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دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

مقوله انتقال فناوري و چالش عملياتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت

انتق��ال فن��اوري در جه��ان س��وم ، مقول��ه 
پیچیده اي اس��ت که هم از نظ��ر علمي و هم از 
ابعاد فرهنگي ، سیاسي و اقتصادي سالهاست نه 
فقط کش��ورهاي در حال توسعه، بلکه بسیاري 
س��ازمان هاي  و  غ��رب  پژوهش��ي  مجام��ع  از 
بین المللي را به خود مشغول داشته است. سطح 
فناوري هاي کشورهاي پیش��رفته و جهان سوم 
فاصل��ه محسوس��ي دارد. براي کاس��تن فاصله 
فناورِي کش��ورهاي پیش��رفته و کمتر توس��عه 
یافت��ه، انتقال فن��اوري یک الزم��ه انکار ناپذیر 
اس��ت. انتقال فن��اوري باروش ه��اي مختلف و 
وس��ائل مختلف امکان پذیر اس��ت که با توجه 
به موقعیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده فناوري 

مشخص مي شود.
صنع��ت نفت در ط��ول عم��ر تکوینی خود 
همواره با این چالش دس��ت و پنجه نرم کرده و 
هنوز هم یکی از عناوین و مفاد قراردادهای آن، 
مقوله انتقال فناوري است که با وجود هزینه ِکرد 
مق��دور و در حد توان، کمتر به دس��تاوردهای 
ملموس��ی از آن دس��ت یافته اس��ت. تردیدي 
نیس��ت که تنها راه عملي جبران عقب ماندگِي 
ی��ک بنگاه اقتصادي اس��تفاده از تجارب موفق 
دیگران در عرصه هاي جدید اس��ت. به عبارت 
دیگر آنقدر منابع انساني، سرمایه و زمان وجود 
ندارد تا بتوان راهي را که دیگران در مدت یک 
یا دو قرن و با س��عي و خطاهاي بسیار و صرف 
منابع زیادي ط��ي کرده ان��د، همانگونه پیمود. 
انتق��ال فن��اوري راه کوتاه تر دس��تیابي به ثمره 
تحقیق��ات دیگر کش��ورها در حل مش��کالت 
است. با مطالعه سابقه توسعه کشورهاي درحال 
توسعه، خصوصاً کشورهاي شرق آسیا مالحظه 

مي گردد که آن ها در مسیر توسعه ي خود براي 
تس��ریع در حل مش��کالت بخش صنعت، بنیان 
فناورِي کش��ور خود را از طری��ق انتقال آن از 
سایر کش��ورهاي توس��عه یافته تقویت کردند 
و س��پس، با ایج��اد زیربناي اقتصادِي مناس��ب 
درص��دد تقویت مراکز دانش��گاهي و پژوهش 

خود برآمده اند.
بررس��ي هاي انج��ام ش��ده در "کنفران��س 
س��ازمان مل��ل متحد ب��راي عل��وم و فنون در 
خدمت توس��عه" نیز موید این نظر اس��ت. در 
برنام��ه ي عمل��ي وین آمده اس��ت ک��ه "اگر 
کشورهاي درحال توسعه به عنوان یک راه حل 
دیگر قصد دارند که خود، دانش هاي علمي و 
فنِي ضروري جهت توس��عه اقتصادي را بدون 
بهره گیري از دانش هاي موج��ود که نتیجه ي 
تحقیقات پژوهش��گران و اندیش��مندان جهان 
اس��ت کس��ب نمایند، این عمل نه تنها بس��یار 
مش��کل اس��ت ، بلکه باعث اِتالف غیرمنطقي 
نیروه��ا مي گردد. به عالوه، دس��تیابي به چنین 
راه حل��ي در م��دت زمان��ي که کش��ورهاي 
کم رش��د جهت رس��یدن به توس��عه اقتصادي 

درنظر گرفته اند، امکان پذیر نیست . اگر چنین 
تفکري در جهان مقبولیت یابد، پیش��رفت فني 
تمام کش��ورهاي جهان ازجمله، کش��ورهاي 

صنعتي مختل خواهدشد".
دس��تیابي به فن��اوري در بنگاه هاي تولیدي 
تنها از طریق انتقال فناوري امکان پذیراس��ت ؛ 

چه انتقال عمودي و چه انتقال افقي .
در انتقال عمودي یا انتقال تحقیق و توسعه ، 
اطالعات فني و یافته هاي تحقیقات کاربردي 
ب��ه مرحله توس��عه و طراحي مهندس��ي انتقال 
یافت��ه و س��پس، با تجاري ش��دن فن��اوري به 
فرایند تولی��د وارد مي ش��ود. در انتقال افقي ، 
فن��اوري از یک س��طح توانمندي در کش��ور 
یا ش��رکت دیگر به همان سطح توانمندي در 
محل دیگري منتقل مي ش��ود. در این حالت، 
هرچه س��طح گیرنده ي فناوري باالتر باش��د، 
هزینه انتقال فن��اوري کاهش مي یابد و جذب 
 آن، به ص��ورت موثرتري انجام مي ش��ود. در

جدول-1 ماهیت و مفهوم انتقال فناوري در هر 
س��طح و هزینه آن در مقایس��ه با سطوح دیگر 

مشخص شده است.

1  مقایسه مفهوم و هزینه انتقال فناوري در سطوح توانایي فناوري

سطحماهیت فعالیت پژوهشيمفهوم انتقال فناوريهزینه انتقال فناوري
تحقیقات كاربرديپژوهشيانتقال دانشبسیار پایین

تحقیقات توسعه ايتحقیق و توسعهانتقال دانشپایین
مهندسي طراحيفعالیتهاي مهندسيانتقال توانایيمناسب

مهندسي ساختفعالیتهاي مهندسيانتقال توانایيقابل قبول
تولیدمدیریتانتقال ماشینباال

محصولتجارتانتقال محصولبسیار باال
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در ای��ن تعری��ف انتقال فن��اوري زنجیره ي 
اس��ت  فعالیت هاي هدفداري  به هم پیوس��ته ي 
که ط��ي آن، مجموعه مولفه ه��اي فناوري در 
مکاني بج��ز محل اولیه ي به وج��ود آمدنش، 
درکاربرد هرچه گسترده تر مورد بهره برداري 

قرار مي گیرد.
بنا بر تعریف س��ازمان مل��ل، انتقال فناوري 
عبارت اس��ت از وارد نم��ودن عوامل فناوري 
خاص از کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي 
درحال توسعه تا این کش��ورها را قادر به تهیه 
و به کارگی��ري ابزاره��اي تولی��دي جدید و 

گسترش و توسعه ابزارهاي موجود سازد.
در بررس��ي مفاهی��م، اهمی��ت و طبقه بندي 
فناوري ، با مرور ادبیات فناوري ، مدل هاي الزم 
براي بررسي ماهیت فناوري و انتخاب فناوري 
مناسب بررسي ش��ده و به نظر مي رسد بررسي 
پنج بُع��د عمر فن��اوري ، پیچیدگ��ي فناوري ، 
س��رعت تحوالت آن ، اندازه بازار در دسترس 
و ارزش افزوده حاصل ، دسته بندي مناسبي را 

براي انتخاب فناوري دراختیار قرار دهد:
مناس��ب ترین وضعی��ت عمر فن��اوري براي 
انتقال، دوره معرفي و رشد فناوري است. یعني 
مرحله اي که ریس��ک تحقیقات سپري شده و 
زمان کافي براي استفاده اقتصادي از آن فراهم 

باشد.
پیچیدگ��ي فناوري مورد انتق��ال باید درحد 
توان فني و اقتصادِي متقاضي فناوري و یا یک 
قدم باالتر باشد که امکان جذب فناوري فراهم 

شود.
س��رعت تح��والت فناوري باید متناس��ب 
با فض��اي محیط��ي نیازمن��د فناوري باش��د 
ک��ه امکان حیات و توس��عه فن��اوري فراهم 
ب��وده و همراهي با تح��والت فناوري در دنیا 

امکان پذیر گردد.
اندازه بازار داخلي ، منطقه اي و یا بین المللِي 
دردس��ترس به ان��دازه کاف��ي ب��زرگ باش��د. 
درش��رایطي که عالوه بر اندازه بازار، کش��ش 
بازار نیز زیاد باش��د، س��ود مناس��بي را نصیب 

سرمایه گذاران خواهدکرد.
باتوجه ب��ه ت��وان متقاض��ي، ارزش افزوده 

ب��اال ب��وده و فن��اوري در الی��ه اي  فن��اوري 
منتقل ش��ود ک��ه بیش��ترین ارزش اف��زوده را 
داش��ته باش��د. به عنوان مثال بیش��ترین ارزش 
اف��زوده فناوري های حوزه باالدس��تی نفت در 
طراحی و تکمیل چاه ه��ای تولیدی از مخازن 
هیدروکربنی برای افزایش ضریب برداش��ت و 
حداکثرس��ازی بازیافت کاراست در حالي که 
بیشترین ارزش افزوده ي نرم افزارها در طراحي 

مهندسي و شبیه سازی است.
روش هاي انتقال فناوري، بسته به نوع فناوري 
و ش��رایط گیرنده و دهنده ي آن متفاوت و در 
برخي موارد بسیار متنوع است. درمیان کتاب ها 
و مقاالت نوش��ته ش��ده درمورد این موضوع، 
مي توان به طبقه بندي هاي مختلفي نظیر تقس��یم 
آن به روش هاي مستقیم و غیرمستقیم، دروني 
و برون��ي، رس��مي و غیررس��مي، تج��اري و 
غیرتجاري، بس��ته بندي ش��ده و غیربسته بندي 
ش��ده، تجس��م و غیرتجسم یافته اش��اره کرد. 
روش های انتقال فناوري از قرار زیر می باشند:

انتقال فناوري به صورت رسمي
)Licensing( 1- ليسـانس

ی��ک ش��رکت امتی��از تولید خاص��ي را از 
شرکت دیگري دریافت مي کند.

)Acquisition( 2- اخذ
ی��ک ش��رکت از ش��رکت دیگ��ري انتقال 

فناوري موردنیاز خود را اخذ مي کند.
3- اخذ از طريق آموزش

)Educational Acquisition(
یک ش��رکت، متخصصاني را تحت شرایط 
فن��ي ویژه اس��تخدام مي نماید و یا از ش��رکت 
کوچکت��ر دیگ��ري مي خواه��د ت��ا نیروهاي 

متخصص را در اختیار وي قرار دهد.
4- کسب و ادغــام

یک ش��رکت با ش��رکت دارن��ده فناوري 
دیگري ادغام مي ش��ود و ش��رکت جدیدي از 

ترکیب دو شرکت قبلي به وجود مي آید.
)Minority Equity( 5- سهام اقليت

ی��ک ش��رکت بخش��ي از س��هام ش��رکت 
عرضه کننده فناوري را مي خرد اما در مدیریت 

آن نقشي ندارد.

6- سرمايه گذاري مشترك
روي موضوع ه��اي مورد عالق��ه ي دو طرف 
تش��کیل مي گ��ردد و عمدت��اً براي آش��نایي با 
فناوري هاي دو طرف به صورت انتقال مستقیم و 
غیر مستقیم مي باشد. در سرمایه گذاري مشترک، 
بازار هدف از الزامات کار است که پس از مطالعه 
اولی��ه و تائید انجام مي ش��ود. ای��ن روش اصوالً 

بهترین روش انتقال فناوري محسوب مي گردد.
)Turn Key( 7- روش خريد کل کارخانه

ای��ن روش در مواقع��ی که ق��رارداد آماده 
بهره برداری است، انجام مي شود.
8- خدمات مهندسي

خدمات مهندس��ي به آن دسته از کارهاي فني 
اطالق مي ش��ود که در جهت ایجاد یک پروژه 
صنعتي و تولیدي به کار آید. معموالً این خدمات 
توسط موسسات مهندسِي باتجربه در امر موردنظر 

و یا فروشندگان ماشین آالت ارائه مي شود.
9- قرارداد تحقيق و توسعه

)R & Dagreement(
ی��ک ش��رکت هزین��ه انج��ام پروژه ه��اي 
پژوهش��ي را در مرکز دانش��گاهي و تحقیقاتي 
برعهده مي گیرد تا فناوري خاصي توسعه یابد.

)Joint Venture( 10- معامله مشترك
دو شرکت مختلف جهت نوآوري فناوري 
شرکت سومي را به وجود مي آورن�د و در سود 

و زی�ان شرک�ت س�وم شری�ک مي شوند.
11- قرارداد خدمات فني

کمک هاي فني عموماً خدمات و اطالعات 
فني و مدیریتي )صنعتي( اس��ت که در تولید و 
س��اخت محصول یا مواد، مورد نیاز مي باش��د. 
معم��والً ای��ن خدم��ات از ط��رف واحدهاي 
تولیدي که داراي تجارب الزم و کافي در این 

زمینه باشند، ارائه مي شود. 
12- همكاري فنی

دو ش��رکت توانایي ه��اي فناوران��ه خود را 
جهت رسیدن به محصولي جدیدتر به اشتراک 

مي گذارند.
)Joint R&D( 13- تحقيق و توسعه مشترك

دو شرکت در زمینه فناوري خاصي اقدام به 
تحقیق و توسعه مي کنند.
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14- قرارداد تحقيق و توسعه
)R & D agreement(

ی��ک ش��رکت هزین��ه انج��ام پروژه هاي 
پژوهش��ي را در مرکز دانشگاهي و تحقیقاتي 
برعه��ده مي گی��رد تا فناوري خاصي توس��عه 

یابد.
15- سرمايه گذاري در پژوهش

)Research Funding(
ی��ک ش��رکت در زمین��ه پژوه��ش جهت 
خل��ق فن��اورِي جدی��د در مراک��ز پژوهش��ي 

سرمایه گذاري مي کند.
)Consortium( 16- کنسرسيوم

تعدادي ش��رکت و موسس��ه عمومي جهت 
دس��تیابي به هدف خاص��ي در زمینه نوآوري 
فناورانه با یکدیگ��ر همک�اري م�ي نمایند ولي 

سهامي بین آنها رد و بدل نمي شود.
)Networking( 17- شبكه سازي

یک ش��رکت ش��بکه ارتباطي با اشخاص و 
شرکت هاي دیگر ایجاد مي کند تا بتواند همواره 

در جریان نوآوري هاي فني و تکنیکي باشد.
18- استفاده از سازندگان بيروني

)Outsourcing(
یک شرکت فعالیت هاي فني را به خارج از 
خود انتقال مي ده��د و تنها، محصول موردنیاز 

را دریافت مي کند.
Spin Off -19

شرکت هایي که در کنار مراکز تحقیقاتي و 
یا دانشگاه ایجاد مي ش��وند و نوآوري فناوري 

آن ها را تجاري مي کنند.
20- سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمایه گذاري به صورت درصدي داخلي و 
خارجي انجام مي ش��ود. سیستم هاي مدیریتي، 
تولی��دي،  فناوري ه��اي  م��واد،  برنامه ری��زي 
بازاریابي، خدمات پس از فروش از آورده هاي 

سرمایه گذاري خارجي هستند.
21- مدل پارك هاي علمي – آموزشي

در ای��ن م��دل امکاناتي ب��راي متخصصان، 
جهت ایجاد ش��رکت فراهم مي ش��ود. اینگونه 
شرکت ها اغلب توسط افرادي که آزمایشگاه ها 

را ترک مي کنند، ایجاد مي شود .

22- مدل فرت
این مدل در انگلس��تان به کار گرفته مي شود 
و ناظ��ر بر افرادي اس��ت ک��ه از ناحیه چندین 
ش��رکت یا کنسرس��یوم نمایندگي دارند و در 
آزمایشگاه هاي دولتي به جست وجوي فناوري 

مي پردازند.
23- قراردادهاي فرعي و دست دوم 

ای��ن روش مي توان��د ب��ه ان��واع مختل��ف 
انج��ام ش��ود؛ الف - گرفتن بخش��ي از کار از 
انتقال دهنده )داخلي سازي(. ب - گرفتن کار 
از کمپاني هاي معتبر در صورتي که در ش��بکه 
 آن ها ق��رار بگیریم )فعالیت ه��اي تخصصي(.

ج - گرفتن کار و دادن به بخش هاي مختلف، 
اگر قسمت مهندسي قوي داشته باشیم.

24-  قراردادهاي بيع متقابل
فن��اوري  عرضه کنن��ده ي  روش،  ای��ن  در 
موافق��ت مي کند ک��ه امکان��ات تولیدي براي 
متقاضي فراهم کند و در آینده، از محصوالت 
بازپرداخت اصل  به عن��وان  تولیدش��ده ي وي 
و سود س��رمایه گذاري خود، اس��تفاده نماید. 
مهمتری��ن مش��وق و انگی��زه ي عرضه کننده ي 
فناوري در وارد ش��دن در ق��رارداد بیع متقابل، 
اس��تفاده و بهره برداري از منابع طبیعي و انساني 
ارزان در کش��وِر دریافت کننده فناوري است. 
مهمترین انگیزه ب��راي دریافت کننده فناوري، 
انتقال فناورِي صنعتي و بهره برداري حداکثري 
از منابع طبیعي و انساني در کشورش مي باشد.

25- اتحاد استراتژيک
دو شرکت توانایي هاي فناورانه ي خود را در 
جهت رسیدن به محصولي جدیدتر به اشتراک 
مي گذارند. همکاري استراتژیک عبارت است 
از فراین��د تش��خیص ش��کاف در فناوري هاي 
بومي با جس��ت وجو براي یافت��ن فناوري هاي 
پُرکننده و س��پس، درگیر ک��ردن صاحبان آن 
فناوري در مش��ارکتي که نتیج��ه ي آن، انتقال 
فناوري به کشور باشد. کشورهاي تازه صنعتي 
شده اي مثل کره، همانند کشورهاي پیشرفته ي 
صنعت��ي، اکنون در جس��ت وجوي مکمل هاي 
فناوري بومي خود هس��تند و براي این منظور، 
هر مش��وقي را که الزم باشد فراهم مي کنند تا 

صاحبان خارجِي فناوري را به س��مت این نوع 
همکاري ها سوق دهند.

انتقال فناوري به صورت غير رسمي
انتقال فن��اوري به صورت غیر رس��مي این 
موارد را ش��امل مي گردد: 1 - استخدام پرسنل 
فني و علمي2 - خرید و واردات ماش��ین آالت 
و دریاف��ت کمک ه��اي فن��ي از س��ازندگان 
اصل��ي ماش��ین آالت 3- مهندس��ي معکوس؛ 
معموالً زماني انجام مي پذیرد که ش��رکت هاي 
چندملیت��ي و یا کش��ور عرضه کنن��ده فناوري 
از انتق��ال حق امتی��از فناوري هاي پیش��رفته به 
کش��ورهاي در حال توس��عه امتناع مي ورزند. 
4- اعزام نیرو به خارج، براي آموزش و کسب 
تجربی��ات عمل��ي 5- برگ��زاري کنفرانس ها 
و نمایش��گاه هاي کتاب، انتش��ارات مقاالت و 

نمایشگاه هاي بین المللي و تجاري، صنعتي
سخن پاياني 

میزان اهمی��ت و درجه تأثیرپذیري هریک 
از این روش ه��اي انتقال فن��اوري به عواملي 
چ��ون ماهی��ت فن��اوري موردنی��از و توانایي 
ظرفی��ت کش��ور گیرن��ده ي فن��اوري ب��راي 
یادگیري و جذب دانش فناورانه بستگي دارد. 
انتخ��اب روش انتقال هزینه ها و فوائد فناورِي 
انتقال یافت��ه را مش��خص مي کند. ب��ه عبارت 
دیگر، تعیین روش انتقال بویژه در نتیجه تمایل 
عرضه کننده ي فناوري به عرضه آن به ش��کل 
خ��اص و نیز، تمایل و توانایي گیرنده فناوري 
در اکتس��اب و جذب آن صورت مي پذیرد. 
بنابرای��ن، به طورکل��ي روش ه��اي گوناگون 
انتق��ال فن��اوري را مي ت��وان به کمک بعضي 
از عوامل مه��م مانند اه��داف انتقال دهنده و 
گیرنده ي فناوري، سطح توانایي هاي مدیریتي 
و ظرفیت هاي فناورانه کش��ور گیرنده، اندازه 
بازار دردسترس و س��رعت تحوالت فناوري 
مشخص نمود. پس الزم است که در انتخاب 
روش انتقال فن��اوري بوی��ژه در قراردادهای 
جدید نفت نهایت دقت را به عمل آورد تا از 
به وجود آوردن اث��رات نامطلوب جانبي نظیر 
کس��ري تراز تجاري و وابس��تگي فناورانه ي 

چنین انتخابي جلوگیري شود.


