علم بهتر است یا ثروت؟

حقیقت شرکت های دانش بنیان

یکی از موضوعاتی که هر ش��خص در طول دوران
تحصیل و در مدرس��ه حداقل یکبار آن را شنیده
اس��ت و در مورد آن انشاء نوش��ته است موضوعی
است با مفهوم «علم بهتر است يا ثروت؟» .از طرفی
آنقدر از فواید علم س��خن به میان میآمد که اگر
برای لحظه ای هم میخواستیم به ثروت فکر کنیم
*
هادی زایندهرودی
بهسرعت آن فکر را از ذهن پاک کرده و مینوشتیم
علم بهتر است .البته که علم خوب است ،اما همانطوری که امروزه مشخص شده
است علمی بهتر است که منجر به کس��ب ثروت گردد و یا ثروتی بهتر است که
از علم به دست آید .یکی از مصادیق تحقق چنین امر مبارکی ایجاد و گسترش
شرکتهای دانشبنیان است .چراکه انتظار اولیه در شکلگیری این شرکتها،
تبدیل ایدههای تولیدش��ده در دانشگاهها و مراکز پژوهش��ی به محصولی برای
واحدهای تولیدی و تجاریسازی اعضا است .درواقع این امر بدیهی برای دستیابی
به رشد اقتصادی از کانال دانشهای کاربردی است.
مفهوم دانشبنیان و شرکت دانشبنیان
دانش ،به مجموعهاي از داشتههاي تئوري ،عملي ،مهارتي و تجربي بشر اطالق
میگردد و امروزه اين دانش است كه جوهره اصلي شركتها را تشكيل ميدهد
و تفاوت شركتها در ميزان ،سطح و نوع دانش موجود در آنها تعيين ميشود.
ش��رکت دانشبنیان یعنی مجموعه نی��روی فکر و خالقیت ف��رد یا گروهی در
رسیدن به محصول و یا ایدهای که سبب ایجاد ثروت ش��ود .به هیچ روی نباید
برای شرکتهای دانشبنیان ،ساختاری معادل یک کارخانه متصور شد .اگر در
شرکتهای بزرگ و دانشبنیان دنیا کاوش نماییم ،درمییابیم که یک شرکت
دانشبنیان هیچ وقت کارخانه و خط تولید ندارند .ولی متأس��فانه در کشور ما
هنوز به مقوله دانشبنیان بهعنوان تولید و خط تولید نگاه میشود .دانشبنیان
بودن یعنی تولید خالقیت بیشتر و ایجاد مدلهای کسب و کاری که تا پیش از
این وجود نداشتهاند؛ بنابراین میتوان گفت شرکتهای دانشبنیان از مهمترین
حلقههای این زنجیره تولید ثروت هستند.
انواع شرکتهای دانشبنیان
به طور کلی ش��رکتهای دانشبنی��ان را از بُعد مالکیت به دو دس��ته می توان
تقسیم کرد :الف) ش��رکتهایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند
ب) شرکتهایی که دانش��گاهها نیز در آن مالکیت دارند .نکتهای که باید به آن
دقت شود این است ،در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از  50درصد باشد ،شركت
دانشبنیان ،شركتي خصوصي است و درصورتي كه سهام دانشگاه  50درصد يا
بيشتر باشد ،شركت دانشبنیان ،ش��ركتي دولتي است .البته قابلذکر است در
حال حاضر تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاهها که دارای تجربیات مدیریتی
ارزشمندی هس��تند دارای مجموعهای از ش��رکتهای دانشبنیان در حیطه
تخصصی خود هستند .اگرچه بدون بررسی و ممیزی ،دانشبنیانی تمامی آنها
قابلتأیید نیست! ولی نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که اصوالً دانشبنیان
بودن خصوصیت کارکردی بوده و در قانون تجارت ایران ساختار حقوقی مستقلی
ندارد! بنابراین ب��ا ارزیابی خصوصیت کارکردی ،تع��داد قابل مالحظهای از این
مجموعهها میتواند یک پتانس��یل عینی برای احتس��اب کردن آنها به عنوان
شرکتهای دانشبنیان باشند .بدیهی است تجربه ،آشنایی ،محیط کسب و کار
از مهمترین نقاط برتری این شرکتها نسبت به شرکتهای نوپا است.
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ویژگی های کلیدی کسب و کارها و صنایع دانشبنیان
برای صنایع دانشبنیان یا کسب و کارهای دانشبنیان هنوز تعریف واحدی وجود
ندارد .هر چند به نظر میرس��د توافقی مبنی بر اینکه شرکتهای دانشبنیان
نسبت باالیی از داراییهای نامش��هود را دارا بوده و به شدت به نوآوری بهعنوان
یک منبع رقابتی متکی هستند ،وجود دارد .اگر چه در تعریف کسب و کار مبتنی

بر دانش ،توافق کمی وجود دارد اما بر اس��اس ضوابط مختلف ،بیشتر بانکها و
سازمانهای دولتی توافق کردهاند که کسب و کارهایی را دانشبنیان بدانند که
دارای ویژگیهای��ی همچون دانش فنی و مهارت باالی پرس��نلی ،نیروی کار با
تحصیالت عالی ،باال بودن سطح تحقیق و توسعه درون شرکت و تولید محصوالت
و خدمات با منحنی عمر کوتاه و حاشیههای سود ناخالص باال باشند .عالوه بر این،
کسب و کار دانشبنیان یک فعالیت متعلق به بخش خصوص با هویت حقوقی
است که مهمترین دارایی آن دارایی فکری است .در کسب و کارهای دانشبنیان،
تحقیق و توسعه یک کار مقطعی و یکبار برای همیشه نیست؛ بلکه یک فرایند
همیشگی و پویا است.

نقش پارکهای علمی و فناوری در پیدایش شرکتهای دانشبنیان
عدم تکمیل زنجیره ساختاری صنعت و دانش��گاه ،یکی از موانع توسعه علمی و
اقتصادی کشورهاس��ت .این امر موجب پیدایش ش��هرکها و پارکهای علم و
فناوری در برخی کشورهای جهان شد که در ابعاد مختلف و با طیف گستردهای
از ش��رح وظایف بهعنوان حلقهای از زنجیره اقتصاد مبتنی بر فناوری توس��عه
یافتند .پاركهاي علمي و فناوری میتوانند جریان دانش و فناوری را در میان
دانشگاهها ،مؤسسات تحقیق و توسعه ،ش��رکتهای خصوصی و بازار به جریان
انداخته و مدیریت نموده و بهعنوان ابزار جلب شرکتهای مبتنی بر فناوری در
سطوح بینالمللی شناخته میشوند .شکلگیری و توسعه بسیاری از پدیدههای
نوظهور تکنولوژیکی از درون این پارکها میباشد .با توجه به آمار بهدستآمده
امروزه بیش از  400پارک علمی در سرتاسر دنیا هست و هنوز تعداد آنها رو به
افزایش است .بیشترین تعداد متعلق به آمریکاست که بیش از  150پارک علمی
دارد و ژاپن رتبه بعدی را با  111پارک داراست .کشور چین توسعه پارکها را در
اواسط دهه  1980آغاز کرد و اکنون حدود  100پارک دارد که  52پارک مصوب
دولت ملی و بقیه مصوب دولت محلی هستند.
در کشور ایران نیز حدود  29پارک علم و فناوری وجود دارد که بیشترین آن در
تهران با  3پارک ،پس از آن استانهای سمنان ،اصفهان ،هرمزگان و البرز هر یک
با  2پارک .متأسفانه هنوز در  8اس��تان کشور چنین مجموعه ای تشکیل نشده
است .استان کرمان هم در جمع استان های با یک پارک می باشد.
مشكالت و موانع بر سر راه شرکتهای دانشبنیان
• مشکالت فرهنگی:
برای فرهنگسازی در این زمینه بایستی این تفکر که از پژوهش میتوان درآمد
ایجاد کرد صورت گیرد تا هم دغدغه پژوهشگران در این زمینه برطرف شود و هم
نگاه جامعه نسبت به این موضوع اصالح گردد.
• مش�كالت و موان�ع دس�تگاههای اجراي�ي در حمايت از ن�وآوران و
شرکتهای دانشبنیان:
در بعضی از دستگاههای اجرایی ،ساختار و ابزارهاي قانوني مورد نياز براي رفع
نيازهاي پژوهش و فناوري در راس��تاي مأموریت سازمان وجود ندارد .از طرفی
امکان عدم وجود تخصص و اش��راف كامل به طرحهای مطرح شده نوآوران نیز
وجود دارد.
• مشکالت ناشی از نوپا بودن:
یکی از مشکالت ش��رکتهای دانشبنیان به علت نوپا بودن و عدم اعتبار کافی
نزد بانکها و همچنین عدم آش��نایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه اخذ
ضمانتنامه است.
• عدم داشتن یک برند معتبر:
در بحث صادرات محصوالتهایتک ،بحث برندسازی مطرح است و عدم وجود
برند قابل اطمینان سبب جلوگیری از صادرات محصوالت دانشبنیان میشود.
• تأمین منابع مالی:
دول��ت راهحلهایی ب��رای در اختی��ار ق��رار دادن منابع مالی به ش��رکتهای
دانشبنیان تعیین کرده اما راههای رسیدن به این منابع با دشواریهایی همراه

