یادداشت
رابطه میان سرمایه خارجی و تحوالت فناورانه
صحبت از سرمایه خارجی یعنی صحبت از شرکتهای چندملیتی .این نیز یعنی صحبت از نوع توسعه .توسعهی وابسته یا
توسعهی خود اتکاء .دورهی تاریخی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که از سویی سرمشق توسعه مطرح شده بود و از
سوی دیگر رقابت میان بلوک سرمایهداری و سوسیالیستی در میان بود ،از منظر منتقدان چپگرای نظام سرمایهداری،
سرمایه خارجی حکم اسب تروای دشمن را داشت که ورود آن موجب به تسخیر درآمدن قلعهی اقتصاد ملی بهدست
نیروی تهاجمی اقتصاد جهانی امپریالیستی میشود .بنابراین ،راهکار توسعه و نیل به خوداتکایی ،نه وصل به این سرمایه که
ایستادن در برابر آن بود« .نظریه وابستگی» و «نظریه نظام اقتصاد -جهانی» از این منظر معتقد بودند چون کارکرد نظام
سرمایهداری توسعهی توسعهنیافتگی در کشورهای پیرامونی است ،راه رهایی از توسعهنیافتگی ،گسست بندهای وابستگی
و خروج از نظام اقتصاد  -جهانی و تأسیس نظام نوین مبتنی بر مناسبات عاری از مناسبات مرکز  -پیرامون است .یعنی،
مناسبات نوین به جای آن که حول منطق انباشت سرمایه و منافع آن شکل بگیرد ،باید حول نوعی از انباشت شکل بگیرد
که منافع ملل محروم و طبقهی اجتماعی کارگری را تأمین کند.
با ظهور اقتصادهای شرق آسیا بهخصوص کرهی جنوبی ،برخی از مدافعان این دیدگاه ،تجدید نظرهایی در نظریهی
وابستگی کردند و گفتند در صورت کارآمد و توسعه خواه بودن دولت در هر کشوری ،امکان استفاده از ظرفیتهای سرمایه
خارجی ،در ج هت انتقال دانش علمی و فنی و پیشبرد فرایند توسعه خود اتکا ،وجود دارد .وظیفهی چنین دولتی زمینه
سازی برای رشد سرمایه ملی و وصل کردن این سرمایه به سرمایه خارجی در قالبهایی است که موجب انتقال حداکثری
دانش علمی و فنی بشود .یعنی ،سرمایه خارجی ،برخالف تصور نظریهپردازن و تحلیلگرانی که به نوعی آن را مانند
اکسیر خودکاری در نظر میگیرند که با ورود به هر کجا میتوانند در نقش موتور محرکهی تحوالت فناورانه عمل کند،
باید در چارچوبهایی قرار بگیرد که مقید به انتقال قابلیتهای علمی و فنی آن ،به اقتصاد میزبان بشود .بهصورت خودکار،
چنین اتفاقی نمیافتد چرا که منافع آن ایجاب نمیکند .باید ،زمینه ،از زوایای آنچه امروزه «نظام نوآوری ملی» نامیده می
شود ،وجود داشته باشد؛ شبکه ای از تعامالت یادگیری میان بخش خصوصی ،دانشگاه و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و
صنعت و همینطور شبکهای از تعامالت داخل و بیرون باید وجود داشته باشد .شکلگیری این نیز مستلزم وجود سیاست
صنعتی و به تناسب آن سیاست سرمایه گذاری و سیاست اعتباری و علمی قوی معطوف به اهداف توسعهای و فناورانه
بلندمدت در هر دورهی تاریخی است .عالوه بر این ،انتخاب نوع سرمایه خارجی و استفاده از قراردادهای حقوقی صحیح،
نقش مهمی در اینجا دارند.
تجربهی تاریخی نشان میدهد که برای ورود به زنجیرهی ارزش جهانی ،دیرآمدگان ،چارهای جز همکاری با سرمایه
خارجی ندارند .اما ،در این جا ،فقط یک نوع خاصی از همکاری وجود ندارد .باید انتخاب کرد .یکی از گزینههای بهتر،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی با درصد مالکیت کمتر و زمانبندی شده ،است .برخی از مطالعات انجام شده نشان میدهند
که برای تعمیق توسعهی فناوری ،بعد از ورود به زنجیره ی ارزش جهانی با کمک سرمایه جهانی ،کم رنگ کردن آن ،با
هدف افزایش میزان خود اتکایی و تقویت نظام نوآوری ملی ،و بازگشت دوباره به زنجیرهی ارزش جهانی ،با قدرت چانه

زنی بهتر با سرمایه خارجی است .این ورود به زنجیره و کاهش همکاری و دوباره افزایش همکاری ،به معنای ایجاد
گسست در همکاری بینالمللی نیست .بلکه به معنای مدیریت آن طبق یک برنامهی راهبردی بلندمدت با هدفِ گذار بهتر
از فناوری روتین و پایه به فناوریهای کلیدی و پیشگام در هر رشته فعالیتی است که البته در عمل ظرافتهای خاصی
دارد که رعایت آنها مستلزم تجربهی قوی پیشین در متن رنجیرهی ارزش جهانی است.
نکتهی مهم دیگر وجود تناسبی میان انتظارات از سرمایه خارجی و خروجی آن است .اگر انتظار از این سرمایه ،تأمین
مالی سرمایه باشد ،امکان انتقال دانش علمی و فنی کم میشود .چرا که قدرت چانهزنی کشور میزبان در برابر آن ،کم است.
اگر ،انتقال دانش علمی و فنی هدف اصلی باشد که الزمهی آن در اولویت قرار نگرفتن تأمین مالی است ،خروجی میتواند
منطبق بر انتظار باشد .در این جا ،موقعیت مالی کشورها نقش تعیینکنندهای دارد .هر چه به لحاظ مالی وضع قوی داشته
باشند ،سرمایه خارجی در قالبی قرار میگیرد که به انتظار صحیح از آن نزدیکتر میشود .یکی از اشکال همکاری با سرمایه
خارجی بهخصوص در سرمایهگذاری مشترک ،همکاریهای تحقیق و توسعه مشترک هست.
در اقتصاد ایران ،سرمایه خارجی بیش تر از منظر تأمین منابع مالی مد نظر بوده است .به همین دلیل نشانههایی از سرمایه
گذاری مشترک در حوزه تحقیق و توسعه در رشته فعالیتهای کلیدی دیده نمیشود .این در حالی است که در کشورهایی
چون ترکیه ،چین ،کره جنوبی و نظایر آنها ،چنین همکاریهایی وجود دارد.
در چین ،بنز آلمان در سال  6002و  6002دو مرکز تحقیق و توسعه خودروسازی تأسیس کرد .در این دو مرکز000 ،
مهندس و طراح با کیفیت کار میکنند که  50درصد چینی و  00درصد غیرچینی هستند .جنرال موتورز ،شریک شرکت
خودرو شانگهای (سایک خودرو) ،در سال ،0991همزمان با تولید مشترک ،اقدام به تأسیس تحقیق و توسعه مشترک کرد.
در حال حاضر مرکز این شرکت دارای  2000پرسنل است و بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه مشترک در چین است.
تویوتا و م یتسوبیشی دارای مراکز تحقیق و توسعه مشترک با دانشگاه تسینگوا هستند .سایک خودرو و جیلی و گریت وال
از جمله خودروسازان چینی هستند که در آلمان دارای مراکز تحقیق و توسعه هستند.
در ترکیه ،مرکز تحقیق و توسعه فورد اتوسان یکی از سه مرکز تحقیق و توسعه جهانی مهم فورد آمریکاست .فیات در
بورسا تنها مرکز تحقیق و توسعه خارج از ایتالیا را دارد .دایملر نیز مرکز تحقیق و توسعه خود در استانبول (در حوزه
خودروی تجاری) را دارد.
در کره جنوبی ،هیوندایی در سال  0950اولین مرکز تحقیق و توسعه خود (مرکز فنی هیوندای) را در آمریکا تأسیس کرد.
مرکز طراحی هیوندای را در سال  0990در همین کشور ،مؤسسه تحقیقات فنی را در سال  0992و مؤسسه تحقیقات فنی
اروپا را در سال  0992بهترتیب در ژاپن و آلمان بنیان نهاد .کیا ،مؤسسه تحقیقاتی دیترویت کیا را در  ،0959مرکز طراحی
کیا را در  ،0992و مؤسسه تحقیقاتی اروپایی کیا را در  ،0990به ترتیب در آمریکا  ،ژاپن و آلمان و دوو مرکز همکاری
های فنی دوو و مرکز فنی آلمان را در  0990و  0996در انگلستان و آلمان تأسیس کردند.
خالصه کنیم .واقعیت امر این است که بدون همکاری با سرمایه خارجی امکان ورود به زنجیرهی ارزش جهانی و ارتقا در
آن وجود ندارد .اما ،چنین همکاری ،چند پیششرط مهم دارد .اول ،ثبات سیاسی و تمایل به قرار گرفتن در متن تحوالت
توسعهای جهانی است (وجود دولت توسعهخواه و کارآمد) .دوم ،رشد اقتصاد پایدار با بهرهوری باال .سوم ،سرمایهگذاری
قوی در سرمایه انسانی و حفظ مغزها .چ هارم ،عدم نیاز مالی به سرمایه خارجی .پنجم ،وجود سیاست صنعتی و سرمایه
گذاری راهبردی.
علی دینی ترکمانی

