در سطح جهانی که شــما به آن اشــاره کردید ،هم در سطح
درونی کشورها ،دوره صنعتی به شــکل گذشته سپری شده
است .در دوره اول اقتصاد دانشبنیان ،سرمایه مالی با معرفی
اعتبارات ریســکپذیر ،پیشران این روند شــد .این مساله به
صورت ناپختهای در ایران تقلید شد و شرط تحقق شرکتهای
دانشبنیان را اعتبارات مالی پرریسک دانستند و از والاستریت
الگوبرداری کردند در حالی که این نوع اقتصاد زوایا و الزامات
زیادی دارد که به آن توجه نمیشود.
در کشــورهای اروپایی به این دلیل کــه بیمهها و دولت رفاه
منحل نشــد ،شــرکتهای دانشبنیان بهتر میتوانند شکل
بگیرند اما در آمریکا به دلیل سلطه ســرمایهداری مالی و به
حاشیهرفتن حمایتهای رفاهی و اجتماعی این نوع اقتصاد
با چالش روبهرو است.
اقتصاد ژاپن متکی به کارگاههای کوچک سیستم فوردی بود
و در دهههای گذشته در رقابت با آمریکا و اروپا پیشرفت کرد
اما بعدها به دلیل اینکه نتوانســت وارد اقتصاد دانش شود از
اروپا و آمریکا عقب ماند .شــرکتهای دانشبنیان برای اینکه
بتوانند رشد کنند نیازمند حمایت نیروی کار هستند از این رو،
کشورهای اسکاندیناوی که دارای سیستم رفاهی و حمایتی
قوی هستند در زمینه شــرکتهای دانشبنیان حرف اول را
در جهان میزنند .در ایران در دورهای شــرکتهای کوچک و
کمجمعیت از حمایتهای قانونی قانون کار خارج شدند که این
سیاست خالف منطق گسترش شرکتهای دانشبنیان است.
کســانی که طرفدار حقوق کارگر هســتند بایــد از اقتصاد
دانشبنیان نیز حمایت کنند چون اگر یک شرکت یا کارخانه
نتواند خود را با الزامات این نوع تولید و اقتصاد هماهنگ کند،
در رقابت با تولیدات دیگر ورشکســت میشود .شرکتهای
ارج و آزمایش به همین دلیل نتوانستند از ورشکستگی نجات
یابند چون در رقابت با تولیدات جدید شرکتهای دانشبنیان
نتوانســتند حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند .در برابر
آن میتوان از شرکتهایهایر و پاکشــوما در ایران نام برد
که در ارتباط با کرهجنوبی سطح تکنولوژی و تولیدات خود

را باال بردند.
کرهجنوبی نیز یکی از تجربههای موفق در این زمینه اســت
که میتوان مدل توســعه آن را «خودکفایی انضباطجویانه»
دانست .یعنی دولت نقش اساسی و موثر و مفیدی در امر توسعه
و خودکفایی دارد .این کشور وقتی به سطحی از توسعه صنعتی
رسید مطابق با یک منحنی ( )Uشکل معکوس از سمت تولید
صنعتی به سمت تولید دانش تغییر جهت داد.
با توجه به مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود در
ایران ،آیا نمونه موفقی از اقتصاد دانشبنیان در کشور
وجود دارد؟

تمامی صنایع متوسط به باال مانند پتروشیمی ،خودروسازی،
ارتباطی و کامپیوتری صنایع دانشبنیان هستند .پیشبینی
شده  12فناوری نوین در حال انکشاف تا سال  ،2025به میزان
 33تریلیون دالر بر اقتصاد جهانی تاثیر میگذارد در حالی که
اکنون ارزش کل تجارت جهانی  30تا  33تریلیون دالر است.
یعنی اگر ما وارد اقتصاد دانشبنیان نشویم ،تبدیل به کشوری
در حاشیه میشویم .تمام تالشهای ایاالت متحده این است
که ایران نتواند وارد این اقتصاد دانشبنیان شود و کشورهایی
مانند امارات از ایران پیش بیفتند .ایران در حال از دستدادن
نیروی کار متخصص خود است .بهرغم نقدهایی که به «هایک»
وارد است ،در نقد مدل اقتصاد برنامهریزی این جمله او از لحاظ
معرفتشناســی کامال درست اســت که میگوید «عقالنیت
برنامهریزی متمرکز محدود به عدهای خاص است و نمیتواند
عقالنیت کل جامعــه را حمل کند ».بنابراین یک سیســتم
دموکراتیک میتواند عقالنیت کل جامعه را نمایندگی کند و
موجب رشد تکنولوژی و اقتصاد دانشبنیان شود.
ذات درونــی نظــام ســرمایهداری انقــاب پیاپی اســت و
دموکراســی این امکان را محقق میسازد .کرهجنوبی و چین
شایستهســاالری را انتخاب و دنبال کردند .ایــران در میان
کشورهای جهان سوم اولین کشــوری است که در آن انقالب
دموکراتیک رخ داد اما بهرغم وجود نظام دانشگاهی فراگیر در
کشور ،نبود الگوی توســعه از جمله مشکالت جدی در کشور
ما است.
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398

اگر وارد اقتصاد
دانشبنیان
نشویم ،تبدیل
به کشوری در
حاشیه میشویم.
تمام تالشهای
ایاالت متحده
این است که
ایران نتواند
وارد این اقتصاد
دانشبنیان شود و
کشورهایی مانند
امارات از ایران
پیش بیفتند
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