ممکــن اســت در بعضــی از افراد ایــن احســاسها صرفاً
بــهطــورذهنیدرســتشــدهباشــد،ولــیدربرخیشــهرهاو
موقعیتهــا واقعاًایــن نابرابریها عینــی بوده اســت و افراد
بهنوعــی کالفــ ه شــدهاند .بســیاری از ایــن افــراد مالباختگان
مؤسسههایغیرمجازبودند.حتیبسیاریازآنهاپولهایشان
راپسگرفتند،ولیاحساسیکهفرددرآنزمانبحرانداشته،
بسیارمهماست.احساسورشکستگیآنی،کهمقصرآنهم
خودفردنبودهاست،شکستروحیبرایافرادایجادمیکند.
همیناحساسها،خودرادراعتراضاتنشانمیدهد.مسأله
دیگر که خیلــی مهم اســت ،اعتراضات کارگرهاســت .تصور
اوضاعآنهاهمسختاست.اوضاعکارگرانیکهکاردارندولی
حقوقنمیگیرند،بهمراتببدترازافرادبیکاراست.
دربعضــیجاهاممکناســتشــرایطاقتصــادیمنطقه
بهنحوی باشد که بیکاری درآمد بیشــتری همراه داشته باشد.
ممکناستاقتصادغیررسمیدریکمنطقهبزرگترازاقتصاد
رســمیباشــد؛مثــلاقتصــادقانونــیدستفروشــانواقتصاد
غیرقانونیســازمانیافتــهیاســازماننیافته.بســیاریازافراد
بیکار،ممکناســتبهایننحووازطریقغیررسمیمعیشت
بگذرانندولیوقتیکهبهکارگرمیرسد ،فرد دربازارکارحضور
داردودستمزدشرادریافتنمیکند،میزانفشارروحیبسیار
باالســت .در بین کارگران کار به جایی رســیده است که کارهای
ســختیهممیکنندولیپولیبــهازایآندریافتنمیکنندو
واقعاًشرایط ســختی برای خودشــان و خانوادههایشان ایجاد
میشود.همینهمآنهاراناآراممیکند.
آخرینســؤالهمدربارهمســألهایاســتکــهآنرا
میتــوانبهنوعــی«آگاهیاقتصــادیتلگرامیشــده»
و حتــی آگاهــی کاذب تلگرامــی شــده نامیــد .امســال
بخصوصبــاوجــودانتخابات،شــاهدبودیمکــهمردم
دربارهمســائلاقتصــادیبحثهــایزیــادیدرتلگرام
داشــتندوحتیمســألهایمثلبودجهکهپیچیدگیهای
زیادیداردوهمیشهکارشناسیمحوربودهاست،امسال
بهبحثهــایروزمرهمردمنــهتنهادرکانالهــا،بلکهدر
گروههایخانوادگیتبدیلشدهبود.آیااینفضامیتواند
دراقتصادیبودنناآرامیهانقشداشتهباشد؟
درســتاســت،اخیراًبازارارزهمتحتهمینتأثیربود.
دردنیــایاطالعاتیبویــژهباوجودتلگرامدرایــرانمادچار
پدیدهایهستیمکهدرآنگردشاطالعاتبسیارباالاتفاق
میافتد.افرادنهتنهااطالعاتشــانراازکانالهایعمومی
میگیرند،بلکهکانالهایخصوصیهمکهبهآنهاweakties
بهمعنایپیوندهایضعیفمیگوییم،منبعاطالعاتشان
میشــود.ایــنپیوندهایضعیــفمنابعاطالعاتــیزیادی
هســتند،چونبیــرونخانــوادهشــکلمیگیــرد،اطالعاتی
رامیتوانــددریافــتکندکهمنابــعمتفاوتتــرازاطالعاتی
بــاپیوندهایقــویدارد.منابعاطالعاتیبــاپیوندهایقوی
مشــترکاســتولیپیوندهــایضعیف،منابــعمتفاوتو
متنوعتریهستند.منظورشبکههایاطالعرسانیمحدودو
خصوصیاستکهمیتوانداثرگذاریباالیینسبتبهمنابع
رسمیداشتهباشد.نخستینکاریکهایناطالعاتبهوجود
میآورد،بازتابیکردنافراداســت.ممکناســتاطالعات
کاذبیاصحیحباشد.ولیفارغازمحتوایآنهاوقتیفردی
بهظنخودایناطالعاتبااعتباررادریافتمیکند،بازتابی
از همانهــا در رفتــارش میشــود .مثــاً در موقعیتی تصور
میکندکههمهمیگویند،بهتراســتپولهایتانرابهشکل
ارزهایخارجینگهدارید.اینحرفرایکدوستمعمولی
میزنــدواطالعاتیمیدهدکهمنخریدکردهاموبعدنرخ
ارزباالرفتهوســودگرفتهام.پسازشــکلگرفتناینشــبکه
اطالعاتی ساده وکوچک ،فرد بهشــکل بازتابی از آنها عمل
میکندودستبهکنشهاییمیزندکهاثراتمخربدارد.
دربازارسهامدرخارجازکشورهمچنیناتفاقیافتادهاست.
جورج ســاروس کتاب بازتابی در بازار سهام را نوشته و نشان
دادهاســتکهبســیاریازســقوطهادربازارسهام،بههمین
بازتابیشــدنافــرادبرمیگردد.وقتیتحتتأثیرشــبکهها
اطالعات زیــادی به افراد میرســد ،افراد زیادتــری هم وارد
بازارها میشوند .مردم اطالعات این چنینی را از کانالهای
عمومیتر ،کمتر میپذیرند .ممکن اســت اخبــار زلزله را از
کانالهایرسمیبگیرندولیمثالًدرموردبازارسهام،دولت
سعیمیکندآنرابهعنوانمقولهامنیتینگهداردوهمین
مسأله مردم را به سمت پیوندهای ضعیف سوق میدهد.
درجامعهامروزایــرانهممیتوانازعبارتروابطوزندگی
تلگرامیشــدهاســتفادهوتأییدکردکهبسیاریازکنشهادر
نبود منابــع اطالعاتی قــوی ،تحت تأثیر همیــن پیوندهای
ضعیفتلگرامیشکلمیگیرد.

سرمایهگذاران مستقیم خارجی در صنعت خودروسازی؛ ضرورت یا مصلحت؟
مجتبی نظری
استاد دانشگاه

بسیاری از کشورهای جهان به واسطه تکافونداشتن
منابــع داخلــی برای ســرمایه گــذاری ،تمایل شــدیدی
بــه جذب ســرمایههای خارجــی دارند .ســرمایهگذاری
خارجــی معموالًبه دو طریق ،ســرمایهگذاری ســهامی
(غیر مستقیم) و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ()fdi
صورتمیگیرد.خریداوراققرضهوسهامشرکتهادر
معامالت بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی
از انواع ســرمایهگذاری ســهامدارانه هســتند کــه در این
حالت سرمایهگذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش
مستقیمنداشتهومسئولیتمالینیزمتوجهوینیست.
مهم ترین ویژگی ســرمایهگذاری سهامی فرار بودن آن
است .به عبارت دیگر سرمایهگذار خارجی در هر لحظه
قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ،سرمایهاش را
بهکشورخودیاکشورثالثمنتقلنماید.
امــا ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،نوعــی
سرمایهگذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی
و همیشگی در مؤسسهای مستقر در کشوری غیر از کشور
سرمایهگذار صورت میگیرد و نتیجه آن کسب حق رأی
مؤثر در مدیریت شرکت است.
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــه هــر علــت و
شــکلی کــه صــورت پذیــرد ،اثــرات قابــل مالحظــهای
روی متغیرهــای کالن اقتصــادی از جملــه کاهش نرخ
بهره ،کاهش نرخ ارز ،افزایش رشــد اقتصادی ،افزایش
درآمــد مالیاتــی دولــت ،کاهش بدهــی دولــت ،بهبود
توزیــع درآمــد ،انتقــال تکنولــوژی ،افزایــش اشــتغال،
توســعه صــادرات ،کاهش واردات و تأثیــر مثبت در تراز
پرداختهادارد.
بهطور کلی ،عوامل مؤثر بر ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی را میتوان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الــف -عوامــل سیاســتگذاری اقتصادی(مثل ثبات
اقتصادی،میزانریسکسرمایهگذاریو)...
ب-عواملساختاراقتصادی(مثلزیرساختهایی
نظیرراهها،بنادر،سیستمهایارتباطیو)...
ج  -عوامل تشــویقی و حمایتی (مثل معافیتهای
مالیاتی،اعطاییارانهو)...
د–عواملجغرافیاییوسیاسی.
ســرمایه در تمامــی نظریــات و الگوهــای رشــد
اقتصــادی بــه عنــوان موتــور محرکــه رشــد و توســعه
اقتصــادی درنظرگرفته شــده اســت .بر همین اســاس
نیز اتخــاذ تدابیری برای جذب ســرمایه کافی به منظور
تأمین منابع مالــی طرحهای اقتصــادی از جمله مهم
تریــن دغدغههــای تصمیــم گیرنــدگان اقتصــادی در
هرجامعهاست.آنچهدرزمینهسرمایهگذاریمستقیم
خارجــی بایــد مورد توجــه قرار گیــرد ،اولویت هــای این
نــوع ســرمایهگذاری در ایران اســت بــه این دلیــل که در
ایــران بــه دلیل نبــود ســرمایه مناســب در راه انــدازی و
توســعه فعالیتهــای مــگا پروژه هــا نیازخــاص به این
نوع همــکاری وجود دارد و از ســوی دیگر به دلیل عقب
افتادگــی صنایــع داخلی بــه دلیل تحریم ها و گشــایش
ایجاد شــده در فضای پس ازبرجام فرصتی برای جذب
ســرمایهگذاری خارجی به وجود آمــده که میتوان از آن
بخوبیاستفادهکرد.
ســؤال این اســت که اولویتها،طرحهــا و انتظارات
برایسرمایهگذاریکداماست؟
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اســتراتژ 
ی توسع ه کشور واق ع شــوند .به نظر میرسد که
اولویتهای سرمایهگذاری در ایران باید به بخشهایی
که مزیت نسبی دارند واقع شود و صنعت خودروسازی
به دلیــل نیاز از نظــر ورود فناوری و طرح هــای جدید به
کشــور و رشــد صنعت ،مزیت نســبی اقتصادی بهترین
بخشصنعتیکشوراست.
ازایــن رو تالش برای افزایش امنیت ســرمایهگذاری
ازطریــق ثبات در سیاســت هــای دولــت و تغییرندادن
مداوم قوانین میتواند از اولین اولویت ها ،برای تشویق
ســرمایهگذاری خارجــی قلمــداد شــود .تغییــرات نرخ
ارز از دیگرعواملــی اســت که اثرمنفی برســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی درایران داشــته اســت .دراین ارتباط
اصالح سیســتم ارزی کشــور و تثبیت آن میتواند نقش
مؤثریدرجذبسرمایهگذاریخارجیداشتهباشد.
عالوه بر متغیرهای یادشــده ،نرخ تعرفه و شاخص
اســمی دســتمزد و انباشــت ســرمایه داخلــی از جملــه
عوامــل دیگری هســتند کــه اثرمنفی برســرمایهگذاری
مستقیم خارجی درایران داشتهاند .بهطورکلی با توجه
به امکان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای
مختلف،مطلوبیتتنهایکیاچندمتغیرازانگیزههای
اقتصــادی مالی و فنــی یا عوامــل حمایتی ،سیاســتی و
جغرافیایــی به منظور اقدام شــرکت هــای مذکور برای
ســرمایهگذاری در یــک پروژه خاص در یک کشــور کافی
نخواهد بود .بلکــه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک
مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام ســرمایهگذاری
یاانجامندادنسرمایهگذاریمیشود.
اولویت اصلی ایران همواره تشــویق ســرمایهگذاری
بویژه سرمایهگذاری خارجی بوده است .سرمایهگذاری
خارجــی ،یکــی از مهمتریــن روشهــای تأمیــن مالــی
خارجی بــه روش غیراســتقراضی اســت ،کــه بر خالف
روش تأمیــن مالــی خارجی ،کــه در تــراز پرداختهای
کشــور میزبــان ،بدهــی محســوب میشــود ،بــه عنــوان
منابــع ســرمایهگذاری تلقی میشــود .به همیــن دلیل
اســت که امروزه بســیاری از کشــورهای در حال توسعه،
ســرمایهگذاری خارجــی را به عنوان یکــی از منابع مهم
در توســعه اقتصادیشــان در نظــر گرفتــه و بســیاری از
طرحهای اقتصادی خود را با بهر ه گیری از این روش ،به
مرحله اجرا در میآورند.
یکــی از صنایعــی کــه فرصــت خوبــی بــرای جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی در ایران ایجاد کــرده ،صنعت
خودروسازی است ،ظرفیت بازار خودرو ایران به قدری
باالســت کــه اغلــب شــرکتهای خودروســازی جهــان
تمایل به حضور در این بازار را دارند.
اشــتیاق این شــرکتها برای حضور در بازار ایران در
مشــارکت آنها در همایــش بینالمللی صنعت خودرو
کامــاً مشــهود اســت .صنعــت خودروســازی ایــران را
نمیتــوان در مرزهــای ملــی محدود کــرد ،این صنعت
بــرای رشــد و پیشــرفت بیشــتر بایــد بــه شــبکه جهانی
خودروسازی وصل شود و داده و ستاندههای مشخصی
هم از این شــبکه داشته باشــد .با این کار هم شغل برای
جوانان ایجاد خواهد شد و هم مردم از کیفیت خودروها
رضایتبیشتریخواهندداشت.چراکهمردمهوشمند
ما بحق و دائماً در حال مقایســه صنعت خودروســازی
ایران و جهان هســتند .آنها یکــی از دالیل عقب ماندگی
صنعــت خــودرو ایــران را ارتبــاط نداشــتن بــا جهــان
میداننــد ،از این زاویه باید به این مردم حق داد .ما باید
به سمتی برویم که خارجیها تشویق به سرمایهگذاری
بیشــتر در صنعــت خودروســازی بشــوند با ایــن کار هم
صنعت خودروسازی ما پیشرفت خواهد کرد هم ایران
میتواند در شــبکه جهانی خودروســازان صاحب نام و
نشانبینالمللیشود.
واقعیت این اســت که با اینکه صنعت خودروسازی
ایــران  50ســال قدمــت دارد ولــی ایــن صنعــت هنــوز
نتوانستهنامونشانبینالمللیبرایخودفراهمنماید.
بنابراین اگر بخواهیم به پرســش خود در مورد ضرورت
ســرمایهگذاری خارجــی مســتقیم در ایران پاســخی در
خور بدهیم ،باید دوباره تأکیدی داشــته باشیم بر اینکه
امروزه دیگر ســرمایهگذاری خارجــی نه تنها مصلحت
اســت بلکــه به ضرورتــی جدایــی ناپذیر بــرای صنعت
خودروسازیتبدیلشدهاست.
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