر کار پژوهشی در کشور میزبان انجام شود محدود 
به نوعی از کارهای ثانوی و جنبی می شود تا کنترل شرکت خارجی 
را در آن صنع��ت و فناوری خاص به خطر نیندازد.]15[ این ش��رط 
به عنوان یکی از ش��روط انتقال فناوری در عمل کارآیی ندارد. فراهم 
آوردن س��ازوکار استخدام پرسنل توس��ط پیمانکار خارجی و ورود 
آنها به کش��ور میزبان از تعهدات کارفرما است. اصوال در قراردادهای 
نفتی همیش��ه عده ای غیربومی در عملیات نفتی مش��ارکت دارند، 
اما نکته اساس��ی این است که اس��تخدام نیرو های داخلی منوط به 
داشتن صالحیت کافی است. از آنجایی که کشورهای  دارنده ی نفت 
به دلیل نداش��تن فناوری کافی و الزم برای عملیات نفتی ناگزیرند با 
ش��رکت های نفتی بین المللی قرارداد منعقد کنند و اصوال نیروهای 
داخلی هم در این حوزه از دانش و تجربه ی کافی برخوردار نیستند 
عمال این ش��رط عملی نمی شود و ش��رکت های خارجی هم ترجیح 
می دهن��د از نیروه��ای خود اس��تفاده کنند. این فق��دان صالحیت 
نیروهای بومی دس��تاویزی برای ش��رکت های خارج��ی برای به کار 
نگرفتن نیروهای کش��ور میزبان است. این شرط در عمل نمی تواند 

اهداف کشور میزبان را در انتقال دانش و فناوری برآورده کند.

2-5- تعهد پیمانکار به ارائه اطالعات
 قرارداد مشارکت در تولید در خصوص ارائه اطالعات مقرر می دارد: 
طرفین قرارداد کلیه طرح ها، نقشه ها، مقاطع و گزارش ها و جداول و 
اطالعات علمی و فنی و هرگونه اطالعات مش��ابه مربوط به عملیات 
فن��ی مقرر در این قرارداد را محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنا 
که محتویات یا نتایج آنها نباید به وسیله هیچ کدام از طرفین یا بدون 
رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود، منتها در دادن چنین رضایت 

بدون دلیل موجه، امتناع یا تاخیر نباید به عمل آید.
در این قراردادها، کلیه اطالعات زمین شناس��ی، لرزه نگاری، آزمایش 
سنگ های مخزن، شکل کلی مخزن، سازوکار دانش و... در مالکیت 
دولت است و شرکت نفتی در گزارش های ساالنه، ملزم به ارائه آنها 

به دولت است.]16[
به نظر می رس��د این شرط نیز در تحصیل هدف مذکور ناتوان باشد، 
چراکه ش��رکت های نفت��ی خارجی به جهت حف��ظ وضعیت برتر و 
استمرار کسب منافع تجاری از ارائه اطالعات موثر و کارآ خودداری 
می کنن��د و صرف��ا اطالعات خ��ام و کلیش��ه ای را تحویل می دهند. 

به کارگیری این اطالعات و داده ها نیاز به دانش روز دارد که معموال 
کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند. به نظر می رسد این شرط 

هم نمی تواند منجر به انتقال فناوری شود.]17[

3-5- بهره گیری از کاال و خدمات کشور میزبان
اجبار پیمانکار به اس��تفاده از کارکنان بوم��ی فاقد مهارت، اجناس 
بدون کیفیت الزم و یا پیمانکاران جزئی که در حد کار نباشد، امنیت 
و کارآم��دی فعالیت پیمانکار را به خطر می اندازد. لذا پیمانکاران بر 
این پافش��اری دارند که این الزامات به نحوی باش��د که آنها بتواند 
کاالی موردنی��از خ��ود را از خارج خری��داری و وارد کنند.]18[ در 
قرارداد مش��ارکت در تولید در این خصوص مقرر می دارد: در انجام 
عملی��ات نفتی پیمان��کار باید خرید و اس��تفاده از کاالهای تولید یا 
عرضه شده در کشور میزبان را با توجه به این که کاالهای موجود در 
شرایط برابر و یا بهتر از کاالهای وارداتی هستند و همچنین با توجه 
به زمان تحویل، کیفیت و کمیت موردنیاز، قیمت و سایر شرایط در 
اولویت قرار دهد. پیمانکار باید از روش های مناسب، مانند روش های 
مناقصه برای خرید کاالها و خدمات اس��تفاده کند که این اطمینان 
حاصل ش��ود که تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی داخلی فرصت 
کافی برای رقابت برای عرض��ه کاالها و خدمات را دارند. روش های 
مناقصه بر اساس مناقصه انتخابی یا مناقصه رقابتی است. استثنائات 
برای مناقصه در موارد اضطراری، با توجه به تصویب کمیته مدیریت 

انجام می شود.
پیمان��کار باید با توجه به زمان تحوی��ل، کیفیت و کمیت موردنیاز، 
قیمت و مقدار موردنیاز، خرید و استفاده از کاالهای تولید شده کشور 
میزب��ان را در اولویت قرار دهد. پیمانکار خارج��ی باید، پیمانکاران 
فرعی کشور میزبان را با داشتن مهارت و تخصص الزم به کار گیرند. 
تا آنجا که خدمات آنها در استانداردهای قابل مقایسه با آنچه که در 
ج��ای دیگر و با قیمت های رقابتی و ش��رایط رقابتی به دس��ت آمده 
اس��ت، در دسترس هس��تند. با توجه به اینکه در صورت عدم وجود 
پیمانکاران فرعی کش��ور میزبان، اولویت باید ب��ه پیمانکاران فرعی 
خارج��ی که از کاالهای کش��ور میزبان حداکثر اس��تفاده ممکن را 
می کنند، داده ش��ود. این شرط هم با توجه به فقدان زیرساخت های 
اقتصادی در کش��ورهای در حال توس��عه دارن��ده ی نفت نمی تواند 
مطلوب باش��د، زی��را کیفیت کاالهای داخل��ی نمی تواند با کاالهای 
مش��ابه خارجی رقابت کند و بعضا ممکن است استفاده از کاالهای 
داخلی به دلیل نداش��تن کیفیت الزم موجب تاخیر در اجرای پروژه 
ش��ود. اگر هزینه های اقالم تولید شده داخلی یا در دسترس موجود 
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در پایگاه عملیاتی پیمانکار در کش��ور میزبان باالتر از هزینه ی این 
اقالم وارداتی نباش��د، کشور میزبان هزینه های حمل ونقل و بیمه را 

به هزینه های موارد وارداتی اضافه می کند.

6- راهکارهای مواجهه با این چالش
در قراردادهای نفتی به ویژه قرارداد مشارکت در تولید، همواره بحث 
انتقال فناوری یکی از مباحث مهم این قراردادها است. در این گفتار 
راهکارهای کل��ی و راهکارهای قراردادی این مس��ئله مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد.

1-6- راهکارهای کلی
ضرورت انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه تولیدکننده 
نفت مهم است. تا در آینده بتوانند به طور مستقل در اجرای عملیات 
نفتی فعالیت کنند و به تدریج وابستگی ش��ان را به شرکت های نفتی 
خارجی کاهش دهند. علی رغم تحوالت و پیش��رفت های عظیم فنی 
و تکنولوژی در حوزه های باالدس��تی نف��ت، در قراردادهای نفتی از 
جمله قراردادهای مش��ارکت در تولی��د که با توجه به طوالنی بودن 
زمان اکتش��اف، بهره ب��رداری و تولید برای انتقال فناوری مناس��ب 
هس��تند، به این مسئله به نحو مناس��ب پرداخته نشده است. علت 
اصلی این بی توجهی را می توان ناش��ی از دغدغه های مالی و تامین 
هزینه های آن دانست. بر این اساس یکی از موضوعاتی که در بحث 
انتق��ال فناوری، مدنظ��ر طرفین قرارداد قرار گرفته اس��ت، آموزش 
نیروه��ای داخلی می باش��د که ترتیب��ات پیش بینی ش��ده در این 
حوزه نیز کاربردی و جامع نیس��ت. فقدان ضمانت اجرای مناس��ب 
به منظور آموزش کارکنان و تکیه بر آموزش نیروهایی که در مشاغل 
غیرکلیدی مش��غول به کار هستند تا مشاغل حساس و مدیریتی، از 
جمله ایراداتی است که می توان به آن اشاره کرد. استفاده از خدمات 
کارشناس��ان خارج��ی در قراردادها به جای آم��وزش و به کارگیری 
نیروهای داخلی و عدم توجه به جنبه های مختلف انتقال تکنولوژی 
از جمله اس��تفاده از تکنولوژی از دیگر چالش های انتقال فناوری در 
قراردادهای مش��ارکت در تولید است، بنابراین پیشنهاد می شود در 
قرارداد مش��ارکت در تولید و یا در قالب قرارداد جداگانه ای در کنار 
این قرارداد، به آموزش، محتوای آن و مدت زمانی که نیاز اس��ت در 
ق��رارداد گنجانده ش��ود و برای نقض تعهد ضمان��ت اجرایی در نظر 
گرفته ش��ده و ترتیبات کاهش نیروهای خارج��ی در فواصل زمانی 

معین در قرارداد مشخص شود.
چالش دیگر این قرارداد ارائه اطالعات اس��ت. باید گفت در قرارداد 

مش��ارکت در تولید، ارائه اطالعات به صورت محرمانه اس��ت و ارائه 
و افش��ا آن مبنی بر رضایت طرفین اس��ت. در واقع این امر موجب 
می شود کشور میزبان نتواند به دانش واقعی در این حوزه دست یابد. 
بدین ترتیب پیش��نهاد می ش��ود دادن تضامین مناسبی، مثل تحت 
پوشش قراردادن بیمه و ضمانت نامه بانکی و حفظ مالکیت معنوی 
انتقال دهن��ده فناوری و اطمینان خاطر به پیمانکار خارجی می تواند 
در این باره راهگش��ا باش��د. چالش مطرح دیگر این قرارداد ریس��ک 
اس��تفاده از کاال و محصوالت کشور میزبان اس��ت. هر چند در این 
قراردادها باید ترجیح پیمانکار بر اس��تفاده از کاالی داخلی مش��ابه 
باشد اما بعضا به دلیل عدم کیفیت ترجیح می دهد از کاالی خارجی 
اس��تفاده کند. کشور میزبان برای استفاده پیمانکار از کاالی داخلی 
باید تدابیری بیندیشد که می تواند در این خصوص مفید باشد مانند: 
افزای��ش تعرفه گمرکی برای کاالهای وارداتی در این حوزه یا قیمت 
مناس��ب برای کاالهای داخلی و تضمین و تحت پوش��ش در آوردن 
کاالهای داخلی. اگر این کاالها در موقع استفاده پیمانکار بی کیفیت 
بود پیمانکار با توجه به این تضامین بتواند خسارت خود را اخذ کند.

2-6- راهکارهای قراردادی
قرارداد مش��ارکت در تولید، رایج ترین ش��یوه قراردادی در توسعه ی 
صنعت باالدس��تی نفت جهان به حس��اب می آید و در کش��ورهایی 
نظیر اندونزی، مصر، غنا، روسیه، بحرین، رومانی، سوریه، قزاقستان 
و... مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد.]19[ تجربیات کش��ورهایی نظیر 
الجزایر، هند، برزیل و مکزیک از برنامه کالن یا سیاس��تی موس��وم 
به »تفکیک« و یا »جداسازی« فناوری برخوردارند که بر اساس آن 
قرارداد مش��ترک جداگانه ای با ش��رکت های تولیدی خارجی بسته 
می شود، به عنوان مثال در مورد صنعت نفت می توان مراحل مختلف 
اکتش��اف تا بهره برداری را )نظیر تحقیقات زمین شناسی، مطالعات 
لرزه ن��گاری، حفاری، مهندس��ی مخازن، تعبیه لول��ه و...( تفکیک و 
س��پس در ارتباط با هریک از مراحل تفکیک ش��ده با س��رمایه گذار 
خارجی، قرارداد لیس��انس یا مش��ارکتی منعقد می شود. کشورهای 
م��ورد اش��اره با اتخاذ چنی��ن برنامه های��ی توانس��ته اند تا حدودی 
وابس��تگی فن��اوری خود را کاه��ش دهند، اما این ن��وع موفقیت ها 
محدود به فناوری های قدیمی اس��ت. برای ارتقا سطح فناوری باید 
برنامه ه��ای تحقیق و توس��عه منظم ملی، منطق��ه ای و بین المللی 
اجرا ش��ود. اگرچه برخی کش��ورها از قبیل ایران، اکوادور، اندونزی، 
نیجریه و ترینیدادوتوباگو الزاماتی را به منظور ارتقا سطح فناوری در 
قرارداده��ای منعقده درج کردند ولی در عمل چنین تدابیری نقش 
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ناچیزی در کاهش وابس��تگی فناوری کش��ورهای میزبان داش��ته و 
هرگونه انتقالی در این خصوص محدود به فناوری های فرسوده بوده 
است. علت اصلی این محدودیت نقشی است که فناوری برای مالک 
آن به عن��وان عامل برت��ری رقابتی در ب��ازار بین المللی ایفا می کند. 
شرکت خارجی تا زمانی که فناوری، کهنه نشده و برتری رقابتی اش 
را حفظ کرده، آن را منتقل نخواهند کرد.]20[ در قرارداد مشارکت 
در تولی��د حضور طوالنی مدت س��رمایه گذار خارج��ی این انگیزه را 
ب��ه وی می دهد تا به مقول��ه ی آموزش نیروی انس��انی توجه کرده 
و ظرفیت س��ازی و کمک بخش��ی را برای وی توجیه پذیر کند. برای 
نمونه می توان از تجربه ی عملی کش��ورهایی چون مالزی، اندونزی، 

قزاقستان، قرقیزستان، آنگوال و جمهوری آذربایجان یاد کرد.]21[
س��طح سیاست گذاری کالن در توس��عه ی صنعت نفت، وزارت نفت 
و انرژی کش��ور نروژ برای سیاس��ت گذاری کالن در حوزه توسعه ی 
میادین نفتی بر مبنای منافع و الزامات داخلی این کش��ور، تاسیس 
شد. در سطح مدیریت و نظارت فنی بر توسعه ی این میادین وجود 
یک نهاد متش��کل از تیم های تخصصی، مهندس��ی و زمین شناسی 
به منظ��ور انج��ام نظارت های فنی بر روند توس��عه ی ای��ن میادین 
ضروری بود. از این رو، موسس��ه ای با عنوان سازمان مدیریت نفت و 
گاز نروژ تاسیس شد و انجام امور مربوط به مدیریت فنی و مهندسی 
میادین نفتی به این ش��رکت س��پرده ش��د. در نروژ تعامل نزدیک 
بین تولیدکنندگان نفت و گاز و س��ازمان ها و نهادهای آموزش��ی و 
تحقیقاتی در طول زمان، باعث ش��کل گیری یک هس��ته قوی بین 
ش��رکت ها و موسسات تحقیقاتی شده اس��ت که منجر به توسعه ی 
تکنول��وژی در بخش صنعت نفت و پتانس��یلی برای صادرات ش��ده 
است و در حال حاضر در نروژ هسته ی مذکور به عنوان مرکز مرجع 

برای صنعت نفت و دیگر صنایع است.]13[
یکی از اصول اساس��ی دولت نروژ برای توسعه ی فناوری های جدید 
در ای��ن صنعت، ایجاد حلقه های ارتباطی میان ش��رکت های نفتی، 
تامین کنن��دگان تجهی��زات و خدمات و موسس��ات تحقیقاتی بوده 
اس��ت. بر اس��اس این برنامه در ط��ول انجام پروژه های آزمایش��ی، 
تع��دادی از تکنولوژی ه��ای کارآم��د و موردنیاز صنع��ت نفت نروژ 
شناس��ایی می ش��ود و پس از ارزیابی اولیه این تکنولوژی ها و تایید 
ضرورت توس��عه ی آنها، س��رمایه گذاری های بعدی با هدف تجاری 
کردن تکنولوژی های ذکر شده، انجام می شود. برای آنکه این برنامه 
ضمانت اجرایی داش��ته باش��د، نقش آفرینان اصل��ی صنعت در این 
برنامه حضور دارند که ش��امل کمپانی های نفت��ی، تامین کنندگان 
و نهادهای تحقیق و توس��عه اس��ت.]13[ در حال حاضر توس��عه ی 

میدان های نفتی کشور با استفاده از ماشین آالت و تجهیزات با دقت 
باال بیشترین نیاز در این حوزه است به طور قابل توجهی از تجهیزات 
اس��تفاده می ش��ود، اما اس��تفاده از تکنیک های برنامه ریزی تولید و 
هماهنگ��ی و کپی تجهیزات و قطعات موردنی��از و نیز امکان تغییر 
طراحی برای اس��تفاده کارآمد از موارد موجود در پایین ترین سطح 
اس��ت و این ضعف اس��تفاده از تکنولوژی در توسعه ی صنعت نفت 
اس��ت،  بنابراین ایجاد هماهنگی بین نیاز تکنولوژیک و میزان تولید 
جه��ت اجتناب از انتق��ال تکنولوژی غیرض��روری و نیز برنامه ریزی 
دقیق برای ارزیابی نیاز در توس��عه ی میدان های نفتی الزم اس��ت و 
استفاده از تجهیزاتی که توانایی تغییر کاربر را با چند تغییر در آنها 
دارد، به منظ��ور صرفه جویی در هزینه های متحمل ش��ده در انتقال 

تکنولوژی مهم است.]22[
یک��ی از اصول بنیادی��ن قراردادهای تج��اری بین المللی اصل اعتماد 
و محرمانه بودن اطالعات اس��ت. حفظ اس��رار و حفاظت اطالعات از 
جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین المللی به شمار می رود. با توجه به 
این که طرفین قرارداد دارای تابعیت و نظام حقوقی متفاوت هس��تند 
این احتمال می رود طرفین نسبت به این اصول تسلط و آگاهی کافی 
نداش��ته باش��ند. از این رو طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ 
اسرار مربوطه و عدم افشا اطالعات را مشخص کرده و در مفاد قرارداد 
می گنجانند که مستلزم تضمینی مناسب، مثل تحت پوشش بیمه در 
آوردن، ضمانت نام��ه بانکی و... اس��ت.]23[ مواردی از قبیل حفاظت 
کافی از مالکیت معنوی در ارائه ی انگیزه برای سرمایه گذاری و انتقال 
تکنولوژی در همه ی کشورها، از جمله در کشورهای در حال توسعه، 
اطمینان از دسترس��ی به ویژه کشورهای در حال توسعه به اطالعات، 
از جمل��ه اطالعاتی در مورد فناوری های پیش��رفته بر مبنای رقابتی 
و ش��رایط و مق��ررات منصفان��ه و عادالنه عالوه ب��ر اطالعات موجود 
در مناب��ع عموم��ی، اقدام��ات الزم جهت جلوگی��ری از اقدامات ضد 
رقابتی توس��ط صاحبان فناوری و یا استفاده از شیوه هایی که به طور 
قابل مالحظه ای مانع انتقال و انتش��ار فناوری می شود. کنترل چنین 
عملیاتی در کشورهای توسعه یافته بسیار معمول است اما در بسیاری 
از کش��ورهای در حال توس��عه فقدان اقدامات قانون��ی در این زمینه 
وجود دارد. به طور خاص، توس��عه ی قوانین مربوطه در سطح ملی یا 
منطقه ای به عنوان یک گزینه ی امیدوارکننده محسوب می شود.]24[

7-نتیجه گیری
ض��رورت انتق��ال تکنولوژی ب��رای کش��ورهای در حال توس��عه ی 
تولیدکنن��ده نفت مهم اس��ت تا در آین��ده بتوانند به طور مس��تقل 
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در اج��رای عملی��ات نفتی فعالی��ت کنند و به تدریج وابستگی ش��ان 
را به ش��رکت های نفتی خارجی کاهش دهن��د. علی رغم تحوالت و 
پیش��رفت های عظیم فنی و تکنولوژی در حوزه های باالدستی نفت، 
در قرارداده��ای نفتی از جمله قراردادهای مش��ارکت در تولید که با 
توجه به طوالنی بودن زمان اکتشاف، بهره برداری و تولید برای انتقال 
فناوری مناسب هستند، به این مسئله به نحو مناسب پرداخته نشده 
است. علت اصلی این بی توجهی را می توان ناشی از دغدغه های مالی 
و تامین هزینه های آن دانس��ت. بر این اساس یکی از موضوعاتی که 
در بح��ث انتقال فن��اوری، مدنظر طرفین قرارداد قرار گرفته اس��ت، 
آموزش نیروهای داخلی اس��ت که ترتیبات پیش بینی ش��ده در این 
ح��وزه نیز کاربردی و جامع نیس��ت. فقدان ضمانت اجرای مناس��ب 
به منظور آموزش کارکنان و تکیه بر آموزش نیروهایی که در مشاغل 
غیرکلیدی مش��غول به کار هستند تا مش��اغل حساس و مدیریتی از 
جمله ایراداتی است که می توان به آن اشاره کرد. استفاده از خدمات 
کارشناس��ان خارج��ی در قرارداده��ا به جای آم��وزش و به کارگیری 
نیروه��ای داخلی و عدم توجه به جنبه های مختلف انتقال تکنولوژی 
از جمله اس��تفاده از تکنولوژی از دیگر چالش های انتقال فناوری در 
قراردادهای مش��ارکت در تولید اس��ت، بنابراین پیشنهاد می شود در 
قرارداد مش��ارکت در تولید و یا در قالب قرارداد جداگانه ای در کنار 

این قرارداد، به آموزش، محتوای آن و مدت زمانی که نیاز اس��ت در 
ق��رارداد گنجانده ش��ود و برای نقض تعهد ضمان��ت اجرایی در نظر 
گرفته شود. ترتیبات کاهش نیروهای خارجی در فواصل زمانی معین 
در قرارداد مش��خص ش��ود. همچنین جهت آموزش نیروهای بومی 
بودجه ای به آن اختصاص داده شود. چالش دیگر این قرارداد ارائه ی 
اطالعات اس��ت. باید گفت در نمونه قرارداد مشارکت در تولید ایران، 
ارائه ی اطالعات به صورت محرمانه اس��ت و ارائه و افش��ا آن مبنی بر 
رضایت طرفین اس��ت. در واقع این امر موجب می شود کشور میزبان 
نتواند به دانش واقعی در این حوزه دست یابد. بدین ترتیب پیشنهاد 
می شود دادن تضامین مناسبی، مثل تحت پوشش بیمه قرار دادن و 
ضمانت نام��ه بانکی و حفظ مالکیت معنوی انتقال دهنده ی فناوری و 
اطمینان خاطر به پیمانکار خارجی می تواند در این باره راهگشا باشد. 
چالش مطرح دیگر این قرارداد ریس��ک استفاده از کاال و محصوالت 
کش��ور میزبان اس��ت که در نمونه ی ق��رارداد ایران به این مس��ئله 
پرداخته نشده اس��ت. البته با توجه به ساختار اقتصادی زمان انعقاد 
قرارداد مشارکت در تولید، عدم توجه به این امر دور از ذهن نیست. 
چون ساختار اقتصادی کشور توانایی تولید تجهیزات نفتی را نداشته 
اس��ت اما با بهره جس��تن از نمونه قراردادهای یاد شده می توان این 

مسئله را در قرارداد مدیریت کرد.
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