
42

مباحث ویژه

مفهوم فناوری با توجه به دیدگاه های مختلف که در خصوص این ترمینولوژی 
ارائه شده و با توجه به چگونگی عملکرد آن در نظام های ملی و بین المللی و با 
در نظر گرفتن ارائه کننده ی آن که شامل شرکت های فراملی و ملی می شود، 

مورد تبیین قرار می گیرد. 
تعاریف ارائه شــده به دو گروه عمده تقســیم می شــوند. در نظر گروهی از 
نویســندگان، فناوری بــه عنوان ابزاری جهت اســتفاده ی آگاهانه از دانش و 
تجربه برای دگرگونی طبیعت به سود نیازهای بشری و یا دانشی جهت ایجاد 

اشیای مفید و موثر تعریف شده است. 
گــروه دیگر با توجه به جنبه های فنی آن، فناوری را این گونه تعریف کرده اند 
کــه دانش و تجربه ای اســت که در ســاخت کاال، روند تولیــد و یا عرضه ی 
خدمات اســتفاده می شــود. این دانش و تجربه از یک بُعــد در اختراع، طرح 

صنعتی یا مدل مصرفی تجلی و از بُعد دیگر در اطالعات، مهارت فنی، خدمات 
کارشناســی، تاســیس، نگهداری کارخانه صنعتی، مدیریت و سازماندهی آن 
بازتاب می یابد. این تعریف توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی1 و همچنین 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 ارائه شده است.]1[
مطابق تعریف آنکتاد3 انتقال فناوری یعنی صدور عوامل فناورانه ی مشخص از 
کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه، به گونه ای که کشورهاي 
در حال توســعه بتوانند تســهيالت توليدي جديدي را ايجاد کرده و به کار 
بیندازند و يا اينکه تسهيالت موجود خود را گسترش دهند. این انتقال، شکل 
یک مبادله ی انتقال فناوری را به خود می گیرد که ممکن است در یک قرارداد 
الزم االتباع حقوقی آمده و یا نیامده باشد. اما در هر صورت میان انتقال دهنده 

و گیرنده ی فناوری ارتباط وجود دارد. 

  عباس کاظمی نجف آبادی،  مهدی خســروآبادی*، دانشــجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشــگاه عالمــه طباطبایی  
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی

در کشــورهای صاحب منابع نفــت و گاز، ایجاد زنجیره ی ارزش در صنعت نفــت و گاز به عنوان ابزاری برای 
توســعه ی پایدار کشورهای صاحب منابع مورد توجه بوده است. با گذشت بیش از صد سال از سابقه ی صنعت 
نفت و گاز علی رغم قوانین باالدستی توسعه ی کشور متاسفانه همواره خام فروشی بدون توجه به ایجاد زنجیره ی 
ارزش در این صنعت مورد توجه دولتمردان بوده اســت. از آنجا که حمایت از ســاخت داخل و انتقال فناوری 
می تواند به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد باشــد اکثر کشــورهای صاحب منابع غنی انرژی ســعی در انتقال 
فناوری و بومی ســازی ساخت تجهیزات موردنیاز و پیش نیاز برای توسعه ی صنایع نفت و گاز خود کرده اند که 
در این بین ایران نیز همانند ســایر کشورها، در راســتای توسعه ی اقتصادی اقدام به تدوین قوانین، مقررات و 
سیاســتگذاری کرده است، لیکن به دلیل عدم رعایت الزامات ساخت داخل خصوصا در انتقال فناوری و انجام 
فرآیند ســاخت داخل جهت اســتفاده در میادین نفت و گاز آب های عمیق دریاچه ی خزر به لحاظ اقتصادی 
موفق نبوده اســت. نوع این تحقیق، کاربردی بوده و روش این تحقیق، توصیفی و کیفی اســت كه با استفاده 
از منابع کتابخانه ای از جمله مقاالت و کتب فارســی و التین موجود و در برخی موارد به علت محرمانه بودن 
اطالعات قراردادها و داده هاي پروژه و عدم دسترســي به آنها از مصاحبه هاي كارشناسان خبره ی دست اندرکار 
پروژه  و مصاحبه  هاي ايشان استفاده شده است. هدف این تحقیق مقايسه ی موفقيت سیاستگذاری دو پروژه ی 
انتقال فناوري و ساخت كه شركت پيمانكار طرف قرارداد آنها در کشور برزیل و ايران يكسان بوده  اند، مي باشد 
که با مقایسه ی سیاستگذاری انجام شده بین دو کشور، تعریف شاخص های کلیدی و مقایسه ی قوت و ضعف ها، 

موفقيت و يا ناموفق بودن آنها و نهایتا اصالح سیاستگذاری پیشنهاد شده است.
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این مبادله ی انتقال فناوری می تواند به این اشکال باشد:
الف( واگذاری، فروش یا اعطای امتیاز تمام اشــکال مالکیت صنعتی به جز 
نشان های تجاری، نشان های خدماتی و نام های تجاری اگر جزوی از مبادله ی 

انتقال فناوری نباشند.
ب( فراهم کردن دانش فنی چگونگی انجام کار و کارشناســی فنی به شکل 
مطالعات ممکن، طرح ها، نقشه ها، مدل ها، دستورالعمل ها، راهنماها، فرمول ها، 
طرح های مهندسی ساده و پیچیده، مشخصات و تجهیزات آموزشی، خدمات 

شامل مشاوره ی فنی، مدیریت پرسنل و آموزش کارکنان.
ج( فراهــم کردن دانش فنــاوری ضروری برای نصب، راه انــدازی و عملکرد 

کارخانه و تجهیزات و پروژه های کلید در دست.4
د( فراهم کردن دانش فناوری الزم برای به دســت  آوردن، نصب و استفاده از 
ماشین آالت، تجهیزات و کاالی میانی و یا مواد خام که از طریق خرید، اجاره 

یا روش دیگر به دست آید.
ه( فراهم کردن محتوای فنی موافقت نامه های همکاری فنی و صنعتی.

همان طور که مشــاهده می شود در این لیســت روش های غیر تجاری انتقال 
فناوری وجود ندارد.

با توجه به مطالب بیان شــده، در مجموع انتقال فناوری را تحت ســه عنوان 
کلی می توان بیان کرد:

الف( مفهوم فیزیکی و مادی: صدور وسایل کار و فنون
ب( مفهوم حقوقی: انتقال یا واگذاری حق استفاده از فنون و روش های فنی

ج( بازرگانی بین المللی: انتقال فناوری در حوزه ی مبادالت بین المللی قرار 
می گیرد و بــرای نمونه، فروش حق اختراع، واگذاری امتیاز پروانه ســاخت، 

خرید و فروش کاالهای تجهیزاتی و تاسیسات کامل را شامل می شود.
از جملــه روش های انتقال فنــاوری عبارتنــد از: انتقال فنــاوری از طریق 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی و قرارداد ســرمایه گذاری مشترک، انتقال 
فناوری از طریق قرارداد لیسانس و خدمات مهندسی، انتقال فناوری از طریق 

]1[)B.O.T(5.قرارداد کلید در دست و قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال
علی رغم ســابقه ی بیش از صد ساله ی صنعت نفت در ایران و تاکید بندهای 
قراردادی در قراردادهای باالدســتی صنعت نفت و گاز متاســفانه سیاست 
خام فروشــی به عنوان ساده ترین راه کســب درآمد و تامین بودجه ی کشور 
مورد توجه دولتمــردان بوده و از ایجاد ارزش افــزوده در زنجیره ی تامین 
به روش انتقال فناوری و ســاخت داخل تجهیــزات این صنعت خصوصا در 
باالدســت به استثنای ســال های اخیر، همواره مغفول بوده و یا کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است. 
منظور از عملیات باالدستی، کلیه ی عملیاتی است که مربوط به تولید نفت و 
گاز بوده و به کشــف نفت و گاز، استخراج و تولید آن از مخزن می انجامد. در 

واقع هرگونه عملیات نفت و گاز که به طور مستقیم بستگی به مخازن نفت و 
گاز دارد و بر روی مخزن انجام می شــود، عملیات باالدستی است. با توجه به 
وابستگی اقتصادی کشور ایران به منابع نفت و گاز و تامین بیش از 70درصد 
بودجه ی کشور از این منابع، این صنعت را به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی 

اقتصادی پایدار کشور می توان لحاظ کرد. 
از این رو می توان متصور بود ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ی تامین این صنعت 
باعث رشــد چشمگیر اقتصادی باشد. لذا در این راستا ساخت داخل و انتقال 
فناوری در باالدست صنعت نفت و گاز  از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. 
مدت ها اســت که نویسندگان و تدوین کنندگان قراردادهای صنعتی از جمله 
قراردادهای نفتی، تمام تالش خــود را به کار می گیرند تا قراردادهایی را که 
برای انجام پــروژه مطرح می کنند و یا در قراردادهــای جداگانه، پیمانکاران 
را مکلف به اســتفاده از فناوری های جدید، انتقال آن به خود و یا توســعه ی 

فناوری های موجود کنند.]3[
یکــی از راهکارهایی که معموال برای انتقال فنــاوری در صنعت نفت مطرح 
اســت، ساخت داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به 
خرید خارجی و جایگزینی تولیدات داخلی به جابی خرید خارجی است.]7[

با اینکه تعریف مشــخصی برای ساخت داخل وجود ندارد ولی نحوه ی تعریف 
آن به شدت بر دامنه ی اقدامات و تدوین سیاست ها تاثیرگذار است. 

کشــورهایی که با توجه به اهمیت و اولویت بندی در مورد اشــتغال و ارائه ی 
مقررات مناسب برای آموزش اتباع در محل کار تاکید دارند. بنابراین"داخلی" 
در این کشــورها به ملیت، به جای محل و یا کشورهایی که فعالیت های نفت 
و گاز در آن انجام می شود، اشاره می کند. با این حال، کشورهای دیگر تعریف 
وسیع تری از داخل دارند که شــامل خدمات توسط شرکت های ثبت شده ی 
محلی، اشخاص و استخدام نیروی انسانی محلی است. "داخلی" در این مورد 
بــه معنی واحدهای داخلی یا بازیگران داخلی اســت، بــه این معنا که کاال، 
خدمــات یا نیروی کاری که از محلی یا منطقه ای که در آن فعالیت های نفت 

و گاز انجام می شود، تامین می گردد.]15[
اصطالح ســاخت داخل6 اغلب برای توصیف اقداماتی به کار برده می شود که 
در راســتای تقویت و توسعه ی صنایع داخلی و استفاده از ورودی های موجود 
در داخل کشور، ایجاد فرصت های شغلی و به طور کلی، برای تاثیر بر اقتصاد 
داخلی از طریق ایجاد ارتباط با مصرف کنندگان اســتفاده می شود. از واژه ی 

داخلی نیز تفسیرهای مختلفی برداشت می شود. 
برخــی کشــورها تعریفی را ارائــه می دهند که مبنای آن اشــتغال محلی و 
اقداماتــی که بــرای به کارگیری افراد در یک منطقه ی خــاص به کار گرفته 
می شود، است. سایر کشورها به طور خاص مفهوم داخلی را تعریف نمی کنند 

یا  تعریف وسیع تری را اتخاذ کرده اند. 
به طوری که مفهوم داخلی ممکن اســت اشــاره به هر کشــور صاحب منبع 



44

مباحث ویژه

داشــته باشد و یا بر اساس مقر اصلی کســب وکار  بنگاه ثبت شده در کشور 
صاحب منبع تفســیر شود. در این مورد، هر شهروند یا تامین کننده که در هر 

جای کشور مستقر می شود، به عنوان داخلی محسوب می شود. 
مقایسه ی سیاست های داخلی سازی در کشورهای صادرکننده ی مواد معدنی 
و الگوبرداری از آن و اهداف کلیدی سیاست های ساخت داخل و اقدامات الزم 

برای تقویت ظرفیت را می توان به این شکل تعریف کرد:
1-  توسعه ی زنجیره ی تامین باالدست در سطح داخلی به منظور پاسخگویی 
به نیازهای خرید شــرکت ها در کاالها و خدمات هسته ای و غیر هسته ای که 
اغلب یکی از اولویت های کلیدی کشــورهایی اســت که به دنبال پیوند میان 

صنعت، معدن و صنایع یا تامین کنندگان خدمات محلی هستند.
2- توسعه ی نیروی کار در مراحل مختلف زنجیره ی ارزش و مربوط به سطوح 
مختلف صالحیت. شــامل ایجاد فرصت های اشتغال بومی و همچنین افزایش 
قابلیت های داخلی از طریق آموزش نیروی کار محلی، توســعه ی مهارت ها و 

انتقال دانش.
3- انتقال فناوری یکی دیگر از عناصر مهم سیاست های ساخت داخل است، 
به ویژه در موردSME 7 ها و شرکت های محلی، با توجه به ماهیت سرمایه بری 
صنعــت. برخی از کشــورها نیــاز دارند کــه ســرمایه گذاران از جدیدترین 
فناوری های موجود اســتفاده کنند و شــرکت های اســتخراجی با موسسات 

داخلی و کارشناسان در عملیات مربوط به خود کار کنند.
4- تحقیق و توســعه و نوآوری نیز ابعاد مهم سیاســت های ســاخت داخل 
هســتند. اهداف این سیاست بیشتر در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته و یا در 
کشــورهایی با صنایع معدنی با میزان بلوغ بیشــتر می باشند که اولویت آنها 
حفظ رقابت صنعت یا شبکه ی تامین کنندگان و یا تقویت جذب فناوری است. 
بعضی کشــورها به شرکت های استخراج معدن کمک می کنند تا به تحقیق و 

توسعه و صندوق های نوآوری کمک کنند.
5- سیاســت های ساخت داخل که گاهی اوقات برای افزایش ارزش افزوده ی 
پایین دســت )بعضی اوقات نیز به معنی بهره وری( اســت. سنجش به صورت 
درصد مشــخصی از محصوالت معدنی انجام می شود که باید در سطح محلی 

تغییر یابد.]2[

پیشینه ی پژوهش
ســیده مریم محمدی و همکاران)1395( ضمن بیان جزئیات پیچیدگی های 
مراحل عملیات نفتی در بخش باالدستی، ویژگی های این بخش را با سیستم ها 

و محصوالت پیچیده مقایسه کردند. 
همچنین با روش بررســی تاریخ دوره ها و مراحل اســتراتژیک نقض صنعت 
نفــت ایران در قبل و بعد از انقالب، ســه مدل انتقــال و ارزیابی فناوری در 

قراردادهای نفتی ارائه شــده و در انواع نسل های بیع متقابل مورد بررسی قرار 
گرفته و مشــاهده شد که مدل فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع نفتی ایران 
بایســتی با برنامه ریزی کالن به صورت مدل باال به پایین در زنجیره ی تامین 
این صنعت انجام شود. همچنین پس از تبیین فرآیند انتقال فناوری در مدل 
جدیــد قرادادهای نفتی ایران معروف به IPC، نتیجه گرفته شــد که با وجود 
انتقادات فراوان منتقدان، اجرای صحیح شرایط این قرارداد در کنار یک نظام 
نوآوری بخشــی، می تواند با استفاده از جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش 

فناوری منتخب، مزایای فراوانی داشته باشد. 
از جملــه ی این مزایــا می توان به ســرریز دانش فناوری نرم به واســطه ی 
مدیریت های چرخشی و انتقال دانش ضمنی و ایجاد یکپارچگی در سیستم ها 
 cops و محصــوالت نفتی )که به عنوان سیســتم ها و محصــوالت پیچیده ی
محسوب می شوند( اشــاره کرد، لذا اجرای این نوع قرارداد، با وجود ضعف ها 

می تواند به ادامه ی فرآیند حرکت رو به جلوی صنعت نفت کمک کند.]4[
هــادی قنبری)1395( با مطالعه ی جذب ســرمایه گذاری خارجی در صنعت 
نفت و بررســی عوامل آن از جمله عوامل اقتصادی، سیاســی و مشــوق های 
قــراردادی، انتظار جدب قابل توجه ســرمایه گذاری در صنعت نفت را دارد و 
پرهیز از جنجال های سیاسی، حمایت کارشناسان و مسئولین از قراردادهای 
جدیــد نفتی، دیپلماســی فعــال انــرژی وزارت امور خارجــه بهبود فضای 
کســب وکار، ثبات در سیاســت های دولت و قوانیــن را از جمله راهکارهای 
تحقق جذب سرمایه گذاری خارجی می داند. همچنین هادی قنبری)1395( 
با بررســی شــیوه های متعدد انتقال فناوری از جمله سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، انتقال از طریق سرمایه گذاری مشترک، قراردادهای کلید در دست، 
قراردادهــای پیمانکاری و... جهت انتقال فناوری، عوامل موثر بر انتقال موفق 
و توســعه ی پایدار آن را ذکر و عنوان می دارد، مکانیسم نسبتا مناسبی جهت 
انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی پیش بینی شــده اســت و پیشنهاد 
می کند با شناسایی بازیگران اصلی بین المللی و استفاده از تمامی این بازیگران 
در عرصه ی توســعه ی فناوری، مدنظر قرار دادن نظرات صاحب نظران، مرتبط 
کــردن انتقال فناوری با مباحث مالی پیمانــکار خارجی و تعیین نهاد متولی 
جهت پیگیری رصد مســتمر فرآیند انتقال فنــاوری، انتقال دانش و فناوری 

محقق شود.]5و6[ 
مســعود درخشــان و عاطفه تکلیف)1394( در تحقیقی نشان دادند که اتکا 
بر ســرمایه ی خارجی در چارچــوب قراردادهای نفتی با شــرکت های نفتی 
بین المللی راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه ی فناوری در بخش باالدستی 
صنعــت نفت ایران نبوده و نخواهد بود، مگر آنکه اوال رشــد دانش بنیادین و 
دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشــور زمینه های مناسبی برای جذب 
فناوری و توسعه ی آن فراهم کرده باشد، ثانیا حضور فعال نهادهای تنظیم گر 
با اهداف نظارت مدیریت بهبود کارآیی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه ی 
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مناسبی فراهم آوردکه بتوان از ظرفیت های جذب به نحو موثری بهره برداری 
کــرد و بر این نکته تاکید دارند که شــناخت دقیق بازیگــران بازار فناوری و 
درک فرآیندهای تضعیف شــرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های 
خدماتی نفتی در انتقال و توسعه ی فناوری در بخش باالدستی، نخستین گام 
در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. 
علی  رغم محوریت پیمانکاران در شناســایی نیازهای زنجیره ی عملیات نفتی 
به توسعه ی فناوری مناســب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، 
در این تحقیق به این نکته توجه شــده است که محدودیت منابع مالی برای 
ســرمایه گذاری در انتقال و توســعه ی فناوری و ضعــف بهره برداری بهینه از 
ظرفیت های جذب اقتضا می کند کــه نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر 

شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا کنند. 
همچنیــن این تحقیق نشــان داده اســت که ایــن نهادها بــا اولویت بندی 
فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش باالدستی نفت بوده است و اثر سرریز 
به صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند، می توانند جریان اتصال و توسعه ی 
فناوری را به ســمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه ی صنعتی 

کشور باشد.]7[
مجتبــی عزیزی و عادله مقدم)1395( نشــان دادند از آنجــا که پروژه های 
توســعه ی فناوری برخالف بسیاری از پروژه های دیگر دارای هدف و یا روش 
دستیابی از قبل تعریف شده نیستند، در کنار عدم قطعیت هایی که هر پروژه 
می تواند داشــته باشد، پروژه های توســعه ی فناوری با درجه ی باالیی از عدم 

قطعیت در بخش پروژه همراه هستند. 
در این تحقیق ضمن تشــریح ویژگی های یک پروژه ی توســعه ی فناوری، دو 
پــروژه در صنعت نفت و گاز را مورد مطالعه قرار دادند و با اســتفاده از نقاط 
قوت مدل هایی مانند مدل مرحله/ دروازه، مدل توسعه ی مارپیچ و الحاقیه ی 
DOD از اســتاندارد PMBOK، الگــوی مدیریتی برای پروژه های توســعه ی 

فناوری طراحی، اعتبارسنجی و پیشنهاد کردند. 
همچنین با در نظر گرفتن چرخه های مدیریتی تکرارشونده به جای مدیریت 
خطی، اســتفاده از منطق مدیریت طرح به جای منطق پروژه، بودجه بندی و 
زمان بندی متغییر با حد باال و پایین به جای مشخص کردن زمان و هزینه ی 
قطعی برای پروژه را به عنوان نمونه هایی از ویژگی های الگوی پیشنهادی این 

تحقیق پیشنهاد کردند.]8[
محمــد نــوروزی)1394( در تحقیقی ضمن تبیین چالش هــای موردنظر به 
واکاوی ضعف انتقال فناوری در صنعت نفت و میزان اثربخشــی قراردادهای 
نفتــی در این زمینه پرداخته به طوری که نتایج آن نشــان می دهد عالوه بر 
فقدان انگیزه ی کافی در شــرکت های دهنده ی فناوری، مشــکالت مربوط به 
ضعف در ظرفیت جذب برای اکتســاب فناوری در داخل کشور نیز از عوامل 

موثر بر مشکالت انتقال و توسعه ی فناوری در ایران است. 

ضمن این که بــا توجه به حضور بازیگران متعدد در بــازار فناوری از طریق 
ســرمایه گذاری خارجی، قرارداد با شــرکت های بین المللی خارجی و قرارداد 
با شــرکت های بین المللی نفتی، زمینه ی مناسبی برای توسعه ی فناوری در 

کشور نیست. 
نوروزی)1397( در تحقیقی دیگر با بررســی متن چند قرارداد باالدســتی از 
نوع مختلف امتیازی، مشــارکتی و خدماتی و بررســی ظرفیت هر یک از این 
چارچوب های قراردادی برای تحقق انتقال و توسعه ی فناوری با بهره گیری از 
عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری، راهبردهای اتخاذی در قراردادهای 
مختلــف را با این دســته از عوامل تطبیق داده و نشــان داد که هیچ یک از 
چارچوب های قراردادی برای پوشش همه ی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال 

فناوری ظرفیت الزم را ندارند. 
با این حال این تحقیق نشان داد که قراردادهای مشارکتی و خدماتی به سبب 
بهره گیری از ابزارهای بیشــتر و متنوع تر ظرفیت بیشتری برای تحقق انتقال 
فناوری دارند. لذا طبق این تحقیق، قراردادهای باالدســتی نفت، به ســبب 
ماهیت حقوقی و مشروعیت سازی خود، ابزار الزم برای انتقال فناوری هستند 

ولی برای تحقق این امر کافی نیستند.]9و10[ 
تئوفیلس و همکاران)2016( با ارزیابی سیاست های ساخت داخل کشورهای 
تولیدکننــده ی نفت و گاز نشــان دادند که قوانین و سیاســت های ســاخت 
داخل در کشــورهای تولیدکننده ی نفــت و گاز به عنوان یکی از اولویت های 
اصلی دولت های میزبان و نقش آفرینان صنعت تبدیل شــده اند، به طوری که 
کشــورهای در حال توســعه و صاحب منابع غنی، قوانین ساخت داخل را به 
عنوان ابزاری برای به حداکثر رســاندن ســود خود از صنایع نفت می پذیرند. 
هرچند، این قوانین و سیاســت ها با تحقیقات ناکافی در مورد میزان کارآیی 
آنها در حال تکمیل شــدن هســتند ولی اغلب نتایج متنوعی از آنها حاصل 

می شود. 
در این تحقیق تاثیر قوانین و سیاست های ساخت داخل در صنعت نفت و گاز 
با ارزیابی برنامه های اجرایی مختلف، پیشرفت کانال هایی که از طریق قوانین 
ســاخت داخل با استفاده از اهداف ســاخت داخل به منظور سنجش کارآیی 

آنها، پایش شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. 
در این تحقیق کشورهای نیجریه، غنا، برزیل و نروژ به عنوان کشورهای مورد 
مطالعه انتخاب شده اند تا تنوع استراتژی های ساخت داخل را برای کشورها با 
ســطح متفاوت رشد نشان دهند. هدف از این تحقیق این است که دولت های 
میزبان شرایط آشنایی سرمایه گذاران و تامین کنندگان داخلی برای توسعه ی 

موفق را فراهم کنند و از استراتژی های ساخت داخل مطلع باشند. 
تجربه ی کشــورهای مورد مطالعه ی باال نشــان می دهد که موفقیت و یا عدم 
موفقیت قوانین و سیاست های ساخت داخل تدوین شده به عنوان یک پارامتر 

انسانی و سازمانی در کشور مطرح است. 
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بر اســاس بررســی مطالعات موردی انجام شــده، به طــور خالصه قوانین و 
سیاست ها در زمینه ی ساخت داخل، باید بر اساس این اصول کلی باشد: 

1- نیاز است تا تدوین سیاست های ساخت داخل با نگاهی فراتر از تولید رانت 
اقتصادی و به منظور توسعه ی روابط صنعتی باشد.

2- ابزاری که برای ســنجش معیارهای توافق شــده ی ساخت داخل به کار 
گرفته می شــوند باید واضح بوده و مورد پذیرش همه ی نقش آفرینان صنعت 

باشد.
3- تقویت ساخت داخل بســتگی به توانایی بنیه ی تامین کنندگان صنعتی 

دارد که می تواند به عنوان اهرم رشد صنایع عمل کند.]15[
بورگر و همکاران)2014( تحقیقی با عنوان ســود بادآورده ناشــی از تقسیم 
هزینه هــا، پس از تقســیم بندی و رعایت حداقل الزامات ســاخت داخل در 
میادین دریایی نفتی آب های عمیق برزیل انجام دادند، چراکه کشور برزیل به 
عنوان یکی از پیشــگامان میادین نفت در سطح جهان است و از این رو مورد 
جالبی برای بررســی دقیق نقش آینده ی صنعت نفت در ارتقای توســعه ی 
صنعتی به عنوان اقتصادهای نوظهور است. ابزار اصلی برای دستیابی به چنین 
توســعه ی صنعتی، ایجاد حداقل الزامات ساخت داخل در واگذاری مناقصات 

مجوز اکتشاف است. 
آژانس ملــی نفت برزیل )ANP 8( به تازگی تغییراتــی را در رژیم مالی این 
کشور با توجه به ساخت داخل و یکپارچه سازی ارائه داده است. این تغییرات 
در هماهنگی با الزامات ســاخت داخل اســت و می تواند در دو منطقه تحت 
یک فرآیند یکپارچه اعمال شــود. در این مقاله سود حاصل از یکپارچه سازی 
هزینه ها به دلیل یکسان ســازی و چگونگی درک کسب سود بادآورده توسط 

ANP مورد توجه قرار گرفته است. 

روش جدید ســاخت داخل که توســط ANP ارائه شده و توسط ایشان برای 
مطالعه ی موردی مورد آزمایش قرار گرفته اســت، شامل تجزیه وتحلیل روند 
یکپارچه ســازی دو ناحیه از الیه ی پیش نمک میادین نفتی برزیل اســت که 

تحت رژیم های مالی مختلف برگزار می شود. 
این شبیه ســازی وجود احتمالی سود حاصل از تقسیم هزینه را تایید می کند 
و نشــان می دهد که این ســود می تواند بدون کاهش مالیات سود بادآورده، 
باعث ســود کلی پروژه تا قبل از یکپارچه ســازی شود. در این حالت عالوه بر 
تغییرات رژیم مالی، دولت قوانین مربوط به ساخت داخل و یکپارچه سازی را 

نیز اصالح کرد.]17[
دامیلوا)2017( در تحقیقی با همکاری موسسه ی مطالعات انرژی اکسفورد بر 
روی روندهای منطقه ای در خاورمیانه و شمال آفریقا الزامات ساخت داخل و 

تامین کاال در قراردادهای نفت و گاز را مورد مطالعه قرار داد. 
نتایج تحقیق نشــان می دهد کشورهای غنی از منابع در منطقه ی خاورمیانه 
و شــمال آفریقا )MENA 9(، به ویژه کشورهای حوزه ی خلیج فارس ـ کویت، 

ایران، عراق، بحرین، عمان، قطر، عربستان ســعودی و امارات متحده ی عربی 
)امارات( - به طور فزاینده ای الزامات ســاخت داخــل )LCR 10( را از طریق 
قوانین، مقررات، دســتورالعمل ها، قراردادهای صنعت و شیوه های مناقصه در 

چارچوب الزامات قانونی خود قرار می دهند. 
با وجود سیاست های شفاف و یکنواخت الزامات ساخت داخل و الزامات تعهد 
 LCR رویکردهای اتخاذ شــده برای اجرای ،MENA به تولیــد در منطقه ی
متفاوت اســت و برای جلوگیری از سوءاســتفاده و عــدم تطابق قرارداد بین 
دولت ها و شــرکت های بین المللی باید رویکردهای اتخاذ شــده اعمال شود. 
همچنین در این تحقیق به چگونگی تکامل الزامات ســاخت داخل و تهیه ی 
کاال در کشــورهای درگیر موضوع در منطقه ی MENA پرداخته شده است و 
از طرفی امکان تجزیه وتحلیل مقایســه ای و مشخصات الزامات ساخت داخل 
در بین کشورهای MENA، به منظور تعیین اولویت های غالب و نقاط ریسک 

قانونی را فراهم می کند. 
برای این که سرمایه گذاران و مقامات ملی بتوانند مشارکت ها را توسعه دهند، 
نتیجه گرفته می شود در راستای الزامات ساخت داخل مشارکتی و تحقق آن 

بایستی اختالفات و ریسک های قانونی به حداقل رسانده شود.]18[

روش پژوهش
نوع ایــن پژوهش کاربردی بــوده و روش آن توصیفی و کیفی اســت كه با 
استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله مقاالت و کتب فارسی و التین موجود و 
در برخــی موارد به علت محرمانه بودن اطالعات قراردادها و داده هاي پروژه و 
عدم دسترسي به آنها از مصاحبه هاي كارشناسان خبره ی دست اندرکار پروژه  

و مصاحبه هاي ايشان استفاده شده است. 
ســوال اصلی تحقیق این است که ملزومات و راهکارهای انتقال فناوری برای 
ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خصوصا ساخت سکوی حفاری نیمه شناور 
کدامند؟ فرض تحقیق بر این است که توسعه و ساخت داخل تجهیزات صنعت 
نفت در صورت سیاستگذاری مناسب می تواند عواید اقتصادی قابل توجهی را 

عاید کشور کرده و عامل مهمی در درآمدزایی کشور باشد. 
ســهم 60درصدی تجهیزات و قطعات از کل حجم سرمایه گذاری مورد انتظار 
در صنعت نفت که در برنامه  های پنجم و ششم توسعه تا حدود 200 میلیارد 
دالر پیش بینی شــده است، اهمیت این بخش اقتصاد کشور را نشان می دهد. 
لزوم آگاهی از کاســتی ها و چالش های جدی که مانع تحقق سهم حداکثری 
ســاخت داخل قطعــات و تجهیزات صنعــت نفت از دســتاوردهای تحقیق 

می باشد.]2[
در تحقیق حاضر جامعه ی پژوهشــی موردنظر بــا توجه به محدودیت فراوان 
دسترســی به اطــالت پروژه ها به ویژه در صنعت نفــت و گاز ایران، پروژه ی 
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ساخت سکوی نیمه شناور البرز در شرکت ملی نفت با پروژه ی مشابه ساخت 
FPSO در برزیل که به لحاظ شــرکت صاحب فناوری و شرایط فنی طراحی 

برای آب های عمیق مشابهت قراردادی دارند، انتخاب شده اند. 
همان طور که گفته شــد به دلیل محدودیت دسترسی به اطالعات و محرمانه 
بــودن اطالعات قراردادی پروژه، جمــع آوری داده ها و اطالعات موردنیاز این 
پژوهش تا حدی که مقدور بوده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. سایر 
اطالعات نیز از مصاحبه های انجام شده از سوی مسئوالن و کارشناسان خبره 

جمع آوری شده است و نتایج با مطالعات گذشته مقایسه شده اند. 
در این پژوهش از رویکرد تلخیصی برای تحلیل محتوای کیفی و روش تحلیل 
مقایسه ای استفاده شده اســت. به منظور جمع آوری اطالعات از کارشناسان 
خبــره، مصاحبه های نیمه ســاختاریافته با جمعی از متخصصان انجام شــد. 
جامعه ی آماری از مجموعه ی شــرکت ملی نفت ایران )مدیریت مهندســی و 

ساختمان شرکت نفت خزر( و شرکت پیمانکار )صدرا( انتخاب شده است.
بــا توجه به محدودیت ها، 5 نفر از متخصصان این بخش به عنوان نمونه برای 
مصاحبه انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه ها از نوع نمونه گیری هدفمند بوده 
که در آن با توجه به اهداف تعیین شــده و آگاهانه، شرکت کنندگان انتخاب 
شــدند. الزم به ذکر است که تحلیل ها در حالی بیان می شوند که بسیاری از 
اطالعات اقتصادی موجود در حوزه ی مطالعه محرمانه بوده و دارای حساسیت 

بسیار زیادی برای شرکت ملی نفت ایران هستند. 
به منظور انتخاب معیارها، ابتدا بر اســاس مطالعات پیشــین معیارهای اولیه 
اســتخراج شد. سپس به منظور استانداردســازی معیارها و افزایش دقت در 
انتخاب آنها، معیارهای انتخاب شــده به 5 نفر از کارشناسان خبره ارجاع و از 

طریق مصاحبه، مورد بحث قرار گرفت. 
پس از تحلیــل نتایج، معیارهای ابتدایی بــه معیارهای مندرج در جدول1 
تقلیــل یافت. برای پایش دقیق  اطالعات و معیارهــا و حصول اطمینان از 
صحت انتخاب، با اســتفاده از روش دلفی تمــام معیارها مورد بازنگری قرار 

گرفته است.

یافته های پژوهش
1- سکوی نیمه شناور البرز

1-1- اطالعات عمومی پروژه
سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر از سوی شرکت ملی نفت ایران در دریای خزر 
 )GVA – احداث شــده اســت. زمینه ی فعالیت پیمانکار این پروژه )شرکت صدرا
 )EPC( کشتی سازی است که با قرارداد مهندسی، خرید و ساخت طراحی و راه اندازی
شــده است. این پروژه در ســال 1380 آغاز به کار کرده و در سال 1389 به پایان 

رسیده است. 
سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر به منظور انجام عملیات حفاری اکتشافی 

نفت و گاز جهت برداشــت اولین سهم نفتی ایران در دریای مازندران طراحی 
شــده است. فعالیت های مهندسی تفصیلی، مهندسی کارگاهی، خرید، تامین 
تجهیزات و ماشــین آالت پیشــرفته حفاری و ساخت ســکو با فناوری خاص 
توســط شرکت صدرا بر اساس طرح پایه GVA-4000 در کارخانه ی مجتمع 

دریای خزر انجام شده است. 
ســکوی امیرکبیر، قادر به حفــاری در آب های تا عمــق 1000 متر بوده و 
همچنیــن قابلیت حفاری از کف دریا تا عمق 6600 متری را دارد. هم زمان با 
کشف ذخایر جدید نفت و روشن شدن مشعل نفت در سکوی امیرکبیر، ایران 
به یک فناوری جدید نفتی که در انحصار شــرکت های حفاری آمریکایی بود، 

در این منطقه ی هیدروکربوری دست یافت. 
كار ساخت اين دكل از نيمه ی اول سال 1380 با بودجه ی اوليه ی 215 ميليون 
دالر و 34 ميليارد تومان آغاز شــد. كنسرســيوم صدرا - GVA در مناقصه ی 
بين المللي ساخت اين دكل برنده شــد كه براي اين كار بالغ بر 215 ميليون 
دالر برآورد هزينه كرده بود. ســهم شــركت ايراني بالغ بر 94درصد و سهم 

شركت خارجي به ميزان 6درصد بوده است. 
در قيمت گفته شــده مبلغ 19 ميليون و 50 هزار دالر بابت قطعات يدكي در 
نظر پیش بینی شــده بود كه تحت نظر كارفرما، هزينه شد. پس از مالحظه ی 
تغيير غيرمتعارف نرخ تســعير يورو به دالر و افزايش غيرمتعارف قيمت فوالد 
در بــازار جهاني و افزايش دســتمزدها، وزارت نفت در هماهنگي با شــوراي 
عالي فني، مبلغ 26 ميليون دالر در راســتاي مساعدت در تحمل ضرر و زيان 
پيمانــكار عالوه بر مبالغ قراردادي به پيمانكار ايراني پرداخت کرد و به عالوه 
حدود 20 ميليون دالر دســتور كارهاي اضافي براي عملكرد بهتر به پيمانكار 

پرداخت شده است.]12و13[ 

2-1- وضعیت پیشرفت پروژه
بعد از انجام آزمایشــات لرزه نگاری در دریای خزر مشــخص شــد که بیشتر 
ساختارهایی که می تواند دارای هیدروکربور باشد، در فراتر از اعماق 400 متر 

قرار گرفته اند، بنابراین نیاز به یک شناور حفار قطعیت پیدا کرد.
با تدوین مشخصات فنی سکو توسط مجری طرح سکوی حفاری دریای خزر، 
مناقصه ی بین المللی برگزار شــد و در نهایت شــرکت صنعتی دریایی ایران 
 GVA شرکت(.برنده ی این مناقصه شدند GVA و شــرکت ســوئدی )صدرا(
 DNV آورنده ی نقشه های پایه ی سکو و دارای تاییدیه ی موسسه ی رده بندی
بود.( قابلیت حفاری سکوی نیمه شناور امیرکبیر که پیش از این ایران - البرز 
نامیده می شــد، تا 25 هزار فوت معادل 7 هزار و 620 متر اســت و همچنین 
ســکوی امیرکبیر توان حفاری در مناطقــی از دریای خزر با عمق 1000متر 

را دارد.
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مطابق قرارداد اولیه، مدت انجام پروژه ســه سال و نیم )42 ماه( بود. پروژه ی 
مورد اشــاره در نیمه ی اول ســال 1380 آغاز شد و نهایتا این سکو در تاریخ 

یکم مرداد 1388 به بهره برداری رسید.13،12،11]12و13[

3-1- علل تاخیر پروژه
ر اســاس مصاحبه های انجام شده توســط کارشناسان وقت پروژه و اطالعات 
ارائه شــده از سوی مســئولین وقت پروژه، علل اصلي تاخيرات پروژه عواملی 
شامل مشكالت گشــايش و فعال کردن اعتبار اسنادي، اعمال اصالحيه هاي 
الزم به اعتبار اســنادي به تناســب پيشــرفت در كار،  كوتاه در نظر گرفتن 
زمان هاي اجرای بیشتر نســبت به زمان هاي اجراي بين المللي به دلیل عدم 
تجربه ی ســاخت، تناسب بخشــيدن طرح اوليه ی صاحب ليسانس با شرايط 
بســيار ويژه ی موج در دريــاي خزر كه باعث اثر كلي در مشــخصات فني و 

مطالعات مهندسي است، اعالم شده است. 
همچنین عواملي چــون تصميم به افزايش گواهينامه ی بين المللي اضافه بر 
گواهينامه هاي پيش بيني شده ی قبلي در قرارداد اوليه، عدم حضور به موقع 
بعضي از كارشناسان ســازندگان تجهيزات پس از حادث شدن جنگ عراق 
به علت ناامن دانســتن منطقه ی خاورميانه، صدور دســتور كارهاي جديد 
)كه ضمن تاثير بســيار مثبت در عملكرد ســكو، باعث افزايش حجم كار و 
زمان هاي الزم براي اجرا شد(، مشــكالت ترخيص كاال و تغيير غيرمتعارف 
نــرخ يورو به دالر )كــه باعث مجادله با اكثر تامین کننــدگان اروپايي براي 
نهايي كردن مبالغ قرارداد هاي خريد تجهيزات شــد( نيز از ديگر عوامل اين 

تاخير محسوب شده است.]13[
 از ســوي ديگر تجربه ی اول كشــور در ساخت ســازه اي عظيم با تكنولوژي 
پيچيده، مشكالت ايجاد شده در عملكرد همكار خارجي كنسرسيوم پيمانكار 
به علت فروش آن به يك شركت آمريكايي، مشكل حمل كاالي سنگين پروژه 
به علت اختصاص امكانات دريايي به حمل ونقل مرتبط با جنگ افغانســتان و 
بسته بودن نيمي از سال آبراه هاي كشور روسيه كه كاالهاي سنگين پروژه از 
آن طريق لزوما بايســتي عبور داده مي شد از ديگر علل تاخير در ساخت اين 

دكل محسوب مي شود.)ابطحی فروشانی،1388: 32(]11[

2- برزیل مدل ساخت داخل در اقتصادهای نوظهور
برزیل دارای ســابقه ی طوالنی در زمینه ی سیاســت های مربوط به توسعه ی 
ســاخت داخل است. در ســال 1844 قانون مشابه ها14 در این کشور تصویب 
شد که طیف وسیعی از تعرفه های مربوط به واردات کاالهای خارجی را زمانی 
که محصوالت مشابه در برزیل تولید می شد یا می توانست تولید کند را در بر 

]20[ )216 ،1993 Randall(.می گرفت
شعار همه ی چیزهایی که می تواند در برزیل ساخته شود باید در برزیل انجام 
شود، هنوز هم در این کشور و در قرن بیست ویکم داری اهمیت زیادی است. 
در سه دهه ی گذشته، سازندگان داخلی برزیلی بر روی ایجاد اشتغال )افزایش 
مهارت های فنی بومی و ایجاد شغل های جدید(، ارائه ی خدمات، تولید کاالها 

و تحقیق و توسعه متمرکز شده اند. 
پتروبراس شــرکت نفتی دولتی برزیل به عنوان صنعت غالب در کشــور و به 
عنوان پشــتیبان ساخت داخل فعالیت می کند. دولت برزیل، به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم، در مجموع حدود 46درصد از ســهام سرمايه گذاري شركت 
و 60.4درصــد ســهام آن را در اختیار دارد.15 سیاســت تولید داخل برزیل، 
به شــکل قوانین تدارکاتی، برای پتروبراس و دیگر شرکت های نفتی به طور 

یکسان اعمال می شود. 
از ســوی دیگر، پتروبراس به عنوان موتور محرکه ی صنعت در برزیل عمل 
می کند. به عنوان مثال، هدف دولت این اســت که از سفارشات اخذ شده از 
ســوی دکل های حفاری پتروبراس به عنوان عامل محرک فعالیت اقتصادی 
داخلی و توســعه ی صنعت کشتی سازی مدرن و رقابتی برزیل استفاده کند. 
به عبارت دیگر، پتروبراس ازدســتیابی به دکل حفاری برای اکتشاف و توسعه 
در موعد مقرر خود و همچنین به حداقل رســاندن هزینه ها و ریســک های 
ناشی از آن اطمینان دارد طوری که سازگاری این اهداف، با ظرفیت و توانایی 

صنعت برزیل و سیستم نوآوری آن تعیین می شود.16
امروزه پتروبراس دارای نقاط قوتی همچون داشتن بانک اطالعاتی غنی از منابع، 
تجربه بر پایه ی کار در آب عمیق و داشــتن بانک فناوری و تخصص مرتبط با 
فناوری جدید )به عنوان مثال در اکتشــاف و اســتخراج نفت و گاز در آب های 
عمیق( اســت. دولت و حمایت سیاسی از شــرکت در طول سال های 2000، 
نقش موثری در دسترســی به بودجه و اخذ قراردادهای امتیازی در توســعه ی 

میدان های گنبد نمکی داشته است. 
با این حال این شــرکت ضعف هایی حداقل از بعد تجاری داشته است. روابط 
نزدیک با دولت به این معنی اســت که پتروبراس یک شرکت سیاسی محور 
اســت ولی با الزامات ســاخت داخل و توانایی های صنعتــی داخلی محدود 
می شود، هرچند بعضی از کارشناسان معتقدند که ساخت داخل ممکن است 

مانع پیشرفت های عملیات دریایی برزیل شود. 
برای مثال، در چارچوب سیاســت هایی با اهداف تحقق ســاخت داخل برای 
ورودی های موردنیاز برای تحرک صنعت نفت، تامین داخلی و محدودیت های 
موجود در توانایی تولید، می تواند باعث تحمیل فشــار و محدودیت به قیمت 
و زمان پروژه ها شــود. هزینه های اضافی، تاخیــر، تغییرات رهبری و حوادث 
باعث شــده است تا پتروبراس در سال 2015 در مرکز فساد بزرگ و رسوایی 
پولشــویی قرار گیرد که دامنه ی آن  به شرکت های ساخت وساز و مهندسی 
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بزرگ گسترش یابد. 
تامین کنندگان به مدیران اجرایی رشوه پیشنهاد دادند و از شبکه ی پیچیده ای 
از واسطه ها برای امضای قرارداد و اخذ پروژه های مختلف از پاالیشگاه ها گرفته 

تا سکوهای حفاری دریایی استفاده کردند. 
بیش از 232 شــرکت، از جمله برخی از بزرگ ترین شــرکت های ساختمانی 
و مهندســی برزیل و همچنین 150 مدیرعامل و مدیــران پتروبراس، مورد 
پیگــرد قانونی قرار گرفته یا تحت پیگرد قرار دارند. به گفته ی مقامات، بیش 
از 80 نفر در این مورد به فســاد متهم شده اند. این اعمال نیز به شرکت های 

بین المللی در برزیل گسترش یافت. 

1-2- پتروبراس: رهبر جهانی بلندپروازی و فناوری محور
پتروبراس در حال تجربه ی رشد شدید در تولید نفت و گاز، به ویژه با حفاری 
در آب های عمیق غول پیکر و نقش داشتن در برداشت از الیه های پیش نمکی17 
خود اســت. به طوری که یکی از بزرگ ترین برنامه ی سرمایه گذاری شرکت ها 
در صنعت نفت و گاز تمرکز بر توسعه های باالدستی است، هر چند پروژه های 

پایین دستی را نیز تعقیب می کند. 
بودجه ی ســرمایه ای این شــرکت برای ســال های 2018-2014، در حدود 
40 میلیارد دالر در نظر گرفته شد18 اما این مقدار به دلیل کاهش قیمت نفت 
کاهش یافت. پتروبراس تا ســال 2015 دارای 19 پروژه ی بزرگ باالدستی در 
طرح تجاری خود بود )که 9 مورد آن الیه های پیش نمکی مخازن اســت( و تا 
قبل از این سال، یک سوم از اکتشافات در آب های عمیق در سراسر جهان در 

پنج سال گذشته در برزیل انجام شده است. 
سیاســت حفاری این شرکت، داشتن بیش از 1000 چاه است و 60درصد آن 
حفاری تولیدی اســت. بر این اســاس تعداد دکل های حفاری از 15 دکل در 

سال 2015 به 65 دکل تا سال 2020 افزایش خواهد یافت. 
 LNG پتروبراس در ســال 2014 به مقدار 2.1 میلیون بشــکه در روز نفت و
تولید کرد. برنامه ی پیش بینی تولیدی این شرکت برای سال 2020 )قبل از اثر 
رسوایی فساد و کاهش قیمت نفت( تولید 4.2 میلیون بشکه در روز )در برزیل( 
بود ولی پس از آن، برنامه ی پیش بینی برای سال 2020 به 2،8 میلیون بشکه 
در روز )BPD( کاهش یافت به طوری که پتروبراس روند کاهشــی قابل توجه 

سرمایه گذاری و توسعه را آغاز کرد. 
هر چند که شرایط اپراتور انحصاری برای پتروبراس فقط به میدان های جدید 
مناطق پیش نمکی محدود می شــود که تحت قراردادهای مشارکت در تولید 
)PSA( هســتند، اما در زمان فعلی، تنها میدان لیبرا19 تحت این نوع قرارداد 
اســت. سایر میدان های دیگر تحت قرارداد امتیازی است و بهره بردار بسته به 
انتخاب سایر شرکت های مشــخص شده دارد و پتروبراس هیچ مزیت قانونی 

در انتخاب ندارد. 
مزیــت رقابتی برای پتروبراس ناشــی از عواملی همچــون تخصص، مالکیت 
زیرساخت های تولیدی برای استخراج از میدان نفت و گاز و شناخت عمیق از 

ویژگی های این گونه میدان ها است.]61و19[ 

2-2- سازه ی شناور FPSO 20 برزیل
مشخصات پروژه

در ماه نوامبر ســال 2010، پتروبراس21 )شرکت ملی نفت برزیل( با شرکای 
خود گروه بی جی گالپا انرگیا22 و رســپول23 قراردادهای 3.46 میلیارد دالری 
را با  مشــارکت شرکت اینگویکس انگین هراری24، شرکت سوئدی سازنده ی 
FPSO و شرکت GVA سازنده پلتفرم برای ساخت هشت بدنه ی مشابه برای 

شناورهای مخازن تولید نفت و گاز منعقد کرد.
این قرارداد نشان دهنده ی اراده ی دولت برزیل در سیاست خود برای افزایش 
ســاخت داخل و احیای صنعت کشتی ســازی برزیل به عنــوان یک فرآیند 
برنامه ریزی شــده برای توســعه ی منابع هیدروکربوری دریایــی در میدان 

سانتوس است.
هشــت بدنه به حوضچه ی خشک یارد کشتی ســازی نیروی دریای ریوگراند 
در ایالت ریوگراند دوســول برای ساخت آورده شد و برای دستیابی به ساخت 
داخل به میزان 70درصد، یارد کشتی ســازی با تسهیالت کامال جدید تجهیز 
شــد، در حالی که کار ساخت وســاز در این یارد، ناگزیر ریسک های زیادی را 

برای سرمایه گذاران به وجود می آورد.
از جمله ی این ریســک ها اوال این بود که در مقایســه با بازارهای بین المللی 
کشتی سازی کشــورهای رقیب همچون کشورهای سنگاپور، کره ی جنوبی و 
چین، به شــکل فزاینده ای باعث افزایش هزینه ی بالقوه می شــد و ثانیا این 
که ریســک تاخیر در استقرار ســازه های دریایی و تاثیر متعاقب آن بر تعهد 
به ســرمایه گذاران در تحویل به موقــع پروژه، توانایی در انجــام تعهدات به 
سهامداران در مورد تاخیر در شــروع برداشت نفت از میدان، تاخیر در زمان 

تولید انبوه و نهایتا تاخیر در بازگشت سرمایه را افزایش می داد.
بــرای مقابله با این ریســک ها، تمام هشــت بدنه باید از ابتدا به ســاکن )به 
جای تبدیل ســازه های شناور موجود( ساخته می شد و همچنین از تجهیزات 
اســتاندارد جهت تســریع در عملیات اجرایی از روش طراحی ساختار مشابه 

سازه ها "برش کلوچه ای"25 استفاده می شد.
با این وضعیت امکان صرفه جویی اقتصــادی )در مقیاس انبوه از قبیل خرید 
عمده ی فــوالد(، ایجاد توانایی در یادگیری ســریع کارگران و مدیران بومی 
برزیلی و در نهایت دستیابی به کمترین هزینه ی ساخت سازه )به ازای قیمت 

واحد سازه( نسبت به  بازارهای بین المللی فراهم آمد.]16[
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3- مقایسه ی چالش ها
با مقایســه ی عوامل موثــر بر الزامات حقوقی و اقتصــادی مطابق جدول1 و 
نتایج استخراج شده از مصاحبه ی کارشناسان و با توجه به موارد مطرح شده 
در خصــوص دو پروژه و علی رغم تشــابه فنی و شــرکت بین المللی دارنده و 
صاحب فناوری )GVA( در دو پروژه ی مورد مطالعه مشاهده می شود بسیاری 
از اهداف متصور شــده برای پروژه ی ســکوی حفاری نیمه شناور ایران- البرز 
)امیرکبیر( خصوصا در زمینه ی ســاخت داخل و انتقال فناوری در راســتای 
ایجاد زنجیره ی ارزش تحقق نیافت، چراکه عمال با طوالنی شدن زمان ساخت 
و افزایش هزینه ی ســاخت نسبت به شــرکت های رقیب خارجی و از طرفی 
نداشتن سیاست راهبردی در دریای خزر عمال هزینه کردها در راستای کسب 
فناوری حفاری در آب های عمیق را بی اثر کرده اســت و با این رویکرد پروژه 

به لحاظ اقتصادی زیان ده بوده است. 
در مقابل شــرکت پتروبراس با کســب این فناوری توانســته است در سطح 

بین المللی مطرح و به عنوان یکی از دارندگان قابلیت حفاری و اســتخراج در 
آب های عمیق از ظرفیت ســاخت داخل خود جهت مطرح شــدن در سطح 

بین المللی و توسعه ی اقتصادی خود بهره ببرد. 
عالوه بــر جنبه ی اقتصادی موضوع، هرچند آمار دقیقی از میزان مشــارکت 
ســازندگان داخلی در ساخت و تامین تجهیزات استفاده شده در ساخت سکو 
ارائه نشــده است لیکن با استناد به گزارشــات موجود می توان برداشت کرد 
که در ســاخت سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر، اهمیت تامین کنندگان و 
ســاخت داخل تجهیزات سکو نادیده گرفته شده است، به طوری که عمده ی 
تجهیزات جانبی ســکو و شــناورهای ساخته شــده )به غیر از سازه( و حتی 
بســیاری از کارشناســان فنی جهت راه اندازی تجهیزات بــه جهت ضمانت 
تجهیــزات و خدمــات پس از فروش از کشــورهای خارجی تامین شــدند و 
ســازندگان داخلی از آن بی بهره ماندند، در حالی که در ســاخت FPSO در 

برزیل تا 70درصد ساخت داخل تجهیزات تحقق یافت.

   1    مقایســه ی عوامل موثر اقتصادی/ حقوقی در موفقیت در انتقال فناوری و ســاخت داخل تجهیزات نفت و گاز در میدان های دریای نفت و گاز در آب های 

عمیق/ منبع: نتایج پژوهش

مقایسه ی عوامل موثر اقتصادی/ حقوقی در موفقیت در انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات نفت و گاز در میدان های دریای نفت و 
 GVA گاز در آب های عمیق از شرکت

ارزیابی ساخت سکوی حفاری 
ارزیابی ساخت FPSO برزیلنیمه شناور البرز ایران

خوبمتوسطضعیفخوبمتوسطضعیف

عوامل 
اقتصادی

**ضرورت توجه به ساخت تجهیزات به صورت استاندارد

ساخت تجهیزات در قالب زنجیره ی ارزش صنعت نفت

توجه به توسعه ی این صنایع به عنوان بخشی از زنجیره ی ارزش 
صنعت نفت

**

**توجه به زنجیره ی ارزش بین المللی صنعت ساخت داخل تجهیزات
**تامین مالی ساخت تجهیزات

**ضرورت توجه به اسناد سیاستی اقتصاد کشور

**تجهیزات فناورانه ی صنعت نفت و گاز و مسائل مرتبط با آن

عوامل 
حقوقی

نظام حقوقی ناظر بر ساخت داخل تجهیزات نفت و گاز 
)شکل گیری نهاد رگوالتوری و مقررات گذاری استاندارد(

**سیاستگذاری

**برنامه ریزی

**مدل سازی

**سنجش شرایط موجود

**پایش سیاست ها

**عملکرد کل پروژه و بهبود مستمر

بستر حقوقی مورد نیاز برای به کارگیری تجهیزات ساخت 
داخل

**
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نتایج پژوهش
با توجه به محدودیت های پژوهشــگران در دسترســی به اطالعات پروژه ها و 
قراردادهای باالدســتی صنعت نفت، تحلیل علل دقیق در پاســخ به پرسش 
تحقیق و مشــخص کردن این که ملزومات، اقتضائــات و راهکارهای انتقال 
فناوری و ســاخت داخل تجهیزات کدامند و آیا در این راســتا پروژه ساخت 
ســکوی حفاری نیمه شــناور البرز موفق بوده یا خیر، نیاز به بررسی همه ی 
جوانب است، لیکن با توجه به محدودیت های یاد شده و اطالعات جمع آوری 
شــده در تحقیق حاضر می توان گفت بر اســاس ابعاد در نظر گرفته شــده 
در تحقیقات پیشــین و نتایج شاخص های کیفی اســتخراج شده از جدول1 
مشاهده می شود برخالف ادعای مسئولین شرکت ملی نفت ایران در پروژه ی 
ســاخت ســکوی حفاری نیمه شناور، شاخص های تعریف شــده برای عوامل 
اقتصادی و حقوقی در پروژه ی ســاخت ســکوی حفاری نیمه شناور از امتیاز 
مناسبی برخوردار نمی باشد، به طوری که ریسک های موجود از جمله ریسک 
افزایش هزینه و اثرات آن در مقایســه با بازارهای بین المللی کشتی ســازی 
کشــورهای رقیب همچون کشــورهای ســنگاپور، کره ی جنوبی و چین و از 
طرفی ریســک تاخیر در اســتقرار ســازه های دریایی و تاثیر متعاقب آن بر 
تعهد به ســرمایه گذاران در تحویل به موقع پروژه، توانایی در انجام تعهدات به 
سهامداران در مورد تاخیر در شــروع برداشت نفت از میدان، تاخیر در زمان 
تولید انبوه و نهایتا هزینه های ناشــی از تاخیر در بازگشت سرمایه در مقایسه 

با پروژه ی FPSO شرکت پتروبراس برزیل رعایت نشده است. 
همچنیــن در خصوص پــروژه ی ایرانی، به وضوح ضعــف در رعایت الزامات 

ســاخت داخل و انتقال فناوری مشاهده می شود. از جمله این موارد می توان 
به مواردی همچون نداشتن تعریف مشخص و سیاست راهبردی مشخص در 
خصوص مفهوم ساخت داخل و انتقال فناوری حفاری و برداشت از میدان های 
نفــت و گاز در آب های عمیق ایران، صرف هزینه و زمان بســیار زیاد )بیش 
از 8 ســال( در پروژه و تاثیر خنثی )منفی( آن بر رشــد اقتصادی کشــور به 
دلیل عدم برداشــت از منابع نفــت و گاز در آب های عمیق خزر، عدم امکان 
اســتفاده از فناوری و سکوی ساخته شده ی ایرانی در پروژه های بین المللی و 
بی توجهی به توسعه ی این صنایع به عنوان بخشی از زنجیره ی ارزش صنعت 
نفت در جهت توسعه ی ساخت داخل و تامین تجهیزات ایرانی و همچنین در 
راســتای توجه به زنجیره ی ارزش بین المللی صنعت ساخت داخل تجهیزات 
و در نتیجه ی آن اســتفاده از این فنــاوری در عقد قراردادهای بین المللی در 
مقایســه با پروژه ی FPSO برزیلی که 70درصد ساخت داخل آن محقق شده 
است، اشاره کرد. بر این اساس می توان گفت انتقال و توسعه ی فناوری توسط 
شرکت های داخلی مستقال و یا از طریق همکاری با سازندگان معتبر خارجی 
برای تولید داخلی تجهیزات موردنیاز در صنعت نفت، مســتلزم سیاستگذاری 
مناســب و طراحی الگوی جامع ساخت داخل اســت. الزم است با مشخص 
کردن فهرســت این تجهیزات، حساسیت و جایگاه هریک از این تجهیزات در 
فرآیندهای موردنیاز صنعت نفت اولویت بندی شود و جایگاه آنها در زنجیره ی 
عملیاتی صنعت نفت مشــخص شــود تا بتوان فناوری هایی را در اولویت قرار 
داد که بیشــترین زنجیره ی ارزش و حداقل ریســک را در زنجیره ی عملیات 

پرخطر نفتی داشته باشد.

پانویس هاپانویس ها
1. WIPO)world intellectual property 
organization(
2. OECD)organization for economic 
co-operation and development(
3. United Nations Conference on 
Trade and Development
4. turn-key
5. building, operating and transfer
6. local content
7. small and medium enterprises
8. Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus tíveis
9. Middle Eas t and North Africa
10. Local content requirements

11. در سکوی نیمه شناور امیرکبیر توسط زنجیر و فوالد 
به بستر دریا متصل شده و دارای حرکت است و تا زمانی 
که دریا توفانی نشود، این حرکت ها احساس نمی شود که 
با این توصیف، به آن سکوی نیمه مغروب گفته می شود. 
پانتون در قســمت زیرین ســکو قرار دارد که توسط 4 
پایه به ســازه ی دیگر که شــامل اتاق کنترل، رستوران، 
خوابگاه و مسائلی از این قبیل است، وصل می شود، این 
دو پانتون زیرین حالت شــناوری را به سکو می دهد. در 

شــرایط عملیات حفاری 19.5 متر زیر سطح دریا قرار 
گرفتــه، به طوری که 7.4 متر طول پانتون های زیرین و 
11.8 متر طول پایه در آب واقع می شــود. روش ساخت 
ســکوی امیرکبیر کامال ایرانی اســت، چرا که در دنیا، 
شناور در حوض خشک ســاخته می شود. این در حالی 
است که در ایران امکان ساخت در حوض خشک فراهم 
نبود. بســتر دریای خزر به لحاظ زمین شناســی بسیار 
پیچیده است و ایران برای اولین بار دست به حفاری در 
آب های عمیق زده اســت. با توجه به تکنولوژی استفاده 
شــده در ساخت سکوی امیرکبیر گفت: این سکو از نوع 
نسل چهارمی است که در جهان نسل پنجم این سکوها 
نیــز وجود دارد و نیازی به لنگراندازی ندارد و اســتقرار 
آنها با اســتفاده از تثبیت دینامیکی انجام می شــود. بر 
این اساس نتیجه گیری می شود: ساخت سکوی امیرکبیر 
بــه عنــوان پیچیده ترین پروژه ی دریایــی صنعت نفت 
کشــور مطرح اســت که در برخی از نهادهای مرتبط به 
عنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرد. پيشرفت ساخت 
شناورها بنابراين گزارش، ساخت نخستين شناور حمل 
ايــن دكل با نام »كاســپين1« بهمن ماه ســال 81 با 

بودجه ی اوليه ی 49 ميليون دالر آغاز شد.
12. https://www.shana.ir/news/144298/ 
13.http://www.dana.ir/news/190823.
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14.the Law of Similars
15.Moody’s Inves tors Service. 2014. 
Credit Opinion: Petroleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras. December 5. Global 
Credit Research

16. خوزه سرگیو گابریلی، مدیر اجرایی سابق پتروبراس، 
یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ این شرکت عظیم 
نفــت دولتی را به عهده داشــت. در طول مدت اجرایی 
خود از ســال 2005 تــا 2012، پتروبراس توســعه ی 
چندیــن میدان بزرگ نفتــی دریایی را انجــام داد که 
در نهایــت برزیل را به صف تولیدکنندگان پیشــرو در 
جهان تبدیل کرد. این اکتشــافات بــه پتروبراس اجازه 

داد میلیاردهــا دالر بازارهای ســهام افزایش ســرمایه 
بدهد و باعث شــد این شــرکت به یکی از شرکت های 
محبوب برای ســرمایه گذار در حفاری هــای بین المللی 
جهانی تبدیل شــود و همچنین گابریلــی را به یکی از 
چهره های مورد عالقه در کســب وکار برزیل تبدیل کند. 
طبق گفتــه ی گابریلی، در آن زمــان چالش اصلی این 
بود که پروژه های اصلی که امکان انجام آن میســر بود 
را با همکاری شــرکای صاحب تکنولوژیک و کارآفرینان 
داخلی انجام دهنــد. در عین حال، الزم بود که ظرفیت 
مالــی و ســاختارهای مالی پیچیده را بــرای به حداقل 
رساندن ریســک، تعهد تحویل کاالها مطابق با منحنی 

تولید نفت در نظر گرفته شود.
17. pre-salt layer
18. Moody's Inves tor Service 2014
19. Libra
20. floating production s torage and 
offloading
21. Petrobras
22. BG Galp Energia
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