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برزيــل نيز مانند اغلب كشــورهاي در حال توســعه، در 
دهه هاي گذشــته سياست جايگزيني واردات را با هدف 
رسيدن به خودكفايي در تأمين انرژي و همچنين توسعه ي 
صنايع داخلي به اجرا گذاشته است. در اين سياست ها سعي 
مي شده از طريق پديد آوردن يك محيط حفاظت شده در 
برابر رقباي قدرتمند خارجي، به ايجاد و تولد شركت هاي 
بومي كمك شود. پس از پيگيري شديد اين سياست در 
دهه هاي گذشته، صنعت نفت برزيل در دهه ي 90 شاهد 
كاهش ميزان سياست هاي حمايتي و آزادسازي هاي نسبي 
بود. در اين بين، قوانين دولتي در مورد نقش شركت ملي 
نفت اين كشور، جايگاه ســاير نهادها و الزامات ساخت 

داخل تغيير نمود.
در اين مقاله سعي شده است، سير تاريخي قوانين دولت 
در بخش صنعت نفت و نتايج هريك از آنها در دوره هاي 
مختلف تاريخي در كشور برزيل مورد بررسي قرار گيرد. 
سپس به بررسي شكل جديد قوانين پس از آزادسازي هاي 
دهه ي 90 و اثرات آنها پرداخته شــده است. در نهايت با 
توجه به تحوالت دوره هاي مختلف و نتايج آن، در مورد 
تأثير قوانين مناسب دولتي و نقش نهادهاي ملي نكاتي به 

صورت  نتيجه گيري ارايه شده است. 

شكل گيري و توسعه ي صنعت نفت برزيل
همان طور كه در جدول 1 ديده مي شود طي سال هاي اخير، 
توليد نفت و گاز در كشور برزيل رشد چشمگيري داشته 
است. با وجود آن كه كشور برزيل يكي از توليد كنندگان 
اصلي نفت و گاز در آمريكاي التين محسوب مي شود، 
ولي اين كشور هنوز هم در مقام يك واردكننده ي نفت 

باقي مانده است. 
تاريخ فعاليت صنعت نفت و صنايع جانبي وابســته به آن 
در كشور برزيل، با تغييرات و تحوالت گسترده اي همراه 
بوده اســت. هر چنــد در دوران  مختلِف فعاليت صنعت 
نفت برزيل طي 70 سال گذشته، سياست ها و برنامه هاي 
گوناگــون (و به ظاهر متفاوتي) براي تقويت اين صنعت 
اجرا شــده اســت، ولي چنانچــه اين فعاليت هــا از منظر 
«چگونگــي حمايت دولت برزيل از ســازندگان داخلي 
تجهيزات نفت» نگريســته شــود، مي تواند به دو دوره ي 

زماني متفاوت زير تفكيك شود: 

الف) دوران حمايت گسترده از صنايع داخلي
آغاز اين دوران را مي توان با شــروع فعاليت هاي صنعت 
نفت برزيــل در دهه ي 50 ميالدي، معادل دانســت. اين 
دوران را مي توان دوران انحصار و يكه تازي شركت هاي 
داخلي برزيل (شــركت نفتي پتروبراس1 و شركت هاي 

1- Petrobras

ســازنده ي تجهيزات صنعت نفت) در عرصه ي صنعت 
نفت اين كشور ناميد.

پس از انتخابات رياســت جمهوري برزيل در سال 1950 
و با ارايه ي پيشنهادهايي مبني بر تأسيس يك شركت ملي 
نفت با مالكيت دولت، پتروبراس  در سال 1953 تأسيس 
شد. با آغاز فعاليت اين شركت، مقرر شد تا كليه ي امور 
مربوط به اكتشاف، توليد، پااليش و حمل و نقل نفت و 
گاز در برزيل به اين شــركت واگذار شده و اين شركت 
موظف شــد تا در اين امور نظارت كامل و مستقيم (و نه 

تنها صرفاً نظارت كلي) داشته باشد. 
تشــكيل شــركت هاي ملي نفــت، يكــي از مهم ترين 
راهبرد هاي كشــورهاي در حال توسعه جهت مديريت 
جامع اكتشــاف، توليد و مصرف نفت و گاز و استفاده ي 
مناســب از اين ذخاير راهبردي به بهترين نحو در جهت 
ارتقــاي اقتصادي- صنعتي كشــور خود بوده اســت. از 
سوي ديگر شركت هاي ملي نفت به علت دارا بودن ابعاد 
حداقل، امكان تعامل و چانه زني با شركت هاي معظم نفتي 
بين المللي را كسب مي كردند. اگر به صورت اجمالي به 
سابقه ي شــركت هاي ملي نفت توجه شود، تفاوت هاي 
زيــادي در روش ايجاد، نوع فعاليــت، تعداد كاركنان و 
غيره به چشم مي خورد. در كشورهاي در حال توسعه اين 
شــركت ها در سطوح مختلفي از قبيل انعقاد قراردادهاي 
بهره برداري تا برنامه ريزي براي گســترش توانمندي هاي 
فني و فناورانه ي شركت هاي داخلي به فعاليت پرداخته اند. 
به هر حال بعضي از اين شــركت ها (از جمله پتروبراس) 
از ســطوح معمول فعاليت هاي شــركت هاي ملي (نظير 
بهره برداري، بازاريابي براي نفت توليدي و موارد مشــابه 
آن) پــا را فراتر گذاشــته و به صورت جــدي در جهت 

ارتقاي ساير بخش هاي صنعتي گام نهاده اند.
در كشورهاي در حال توسعه اولين تجربه ي شكل گيري 
شركت ملي نفت به ســال 1922 و تأسيس شركت ملي 
نفت آرژانتين بازمي گردد. پس از آن و در ســال 1938، 
اقتصاد جهاني شــاهد تولد دومين شركت ملي نفت در 
كشــور مكزيك بود. اين روند در دهه هاي بعد، رشــد 
قابــل توجهي يافت، به طوري كه در ســال 1977، بالغ بر 
80 شركت ملي نفت در كشورهاي در حال توسعه ايجاد 
شده بودند. در آن برهه زماني، اعمال «سياستهاي دولتي» 
در بخش نفت و گاز روند روبه رشــدي داشت. به عنوان 
مثال از سال 1963 تا 1974، (به جز در كشورهاي اياالت 
متحده، كانادا و كشورهاي كمونيستي) سهم بخش دولتي 
در توليد نفت جهاني از 9 درصد به 62 درصد، در بخش 
پااليش از 14 درصد به 24 درصد و در بخش بازاريابي از 

11 درصد به 21 درصد رسيده بود. 
شــركت هاي ملي نفت بــا برقراري ارتباطات گســترده 
با ديگر شــركت هاي معظم نفتي و ســاير شــركت هاي 
ملي، در شــكل گيري روابط اقتصادي كشــورها ســهم 
بسزايي داشته اند. صنعت نفت با ديگر بخش هاي صنعتي 
و اقتصادي ارتباطات پســين2 و پيشــين3 زيــادي برقرار 

2- Backward Linjage
3- Local Content
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مي كند كه مي توان به عنوان نمونه به صنايع پتروشيمي در 
پايين دست و يا صنايع تأمين كننده ي تجهيزات و خدمات 
اشــاره كرد. از اين رو توســعه ي صنعت نفــت و گاز با 
توسعه ي بسياري از بخش هاي صنعتي و خدماتي كشور 

مرتبط است.
در دهه ي 50 ميالدي و به علت وجود كمبودها و مشكالت 
ســاختاري عميق در اغلب بخش هــاي مرتبط با صنعت 
نفت برزيــل (از جمله كافي نبودن تعداد پااليشــگاه ها، 
زيرساخت هاي حمل و نقل و تأسيسات تخليه ي نفت و 
گاز)، تأمين نفت خام به معضلي بزرگ براي اين كشور 
تبديل شده بود. هرچند در اين دهه، موضوع بومي سازي 
صنعت نفت برزيل و صنايع جانبي آن، به عنوان امري مهم 
و بخشــي از سياست كلي جايگزيني واردات در صنعت 
نفت اين كشــور تلقي مي شد، با اين حال مسأله ي تأمين 

نفت خام مورد نياز از اولويت بيشتري برخوردار بود. 
بــا توجه به ضعف مجموعه ي صنعت نفت برزيل در آن 
دوران و نياز مبرم اين كشــور به توسعه ي هر چه سريع تِر 
زيرســاخت هاي صنعت نفت (در جهــت افزايش توليد 
نفت)، بازسازي صنعت نفت برزيل با مشاركت گسترده ي 
شركت هاي خارجي آغاز شــد. بر همين اساس، در آن 
ســال ها بخشــي از تجهيزات و خدمات فني و مهندسي 
مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت اين كشور 
(از جملــه پااليشــگاه ها، خطــوط لوله و غيره) توســط 
شركت هاي آمريكاي شمالي تأمين مي شد. نتيجه ي مهم 
و قابل توجه حضور شــركت هاي خارجي در بازســازي 
صنعــت نفت برزيل آن بود كه اين كشــور توانســت با 
بكارگيــري جديدترين فناوري هــاي روز، ظرفيت ها و 
قابليت هــاي الزم را جهت افزايش توليــد نفت و تأمين 

بخشي از نيازهاي داخلي خود كسب كند.
در دهه ي 50 ميالدي و به دليل وجود مشكالت ساختاري 
در صنعت نفت برزيل، شــركت هاي خارجــي (اعم از 
شركت هاي نفت و ســازندگان تجهيزات نفت) فعاليت 
گســترده اي در صنعت نفت اين كشــور داشته اند، با اين 
حال و در اغلب موارد، امور مرتبط با اكتشاف، استخراج، 
فرآوري و انتقال نفت و گاز، عمدتاً بدون مشاركت جدي 
شركت هاي خارجي به انجام رسيده است. تنها در مواردي 
كه اســتفاده از فناوري  هاي جديد ضــروري مي نمود، از 
شــركت هاي خارجــي (و به صورت محدود) اســتفاده 

مي شد. 
پــس از كودتاي نظامي ســال 1964 در برزيل و در طي 
سال هاي 1964 تا 1985، اختيار پتروبراس در تصميم گيري 
بر روي فعاليت هــاي نفت و گاز كاهــش يافت. ارتش 
از نفــت به عنوان اهرمي در جهــت كنترل حركت هاي 
مردمي و شــورش هاي احتمالي استفاده مي كرد. در اين 
مدت پتروبراس براي انجام فعاليت هاي تجاري از طرف 
دولت نظامي حاكم بر برزيل، اختيار تام داشت. همين امر 
باعث شد تا فعاليت هاي اين شركت در زمينه ي اكتشاف 
و توليد نفت در برزيل تا حد زيادي به دســت فراموشي 

سپرده شود.
در سال 1977 توليد نفت از اولين ميدان فراساحلي برزيل آغاز 

شد. برخالف سال هاي دهه ي 50 ميالدي، برنامه ريزي ها و 
سياست هاي اتخاذ شده در صنعت نفت برزيل طي دهه ي 
80 ميالدي، با هدف مشاركت بيشتر شركت هاي برزيلي 
در توســعه ي صنعت نفت اين كشور دنبال مي شد. در اين 
دهه، شركت پتروبراس مأموريت يافت تا عالوه بر كاهش 
واردات نفت و نظارت بر چگونگي تأمين نفت مورد نياز 
كشــور، ترتيبي اتخاذ كند تا پروژه هاي نفتي اين كشور با 
مشاركت بيشتر صنايع و شركت هاي برزيلي به انجام رسد. 
مضــاف بر اين، پتروبراس در انجام فعاليت هاي نفتي خود 
مجاز بود تا در انتخاب نوع فناوري و جنبه هاي ديگر صنعتي 
و تكنيكي پروژه ها، بر مبناي صالح ديد خود عمل كند. در 
اين دوران و به دنبال اعمال محدوديت هاي واردات، صنايع 
و شركت هاي برزيلي در پروژه هاي مختلف صنعت نفت (به 
ويژه در ساخت سكوها، كشتي سازي و احداث خطوط لوله 
حمل و نقل نفت و البته با مشاركت شركت هاي خارجي در 

برخي از پروژه ها) به قابليت هاي چشمگيري دست يافتند.
در سال 1986 و با روي كارآمدن دولت غير نظامي جديد 
در برزيل، نه تنها انحصار شركت هاي داخلي در صنعت 
نفت كمتر نشد، بلكه اين شركت ها نسبت به شركت هاي 
خارجي، از تســهيالت بسيار بيشتري نيز براي فعاليت در 

صنعت نفت برزيل برخوردار شدند. 
در اواخر دهه ي 80 ميالدي و به دنبال افول اقتصاد برزيل 
(كه تا آن زمان معجزه ي اقتصادي ناميده مي شد) و افزايش 
تورم در برزيل، اقتصاد بحران زده ي اين كشور به بازسازي 
اساســي نيازمند بود. با اعمال سياست هاي جديد، موانع 
موجود در روابط تجاري برزيل با ديگر كشورها برداشته 
شــد و توافق نامه ي تجارت آزاد با كشورهاي همسايه ي 
برزيل به تصويب رسيد. برنامه ي خصوصي سازي نيز در 

دستور كار دولت قرار گرفت.
 اين برهه ي زماني، فرصت بســيار مناسبي براي رشد تنها 
شــركت معظم نفتي برزيل و ساير شركت هاي خدماتي 
و ســازند    گان تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در برزيل 
فراهم آورد. توسعه ي فعاليت  ســازندگان تجهيزات در 
اين كشــور، به گونه اي بود كه محصــوالت و كاالهاي 
توليدي آنها مي توانست در برخي موارد بالغ بر 94 درصد 
از احتياجــات صنعت نفت برزيل را به اين اقالم و كاالها 

برآورده سازد. 

ب) دوران آزادسازي فعاليت هاي 
صنعت نفت برزيل

با توجه به اين كه اجراي پروژه هاي اكتشاف و يا استخراج 
نفت در ميادين فراســاحلي عميق و خيلي عميق، نيازمند 
اســتفاده از دانش فني روز بود، كشــور برزيــل با اعمال 
سياســت هاي تجاري جديد و كاهــش محدوديت هاي 
واردات، گام بلندي در جهــت اخذ فناوري  هاي نوين در 
پروژه هاي فراساحلي نفت و گاز برداشت. در همين راستا، 
شركت پتروبراس به مانند ساير شركت هاي بزرگ نفتي 
ديگــر، با افزايش همكاري خــود با صنايع تأمين كننده ي 
داخلي و خارجي سعي كرد تا ضمن استفاده از فناوري هاي 
پيشرفته در پروژه هاي فراساحلي نفت و گاز، كيفيت برتر و 

طراحي هاي جديدي را نيز مدنظر داشته باشد. در حال حاضر، 
شركت نفتي پتروبراس در دنياي صنعت نفت، به عنوان يكي 
از شركت هاي با تجربه و توانمند در عرصه ي فعاليت هاي 

نفتي در ميادين فراساحلي عميق شناخته مي شود. 
 از اوايــل دهه ي 90 و با تصويب قانــون جديد نفت در 
برزيل، دوران جديد فعاليت صنعت نفت در اين كشــور 
آغاز شــد. بر اســاس قوانين جديــد، پروژه هاي صنعت 
نفت بايد با مشاركت شــركت هاي داخلي و خارجي و 
از طريق برگزاري مناقصات بين المللي به انجام  رســد. بر 
همين اســاس، از سال 1999 تاكنون، صنعت نفت برزيل 
شــاهد برگزاري 6 مناقصه ي بين المللي بوده است كه در 
آنها بسياري از شركت هاي معتبر خارجي و داخلي حضور 

فعالي داشته اند.
در ســال 1994 و بــا آغاز به كار دولــت جديد، فرآيند 
اصالح ســاختار صنعت نفت با هدف جذب ســرمايه ي  
خارجي براي افزايش توليد نفت و حمايت از شركت هاي 
خصوصي آغاز شد. بر مبناي قوانين جديد، ذخاير نفتي 
همچنان متعلق به دولت بود، ولي شركت هاي خصوصي، 
مجاز به فعاليت در تمامي عرصه هاي صنعت نفت بودند. 
طبق اين قانون، شركت پتروبراس نيز به عنوان يك شركت 
دولتي، در كنار ساير شركت هاي خصوصي، مي توانست 
فعاليت هاي خود را ادامه دهد و با شركت هاي خارجي و 
داخلي ديگر به ايجاد Joint Venture بپردازد. قوانين 
جديد را مي توان به منزله ي بخشي از سياست كلي دولت 
برزيل براي پيوستن به بازارهاي جهاني در عرصه ي صنعت 

نفت تلقي كرد.
در اواخــر دهه ي 90، بحث خصوصي ســازي شــركت 
پتروبراس  مطرح شــد و نوسازي اين شركت با تمركز بر 
فعاليت هايي مانند بهبود عملكرد، تمركززدايي سازماني و 
كاهش هزينه هاي اضافي آغاز شد. به دنبال اين نوسازي، 
تعداد كاركنان شــركت از 62 هزار نفر در سال 1989 به 
39 هزار نفر در سال 1999 تقليل يافت. در تدوين قوانين 
جديد، خصوصي ســازي شــركت پتروبــراس يكي از 
بحث انگيزترين موضوعات مطروحه بود. هر چند بحث 
جدي درباره ي واگذاري اين شركت به بخش خصوصي 
از اواسط دهه ي 90 (همزمان با تدوين قوانين جديد) آغاز 
شده بود، ولي در نهايت در سال 2000 و با واگذاري 28/5 
درصد از ســهام اين شركت به بخش خصوصي، اين امر 
تحقق يافت، اما هنوز هم رگه هايي از انحصار شــركت 
پتروبراس در صنعت نفت برزيل (مانند كنترل انحصاري 
اين شركت بر امر واردات و پااليش نفت و مشتقات آن) 
ديده مي شد كه اين امر نيز در سال 2002 و با سلب اختيار 

از اين شركت در زمينه ي واردات، خاتمه يافت.
پس از واگذاري بخشــي از سهام شــركت پتروبراس  به 
بخش خصوصي، ســازمان جديدي به نــام آژانس ملي 
نفــت4 (ANP) و با هدف تدوين قوانين و نظارت عالي 
بر فعاليت هاي صنعت نفت و گاز برزيل تأسيس شد. در 
چارچوب قانوني جديد، مبناي فعاليت ها براســاس عقد 

4- National Petroleum Agency (ANP)
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قــرارداد و برگــزاري مناقصه، تنظيم شــد. پس از تعيين 
موضوع پروژه (توسعه ي ميدان، تأسيس خطوط لوله گاز و 
يا فعاليت هاي پااليشگاهي)، آژانس ANP براي پروژه ي 

مورد نظر يك مناقصه ي بين المللي برگزار مي كند.  
به دنبال اين تحوالت، شركت پتروبراس با تغيير مأموريت، 
موظف شــد تا فعاليت هاي خــود را صرفاً به عنوان يك 
شــركت نفت خصوصــي (با وضعيتي مشــابه با ســاير 
شركت هاي بين المللي نفت) ادامه دهد. بر همين اساس، 
كليه ي امتيازاتي كه پيش از اين براي اين شركت (به عنوان 
يك شركت دولتي و ملي) در نظر گرفته مي شد، حذف 
شد و اين شركت مجبور شد كه براي ادامه ي فعاليت  خود 

در صنعت نفت با ديگر شركت ها رقابت كند. 
در يك نگاه اوليه، اين گونه به نظر مي رسد كه برگزاري 
مناقصــات بين المللــي، حاكــي از آزادســازي كامــل 
فعاليت هاي صنعت نفت برزيل و حذف سياست حمايت 
دولتي از شركت ها و صنايع داخلي در اين كشور مي باشد، 
اما بررســي دقيق تر اين مناقصات و مقايســه ي الزامات، 
دستور العمل ها و نتايج حاصل از هر مناقصه (كه در ادامه 
به آن خواهيم پرداخت)، مؤيد اين مطلب است كه دولت 
برزيل برنامه ي هوشــمندانه اي را براي حمايت از صنايع 

داخلي در پيش گرفته است. 
حضور شركت ها و سازندگان خارجي در كشور برزيل 
و مشــاركت آنها با سازندگان داخلي در توليد و ساخت 
تجهيزات اين كشور مي تواند بســتر مناسبي براي ايجاد 
اشتغال و انتقال فناوري براي شركت هاي برزيلي باشد. البته 
اين نكته واضح است كه شركت هاي برزيلي در رقابت با 
شركت هاي بين المللي، ممكن است دچار چالش هايي نيز 
بشــوند كه اين امر مي تواند به نوسازي و بازسازي صنايع 

تأمين برزيل نيز كمك شاياني بكند.
شــركت پتروبراس در حال حاضر در بين 12 شــركت 
بزرگ نفتي دنيا قرار دارد و در هر دو بخش باالدســتي و 
پايين دستي صنعت نفت فعال است. در سال 2001، شركت 
پتروبراس با در اختيار داشتن 33 هزار نيروي انساني، فروشي 
خالص معادل 24/4 ميليارد دالر و درآمد خالصي برابر با 
4/3 ميليارد دالر، يكي از پرســودترين شركت هاي نفتي 
بود. توليد نفت در كشور برزيل تقريباً هنوز تحت كنترل 
كامل اين شــركت انجام مي گيرد. شركت پتروبراس در 
نظر دارد در آينده، فعاليت هاي باالدســتي خود را بيشتر 
در ميادين فراساحلي عميق و خيلي عميق (كه تخصص 
اصلي اين شركت نيز محســوب مي شود) متمركز كند. 
در عرصه ي بين المللي نيز، غرب آفريقا، آمريكاي التين 
و خليج مكزيــك از نقاط مورد نظر اين شــركت براي 

فعاليت هاي اكتشاف و استخراج نفت مي باشد. 

تجربه ي قانون گذاري در برزيل با هدف 
افزايش  ساخت داخل تجهيزات

در صنعت نفت
هر چنــد صنعت نفت برزيــل گام هاي بلنــدي را براي 
آزادســازي فعاليت هــاي نفتــي ايــن كشــور و جذب 
شركت هاي خارجي براي حضور بيشتر در صنعت نفت 

برزيل برداشته اســت، با اين حال اعمال تعرفه هاي 10 تا 
20 درصــدي براي واردات كاالها و تجهيزات مورد نياِز 
صنعِت نفت برزيل، نشــان از عزم دولتمردان اين كشور 
براي حمايت از ســازندگان داخلي مي باشد. وجود اين 
مالحظات مالياتي در امر واردات، باعث شــده اســت تا 
بسياري از شركت هاي خارجي، كاالي مورد نظر خود را 
با همكاري يكي از شــركت هاي برزيلي و در داخل اين 

كشور توليد كنند.
از ســوي ديگر با وجود آزادســازي هاي اخير، شركت 
پتروبــراس را مي تــوان همچنــان به عنــوان اصلي ترين 
شــركت نفتي عامل فعال در بازار برزيــل در پروژه هاي 
نفت فراســاحلي و خريدار اصلي محصوالِت ســاخت 
شــركت هاي داخلي در اين كشــور دانســت. از اين رو 
سياســت هاي تأمين كاال و تجهيزات اين شركت، نقش 
مهمي در تعيين سهم سازندگان داخلي تجهيزات صنعت 

نفت برزيل دارد. 
همان طــور كه پيش از اين عنوان شــد، با توجه به قوانين 
جديــد، اعطاي انواع مختلف پروژه هــا از طريق مناقصه 
صورت مي گيرد. در مناقصه ي برگزار شده در سال 1999 
(R1) بلوك هاي نفتي بسيار بزرگي براي اكتشاف و توسعه 
اعالم شــد و 10 شــركت بزرگ خارجي نيز در مناقصه 
شركت كردند. از 37 بلوك پيشنهادي تنها قرارداد مربوط 
 (R2) به 12 بلوك منعقد شد. در سال 2000، مناقصه دوم
برگزار شــد و طــي آن 23 بلوك كوچك جهت جلب 
شركت هاي نفتي كوچك براي توسعه اعالم شد. در اين 
مناقصه، شركت پتروبراس با مشاركت تعدادي از شركت 
خارجي، توسعه ي تعداد زيادي از بلوك هاي مذكور را به 
خود اختصاص دادند. از 53 بلوك پيشنهادي در مناقصه ي 
سوم (R3) در سال 2001 (كه عمدتاً نيز در آب هاي عميق 
و خيلي عميق واقع بود) تنها دو سوم بلوك ها به مرحله ي 
عقد قرارداد رسيد. بسياري از شركت هاي بزرگ نفتي در 

اين مناقصه حضور داشتند.
در سال 2002، مناقصه ي چهارم (R4) با پيشنهاد 39 بلوك 
در بخش فراساحل و 15 بلوك در ميادين خشكي برگزار 
شد. در اين مناقصه نيز به مانند مناقصات پيشين، شركت 
پتروبراس با همكاري شركت هاي خارجي برنده ي مناقصه 
بود. در حال حاضر، شركت پتروبراس بيش از 200 قرارداد 

همكاري با شركت هاي خارجي منعقد كرده است.
شــركت هاي عالقه مند به حضور در مناقصات توسعه ي 
صنعت نفت برزيل بايــد صالحيت هاي مالي، تكنيكي 
و قانونــي را دارا بوده و دفتر نمايندگي در برزيل داشــته 
باشــند. پس از برگزاري مناقصه و بررسي صالحيت ها و 
بر اساس الزامات و شرايط اعالم شده در مناقصه (از  جمله 
درصد مشاركت سازندگان برزيلي در هر مناقصه)، برنده 
يا برندگان مناقصه اعالم مي شــود. امضاي قرارداد نهايي 
مشــروط به آن اســت كه برندگان مناقصــه با همكاري 
يكديگر، يك شــركت برزيلي مستقل تأسيس نموده و 
يا تحت نظر يك شــركت برزيلي ديگر فعاليت خود را 
آغاز كنند. همچنين، برنده ي مناقصه ملزم است تا تعدادي 
از كاركنان برزيلي را استخدام كرده و نسبت به آموزش 

آنها اقدام كند. مضاف بر اين و به عنوان بخشــي از حق 
مشــاركت، از برنده ي مناقصه خواســته مي شود تا يك 
درصــد از درآمد ناخالص حاصل از توليد ميدان نفتي را 
در امور تحقيق و توسعه هزينه كند. همچنين در شرايطي 
كه توسعه ي ميدان مذكور، نيازمند توانمندي هاي ويژه اي 
نيز باشد، مشاركت شــركت هاي برزيل در امر تحقيق و 
توسعه نيز به عنوان بخشي ديگر از شرايط مناقصه گنجانده 
مي شود. پس از برگزاري مناقصه و تعيين ميزان دقيق سهم 
تجهيزات ساخت داخل، چنانچه سهم تجهيزات داخلي 
مورد استفاده در پروژه با درصد عنوان شده در متن قرارداد 
يكسان نباشد، اپراتور پروژه بايد مبلغي را به عنوان جريمه 

به آژانس ملي نفت پرداخت نمايد.

الف) مناقصات اول (Round1) تا چهارم 
(Round4)

اين مناقصات، شامل 4 مناقصه ي بين المللي برگزار شده 
طي سال هاي 1999 تا 2002 مي باشد. ارزيابي شركت هاي 
حاضر در هر يك از اين مناقصات، بر اساس پارامترهاي 

دوگانه ي زير صورت گرفته است:
پارامتـر اول- پرداخت حـق حاكميت5: در اين 
مناقصات، يكي از پارامترهاي ضــروري، پرداخت حق 
حاكميت از سوي شــركت برنده ي مناقصه مي باشد. در 
هر مناقصه، با توجه به ويژگي هاي بلوك هاي پيشنهاد  شده 
و همچنين بر مبناي اين كه اپراتور انجام پروژه ها به لحاظ 
 C و يا A، B ميزان توانمندي در كدام يك از سه كالس
 C شركت هاي متوسط و B ،شــركت هاي حرفه اي (A
شركت هاي نه چندان معتبر و كم تجربه) قرار داشته باشد، 
حق حاكميت حداقلي براي هر بلوك تعيين مي شــود و 
برنده ي مناقصه ملزم به پرداخت اين مقدار حداقل مي باشد. 
هر شــركت موظف است كه پيشنهادي را باالتر از ميزان 
كف تعيين شده، اعالم نمايد. شركتي كه باالترين مقدار 
حق حاكميتي را پيشــنهاد دهد، بيشــترين امتياز را از اين 
پارامتر دريافت كرده (85 امتياز) و امتياز ساير شركت ها 

از اين پارامتر، از رابطه ي ذيل محاسبه مي شود: 

فرمول هاي مورد استفاده در محاسبه ي اثرات ساير پارامترها 
نيز كامالً مشابه فرمول 1 مي باشد. تنها، موضوع امتيازبندي 
عوض مي شود. امتياز هر شــركت، در مقايسه با بهترين 

شرايط پيشنهادي بين شركت ها تعيين مي شود.
پارامتر دوم- درصد استفاده از تجهيزات ساخت 
شـركت هاي برزيلي: پارامتر دوم آن اســت كه اين  
شــركت ها، چند درصد از كل كاال و خدمات مورد نياز 
خود را در مرحله ي اكتشاف(EP)6 و مرحله ي توسعه ي 

5- Signature Bonus
6- Exploration Phase (EP)
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ميدان7  (DP)، از محصوالت و كاالهاي ساخت برزيل 
تأمين مي كنند. ايــن پارامترهــا (EP و (DP، به ترتيب 
3 امتياز و 12 امتياز را به خود اختصاص داده و شــركتي 
كه مقدار بيشينه را برايEP  و يا DP پيشنهاد دهد، بيشينه 

امتياز را از هريك از اين پارامترها دريافت مي نمايد.
در نهايت، امتياز كل هر يك از شــركت هاي حاضر در 
مناقصه، از مجموع امتيازات حاصل از 3 مورد فوق محاسبه 
شده و شركتي كه بيشترين امتياز را دريافت كند به عنوان 

برنده ي مناقصه اعالم مي شود.

ب) مناقصات پنجم (Round5) و ششم 
(Round6)

مناقصات مورد نظر در اين قســمت شــامل 2 مناقصه ي 
برگزار شده در سال هاي 2003 و 2004 مي باشد. ارزيابي 
شــركت هاي حاضر در مناقصه بر مبناي پارامترهاي زير 

صورت مي گيرد:
پارامتر اول- كمينه ي مقدار پيشـرفت برنامه ي 
اكتشـاف8 (MP): در ايــن مناقصه هــا، از شــركت ها 
خواسته شد تا با اعالم برنامه ي مشخصي، جزئيات بيشتري 
از برنامه هاي مدنظر خود را براي به انجام رساندن مرحله ي 

اكتشاف اعالم كنند. اين مورد 30 امتياز دارد. 
پارامتـر دوم- پرداخت حق حاكميـت: در اين 
دو مناقصه، تنها 30 امتياز از كل 100 امتياز مناقصه به اين 

پارامتر اختصاص داده شده است. 
پارامتر سوم- درصد استفاده از تجهيزات ساخت 
شـركت هاي برزيلي: شــركت (و يا شــركت هاي) 
برنده ي مناقصه، ملزم بوده تا در هر يك از مراحل اكتشاف 
و توسعه ي ميدان، حداقلي از تجهيزات و خدمات مورد 
نياز خود را از محصوالت و كاالهاي ارايه شــده توسط 
شركت هاي برزيلي تأمين كند. اين درصِد حداقل بر مبناي 
رتبه بندي شركت هاي عامل، در مرحله ي اكتشاف و در 

مرحله ي توسعه ي ميدان تعيين مي شود.
 

1. مرحلـه ى اكتشـاف در بلوك هـاي نفتـي 
واقع در ميادين فراساحلي: امتيازدهي در مرحله ي 
اكتشــاف، بر مبناي آنكه بلوك  و يا ميدان مورد نظر در 
مناقصه، يك ميدان فراســاحلي و يا يك ميدان خشكي 
باشــد، اندكي متفاوت اســت. ما در ايــن مقاله جزئيات 
مناقصات ميدان فراســاحلي را به دليل اهميت بيشتر آنها 
در برزيل تشريح مي كنيم. چگونگي محاسبه ي فرمول ها 

7- Development Phase (DP) 
8- Minimum Exploration Program (MP)

براي ميادين خشــكي نيز با توجه به تجهيزات مورد نياز 
براي آنها و برآورد سطح توانمندي شركت هاي داخلي، 

تعيين مي شود. 
در بلوك هاي نفتي فراساحل، ابتدا تجهيزات و خدمات 
مورد نياز در مرحله ي اكتشاف به دو زيرگروه زير تقسيم 
شده و سپس امتيازدهي بر اساس ميزان استفاده از خدمات 
و تجهيزات ساخت شركت هاي برزيلي در مرحله اكتشاف 

صورت مي گيرد:
•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در پردازش و تفسير 

اطالعات جغرافيايي و زمين شناختي، 7 امتياز. 
•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در حفاري، ارزيابي و 

تكميل چاه، 8  امتياز.
به اين ترتيب ماكزيمم امتياز مربوط به استفاده از تجهيزات 
ساخت شركت هاي برزيلي در مراحل اكتشاف ، برابر با 

15 امتياز از مجموع 100 امتياز مناقصه مي باشد.
2. مرحلـه ي توسـعه ي ميـدان در بلوك هاي 
نفتي واقع در ميادين فراسـاحلي: ابتدا تجهيزات 
و خدمات مورد نياز در مرحله ي توســعه ي ميدان، به دو 
گروه زير تقسيم شده و سپس به پارامتر استفاده از خدمات 
و تجهيزات ســاخت شــركت هاي برزيلي در مرحله ي 

توسعه ي ميدان، امتيازدهي صورت مي گيرد.
•  خدمات طراحي و مهندسي تفصيلي، 7 امتياز

•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در حفاري، ارزيابي 
و تكميل چاه، ســاخت و مونتاژ ســكوهاي توليد نفت، 
تسهيالت مرتبط با فرآيند، سامانه ي جمع آوري و انتقال 
نفت (خطوط لوله، تجهيزات زيرآبي و استخراج نفت)، 

18 امتياز
بيشــينه ي امتياز مربوط به استفاده از خدمات و تجهيزات 
شركت هاي برزيلي در پروژه هاي توسعه ي ميادين نفتي، 

معادل 25 امتياز از كل 100 امتياز مناقصه است.
ارزيابي امتياز شـركت هاي حاضـر در مناقصه: 
اكنون با توجه به پارامترهاي سه گانه، امتياز نهايي هر يك 
از شركت هاي حاضر در مناقصه محاسبه مي شود. چنانچه 
شركتي (يا كنسرسيومي از چند شركت)، بيشترين امتياز 
را دريافت كند، به عنوان برنده ي مناقصه اعالم مي شود. 
شــركت مذكور، ملزم بوده تا در قســمت هاي مختلف 
پروژه، به تعهدات خود مبني بر استفاده از حجم تعيين شده 
براي استفاده از خدمات و تجهيزات شركت هاي برزيلي 
در فعاليت هاي اكتشاف و توسعه ي ميدان نفتي عمل كند. 
اين حجم، معادل آن درصدهايي است كه شركت مورد 
اشاره، در ابتداي مناقصه و در بندهاي مرتبط با استفاده از 
تجهيزات ســاخت برزيل اعالم كرده است. در غير اين 
صورت شركت ملزم به پرداخت جرايم معيني به اين شرح 

مي باشد:
• چنانچه حجم واقعي تجهيزات و خدمات شركت هاي 
برزيــل، در انجام پروژه ها (اكتشــاف يا توســعه ميدان)، 
كمتر از حداقل مقادير عنوان شده در جدول 2 مي باشد، 
شركت مذكور متعهد است معادل با 50 درصد ارزش اين 
مابه التفاوت را (تفاوت حجم واقعي تجهيزات و خدمات 
تهيه شــده از شركت هاي برزيلي با حداقل مقادير عنوان 

شده در جدول 2) به عنوان جريمه پرداخت كند.
• چنانچــه حجم واقعــي خدمات و تجهيــزات برزيلي 
بكار رفته در پروژه ها، بيشتر از حداقل مقادير عنوان شده 
در جدول 2 و كمتر از درصد اوليه اعالم شــده از ســوي 
شــركت مذكور باشد، شركت متعهد اســت تا معادل با 
20 درصد ارزش اين مابه تفاوت را (تفاوت حجم واقعي 
تجهيزات برزيلي مورد اســتفاده در پروژه و درصد اوليه 

اعالم شده از سوي شركت) به عنوان جريمه بپردازد.
با توجه به مطالب، مي توان گفت كه در اين مناقصه ها، در 
مجموع بالغ بر 40 امتياز (15 امتياز در مرحله اكتشاف و 25 
امتياز در مرحله توسعه ميدان) از كل 100 امتياز مناقصه، به 
موضوع استفاده از تجهيزات و خدمات توليد شده توسط 

شركت هاي برزيلي در پروژه ها، اختصاص يافته است.

نتايج قوانين جديد
همان گونه كه عنوان شــد، سياســت اخير دولت در قبال 
پروژه هــاي صنعت نفــت اين كشــور، واگــذاري اين 
پروژه ها از طريق برگزاري مناقصات بين المللي مي باشد. 
تاكنون بالغ بر 6 مناقصه در اين حوزه برگزار شــده است 
كه در جدول 3، درصد اســتفاده از تجهيزات برزيلي در 
بخش هاي اكتشــاف و توسعه ي ميدان هر 5 مناقصه اول 
آمده است. (آمار مناقصه ي 6 به صورت جمع بندي شده 

منتشر نشده است.)
نتايج قوانين جديد در جدول 3 خالصه شــده است. هر 
چند كــه در فواصــل مناقصه هاي اول تا چهارم، ســهم 
سازندگان برزيلي در حال افزايش مي باشد ولي اين رشد 
از آهنگ نسبتاً كندي برخوردار است. مي توان با مقايسه ي 
مناقصه ي چهارم و پنجم به اثرات قوانين جديد پي برد. در 
فاصله ي زماني نسبتاً كوتاه بين اين دو مناقصه تنها تحول 
جدي، تغيير قوانين مي باشد. اين جدول نشان مي دهد كه 
تدوين قوانين هوشمندانه مي تواند تأثيرات چشم گير مثبتي 

در استفاده از قابليت هاي موجود داخلي داشته باشد.
در 4 مناقصه اول، الزامي مبتني بر اســتفاده از تجهيزات و 
خدمات شركت هاي برزيلي در بخش هاي مختلف پروژه 
وجود نداشت و شــركت ها تنها براي اخذ امتياز بيشتر و 
افزايش شــانس دريافت پروژه ها، اســتفاده از تجهيزات 
برزيلي را در دستور كار خود قرار داده بودند. در حالي كه 
در دو مناقصه ي آخر، برنده ي مناقصه ملزم بود تا حداقل 
بخشي از كاالها و خدمات مورد نياز پروژه هاي خود را از 

محصوالت شركت هاي برزيلي تأمين كند. 
عالوه بر اين، در 4 مناقصه ي اول، تنها 15 امتياز (از مجموع 
100 امتياز پروژه) به پارامتر استفاده از خدمات و تجهيزات 
شركت هاي برزيلي در پروژه ها اختصاص داده شده بود 
كه اين امر باعث شــد تا موضوع مشاركت شركت هاي 
برزيلــي ســاخت تجهيــزات در آن پروژه هــا، يك امر 
حاشــيه اي و نه چندان مهم تلقي شود. اما در 2 مناقصه ي 
آخر، نه تنها اســتفاده از تجهيزات خدمات شركت هاي 
برزيلي در پروژه ها ضروري و الزامي بود، بلكه از مجموع 
100 امتياز مناقصه بالغ بر 40 امتياز آن به موضوع استفاده از 
توانمندي شركت هاي برزيلي در تأمين كاالها و خدمات 

جدول2: حداقل ميزان الزم براي تأمين تجهيزات از شركت هاي بومي
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موردنياز پروژه ها اختصاص يافته بود. اين بند از قرارداد در 
راستاي تشويق شركت هاي نفتي به استفاده ي گسترده تر از 
پتانسيل هاي صنعتي برزيل در پروژه هاي نفت اين كشور 

تدوين شده است.

نتيجه گيري
كشور برزيل به مانند اغلب كشورهاي آمريكاي التين، طي 
يك قرن گذشته، سياست جايگزيني واردات و برنامه هاي 
ملي گرايانه ي ديگري را با هدف رســيدن به خودكفايي 
در تأمين انرژي و همچنين توسعه ي صنايع داخلي به اجرا 
گذاشته اســت. عالوه بر اين موارد، افزايش ظرفيت ها و 
قابليت هاي صنايع داخلي، همواره يكي از اهداف اصلي 
دولتمردان برزيل بوده است و اجراي برنامه هاي مختلف 
در صنعت نفت و ســاير صنايع اين كشور (مانند سياست 
فناوري برزيل، حمايت از صنايع داخلي و مانع تراشي براي 
ورود سازندگان خارجي تجهيزات به بازار برزيل) از آن 
جمله مي باشــد. نتيجه ي اين تالش ها و سياستگذاري ها، 
گســترش صنعت ملي نفت در برزيل به همراه توســعه 
قابليت هاي فناورانه در برخي از عرصه هاي صنعت نفت 

و زنجيره ي صنايع تأمين تجهيزات مي باشد. 
فضاي بسته و غيررقابتي صنعت نفت برزيل، باعث شده 
بود تا شركت پتروبراس با انحصار در اين صنعت به عنوان 
يك شركت نفتي غيركارآمد و غير بهينه فعاليت خود را 
ادامه دهد و صنايع تأمين كننده نيز بدون اكتســاب دانش 
فني روز در پروژه هاي فراســاحل عميــق و غيرعميق به 
فعاليت غير اقتصــادي خود ادامه دهند. با اين حال به نظر 
مي رسد حركت مجموعه ي صنايع نفت برزيل به سمت 
فعاليت هاي رقابتي و آزادسازي هاي اخير اين صنعت براي 
حضور شركت هاي خارجي، زمينه ي مساعدي را فراهم 
آورده است تا صنعت نفت برزيل با توسل به تجربه هاي 
خــود در دوران فضاي بســته، با فعاليت در فضاي جديد 

كاري، به صنعتي رقابتي تبديل شود.
دوران آزادســازي، فضايــي را پديــد آورده اســت تــا 
شــركت هاي كه در دوران سياســت هاي حمايتي ايجاد 
شــده اند، مورد ارزيابي و محك قرار گيرنــد. در دوران 
حمايــت از صنايــع داخلي، حضــور نه چنــدان جدي 
شركت هاي خارجي از يك ســو و فقدان يك برنامه ي 
جامع از ســوي دولت برزيل از سوي ديگر، باعث شد تا 
اساســاً مقوله ي رقابت در فعاليت شركت ها و سازندگان 

تجهيزات صنعت نفت در برزيل نهادينه نشود. 
هرچند وجود سياست هاي حمايتي سبب شكل گيري و 
تولد شركت هاي بومي سازنده شده بود، ولي تجهيزات 
ســاخت شركت هاي برزيلي نسبت به محصوالت مشابه 
خارجي از كيفيــت كمتري برخوردار بــوده و هزينه ي 

تمام شــده آنها نيز بيشــتر بود. اين امر سبب شد كه پس 
از آزادسازي ها، ميزان ســاخت داخل كه حالت كاذبي 
داشــت، كاهش چشــمگيري را تجربه نمايــد. البته به 
علت شـكل گيري قابليت هاي نسـبي مناسـب 
در بنگاه هـاي بومي در سـايه ى سياسـت هاي 
حمايتي، بسـياري از اين شـركت ها در سايه ي 
دولـت  هوشـمندانه ي  جديـد  سياسـت هاي 
توانسـتند در يـك فضاي رقابتي نيـز به فعاليت 
خـود ادامه دهند. به اين ترتيب سياسـت هاي 
آزادسـازي مناسـب در كنـار اشـكال جديـد 
سياسـت هاي حمايتي قرار گرفت و تالش شد 
از پتانسـيل هاي پديد آمده در دوران گذشـته 

حداكثر استفاده صورت گيرد.
در تحوالت اخير صنعت نفت برزيل بايد به دو موضوع 

اساسي توجه شود:
1- اوالً در اين تحول به دو فرآيند مرتبط با يكديگر، كه هر 
دوي آنها در گسترش ظرفيت داخلي مؤثر مي باشند، توجه 
صورت گرفته است. يكي آن كه از توسعه ي شركت هاي 
داخلي حمايت شده است، و ديگر آن كه سرمايه گذاري 
و مشاركت شركت هاي خارجي مورد تشويق قرار گرفته 
است. اين دو فرآيند براي افزايش ميزان ساخت داخل و 
توانمندي بنگاه هاي بومي از طريق فعاليت هاي مشترك 
شــركت هاي معظم نفتــي و نهادهاي دولــت، كليدي 
مي باشــند. در كنار پذيرش حضور شــركت هاي نفتي 
بين المللي در بازار داخلي از آنها خواسته شد تا مسؤوليت 
اصلي دستيابي به اهداف تعيين شده را بپذيرند و نسبت به 
اهداِف افزايش ساخت داخل متعهد شوند. در برزيل اين 
كار از طريق قانون گذاري هوشمندانه صورت گرفته است. 
محتواي قوانين مناقصات به گونه اي است كه شركت هاي 
نفتي نفع خود را در پذيرش مشاركت بيشتر شركت هاي 
ســازنده داخلي مي يابند. اين شــركت ها به همكاري با 
شركت هاي بومي جهت ظرفيت سازي از طريق آموزش، 
برگزاري همايش ها و نيز استفاده از تجهيزات ساخت آنها 

متعهد مي گردند.
2- بــراي اجــراي سياســت هاي افزايــش مشــاركت 
شــركت هاي بومي، بايد يك واحــد دولتي كوچك با 
منابع و اختيار الزم در مقابل سرمايه گذاران مربوطه يعني 
شركت هاي نفت و گاز وجود داشته باشد؛ در برزيل اين 
كار از طريق تفكيك مسؤوليت هاي اجرايي (پتروبراس) 
و مســؤوليت هاي قانون گذاري و نظارتــي (آژانس ملي 
نفت) صورت گرفته است. توانايي اعطاي مجوزها، تأييد 
پروژه ها و غيره نيــز در اين زمينه بر عهده ي آژانس ملي 
نفت قرار گرفته اســت و در عوض از پتروبراس خواسته 
شده اســت كه تالش كند كه به يك شركت توانمند و 

كارآمد تبديل شود. 
با توجه به مطالب فوق و در يك جمع بندي كلي مي توان 
گفت كه در حال حاضر سازندگان تجهيزات صنعت نفت 
و گاز در برزيل قادر هســتند به توليد و ارايه ي خدمات و 
كاالهــاي مورد نياز اين صنعت مطابق با اســتانداردهاي 
بين المللي بپردازند و كاالهاي ساخت آنها قابل رقابت با 
محصوالت مشــابه خارجي به لحاظ استانداردهاي مورد 
نياز مي باشد. ســازندگان خارجي تجهيزات اين صنعت 
نيــز تالش مي كننــد تا بــا ايجــاد Joint Venture با 
شركت هاي برزيلي و يا تأسيس شركت هاي اقماري در 
اين كشور به طور غيرمستقيم در بازار تجهيزات صنعت 

نفت برزيل وارد شوند. 

-----------------------------------
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