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 چکیده

در این مقاله وضعیت صنعت کشتی سازی و فناوری های دریایی روسیه فدراتیو بررسی شده تا مشخص شود کشور دوست و همسایه که هم یکی از 

بزرگترین قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهان و هم دارای سابقه تکنیکی در این زمینه است چه سمت و سویی و چه برنامهه ههایی بهه صصهو  در     

، با در هد. علی رغم آنکه مقاله به صورت مطالعه کتابخانه ای و بدون دسترسی مستقیم به داده های میدانی انجام شدمی نمایاتخاذ بخش غیرنظامی 

    تدوین اسناد توسعه در موضوع صنایع و فنهاوری ههای دریهایی باشهد.    می تواند الگوی مناسبی برای  ،نظر گرفتن المانهای آینده پژوهی و استراتژی

توسعه فناوری های مربوط به حمل و نقل در آبراه های داصلی، ایجاد  عبارتند از: چشم انداز دریایی روسیه ،اس نتایج و جمع بندی انجام شدهبر اس

 سعه منابع زیستی در اقیانوس آرام.فناوری های دانش بنیان برای توسعه میادین نفت و گاز روسیه در قطب شمال و نیز تو

 

 آینده پژوهی، روسیه فدراتیو، فناوری های دریایی، سازیکشتی : کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

 .یابنهد  مهی  تغییر اساسی طور به 12 قرن در توجهات این اما .بود صواهد و ،هست بوده بشر گسترده فعالیت توجهات و حوزه مهمترین همیشه دریا

 دالیهل  مهمتهرین  از بشهری،  تمهدن  توسعه در جهان اقیانوسهای نظامی استراتژی و اقتصادی نقش افزایش همچنین و جهان اوضاع اساسی تغییرات

 را بار تن میلیارد 2١ سالیانه جهانی باربری سازند. ناوگان می میسر را نامحدودی های، نقل و حمل امکان اقیانوسها و دریاها .باشد می دگرگونی این

 .هستند سودمند و اقتصادی متنوع، دریایی، و همچنین فعالیتهای دهد می انتقال دریا طریق از

 صواههد  ههم  بیشهتر  و دارد مها  سیاره حیاتی فعالیتهای و اقتصاد برای زیادی بسیار اهمیت دارای اقیانوسها و دریاها انرژی و بیولوژیك معدنی، منابع

نهوار سهاحلی بهه     در% 12 :انهد  شهده  متمرکهز  زیر شرح به صط ساحلی امتداد در توجهی قابل میزان به آن اقتصاد قدرت و ما سیاره داشت.جمعیت

  تهوان  مهی  معاصهر را  بشر تمدن نتیجه، در. کیلومتر از ساحل 2١١ محدوده در %52 و کیلومتر 2١١نوار ساحلی به عرض در% 2١ کیلومتر، 2١عرض

 مقاومهت  اسهتراتژی  در آن اهمیهت  و دریایی نیروی فرد به منحصر کامالً جایگاه اشاره به معاصر تمدن در پتانسیلی توزیع و چنین نامید "ساحلی "

 .[2] کند می

 نقهل  و حمهل  توسهط  صارجی تجارت از ای معتنابه سهم دارد و داصلی آبی راههای کیلومتر هزار 2١١ و ساحلی مرز کیلومتر هزار ۴١ حدود روسیه

 حهد  تها  سهازی  کشهتی  صنعت اینرو از .[2] دارد قرار روسیه انحصار در جهان هیدروکربوری صام مواد ذصایر درصد 12 تا و پذیرد می انجام دریایی

 و ،حمهل  دفهاعی :  فعالیتههای  کرد که می توان به صواهد تعیین همیشه و کند می تعیین های دریایی فعالیت زمینه در را روسیه ملی امنیت زیادی

 وری اشاره کرد.افن و انرژی غذایی، نقل،

 تحویهل  و مونتهاژ  کردن، سوار کار عمدتاً که دهند می تشکیل ای سازی کشتی های کارصانه دریایی را صنعت ساصت و ساز اساس کشورها اکثر در

 سهازی  کشهتی  سفارشهات  صهود  نههایی،  محصهول  کیفیت از جدا داصلی سازی کشتی صنعت  ویژگیهای از مقابل، در دهند. می انجام را کشتی

و  برای ساصت دیگر و فناوری های الکترونیکی ابزارسازی، سازی، ماشین محصوالت از توجهی قابل بخش صنعت این در .باشد می کشتی وتعمیرات

  شود. می تولید و آماده ها کشتی ساز

 صهنایع  دارای روسهیه  سهازی  کشهتی  ههای  کارصانهه . دارد متقابهل  همکاری صود نهایی محصول صریدار سازمان 1١١١ از بیش با صنعت این بعالوه

 :میشود تقسیم شاصه زیر سه به سازی کشتی تشکیالت بخش صنعت این در سنتی بطور. هستند صود احتیاجات برای ای پیشرفته سازی ماشین

 ؛کشتی تعمیر و ساز و ساصت -2

 ؛کشتی ای موتورصانه تجهیزات و ها دستگاه -1

 .ناوبری تجهیزات -3
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  1١١ بهر  بهال   ای مالحظهه  قابهل  تعهداد  کشهور  سهازی  کشتی بازار در هستند، فدراتیو روسیه بازرگانی و صنایع وزارت تابع که سازمانهایی بر عالوه

 ههم  و باشهند  مهی  تهن  2١١١ تها  کشتی تعمیر و ساصت همچنین و ای رودصانه و دریایی های فناوری طراحی امکان دارای که دارند وجود شرکت

 و صهنایع  وزارت بهه  متعلهق  کهه  است ای سازی کشتی های کارصانه از کمتر بسیار مقدارسفارشات به نسبت سازمانها این تولیدات کل حجم اکنون

 ارتبهاط  هستند  تولیدی و فنی -علمی بسیارمستعد پتانسیل دارای که بخشهایی با هدفمندی طور به سازی کشتی. هستند فدراتیو روسیه بازرگانی

 .[1] باشند می گذار تاثیر صنعت به وابسته بخشهای در تکنولوژی پیشرفت بر و دارند

 . فهرسهت آورنهد  عمهل  بهه  را توجهی قابل پشتیبانی  سازی کشتی و دریایی های تکنولوژی برای  جهان پیشرو کشورهای که است مهمی دلیل این

 و غیرنظهامی  کشهتیهای  همچنهین  و دریایی سالحهای از هایی نمونه نجات، و ایمنی وسایل، غیرجنگی و جنگی های کشتی های پروژه انواع اسامی

 اسامی فهرست مطابق. باشد می عدد صدها بر بال  کند می تولید سازی کشتی بخش که نظامیان غیر به شده داده تخصیص دریایی های زیرساصت

 تها  تکنیکهی – تهاکتیکی  دسهتورالعمل  بنهدی  فرمهول  لحظهه  از) سازی کشتی در تولید دوره .رسد می عدد هزار دهها به اصلی جانبی تجهیزات تنها

 فعالیهت  مالی بینی پیش راستا این در. برد می زمان سال 22 که است اقتصاد در ها دوره ترین طوالنی از یکی مدت طول اساس بر ،(کشتی تحویل

  کهه  شهوند  مهی  بینی پیش پرریسك شرایط در المدت طویل قراردادهای اساس بر  ها شرکت درآمدهای. شود می دشوار بشدت  تولیدی شرکتهای

 .[3] گذارد می تاثیر کارها مالی تامین بر صود نوبه به

میالدی بر اساس وضهعیت کنهونی بازارههای کشهتی سهازی و تعمیهر        1١3١این مقاله به بررسی آینده صنعت کشتی سازی روسیه در بازه زمانی تا 

چشهم انهداز توسهعه علمهی و صهنعتی در صهنایع        کشتی در جهان و در روسیه و پیش بینی تغییرات با در نظر گرفتن عوامل زمینه ای می پهردازد. 

 کشتی سازی و تعمیر کشتی، مربوط به بخش عمرانی کشور، با زمینه چالش ها، الگوها، نیروهای محرک و قیودی که در سطوح بین المللی، ملهی و 

 کهه از مابین صنایع وجود دارند مالحظه شده است. مطالعه اندرکنش میان صنایع باعث شده که تاثیرات هم افزایی که از کهاربرد ابهداعات فناورانهه    

 سایر صنایع اقتصادی وام گرفته می شوند را پر رنگتر ببینیم.
 

 روش مطالعه -1

محور )کشش بازار( به طور معمول به کهار گرفتهه مهی شهوند. روش اول     -محور )انگیزش فناوری( و بازار-در آینده پژوهی فناوری دو رویکرد فناوری

نیز فناوری های صالقانه و محصوالتی که در آنها از فناوری های برتر استفاده شهده  حاصل از تحلیل پیشرفت های پژوهش با قابلیت کاربرد عملی و 

و و صدماتی که بر اساس این پیشرفت ها ارائه می شوند، و روش دوم حاصل از تمرکز بر مطالعه عوامل مرتبط بها تقاضها بهرای محصهوالت صالقانهه      

 .[۴] فناوری های صاصی که در تولید آنها استفاده می شوند است

انجام شده که در طی این مراحل قابلیت رقابت پذیری گروه های صاصهی از   2تحلیل آینده صنعت کشتی سازی روسیه در پنج مرحله طبق جدول 

. بدین منظور، یهك اسهاس دانهش    [1] محصوالت صالقانه در دورنمای تقاضا ارزیابی و بخش ها و صوشه هایی از فناوری های صالق شناسایی شدند

 انواع استراتژی ها، برنامه ها و پیش بینی ها که در روسیه و صارج از آن بسط یافته بودند، پس از دسته بندی و غربال گری جمع بندی ههای شامل 

 متخصصان از توسعه صالقانه در صنعت کشتی سازی و بخش های مربوط به آن ایجاد شد.

نظیر محیط زیست، انرژی، جمعیت، غذا، حمل و نقل و تغییرات فنهاوری مهی باشهد،    با توجه به اینکه صنعت به شدت وابسته به پدیده های جهانی 

است. این چهالش هها صهود را بهه شهکل تهدیهدات        "چالش های عظیم"یکی از منابع اصلی که آینده صنعت کشتی سازی را شکل می دهد مفهوم 

ده پژوهی وجود دارد، دورنمای بلندمدت بهرای توسهعه صالقانهه را    )منفی( و فرصت ها )مثبت( نشان می دهند. عدم قطعیت قابل توجهی که در آین

احاطه می کند. بنابراین، مسیرهای توسعه ای مختلفی به روش سناریونویسی برای صنعت کشتی سازی )در بخش عمرانهی( ترسهیم شهدند. نهایتهاً،     

قیق و توسهعه تها تجهاری سهازی محصهول نههایی، را دارنهد        زمینه های مساعد برای صنعت کشتی سازی که توانایی کامل کردن چرصه ابداع، از تح

 گزینش شده اند.

 وضعیت جهانی صنعت کشتی سازی -1

)تناژ صالص اصهالح   CGTمیلیون  6١تا  22کارصانه کشتی سازی با توان ساصت کشتی ظرف یك سال با مجموع تناژ  26١امروز در جهان، حدود 

درصد از صروجی این صهنعت در دنیها را تهامین     52کارصانه کشتی سازی  266زی متشکل از حدود ( وجود دارند. با این حال، یك هسته مرک2شده

( به تعهداد کارکنهانی کهه در کارصانهه     CGTمی کنند. برای ارزیابی قابلیت تولید ساالنه نیروی کار، مجموع تناژ کشتی های تولید شده )بر حسب 

، در 52، در آلمهان  2۴2به ازای هر نفر، در کره جنوبی  CGT 25١ژاپن این عدد حدود  های کشتی سازی مشغول کار هستند تقسیم می شود. در

 .   [3] به ازای هر نفر است CGT 1١و در روسیه فقط  ۴١سایر کشورهای اتحادیه اروپا 

در این زمینه دارند، طبق جهدول  تحلیل ساصتار منطقه ای بازار ساصت و تعمیر کشتی در دنیا و نیز مزایای صاصی که شرکتهای بین المللی پیشرو 

 .[2] ، عواملی که باعث موفقیت برصی کشورهای پیشرو شده است را مشخص کرد1

                                                 
2
که نشانگر مقدار کار الزم برای ساصت یك کشتی است. این شاصص حاصل ضرب ظرفیت حمل کشتی در یك  compensated gross tonnageشاصص   

 ضریب است که با توجه به نوع و اندازه کشتی تعیین می شود. 
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 [1] : مراحل مطالعه آینده پژوهی توسعه صنعت کشتی سازی روسیه1جدول 

 توصیف مرحله

 منبع روسی و صارجه از انواع مختلف تحلیل شدند. 0١ایجاد اساس دانش: بیش از  2

 یل وضعیت کنونی و الگوهای توسعه صنعت کشتی سازی در جهان:تحل 1

 بحث درباره الگوهای توسعه کنونی صنعت کشتی سازی در روسیه و صارج از آن؛ -

 مطالعه عوامل محیطی بیرونی که تقاضای اقتصادی برای محصوالت مختلف کشتی سازی را شکل می دهند؛ -

 است.کلیت چالش های ذاتی که صنعت با آنها مواجه  -

 مطالعه عوامل موثر بر آینده تقاضا برای محصوالت صالق: 3

 توصیف گروه های مصرف کننده عادی در هر بخش؛ -

 تحلیل چشم اندازهای توسعه ای برای بخش های متقاضی موجود؛ -

 تشخیص موقعیت های مناسب بالقوه در بازار؛ -

 ی برای برآوردن تقاضا از طریق صالقیت. بحث درباره عوامل موثر بر تغییرات تقاضا در بلند مدت و توانای -

 تشخیص اولویت ها و فرصت های فناورانه در صنعت کشتی سازی روسیه: ۴

 تحلیل رقابت پذیری گروه های صا  از محصوالت صالق در بخشهای شناسایی شده از تقاضا؛ -

 بحث درباره ریسك ها، موانع و قیود توسعه صالق؛ -

(ی بهالقوه بهرای   T( و تهدیهدها ) O(ی تولیدکنندگان در صنعت کشتی سازی و فرصت ها )Wها ) ( و ضعفSاز قوت ها ) SWOTتحلیل  -

 توسعه آنها؛

 تنظیم فهرستی از فناوری ها و محصوالت آینده. -

 با استفاده از روش سناریونویسی، مدلسازی مسیرهای مختلف توسعه ای در صنعت کشتی سازی داصلی روسیه: 2

 عدم قطعیت و دوراهی هایی که ممکن است در محل آنها مسیر تغییر کند؛بحث درباره عوامل کلیدی  -

 شرح و بسط سناریوهای محتمل توسعه صنعت؛ -

 تعریف شاصصه ها و شرایط الزم برای تحقق این سناریوها؛ -

 فرمول بندی برای نتایج مورد انتظار. -

 

 فدراتیو روسیه و فناوری های دریایی در صنعت کشتی سازی -4
 

 آیندهوضعیت موجود و چشم انداز  -4-1

شهرکت در   1١١بخش عمده ای از ماشین آالت، الکترونیك و ادوات برای کشتی ها در داصل روسیه تولید می شود. این صنعت مشتمل بر بهیش از  

هنهد. کشهتی سهازان بها بهیش از      تن را انجام مهی د  2١١١زمینه فناوری دریایی و رودصانه است که ساصت و تعمیر کشتی های با وزن جابجایی تا 

شرکت تامین کننده قطعات مشارکت می کنند. بر این اساس، کشتی سازان یکی از مصرف کنندگان اصلی داصلی برای محصهوالت فهوالدی    1١١١

 .[1] هستند که در نتیجه صنایع فلزی وابسته به چشم انداز  صنعت کشتی سازی روسیه است

 زیردریهایی،  واحد 2١ تا دریایی نیروی سفارشات اساس بر تنها و بود جهان سازی کشتی صنعت رتمندترینقد بومی سازی کشتی پیش سال 1١ از

 صهادرات  جههان  پیشرفته کشور ده به روسیه نظامی غیر سازی کشتی زمینه در .شد می ساصته احتیاجات تامین  برای جنگی غیر و جنگی کشتی

 هزار 2١١ حدود اصلی موتور کل ظرفیت با ماهیگیری کشتیهای و هزارتن 22١ تا ظرفیت مجموع با دریایی باربری کشتیهای سالیانه و است داشته

 بخشهی   تنها روسیه جهان، شده داده سفارش جنگی غیر کشتیهای کل ظرفیت طبق نظامی غیر سازی کشتی زمینه در .است کرده تولید کیلووات

 تصهرف  در را جهان سازی کشتی سفارشات کل حجم از% 6١ چین و جنوبی کره ژاپن، مثال برای. است داده اصتصا  صود به را کشتی تولیدات از

 .دارند صود

 ههای  کارصانهه  تمهامی  اقتصهادی  دشهوار  وضهعیت  به منجر تقریباً تجاری های کشتی و جنگی های کشتی ساصت برای سفارشات چشمگیر کاهش

 در دولهت  سیاسهتهای  از سال 1١ مدت برای تقریباً اواصر، همین تا. شد گران غیرمجاز حدی در صنعت این محصوالت همچنین و شد سازی کشتی

 ملهی  دفهاع  نفع به محصوالتی تولید جهت صنعت قابلیتهای پشتیبانی و حفظ به اصوالً که شد محدود منفعلی اقدامات به تنها سازی، کشتی صنعت

 .[3] دارد ارجحیت دولت دفاعی سفارشات صنعت، این فروش ساصتار در و شدند می معطوف

 سهالهای  طهی  نظهامی  سهازی  کشهتی  ههم  و غیرنظهامی  سازی کشتی بخش در هم فناوری و فنی –علمی لحاظ از داصلی تولید پتانسیل گذشته در

 و کرد می پیشرفت زیادی سرعت با کشور از صارج در سازی کشتی توسعه که صورتی در. بود شده متوقف صود پیشرفت و توسعه در2000- 200١

 سهال  2١ طی را جدید های کشتی از% 0١ از بیش داصلی، های کشتی صاحبان حتی. شد منجر داصلی سازی کشتی صنعت در رقابت به امر همین

 جملهه  آن از. یافهت  تغییهر  بهتهری  سوی و سمت به وضعیت  1١١5 تا 1١١6 سالهای در. دادند می سفارش صارجی های سازی کشتی در گذشته،
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 بازرگهانی  و صهنایع  وزارت دسهتور  بهه . [3] گردیهد  تایید و طرح "دور آینده برای همچنین و 1١1١ سال تا سازی کشتی صنعت توسعه استراتژی"

 .گردید تایید مزبور استراتژی اجرای منظور به "... اقدامات جامع طرح" 221 شماره مصوبه اساس بر 1١١5 سال آگوست 10 از فدراتیو روسیه

 چهارچوب  در و شهد  آغهاز  " 1١١5-1١22 سالهای طی نظامی -صنعتی مجموعه توسعه " عنوان تحت فدرال هدفمند برنامه اجرای ،1١١5 سال از

 داشتند شرکت دولت دفاعی سفارشات اجرای در که طراحی دفاتر و پژوهشی –علمی موسسات در آزمایش زمینه همچنین و صنعتی  مجدد تجهیز

 .یافتند ترقی و توسعه دولت تسلیحات برنامه نیز و

 

 [5] از فعاالن اصلی در بازار کشتی سازی SWOT: نتایج مطالعه 1جدول 
 ژاپن کره جنوبی

 ضعف قوت ضعف قوت

 نیروی کار ماهر 

 اقتصاد همپای صنعت 

 صنعت توسعه یافته و محصول ده 

 اعتماد زیاد صریدار 

  فناوری های توسعه یافته و 

 با کیفیت باال در کشتی سازی

 زیاد نیروی کار قابلیت تولید 

 چرصه تولید در زمان کوتاه 

  کشتیرانی در آبراه های داصلی به 

 اندازه کافی توسعه نیافته

 هزینه زیاد نیروی کار 

 تنوع کم تجارت 

 بازار مالی به اندازه کافی توسعه نیافته 

 فقدان فناوری های پایه در بخش های 

 کشتی مسافری و تجهیزات دریایی

 

 باال فعالیت صالقانه در سطح 

  وجود تعداد زیادی شرکت صالق 

 کوچك و متوسط 

 کیفیت باالی تجهیزات دریایی 

  روابط پایدار میان کشتی سازان و 

 تولید کنندگان قطعات کشتی

 وضعیت پایدار اشتغال 

 مهارت تخصصی در بازارهای بکر 

  هزینه های باال )شامل 

 دستمزدها و قیمت فوالد(

  مشکالت بالقوه ناشی از انحصار دانش 

 )به صصو  در بین شرکتهای 

 کوچك و متوسط(

  کمبود متخصصان ماهر 

 

 تهدید فرصت تهدید فرصت

 قیمت پایین مواد صام 

 کاهش ارزش پول کره ای 

  رشد اقتصاد چین و تقویت 

 موقعیت آن در صنعت 

 کشتی سازی

 ناپایداری در بازار جهانی کشتی سازی 

  تقاضای اندک برای محصوالت 

 کشتی سازی

   صروجی مازاد 

 صالقیت مداوم 

  آگاهی از شرایط محیطی صنعت 

 کشتی سازی

  صط مشی فعال در حمل و نقل 

 )حمل و نقل دوستدار محیط 

 زیست، کیفیت بهبود یافته صدمات 

 حمل و نقل(

 ارتقای الزامات استانداردهای حمل و نقل 

  

 ظهور صوشه های دریایی 

 تقویت موقعیت رقبا در بازار 

 فقدان و افزایش سن نیروی کار 

  رقابت قیمت محور در سایه بحران 

 اقتصادی  

 اتحادیه اروپا چین

 ضعف قوت ضعف قوت

 قیمت پایین نیروی کار 

 منابع کافی فوالد 

 حمایت پررنگ دولت 

  فناوری ها و طراحی در 

 صنعت کشتی سازی به اندازه 

 کافی توسعه نیافته

  فقدان تولید مولفه های کلیدی 

 در کشور

 نیروی کار باکیفیت 

  سطح باالی توسعه فناورانه صنعت 

 کشتی سازی

 انحصار و حمایت دولتی 

 قابلیت تولید باالی نیروی کار 

 

 هزینه زیاد تولید 

 غلبه سفارش های داصلی بر صارجی 

 

 تهدید فرصت تهدید فرصت

  رشد تقاضای حمل و نقل از طریق دریا 

 و رودصانه برای جابجا کردن 

 ذغال سنگ، غالت، سنگ آهن، 

  مصالح ساصتمانی و سایر بارهای فله

 فقدان نیروی متخصص ماهر 

 نوسانات در نرخ ارز ملی چین 

  صروجی مازاد 

 افت تولید 

 توسعه مزیت های رقابتی   از دست دادن موقعیت در بازار 

 ناشی از قیمت های پایینتر رقبا

  های جهانیشکست در قیمت 

 

 عرصهه  در شهدند،  می صنعتی حساس تکنولوژی 25 در کار شامل که توسعه و تحقیق فعالیتهای و پژوهشی –علمی طرح مزبور، برنامه چارچوب در

 نظامی غیر دریایی های فناوری توسعه عنوان با فدراتیو روسیه دولت فدرال هدفمند برنامه ،1١١5 سال فوریه 12 در .شد اجرا جنگی سازی کشتی

 نظهامی  غیهر  سهازی  کشهتی  فعالسهازی  بهرای  علمی زمینه ایجاد و فنی قابلیتهای توسعه مصوبه، این با. رسید تصویب به 1١26-1١١0 سالهای طی

 در جدیهد  ههای  فنهاوری  بهرداری  بهره از حمایت در توسعه و تحقیق و پژوهشی –علمی فعالیتهای روی بر برنامه، این چارچوب در .شد آغاز داصلی

 جدیهد،  فنی –علمی حلهای راه از استفاده اساس بر تا دهد می اجازه امر این و شد، ای ویژه توجه سازی کشتی صنعت  نظامی غیر گرایش راستای

 .[6] شود می سازی کشتی صنعت اقتصادی پتانسیل ارتقاء باعث و بردارند میان از را مشکالت مجموعه

 ساحل از دور مناطق در مایع هیدروکربن نقل و حمل و استخراج شمال، دریایی مسیر توسعه برای موثر فنی وسایل تولید به مربوط مشکالت اولین

 در چیز هر از قبل که غیرنظامی های کشتی از جدید مدل تولید همچنین و شد صواهند حل باشند، می فدراتیو روسیه به متصل دریا واسطه به که

 .است شده صنعت این احیای موجب روسیه دولت سازی کشتی اقتصادی و سیاسی حمایت امروز. اند شده مطالبه روسیه بازار
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 در .شهود  مهی  مشهاهده  جهوان  کهادر   و کهار  و کسهب  بخش سود افزایش تولید، حجم از پایداری رشد غیرنظامی سازی کشتی در اصیر سالهای در

  و کنهد  مهی  یهافتن  توسهعه  به شروع صنعت "1١3١-1١23 سالهای طی سازی کشتی توسعه " عنوان تحت دولت برنامه اجرای و تصویب چارچوب

 .است شده انجام صنعت این ساصتاری اصالحات جهت اقدامات از ای مجموعه و شود حفظ باید مثبت روند این

 ههدف . است شده ایجاد یکپارچه ساصتار هشت داصلی، سازی کشتی رقابت بهبود و دارایی ارزشمندترین تحکیم منظور به صنعت این در امروز به تا

 دولهت  نیازههای  به پاسخگویی برای آنها ترکیب به وارده صنعتی و پژوهشی –علمی ارگانهای فعالیت هماهنگی یکپارچه، ساصتارهای ایجاد از اصلی

 تجهیهزات  و غیرنظهامی  محصهوالت  تولید در دریایی نیروی برای ها زیردریایی و سطحی های کشتی از نگهداری و تعمیر و وساز ساصت طراحی، در

 .است صارجی مشتریان به صدمات ارائه و جنگی های کشتی تامین برای همچنین و قاره فالت توسعه جهت دریایی
 

 حمل بار از طریق دریا -4-1

 2۴١١ اقتصاد روسیه نیازمند رشد پایدار گردش مالی حاصل از حمل و نقل آبی هم در دریا و هم آبراه های داصلی می باشد. روسیه دارای بهیش از 

سهال   1/5سال، در حالی که ناوگان صهارجی   0/11میلیون تن است. میانگین سن ناوگان روسیه  6/20کشتی تجاری با مجموع وزن مرده )وزن بار( 

% 2١١ت( و % از طریق دریا اسه 6% از تجارت بار از روسیه به سایر کشورها با استفاده از ناوگان داصلی )این سهم اکنون تقریباً 2١است. دستیابی به 

 . [1] %( یك هدف استراتژیك است5١از طریق ظرفیت پایانه های ملی )اکنون حدود 

متخصصان پیش بینی می کنند که در آینده، حمل محصوالت از ذصایر هیدروکربنی روسیه به طور چشمگیری افزایش صواهد یافهت. ایهن موضهوع    

 مت و سوی جدیدی برای توسعه کشتیرانی سنتی مشخص صواهد شد.بیشتر در فالت و در ناحیه ساحلی قطب شمال واقع است، و س
 

 جابجایی آبی داخل سرزمین روسیه -4-1

% از سفرهای مسافران را پوشش می دهد. مزیت اصلی روسیه قیمهت ههای    2% از حمل بار و حدود  22تا  2١جابجایی آبی داصل سرزمین روسیه 

ذشته مسیرهای آبی داصلی با تراکم بیشتری استفاده شده اند. بها ابهداع کشهتی ههای تنهدروی      پایین و مشکل اصلی کارکرد فصلی است. در دهه گ

ز نیهز  مدرن که بر اساس نیروهای دینامیکی تعادل دارند )هیدروفویل و هاورکرافت(، روسیه دارای مزیت های فناورانه عمده ای است که تا بهه امهرو  

ش از صنعت جذابیت زیادی برای کشتی سهازان صهارجی نهدارد، کهه در نتیجهه چشهم انهدازهای        این توانایی را برای صود حفظ کرده است. این بخ

 بزرگتری برای فعاالن روسی باز می کند.

میلیهارد   2١١سال آینده صورت سفارشات مربوط به شناورهای حمل و نقل در آبهای داصلهی مهی توانهد از     2١تا  5با توجه به نظر متخصصان، در 

هندسان، تولیدکنندگان و کسانی که کشتی های آبهای داصلی و دومنظوره )دریا و آبراه( را می رانند با مسائل علمی و فنهی زیهر   هم بگذرد. م 1روبل

 مواجه هستند:

 حداکثر کردن ظرفیت باربری کشتی ها با در نظر گرفتن قیود پهلوگیری آنها؛ -

 ی جدید برای شکستن الیه یخ اولیه و یخ با ترک های متعدد(؛تداوم کشتیرانی در بهار و پاییز با هزینه های موجه )فناوری ها -

 مدیریت حمل و نقل )لوجستیك( آبهای داصلی. -
 

 تجهیزات برای توسعه فالت قاره -4-4

اسهتخراج   ام تحت توسعه قرار گرفتند. در نیمه دوم قرن، انواع سازه های دریایی برای1١ذصایری که در فالت داصل دریا واقع شده اند از اوایل قرن 

، سه گروه از فنهاوری فراسهاحلی وجهود داشهتند: سهکوهای حفهاری، سهکوهای تولیهد و شهناورهای          205١نفت و گاز پدیدار شدند، و در اوایل دهه 

 پشتیبان )صدمات(.

سهاحلی رو بهه اتمهام    % از استخراج هیدروکربن در جهان را شامل می شود. در عین حال، ذصایر فالت کم عمهق و   2١امروز، فالت اقیانوسی حدود 

متر( در فاصله صدها کیلومتر از صط ساحلی می شود. پروژه ههای بهین المللهی     3١١١تا  1١١١هستند، که باعث افزایش اهمیت ذصایر آب عمیق )

 چشم دارند. ۴و بارنت 3آینده به توسعه ذصایر در دریاهای کارا

ت می شود. مهمترین بخش از این ذصایر در دریاها و سواحل اقیانوس قطب شمال واقع ذصایر عظیم، غالباً هیدروکربن صام، در فالت قاره روسیه یاف

شده که شرایط محیطی وصیم آن )در اصل یخ( فوق العاده است. تجربه شرکت های روسی در جزیره ساصالین، شمال دریای صهزر و فهالت دریهای    

احلی و شرایط محیطی صا  باعث مشکالت بیشتر برای شرکت های فعهال  بارنت به روشنی مناسب و کافی نیست. زیرساصت های توسعه نیافته س

در منطقه می شود. به عالوه، روسیه نمی تواند روی وارد کردن فناوری حساب کند. شرکت های استخراج و تولید نفهت و گهاز کهه در پهروژه ههای      

ی تجهیزات فنی دریایی و اجرای یك چرصه کار که پشتوانه ای بهرای  فالت قاره روسیه درگیر بوده اند ناتوانی صود را در فعالیت مستقل برای طراح

 شرایط یخ بندان باشد نشان داده اند.

                                                 
1
 میلیارد دالر. 2/1روبل یعنی  ۴١با نرخ تبدیل هر دالر معادل   

3 Kara 
4 Barent 
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سال آینده به شهدت تحهت تهاثیر     3١تا  1١بنابراین، دو الگو برای توسعه فالت قاره متصور است که می تواند صنعت کشتی سازی روسیه را نیز در 

گهذار   -1ی عمیق به کمك سکوهای تولید که در دریا مستقرند و انتقال محصول بها کشهتی بهه محهل تقاضها؛      پیشروی در ذصایر آبها -2: قرار دهد

   .به صورت یکپارچه زیر آب )زیر یخ( فعالیت می کنندکامالً جهت توسعه ذصایر از شناسایی تا فرآوری تدریجی به فناوری هایی که 
 

 استراتژی دولتی -4-5

 تمامی تقریباً ترکیب به که باشد می ای یکپارچه ساصتارهای از اصلی شرکت یك  "سازی کشتی مشترک اتحادیه " عنوان با صا  سهامی شرکت

 صدمات طراحی،: کند می تعیین را اتحادیه فعالیتهای اولویتها، اجرای. اند شده وارد ها کارصانه بزرگترین و پیشرو طراحی دفاتر دولتی های دارایی

 مشتریان جمله از مشتریان سایر و دولتی مشتریان نفع به جنگی سازی کشتی فناوری برداری بهره و تعمیر نوسازی، گارانتی، و دهی سرویس

 دولتی علمی مرکز تاسیس. دارد قرار فدرال دارایی انحصار در" سازی کشتی مشترک اتحادیه "صا  سهامی شرکت سهام. صد در صد صارجی

 نیز و باشد می صنعت علمی اصلی ارگان و است رسیده اتمام به کریلوفسکی دولتی–علمی رکزم نام با فدرال دولتی واحد موسسه فدراتیو روسیه

 قبول مورد صصوصی علمی آموزشگاههای که است گردیده موسساتی متخصصان و دانشمندان علمی بندی طبقه باعث که است موقعیتی دارای

 فناوری رشته در آزمایش اصلی شالوده مرکز این در. اند آورده فراهم یجهان سطح در را گاهیآزمایش فرد به منحصر و فنی شرایط همچنین و عموم

 سبب کشور امنیت و دفاعی منافع جهت توسعه و تحقیق و پژوهشی–علمی فعالیتهای چندساله ناچیز مالی تامین. است یافته تمرکز دریایی های

 1١22 سال در. اند شده محسوب 1١22 جدید برنامه اجرای و دریایی نظامی تکنیك تولید برای بحرانی که است شده هایی فناوری توسعه لزوم

. رسید اتمام به 1١1١تا  1١22 فدراتیو روسیه دفاعی – صنعتی مجموعه توسعه عنوان با فدرال هدفمند جدید برنامه صنعتی بخش گیری شکل

 اصیر، سالهای در این بر عالوه. باشد می 1١1١تا  1١22 سالهای طی دولت تسلیحات برنامه وشرط قید بی اجرای زمینه آوردن فراهم اصلی، هدف

 همچنین (تملیك شرط به اجاره) اجاره یارانه طریق از بومی کشتیهای برای تقاضا تحریك مانند متغیر، روندی با صنعت از حمایت اقدامات برصی

 از اقدامات از ای گسترده طیف. اند شده انجام قانونی های سرمایه به کمك و سازی کشتی ایسازمانه ورشکستگی از جلوگیری منظوربه  هیاران

 بر سازی، کشتی مشترک اتحادیه صا ، سهامی شرکت. اند آورده فراهم را امکان این ،بحران زمان در صنعت توسعه ثابت سرعت حفظ جمله

 ریزی برنامه سازی، کشتی در قبول قابل رقابت به دستیابی هنگام به. داراست را هفتم مقام نظامی سازی کشتی در محصوالت تولید حجم اساس

 بر ششم تا هشتم جایگاه تصرف باجهانی  سازی کشتی در ساله ده اندازی چشم طی روسیه، صنعت در توسعه مدیریت نیز و یکپارچه و هدفمند

 صنعت توسعه در مذکور کاستیهای بردن بین از به برنامه این اجرای. شود برصوردار% 2تا  3نظامی می تواند از سهم غیر سازی کشتی حجم اساس

 .است شده معطوف

 

 نتایج -5

 بر اساس آنچه در بخش های قبل ارائه شد، صنعت کشتی سازی روسیه سه چالش اساسی در مسیر توسعه در چند دهه آینده را پیش رو دارد:

 ؛توسعه موثر مسیر دریای شمال -

 محصهول نههایی   منابع زیستی و هیدروکربنی اقیانوس آرام )چرصه کامل از شناسایی، تولید و حملتوسعه موثر و دوستدار محیط زیست  -

 (؛به مناطقی که تقاضا هست

 بسط شبکه حمل و نقل و تامین دسترسی به آبراه های داصلی برای بار و مسافر و ادامه کشتیرانی فصلی. -

ات دریایی است که قادر به کار در شرایط سخت یخبندان در آبراه ههای داصلهی و   پیش فرض راه حل این موارد توسعه و ساصت کشتی ها و تجهیز

در بهازار کشهتی سهازی اشهغال      هنهوز  نیز در مسیر کشتیرانی دریای شمال، و در نواحی فالت اقیانوس قطب شمال باشند. اینها فرصتهایی است که

ورها و تجهیزات دریایی شامل، اما نه محدود بهه، سهکوهای حفهاری و تولیهد،     نشده و از حضور رقبای صارجی صالی هستند. محدوده کاربرد این شنا

انواع کشتی برای استخراج هیدروکربن ها، یخ شکن ها، یدک کش ها، کشتی ها از جمله نفت کش و کشتی حمل گاز  با رده  پایانه های کشتیرانی،

فالت قاره، تامین داده های هواشناسی دریایی، و پهایش محهیط زیسهت، و در     بندی یخ باال، کشتی های تحقیقاتی برای مطالعه مقدار نفت و گاز در

 نهایت شناورهای ایمنی و نجات می باشند. 

 تمام این کشتی ها و تجهیزات که در آب جابجا می شوند از جمله پشیرفته ترین فناوری ها و روزآمدترین محصوالت دانش بنیان در صنعت کشتی

، طراحی و مهندسی روسی در این زمینه ها به طور قابل توجهی پیشرفت کهرده انهد کهه البتهه چنهدان بهه عمهل        سازی هستند. موسسات پژوهش

در میهان تالشههای شهرکتهای    بهران ناپهذیری   بتی موجود ممکهن اسهت بهه طهور ج    نرسیده است. در بدترین سناریویی که متصور است، مزایای رقا

ه قسمت متعلق به روسیه از قطب شمال فعالیت می کنند محو شود. بها در نظهر گهرفتن تهوان     کشورهای صارجی که در پروژه های مربوط به توسع

 تولیدی و فنی کشتی سازی های داصلی، اینکه این فرصت های بازار به طور کامل برای شرکت های داصلی محفوظ باشد نه تنها توان تولیهد کشهور  

جدید تولید است که قهادر   ده می کند. دستیابی به این هدف یك گام در مسیر ایجاد صروجیرا تغذیه می کند، بلکه اهداف اقتصاد ملی را نیز برآور

یك تحلیل از کشهش بهازار بهرای محصهوالت     به تولید شناورهای قطبی با تناژ زیاد سکوهای دریایی بزرگ است. بر اساس ارزیابی های متخصصان، 
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از یهك تها پهنج بها      2توضهیح اینکهه مقیهاس هها در شهکل       قابل مالحظه است. 2 ساصت کشتی سازی های روسیه انجام شد که نتایج آن در شکل

پهایین تهر از    انهدکی  -1به طور قابل توجهی پهایین تهر از اسهتانداردهای کشهورهای صهارجی؛       -2نظرسنجی از متخصصان بدست آمده به طوریکه 

بهه طهور    -2اندکی باالتر از استانداردهای کشورهای صهارجی؛   -۴برابر با محصوالت مشابه کشورهای صارجی؛  -3 استانداردهای کشورهای صارجی؛

 قابل توجهی باالتر از استانداردهای کشورهای صارجی.

 

 
 

 [1] : سطح رقابت پذیری انواع خاصی از محصوالت کشتی سازی1شکل 

 بندی گیری و جمع نتیجه

باعث تمرکز و ممانعت از ورود می شود. اینها نه تنها مشکالت  در روسیه در کشتی سازی بخش عمرانیزمان طوالنی تولید و سرمایه هنگفت تولید 

که به نوبه صود مشتری را به زیرساصت تولیدکنندگان است، بلکه مشتریان نیز با قیمت های باالی محصوالت و شرایط نامطلوب وام مواجه هستند، 

% از قیمت کشتی را پوشش می دهد و نرخ بهره چندین 6١بازپرداصت در بهترین شرایط پنج سال است و حداکثر زمان  های مالی وابسته می کند.

یکی از پیامدهای این شرایط آن است که میان صریداران رقابتی وجود ندارد: جهذب سهرمایه بهرای سهفارش      برابر بیشتر از کشورهای صارجی است.

به عالوه، شرایط وام در مقایسه با رقبای جهانی کهه   ای بزرگترین شرکت های مالك کشتی امکان پذیر است.تنها برکشتی در بازارهای مالی جهانی 

 از شرایط مالی و حمایت های دولتی در کشور صود برصوردارند، کمتر منصفانه است.

می رسد کهه باعهث    یك وضعیت رقابتی جدید ی که در بازار بکر و دارای جایگاه مناسب هستند صنعت کشتی سازی روسیه بهبا تمرکز بر محصوالت

به دریافت سفارش های صا  در سطح باال می شود. بدین ترتیب، دیگر الزم نیسهت   با صط مشی مالی انعطاف ناپذیر کاری-سریگذار آن از تولید 

رهای جدید بدون ایجهاد سهاصتارهای قهانونی و    وارد شوند. البته، ورود به بازاسرسختی که فعاالن بومی در رقابت های درگیرانه به طور مستقیم و با 

 اقتصادی کارآمد و متناسب ممکن نخواهد بود.

 

 

 
 

 کشتی های مسافربری 

 نفت کش بدون رده بندی یخ 

 بدون رده بندی یخ کشتی حمل گاز 

 بدون رده بندی یخ کانتینربر 

 شناورهای یخچالی 

 فله بر بدون رده بندی یخ 

  شناورهای حمل بار صشك با

 بارگیری افقی

  شناورهای ترکیبی بدون رده بندی

 یخ

 شناور حمل بار و مسافر 

 صا  شناورهای 

 با رده بندی یخ کانتینربر 

 شناورهای حمل بار صشك  

 همه منظوره با رده بندی یخ

  فله بر با رده بندی یخ 

  ،سیستم های شناور استخراج

 ذصیره و تخلیه بار هیدروکربن

 

  شناورهای حمل بار

صشك در رودصانه 

و ناوبری ترکیبی 

 دریا(-)رودصانه

  شناورهای فله بر رودصانه و ناوبری ترکیبی
 دریا(-)رودصانه

 الیروب، هاولر 

 شناورهای دفن زباله نفتی 

 

  کن های با توان هسته ایشیخ 
  کن های دیزلیشیخ 

 یدک کش 

 های صا  و تجهیزات فنی کشتی 

  نفت کش با رده بندی یخ 

 هاورکرافت مسافری 
 شناورهای تحقیقاتی 

  سکوها و کشتی های شناور و صود باالبر 

 شناورهای ماهیگیری دریایی 
 کشتی های جرثقیل دار 

 هیدروفویل مسافری 
 شناورهای حمل گاز با رده بندی یخ 

  شناورهای صدماتی برای
پشتیبانی عملیات 

 زیرسطحی

 شناورهای حمل بار صشك 

 همه منظوره با رده بندی یخ  

  پایانه های شناور 

 مایع سازی گاز

 طح پیشرفتگی تحقیق و توسعهس

س
ید
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ی ت
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