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از بخشهــای مهمــی كــه میتوانــد اقتصــاد مقاومتــی را پایــدار كنــد ،شــركتهای
دانشبنیــان اســت.
مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای دانشبنیان
 8مرداد 1391
 -1مقدمه

قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات بهعنــوان بزرگتریــن برنامــه
توســعه فنــاوری و نــوآوری فناورانــه در کشــور پــس از تصویــب در جلســه علنــی روز چهارشــنبه مــورخ  1389/8/5مجلــس
شــورای اســامی و تأییــد شــورای نگهبــان بــه دولــت وقــت ابــاغ شــد و بــه مــرور بــه مرحلــه اجــرا رســید .ایــن قانــون هــم از نظــر
وســعت جامع ـ ه هــدف و هــم از نظــر دامن ـه موضوعــات وابســته قابــل توجــه و در کشــور بینظیــر اســت .ایــن موضــوع در کنــار
لــزوم تخصیــص منابــع مالــی قابــل توجــه بــرای اجــرای قانــون ،تدویــن آئیننامههــا و دســتورالعملها و درگیــر شــدن مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بخــش قابــل توجهــی از بدنــه اداری و علمــی کشــور ،حساســیت آن را دوچنــدان کــرده اســت.
ایــن حساســیت لــزوم ارزیابــی قانــون را بــه خوبــی آشــکار میســازد .عــاوه بــر شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت ،نتایــج ایــن
ارزیابــی میتوانــد بــرای اصــاح برنامههــای فعلــی یــا تدویــن سیاسـتها ،راهبردهــا و برنامههــای جدیــد مثمــر ثمــر باشــد و البتــه
بیــش از هــر مخاطــب دیگــری ،تدوینکننــده و مجــری قانــون را منتفــع نمایــد .بــرای مثــال ایــن ارزیابــی در نقــش یــک بازخــورد
عینــی میتوانــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه بــا توجــه بــه تعــدد حمایتهــا و از طرفــی منابــع مالــی محــدود دولــت و برنامــه،
چــه حوزههایــی اثربخشترنــد ،اولویــت دارنــد و بهتــر اســت مجــری بــه آنهــا بیشــتر توجــه نمایــد؟ ایــن در حالــی اســت کــه
ســابقه چنیــن روی ـهای کــه طــی آن تدوینکننــده و مجــری برنامــه از طریــق یــک نهــاد مســتقل اقــدام بــه یــک ارزیابــی عینــی از
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خــود نمایــد ،در کشــور بهنــدرت یافــت میشــود .بنابرایــن انجــام ایــن ارزیابــی میتوانــد سرمنشــأ شــکلدهی و ترویــج چنیــن
ارزیابیهایــی نیــز در نظــام حکمرانــی کشــور باشــد.
رویکــرد قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات ،شناســایی و رفــع یــا
کاهــش مســائل مشــترکی اســت کــه یــک شــرکت دانشبنیــان در چرخــه عمــر خــود بــا آنهــا مواجــه میشــود (ماننــد مســائل
مربــوط بــه مالیــات ،گمــرک ،اســتقرار در مناطــق خــاص ،نیــروی انســانی و .)...مســائلی کــه مربــوط بــه یــک یــا چنــد حــوزه
محــدود فنــاوری بــوده و تمــام یــا اکثــر شــرکتها بــا آن روبــرو نیســتند مــورد توجــه و تأکیــد ایــن قانــون قــرار نگرفتــه اســت.
از ابتــدای تدویــن الیحــه قانــون حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان در ســال  1386تاکنــون توجــه بــه مســائل واقعــی شــرکتها
کــه اغلــب از ســوی خــود آنهــا ابــراز و ارجــاع میشــد ،بنیــان شــکلگیری ابزارهــای سیاســتی ایــن قانــون و آئیننامههــا و
دســتورالعملهای بعــدی آن را شــکل داده اســت .بــرای مثــال ســازوکار مشــاوره کــه در حوزههــای مختلــف ســعی مینمایــد
فرصــت مشــورت بــا متخصصــان را بــرای شــرکتهای دانشبنیــان فراهــم نمایــد ،یکــی از ســازوکارهایی اســت کــه بــه شناســایی
مســائل شــرکتها و در نهایــت طراحــی برنامــه جدیــد یــا تقویــت برنامه(هــای) فعلــی کمــک میکنــد .بنابرایــن رویکــرد ارزیابــی
قانــون هــم بایــد مبتنــی بــر همیــن موضــوع باشــد؛ یعنــی رفــع مســائل واقعــی مشــترک شــرکتها.
پــس از گذشــت  7ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون ،بیــش از بیسـتهزار شــرکت در فرایندهــای ارزیابــی وارد شــده و در حــدود
ســه هــزار و پانصــد شــرکت مشــمول ایــن برنامــه شــدهاند و بــه نظــر میرســید فرصــت خوبــی بــرای ارزیابــی اثربخشــی ایــن قانــون
فراهــم شــده باشــد.
ایــن پژوهــش اولیــن تــاش بــرای ســنجش اثربخشــی قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و تجاریســازی
نوآوریهــا و اختراعــات اســت .بــرای ایــن کار پــس از مطالعــه اســناد مرتبــط ،مــرور مبانــی نظــری و پیشــینه ارزیابیهــای مشــابه
در ســایر کشــورها و مصاحبــه بــا مجریــان و خبــرگان ،چارچوبــی اولیــه از شــاخصهای ســنجش فراهــم شــد و در مرحلــه ســنجش
شــاخصها دقیقتــر شــد.
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 -2فرآیند و روش مطالعه
رویکــرد تدویــن چارچــوب ارزیابــی اثربخشــی قانــون تکنیکــی و عینــی اســت و از رویههــای ذهنــی مثــل نظرســنجی پرهیــز شــده
اســت .منطــق چارچــوب ارزیابــی ایــن بــوده اســت کــه هــر ابــزار سیاســتی بــرای هــدف مشــخصی اعمــال میشــود و بــرآورده
شــدن هــر هــدف نیــز بایســتی بــا شــاخصهای مناســب همــان هــدف ســنجش شــود .از ایــن رو ارزیابــی اثربخشــی هــر ابــزار
سیاســتی پــس از فهــم دقیــق هــدف یــا اهــداف آن ابــزار ممکــن میشــود .از طــرف دیگــر منطــق توالــی در اهــداف نیــز مــد نظــر
قــرار گرفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه مجموع ـهای از چنــد هــدف بــه یــک یــا چنــد هــدف دیگــر منجــر میشــود و بــه همیــن
ترتیــب تــا رســیدن بــه هــدف نهایــی ایــن توالــی ادامــه مییابــد .شــکل  1مبنــای شــکلگیری چارچــوب ســنجش اثربخشــی
(چارچــوب ابزار-اهداف-شــاخص) در ایــن گــزارش را بــا توجــه بــه منطــق توالــی اهــداف نشــان میدهــد.
شاخص های سنجش اثربخشی

ظهور
منافع
اجتماعی

افزایش
دستاوردهای
شرکت

افزایش کمی
و کیفی
خروجی
شرکت

بهبود
فرآیند
داخلی
شرکت

بهبود
منابع
شرکت

ابزارهای سیاستی
شکل  .1طراحی چارچوب سنجش اثربخشی

البتــه در اســناد مربــوط بهنــدرت بــه هــدف هــر ابــزار تصریــح شــده اســت ،امــا بهواســطه مصاحبــه بــا تدوینکننــدگان و مجریــان
قانــون در ایــن پژوهــش بخــش قابــل توجهــی از اهــداف شناســایی و ارتبــاط آنهــا بــا ابزارهــا مشــخص شــد .شــکل  2منابــع
جم ـعآوری و تحلیــل دادههــا بــرای رســیدن بــه چارچــوب ابــزار -اهــداف -شــاخص را نشــان میدهــد.
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بررسی
مطالعه مستندات قانونی و گزارش های
مقرراتی داخلی (قانون ،آئین ارزیابی داخلی
نامه و سایر اسناد مرتبط)
و خارجی (SBIR
 ،STTRبرنامه ژاپن،
)....
شناسائی
اهداف و
شاخص ها
مصاحبه با
مسئوالن
مرور مبانی نظری (رویکرد
حمایت ها
مراحل چرخه عمر ،رویکرد
عدم تقارن اطالعات)... ،

شکل  .2منابع تدوین شاخصهای ارزیابی

در مرحلــه بعــد بــر اســاس چارچــوب اولیــه و بر مبنــای اطالعات 5 )5حمایتهای گمرکی
موجــود ،برخــی شــاخصها دقیقتــر شــده و مــورد ســنجش 6 )6حمایت از استقرار شرکتها
قــرار گرفتنــد .در ایــن گــزارش اثربخشــی حمایتهــای زیــر7 )7 ،نتایج مجموعه حمایتها
هرکــدام بــا شــاخصهای مختلــف مختــص بــه خــود ســنجش بــا توجــه بــه اینکــه بــرای ظهــور اثــرات هــر حمایــت بــه
شــدهاند:

گذشــت زمــان نیــاز اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه دادههــای در

1 )1حمایتهای مبتنی بر ابزارهای مالیاتی

دســترس ،دادههــای مربــوط بــه ســالهای مختلــف جم ـعآوری

2 )2حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان

و تحلیــل شــده اســت .بیشــتر دادههــای مــورد اســتفاده در ایــن

3 )3حمایتهای معطوف به رویههای حسابداری و مالی

گــزارش مربــوط بــه ســالهای  1393تــا  1395بودهانــد.

4 )4حمایتهای صادراتی
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 -3چارچوب نظری اولیه
جــدول  1بهطــور خالصــه ابزارهــای سیاســتی و اهــداف مــد صــورت گرفتــه در برنامههــای ســایر کشــورها و در نهایــت
نظــر آنهــا ،و شــاخصهای متناظــر بــا اهــداف شناساییشــده را جلســات هماندیشــی اســتخراج شــدهاند ،نشــان میدهــد.
کــه از مســتندات داخلــی ،ادبیــات نظــری ،بررســی ارزیابیهــای

جدول  .1چارچوب اهداف-برنامه-شاخص برای حمایتهای معطوف به شرکتهای دانشبنیان
هدف کالن

افزایش منابع
شرکتهای
دانشبنیان

هدف

افزایش دسترسی به
منابع مالی دولتی

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

میزان و حجم سرمایهگذاری دولتی در
شرکت
نسبت سرمایه دولتی به کل حقوق صاحبان
سهام
میزان و حجم وام دریافت شده از بانکها و
صندوقهای دولتی

برنامه ( 71تسهیالت صندوق توسعه ملی)
و برنامههای  12تا ( 48تسهیالت صندوق
نوآوری و شکوفایی) ،برنامه ( 7با گرفتن
مجوز)

میزان وام دریافت شده از بانکها و
صندوقهای غیردولتی

ضمانتنامههای صندوقهای غیردولتی
پژوهش و فناوری

نسبت بدهی به دولت به کل داراییها
تسهیل دسترسی
به منابع بخش
خصوصی

درصد شرکتهای دانشبنیان دریافتکننده
وام
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هدف کالن

هدف

افزایش منابع
شرکتهای
دانشبنیان
کاهش هزینهها
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شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

* پذیرش در بورس و فرابورس
* میزان عرضه سهام اولیه
* میزان تأمین سرمایه از بخش خصوصی
بهواسطه برنامه

برنامه ( 68جذب سرمایه برای طرحهای
دانشبنیان از طریق فن بازار) ،برنامه 69
(حمایت از ورود شرکتها به بورس)

هزینههای شناسایی و جذب نیروی انسانی
دانشی
هزینه جبران خدمت نیروی انسانی دانشی

 55و ( 56تسهیالت سربازی کارکنان
شرکتهای دانشبنیان) ،برنامههای  73تا 77
(تأمین نیروی انسانی کارآمد)
برنامه ( 92جذب نیروی انسانی بازرگانی)

* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی
دانشبنیان به کل معافیتها
* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل
هزینههای مالیات
* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل
هزینهها
* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به سود

برنامه ( 1معافیتهای مالیاتی ماده  3قانون)،
برنامه ( 2معافیت مالیاتی ماده  9قانون) و
برنامه ( 4معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
پارکهای علم و فناوری)

هزینه تبلیغات

برنامههای  61و ( 62ترویج فعالیتهای
دانشبنیان)

هزینههای دسترسی به اطالعات

برنامه ( 63معرفی محصوالت دانشبنیان در
پورتال فن بازار)

نسبت کاهش در هزینه تولید به کل
هزینههای عملیاتی

برنامه ( 10ورود موقت) و برنامه 106
(آزمونهای عملکردی محصول) ،برنامه 60
(کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی
شهرکهای صنعتی)

میزان هزینههای مبادله

ضمانتنامههای صندوقهای غیردولتی
پژوهش و فناوری ،برنامه ( 11فعاالن مجاز
اقتصادی)

هدف کالن

افزایش منابع
شرکتهای
دانشبنیان

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

هزینه تأمین مالی

ضمانتنامههای صندوقهای غیردولتی
پژوهش و فناوری

نسبت کاهش در هزینههای گمرکی به کل
هزینههای عملیاتی

برنامههای  8تا ( 11معافیتها و تسهیالت
گمرکی)

کاهش هزینههای جرائم به نسبت کل
هزینههای غیرعملیاتی

برنامه شماره ( 3مشاورههای مالیاتی و
حسابداری) ،برنامه شماره ( 9مشاوره
امور گمرکی) ،برنامه ( 100مشاورههای
کاربردی) ،مشاورههای بیمهای و برنامه
( 50بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی
کارفرمایان خوشحساب تا تاریخ معین)

کاهش هزینه بیمه به نسبت کل هزینههای
غیرعملیاتی

برنامه ( 49عدم نیاز به اعمال ضریب
پرداخت حق بیمه قراردادها)

هزینه استقرار

برنامه ( 6استقرار دفاتر شرکتها در
کاربریهای مسکونی) ،برنامه 60
(کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی
شهرکهای صنعتی)

کاهش هزینه پشتیبانی از تولید به نسبت کل
هزینههای عملیاتی

برنامه ( 98تخفیف نرمافزارهای حسابداری)،
برنامه ( 99خدمات شبکه آزمایشگاهی
فناوری راهبردی) ،برنامه ( 5مشوق
حسابرسی مالی) ،برنامههای  104تا 109
(برنامه توسعه کسبوکار شرکتهای
دانشبنیان) ،برنامه حمایت از صادرات
(بخشی)

9

هدف کالن

بهبود فرایندهای
شرکتهای
دانشبنیان

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

مشاورهها و آموزشهای حضوری،
نشستهای پرسش و پاسخ.

برخورداری از
زیرساختهای
آموزشی و
اطالعرسانی

رضایت از این خدمات
تمایل مشتری به پرداخت وجه در قبال این
خدمت

افزایش معرفی،
حفظ ،کیفیت و
استفاده از شاغالن
دانشبنیان

حفظ (ترک) و استخدام (معادل با تماموقت) برنامه ( 55تسهیالت نظام وظیفه برای افراد
فعال در شرکتها) ،برنامه ( 56شرکتهای
افراد خبره
همکار دفاعی) ،برنامه  73تا ( 77تأمین
تعداد شاغالن با تحصیالت باال در
نیروی انسانی کارآمد) ،برنامه ( 92جذب
شرکتهای دانشبنیان
نیروی انسانی بازرگانی)
سطح دستمزد شاغالن شرکتهای دانشبنیان

تجهیز کارگاه و
آزمایشگاه

اکتساب /انتقال خطوط تولید جدید

بهبود سالمت مالی

* نسبت جاری و آنی (دارایی جاری به بدهی
جاری)
* بدهی بلندمدت به سرمایه
* نسبت کل بدهی به کل دارایی
* توان پرداخت بهره (سود تقسیم بر هزینه
بهره)
* درصد سرمایه در گردش تحت برنامه از
کل سرمایه در گردش
* دوره استقامت (دارایی جاری تقسیم بر
هزینه عملیاتی روزانه)
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برنامه ( 110توسعه بازار تجهیزات و
ماشینآالت صنعتی) ،برنامه معافیت مالیاتی
(تعهدنامه) ،گمرکی (تجهیزات آزمایشگاهی
و ماشینآالت خط تولید)
برنامههای شماره  12تا ( 18تسهیالت
صندوق نوآوری و شکوفایی)

هدف کالن

بهبود فرایندهای
شرکتهای
دانشبنیان

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

افزایش شفافیت مالی دارا بودن دفاتر رسمی ثبت
و مالیاتی

برنامههای متناظر این شاخص

برنامه ( 97کمکهزینه خدمات حسابداری)،
برنامه ( 98تخفیف نرمافزارهای حسابداری)،
برنامه ( 5مشوق حسابرسی مالی)

درصد شرکتهای حسابرسی شده از کل
شرکتهای غیرموظف (زیر یک میلیارد
درآمد)
افزایش هزینهکرد
دانشبنیان

نسبت هزینهکرد تحقیق و توسعه به سایر
هزینهکردها

میزان رشد در هزینه کرد تحقیق و توسعه
* نسبت هزینه محصوالت دانشبنیان (تجمیع
تحقیق و توسعه ،تجاریسازی و تولید) به
کل هزینهها
* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل
هزینه محصوالت دانشبنیان

پشتیبانی از تحقیق و
توسعه

نسبت کاهش هزینه آزمایشگاه از کل
هزینهها

توانمندسازی و
یادگیری

تعداد ایدههای نوآورانه ارائه شده از سوی
کارکنان دانشي

برنامه ( 1معافیتهای مالیاتی ماده  3قانون)،
برنامه ( 2معافیت مالیاتی ماده  9قانون) و
برنامه ( 4معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
پارکهای علم و فناوری) ،برنامه 78
(استفاده از بودجه پژوهشی دستگاههای
اجرایی) ،بند س ماده  132قانون رفع موانع
تولید
برنامه شماره ( 12ثبت اختراع)
برنامه شماره ( 8معافیت از حقوق گمرکی،
عوارض و سود بازرگانی)

برنامه ( 99خدمات شبکه آزمایشگاهی
فناوری راهبردی)
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هدف کالن

هدف

کاهش ریسک

کاهش عدم تقارن
اطالعات و افزایش
اعتماد بین شرکت و
سایرین (منابع تأمین
مالی ،مشتریان)... ،
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شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

ميزان رضایت کارکنان دانشي از شرايط
شغلي و محيط کاري

مشاورههای مدیریتی

تعداد نفر-ساعت آموزشی

آموزشهای حضوری ،نشستهای پرسش
و پاسخ.

تعداد گواهینامههای آموزشی کسبشده

آموزشهای حضوری ،نشستهای پرسش
و پاسخ.

ميزان حضور در مجامع و شبکههاي علمي،
فناوري و تجاري مرتبط مانند انجمنها،
شبکهها ،نمايشگاههاي مرتبط

برنامه ( 108نمایشگاههای تخصصی
و منتخب داخلی) ،برنامه ( 88پاویون
محصوالت دانشبنیان)

ریسک فنی

برنامه ( 106آزمونهای عملکردی محصول)

ریسک بازار

برنامه ( 24لیزینگ و استصناع)

ریسک دسترسی به منابع مالی

برنامههای  25تا ( 29تسهیل دریافت
ضمانتنامه از بانکها)

ارزیابی ریسک از طرف سرمایهگذاران

برنامههای  25تا ( 29تسهیل دریافت
ضمانتنامه از بانکها)

هدف کالن

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

میزان تأمین سرمایه از بخش خصوصی
بهواسطه برنامه

برنامه ( 69حمایت از ورود شرکتها به
بورس) ،فستیوالهای فن بازار

میزان عرضه سهام اولیه

برنامه ( 69حمایت از ورود شرکتها به
بورس)

اخذ استانداردهای ملی و بینالمللی مرتبط با
محصوالت

برنامه ( 86اخذ گواهینامهها و مجوزهای
بینالمللی)

تعداد دسترسی به پروژههای بخش خصوصی برنامه ( 64نشستهای بهرهبرداری از توان
داخل) ،برنامه ( 65رفع نیازهای فناورانه
و بازار بهواسطه برنامه
صنایع بزرگ) ،برنامه ( 66بازاریابی
تخصصی محصوالت دانشبنیان)

اخذ گواهینامهها و تقدیرنامه از مشتریان یا
سازمانهای حمایت از مصرفکننده
رضایت مشتريان از نوآوری ،کيفيت و سطح
فناوري موجود در محصوالت و خدمات
رضایت مشتريان از کیفیت پشتيبانيها و
خدمات ارائه شده پس از فروش
نسبت شرکتهایی که درخواست برای
استقرارشان پذیرفتهشده و منتقل شدهاند به
کل شرکتهایی که از معاونت علمی معرفی
دریافت کردهاند.
افزایش خروجی
شرکتهای
دانشبنیان

کمیت و کیفیت
دستیابی به فناوری

تعداد اختراعات ثبتشده

برنامه ( 104ثبت پتنت ،عالمت تجاری و
طرح صنعتی)
گمرکی (مهندسی معکوس)،
برنامه ( 12ثبت اختراع)
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هدف کالن

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

قراردادهای تحقیق و توسعه با بخشهای
دولتی و خصوصی

برنامههای متناظر این شاخص

برنامه ( 78استفاده از بودجههای پژوهشی
دستگاههای اجرائی)

* جوايز علمي و فناورانه ملي و بينالمللي (به
تفکيک داخلي و بينالمللي)
* تعداد فناوريهاي محصول و فرآيند توسعه
داده شده (در سطح ملي و بينالمللي)
* تعداد فناوریهای جدید یا ارتقا یافته تولید

تعداد و حجم قراردادهاي انتقال و همکاري
تحقيقاتي و فناوري (به داخل و به بيرون)

برنامه ( 93تبادل فناوری) ،برنامه ( 94مشاوره
قراردادهای تبادل فناوری)

تعداد و حجم پروژههاي تحقيقاتي و فناوري
انجام شده

افزایش
دستاوردهای
شرکتهای
دانشبنیان

14

کمیت و کیفیت
نوآوری

* تعداد و روند نوآوريهاي تدریجی در
محصوالت و فرآيندها (در سطح شرکت،
بازار داخلي و بازار بينالمللي)
* تعداد و روند نوآوريهاي ریشهای در
توسعه و ارائه محصوالت و فرآيندهاي
جديد (در سطح شرکت ،بازار داخلي و بازار
بينالمللي)
* تعداد توسعه محصول جدید

افزایش تولید،
بهرهوری

بهرهوری

بهرهوری نیروی کار

برنامه ( 1معافیتهای مالیاتی ماده  3قانون)،
برنامه ( 2معافیت مالیاتی ماده  9قانون) و
برنامه ( 4معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
پارکهای علم و فناوری) و برنامههای  8تا
( 11معافیتها و تسهیالت گمرکی)

برنامه ( 77جذب منابع انسانی و تیم سازی)

هدف کالن

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

* بهرهوری عوامل کلی
* حجم تولیدات شرکت
* تنوع تولیدات شرکت
افزایش درآمد و
سود

* گردش دارایی ها (خالص فروش به کل
داراییها)
* بازده سرمایهگذاری ROI
* حاشیه سود (سود تقسیم بر فروش)

* نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
* ارزشافزوده (در واحد پول ملی)
* افزایش در ارزش شرکت

برنامه ( 1معافیتهای مالیاتی ماده  3قانون)،
برنامه ( 2معافیت مالیاتی ماده  9قانون) و
برنامه ( 4معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
پارکهای علم و فناوری) و برنامههای 8
تا ( 11معافیتها و تسهیالت گمرکی)،
برنامههای  12تا ( 48تسهیالت صندوق
نوآوری و شکوفایی)

توسعه و افزایش سهم تعداد و میزان پروژههای دولتی و خصوصی
انجام شده بهواسطه برنامه
بازار
* تعداد و روند پروژههاي تحقيقاتي و
فناوري تجاريشده نسبت به کل پروژهها
* تعداد اختراعات تجاری شده
* فروش محصوالت و خدمات جدید
دانشبنیان
* فروش محصوالت و خدمات جدید
دانشبنیان نوآورانه
* فروش حداقل معادل مبلغ تأمین مالی شده
تحت برنامه
* حجم معامالت (گردش مالی)
* تعداد مشتریان
* قراردادهای لیسانس فناوری
* سهم فعاليتهاي دانشبنيان از درآمد
* سهم محصوالت نوآورانه از کل فروش و
درآمد شرکت

برنامه ( 14تجاریسازی) و برنامه 33
(خدمات تجاریسازی)
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هدف کالن

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

میزان و روند صادرات محصوالت
دانشبنيان
* سهم صادرات در کل فروش
* احتمال شروع صادرات
* ارزش صادرات
* سهم صادرات در کل تولید
* تعداد کشورهای مقصد در صادرات
* سهم بازارهای خارجی
اثر کوتاهمدت بر
توسعه کشور

* دانشمندان متمایل شده به فعالیتهای
افزایش جذابیت و
گرایش به کارآفرینی کارآفرینی دانشبنیان
* تعداد درخواست برای دریافت حمایت
دانشبنیان
* تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن به
کل شرکتهای ثبتشده در کشور
افزایش نسبت بقاء
شرکتها

رفع نیاز سازمانهای
دولتی
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برنامههای متناظر این شاخص

برنامههای  38تا  43حمایت از صادرات
محصوالت دانشبنیان (ذیل صندوق
نوآوری و شکوفایی) ،برنامههای  80تا 96
(ذیل بخش حمایت از صادرات و تبادل
فناوری)

برنامههای  57تا ( 59شرکتهای دانشبنیان
و دانشگاهها)

* تعداد شرکتهای دانشبنیان منحل نشده
از کل شرکتهای تأسیس شده
* نسبت شرکتهایی که در فرایند ارزیابی
مجدد دانشبنیان نشدهاند به کل شرکتهای
ارزیابیشده
* شرکتهای منتقلشده از مرحله نوپایی به
تولید و ...
برنامه ( 65رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ
(خاص دولتیها نیست))
( 51نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران (یارانه به دولتیها داده
میشود))

هدف کالن

هدف

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

افزایش شفافیت مالی
و مالیاتی

برنامه ( 97کمکهزینه خدمات حسابداری)،
برنامه ( 98تخفیف نرمافزارهای حسابداری)،
برنامه ( 5مشوق حسابرسی مالی)

افزایش اثربخشی
بودجههای دولتی

برنامه ( 78استفاده از بودجههای پژوهشی
دستگاههای اجرایی)

تسهیل فضای
کسبوکار

فرایند تأسیس و راهاندازی شرکت
فرایند (تعداد) اخذ مجوزهای بهرهبرداری

برنامه ( 7جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری
در محدوده شهرهای بزرگ)

ثبت مالکیت

برنامه ( 104ثبت پتنت ،عالمت تجاری و
طرح صنعتی)

حمایت از سرمایهگذاران

برنامه ( 11فعاالن مجاز اقتصادی)

شرایط استخدام و اخراج نیروی کار

اخذ اعتبار

پرداخت مالیات
تجارت برونمرزی

برنامه ( 11فعاالن مجاز اقتصادی)

اجرای قراردادها
انحالل یک فعالیت
بهبود نگرش مردم
نسبت به ارزش دانش
و فناوری

تشویق سرریز و
شبکهسازی دانش و
فناوری

برنامه ( 62ترویج فعالیت شرکتها در
رسانهها)
تعداد پروژههای مشترک شرکت با
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

برنامه  57تا ( 59شرکتهای دانشبنیان و
دانشگاهها)
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هدف

هدف کالن

شاخصهای سنجش تحقق هدف

برنامههای متناظر این شاخص

افزایش ارتباط
صنعت و دانشگاه
تسهیل همپایی

افزایش رقابتپذیری
پیوند عرضه و تقاضا

اثر بلندمدت
(کاهش مسائل
عمومی)

اشتغال

برنامه  63تا ( 68فن بازار ملی ایران)
رجوع شود به بخش افزایش معرفی ،حفظ ،کیفیت و استفاده از شاغالن دانشبنیان.

توسعه و کاهش
شکاف فناورانه
مناطق (محروم)

* تعداد شرکتهای موجود در گروه هدف
که از برنامه استفاده کردهاند.
* درصد ارائه منابع مالی و مشاورهای به
شرکتهای موجود در گروه هدف
* تنوع دریافتکنندگان منابع مالی و
مشاورهای
* سهم تولید دانشبنیان در تولید ناخالص
داخلی

برخی حمایتهای صندوق

جلوگیری از
مهاجرت نخبگان

تعداد فارغالتحصیالن مهاجرت کرده

 55و ( 56تسهیالت سربازی کارکنان
شرکتهای دانشبنیان) 73 ،تا ( 77تأمین
نیروی انسانی کارآمد) ،برنامه بنیاد نخبگان
(بازگشت نخبگان)

* حفظ محیطزیست سهم حمایتهای ارائه شده به شرکتها و
فناوریهای مرتبط با چالشهای اجتماعی از
و منابع طبیعی
کل حمایتهای ارائه شده
* افزایش کارایی
انرژی و حرکت به
سمت سیستمهای
انرژی پایدار
* بهبود سالمت،
امنیت ،رفاه،
خوشبختی و
شادکامی
* بهبود عرضه امن و
کافی غذا
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مجموع حمایتها

 -4ارزیابی شاخص ها
 -1-4معافیت مالیاتی

 )2نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای

این حمایتها بهطور عمده در سه برنامه متجلی شدهاند:

دانشبنیــان بــه کل هزینههــای شــرکت

1

•برنامه شماره  :1معافیتهای مالیاتی ماده  3قانون
•برنامه شماره  :2معافیت مالیاتی ماده  9قانون

 )3نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای
دانشبنیــان بــه ســود شــرکت

•برنامــه شــماره  :4معافیــت مالیــات بــر حقــوق کارکنــان  )4نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای
پارکهــای علــم و فنــاوری

دانشبنیــان بــه کل معافیتهــای مالیاتــی شــرکت

حمایتهای فوق با دو هدف اصلی ارائه شدهاند:

 )5نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای

 )1کمــک بــه تقویــت بنیــه مالــی شــرکتها از طریــق کاهــش دانشبنیــان بــه کل هزینههــای فعالیتهــای دانشبنیــان
هزینههــا

شــرکت

 )2انتقــال منابــع حاصــل از صرفهجوئــی در هزینــه مالیــات بــه  )6میــزان ارتبــاط معافیتهــای مالیاتــی بــا توســعه محصــوالت
هزینهکــرد تحقیــق و توســعه و فعالیتهــای دانشبنیــان

جدیــد در ســالهای بعــد از آن

شاخصهای ناظر بر این اهداف عبارتاند از:
 )1نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیتهــای
دانشبنیــان بــه کل هزینههــای مالیاتــی شــرکت

 1شماره برنامهها بر اساس ترتیب آنها در دفترچه « 110برنامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان» منتشر شده توسط معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور درج شده است .این دفترچه در آدرس زیر قابل دسترسی است:
http://daneshbonyan.isti.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/23355/error.htm?pageidnotfound
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جدول  .2بررسی شاخصهای اثربخشی معافیتهای مالیاتی
سال 1393

سال 1394

سال 1395

نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیتهای دانشبنیان به سود برای تمامی شرکتها

0.1272

0.0586

0.0817

نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیتهای دانشبنیان به سود برای شرکتهای سودآور

0.1819

0.1545

0.1168

نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکتها بر مجموع سودآوری آنها

0.1696

0.1349

0.1117

نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیتهای دانشبنیان به هزینههای دانشبنیان برای
شرکتهایی با هزینه مثبت

0.0443

0.0450

0.0486

نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکتها از محل فعالیتهای دانشبنیان به مجموع
هزینههای دانشبنیان آنها

0.0498

0.0291

0.0428

نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیتهای دانشبنیان به کل معافیتهای مالیاتی شرکتها

0.9657

0.9713

0.9528

نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکتها از محل فعالیتهای دانشبنیان به کل معافیتهای
تمامی شرکتها

0.8368

0.8808

0.8778

جدول  .3نسبت شرکتهای دارای محصول جدید با توجه به استفاده و عدم استفاده از معافیتهای مالیاتی
استفاده از معافیت مالیاتی سال 94

عدم استفاده از معافیت مالیاتی سال 94

مجموع

دارای محصول جدید در سال  95و 96

23

10

33

مجموع

فاقد محصول جدید در سال  95و 96

20

568

245

813

591

255

846

 -2-4حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان
این حمایتها در چند برنامه ارائه شدهاند:
•تســهیالت ســربازی کارکنــان شــرکتهای دانشبنیــان
مشــتمل بــر برنامــه ( 55تســهیالت نظــام وظیفــه بــرای افــراد فعال
در شــرکتها) و برنامــه ( 56شــرکتهای همــکار دفاعــی)
•برنامههای  73تا ( 77تأمین نیروی انسانی کارآمد)
•برنامه ( 92جذب نیروی انسانی بازرگانی)
و عموماً با دو هدف صورت گرفتهاند:

•نســبت تعــداد نیــروی انســانی حمایتشــده بــه تعــداد
نیــروی انســانی دانشبنیــان شــرکت
جدول  .4بررسی اثربخشی شاخصهای مربوط به حمایت از نیروی
انسانی
شاخص نسبت نیروی انسانی تحت حمایت به کل
نیروی انسانی شرکت

0.12406

نسبت مجموع تعداد کارکنان تحت حمایت کل
شرکتها به مجموع کارکنان کل شرکتها

0.034

 -3-4حمایتهــای معطــوف بــه جنبههــای

 )1کاهــش هزینــه شناســایی ،جــذب و جبــران خدمــت نیــروی حســابداری و مالــی
دانشــی

ایــن حمایتهــا بهطــور عمــده از طریــق ســه برنامــه زیــر ارائــه

 )2افزایش تعداد شاغالن دانشبنیان

شــدهاند:

شاخصهای مربوط به اهداف فوق عبارتاند از:

•برنامه  :97کمکهزینه خدمات حسابداری

از این رو شاخصهای زیر پیشنهاد میشوند:

•برنامه  :98تخفیف نرمافزارهای حسابداری

•نســبت صرفهجوئــی در هزینــه منابــع انســانی از محــل

•برنامه  :5مشوق حسابرسی مالی

حمایتهــای دانشبنیــان بــه کل هزینههــای نیــروی انســانی هــدف از ایــن حمایتهــا کمــک بــه بهبــود فرایندهــای مالــی و
•نســبت صرفهجوئــی در هزینــه منابــع انســانی از محــل شــفافیت آنهاســت .در ایــن راســتا ،ابتــدا داشــتن دفاتــر رســمی
حمایتهــای دانشبنیــان بــه هزینــه نیــروی انســانی دانشبنیــان ثبــت حســابداری بهعنــوان ابتداییتریــن عنصــر شــفافیت
•نســبت تعــداد نیــروی انســانی حمایتشــده بــه کل نیــروی و کفیــت فرایندهــای مالــی و تحــت حسابرســی واقــع شــدن
انســانی شــرکت

بهعنــوان یــک عنصــر شــفافیت مالــی مــد نظــر قــرار میگیــرد.
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 -4-4حمایتهای صادراتی

از ایــن رو دو شــاخص زیــر پیشــنهاد میشــود:

1 )1نســبت شــرکتهای حسابرســی شــده از کل شــرکتهایی حمایتهــای صادراتــی در انــواع مختلفــی مثــل آمــوزش و
کــه موظــف بــه حسابرســی نبودهانــد.

مشــاوره ،ارزیابــی آمادگــی صــادرات ،دریافــت اســتاندارد و

2 )2نســبت شــرکتهای دارای دفاتــر رســمی ثبــت از مجــوز ،طراحــی صنعتــی ،شــرکت در نمایشــگاه و پاویــون،
شــرکتهایی کــه تحــت حمایتهــای حســابداری و مالــی هیئــت تجــاری و تهیــه ابزارهــای تبلیغاتــی ارائــه میشــوند .ایــن
حمایتهــا عمدتــاً تحــت دو دســته برنامــه بودهانــد:

قــرار گرفتهانــد.
جــدول  5الــف .شــاخص نســبت شــرکتهای حسابرســی شــده از
کل شــرکتهای غیرموظــف ()5931

•برنامههــای  38تــا  43بــرای حمایــت از صــادرات
محصــوالت دانشبنیــان کــه ذیــل حمایتهــای صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی تعریــف شــدهاند.

تعداد شرکت حسابرسی شده غیرموظف
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•برنامههــای  80تــا  96کــه ذیــل حمایتهــای معاونــت

تعداد کل شرکتهای غیرموظف

943

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای صــادرات و تبــادل

نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل
شرکتهای غیرموظف

%2.5

فنــاوری مشــخص شــدهاند.
حمایتهــای صادراتــی بــا هــدف توســعه ســهم بــازار خارجــی

جــدول  5ب .شــاخص نســبت شــرکتهای حسابرســی شــده از شــرکتهای دانشبنیــان و از طرفــی کاهــش هزینههــای
کل شــرکتهای غیرموظــف
تعداد شرکت حسابرسی شده غیرموظف
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بازاریابــی ایــن شــرکتها ارائــه میشــوند .شــاخصهای زی
8

تعداد کل شرکتهای غیرموظف

431

نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل
شرکتهای غیرموظف

%1.8

بــرای بررســی ایــن اهــداف عبارتانــد از:
1 )1نســبت هزینههــای صادراتــی حمایتشــده بــه کل
هزینههــای

دانشبنیــان

2 )2احتمال شروع صادرات و ارتباط آن با نوع حمایتهای

4 )4تعــداد کشــورهای مقصــد صــادرات و ارتبــاط آن بــا نــوع

صادراتی دریافتشده

3 )3رونــد صــادرات و ارتبــاط آن بــا نــوع حمایتهــای حمایتهــای صادراتــی دریافتشــده
صادراتــی دریافتشــده
جدول  .6توصیف آماری انواع حمایتهای صادراتی ارائه شده در سالهای مختلف
1393

1394

1395

1396

نوع حمایت
پاویون و نمایشگاه

7

38

60

22

استاندارد و مجوز

1

16

37

21

آموزش

0

50

60

257

تهیه ابزارهای تبلیغاتی

0

16

61

31

0

1

88

12

مشاوره صادرات

0

53

86

60

هیئت تجاری

0

17

27

23

طراحی صنعتی

0

4

6

4

ارزیابی آمادگی صادرات

0

0

124

0

مشاوره تبادل

0

0

9

12

تحلیل پتنت

0

1

0

0

ثبت عالمت تجاری

0

0

2

1

تحقیقات بازار

0

0

1

0

0

0

0

5

B2B

جذب نیروی انسانی
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جدول  .7حمایتهای صادراتی ارائه شده در سالهای مختلف
حمایتهای صادراتی

حمایتهای صادراتی

حمایتهای صادراتی

دریافتکنندگان حمایت

سال 93

سال 94

سال 95

در هر دو سال  94و 95

8

130

339

63

-

 7درصد

 5.6درصد

6درصد

تعداد شرکتهای
دریافتکننده حمایت
که شروع به صادرات
کردهاند (در سال
دریافت حمایت وبعد
از آن)

فقط  1شرکت در سال
 94شروع صادرات
داشته است.

 7شرکت:

 11شرکت

 4شرکت در سال 94

 9شرکت در سال 95

 1شرکت در سال 95

 4شرکت در سه ماهه
اول سال 96

شاخص

تعداد شرکتهای
دریافتکننده حمایت
نسبت حمایت به
هزینههای دانشبنیان
شرکتهای
دریافتکننده حمایت

 2شرکت در سه ماهه اول
سال 96

شاخص شروع صادرات

 12.5درصد

 5.3درصد

 3.2درصد

 7.9درصد

روند صادرات

روند مشخصی برای
صادرات وجود ندارد.

 93به  :94کاهش

 94به  :95افزایش

 7شرکت افزایشی

 23شرکت افزایشی

روند نامشابه در سالهای
مختلف

 8شرکت کاهش

 11شرکت کاهشی

رابطه بین میزان حمایت
و روند صادرات

روندی برای صادرات
وجود ندارد.

 94به  :95افزایش
 8شرکت افزایشی
 5شرکت کاهش
 7درصد برای تغییر
صادرات از  93به 94
 4درصد برای تغییر
صادرات از  94به 95
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در حدود  7درصد
برای تغییر صادرات از
 94به 95

نامشابه در سالهای مختلف

نامشخص (به علت
اثربخشترین حمایتها
عدم وجود تعداد کافی
شرکتهای صادرکننده)

نامشخص ،به دلیل:
 استفاده از ترکیبی ازحمایتها

مشابه با حمایتهای
سال 94

مشابه با حمایتهای سال
94

 توزیع نسبتاً یکنواختانواع حمایتها در میان
شرکتهای شروعکننده و
غیر شروعکننده صادرات،
و همچنین بین شرکتهای
دارای صادرات افزایشی و
کاهشی

 -5-4حمایتهای گمرکی

•برنامه شماره  :10ورود موقت

ایــن حمایتهــا شــامل برنامههــای حمایــت از واردات

•برنامه شماره  :11فعاالن مجاز اقتصادی

تجهیــزات آزمایشــگاهی ،ماشــینآالت خــط تولیــد ،ورود هــدف از ایــن حمایتهــا از طرفــی کاهــش هزینههــای
محصــول فناورانــه بــرای مهندســی معکــوس ،تحقیــق و توســعه دانشبنیــان و از طــرف دیگــر تأثیــر بــر کمیــت و کیفیــت
و ســاخت نمونــه ،و تولیــد در حــد نمونــه و پایلــوت هســتند فنــاوری ،نــوآوری و تولیــد و در نهایــت افزایــش فــروش و
و عمدتــاً در حمایتهــای ذیــل قانــون و بهطــور دقیقتــر در ســودآوری اســت .بــرای ارزیابــی اثربخشــی ایــن حمایتهــا از
برنامههــای زیــر متمرکــز شــدهاند:

شــاخصهای زیــر میتــوان اســتفاده کــرد:

•برنامــه شــماره  :8معافیــت از حقــوق گمرکــی ،عــوارض و  )1نســبت هزینههــای گمرکــی حمایتشــده بــه کل
ســود بازرگانــی
•برنامه شماره  :9مشاوره امور گمرکی

هزینههــای

دانشبنیــان

 )2میــزان رابطــه حمایتهــای گمرکــی بــا ارائــه محصــول
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دانشبنیــان جدیــد (بهطــور خــاص بــرای ســه حمایــت  )3میزان رابطه حمایتهای گمرکی با رشد فروش
مهندســی معکــوس ،کاال و قطعــات بــرای تحقیــق و توســعه و  )4میزان رابطه حمایتهای گمرکی با رشد حاشیه سود
ســاخت نمونــه ،تولیــد در حــد نمونــه و پایلــوت)
جدول  8الف .جمعبندی ارزیابی اثربخشی حمایتهای گمرکی ()1
شاخصها

حمایتهای گمرکی 94

حمایتهای گمرکی 95

نسبت حمایت گمرکی به
هزینههای دانشبنیان

0.04

0.01

تعداد محصول جدید

همبستگی کمی %30
همبستگی کیفی %24
نیم درصد افزایش احتمال عرضه محصول جدید به ازای افزایش
یک میلیون تومان در حمایتهای گمرکی
میانگین تعداد محصول جدید در گروه دریافتکننده حمایت 1.5
برابر گروه محروم از حمایت
تعداد شرکتهای دارای محصول جدید در گروه دریافتکننده
حمایت  2.5برابر گروه محروم از حمایت
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جدول  8ب .جمعبندی ارزیابی اثربخشی حمایتهای گمرکی ()2
شاخصها

رشد فروش

میانگین رشد فروش در
شرکتهای دریافتکننده
حمایت

حمایتهای گمرکی 95

حمایتهای گمرکی 94

( 1.4از  93به )94

2.1

 8شرکت افزایش فروش ( 73درصد)

 13شرکت افزایش فروش

 3شرکت کاهش فروش ( 27درصد)

 7شرکت کاهش فروش

( 2.15از  94به )95
 12شرکت افزایش فروش ( 63درصد)
 7شرکت کاهش فروش ( 37درصد)
میانگین رشد فروش در شرکتهای محروم از حمایت

1.5

( 0.79از  93به )94

 3شرکت افزایش فروش

 2شرکت افزایش فروش ( 67درصد)

 2شرکت کاهش فروش

 1شرکت کاهش فروش ( 33درصد)
( 1.006از  94به )95
 5شرکت افزایش فروش ( 50درصد)
 5شرکت کاهش فروش ( 50درصد)
آیا بین میزان حمایت و
میزان رشد فروش رابطهای
وجود دارد؟
آیا بین نوع حمایت و
افزایش فروش رابطهای
مشاهده میشود؟

از  93به  94ناچیز.

 11درصد

از  94به  95برابر با  29درصد
خیر

غیر معنیدار اما ماشینآالت خط تولید و
تولید در حد نمونه و پایلوت اثربخشترند
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شاخصها

رشد حاشیه
سود

حمایتهای گمرکی 94

حمایتهای گمرکی 95

 58درصد

میانگین رشد حاشیه سود در ( 1.2از  93به )94
شرکتهای دریافتکننده
 6شرکت افزایش حاشیه سود ( 60درصد)  7شرکت افزایش حاشیه سود
حمایت
 4شرکت کاهش حاشیه سود ( 40درصد)  13شرکت کاهش حاشیه سود
( 1.03از  94به )95
 8شرکت حاشیه سود افزایشی (50
درصد)
 8شرکت حاشیه سود کاهشی ( 50درصد)
میانگین رشد حاشیه سود
در شرکتهای محروم از
حمایت

( 0.86از  93به )94

 67درصد

 2شرکت کاهش فروش ( 100درصد)

 1شرکت افزایش حاشیه سود

( 1.23از  94به )95

 2شرکت کاهش حاشیه سود

 4شرکت افزایش فروش ( 45درصد)
 5شرکت کاهش فروش ( 55درصد)
آیا بین میزان حمایت و
میزان رشد حاشیه سود
رابطهای وجود دارد؟
آیا بین نوع حمایت و
افزایش حاشیه سود رابطهای
مشاهده میشود؟
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از  93به  94جزئی

 11درصد

از  94به  95برابر  24درصد
خیر

غیر معنادار؛ اما تجهیزات آزمایشگاهی،
تست و کنترل کیفی کمترین اثربخشی را
دارند.

 -6-4حمایت از استقرار شرکتها

استعالم وزارت صنعت -تکمیل ثبتنام

این حمایتها در دو برنامه اعمال شدهاند:
•برنامــه  :6اســتقرار دفاتــر شــرکتها در کاربریهــای
مســکو نی
•برنامــه  :60کاهــش پرداخــت نقــدی واگــذاری اراضــی
شــهرکهای صنعتــی
جدول  .9تعداد شرکتهای واردشده به فرایند حمایت از استقرار به
تفکیک مراحل مختلف
مرحله از فرایند حمایت

تعداد

6

رد بــه دلیــل انصــراف از دریافــت جــواز و پروانــه
بهرهبــرداری

1

رد به دلیل عدم استقرار در مکان مناسب

31

رد بــه دلیــل عــدم تأییــد در فراینــد ارزیابــی مجــدد
یــا عــدم کســب شــرایط الزم

26

جمع

202

 -7-4یــک ارزیابــی کلــی از اثربخشــی (تمایــل بــه
دانشبنیــان شــدن)

دریافت جواز تأسیس /پروانه بهرهبرداری

55

یکــی از اهــداف عمومــی کــه میتوانــد نتیجــه مجموعــه

تعامــل بــا وزارت صمــت و ســازمان حفاظــت از
محیطز یســت

56

حمایتهــای ارائــه شــده باشــد ،تمایــل شــرکتها بــه

ارســال نامــه معرفــی شــرکت بــه وزارت صمــت و
ســازمان حفاظــت محیطزیســت

3

ارسال مستندات برای دبیرخانه

1

شروع بررسی در دبیرخانه

میتوانــد بهعنــوان شــاخص مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ بــرای

4

ارجاع

بررســی ایــن موضــوع از شــاخص زیــر اســتفاده شــده اســت:

3

ارجــاع بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــرای
تعییــن رده

•نســبت تعــداد درخواســت بــرای دانشبنیــان شــدن بــه کل

3

ورود شرکت به فرایند تمدید

13

دانشبنیــان شــدن اســت .بــرای محاســبه میــزان دســتیابی بــه
ایــن هــدف تعــداد خالــص درخواســت بــرای دانشبنیــان شــدن

شــرکتهای ثبتشــده در کشــور

29

جدول  .10شاخص نسبت درخواست برای دانشبنیان شدن به کل شرکتهای ثبتشده
1393

1394

1395

13961

تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن

2818

2160

2527

14872

تعداد شرکتهای ثبتشده در کشور

4320

64725

46110

در دسترس نیست.

نسبت تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن به کل
شرکتهای ثبتشده در کشور

%6.5

%3.3

%5.5

قابل محاسبه نیست.

سال

 -5نتیجهگیری

کاهــش هزینههــا بخصــوص نســبت بــه ســایر معافیتهــای

در مــورد حمایــت مالیاتــی نتایــج نشــان میدهــد نســبت مالیاتــی در کشــور قابــل توجــه اســت امــا شــواهدی وجــود
معافیتهــای مالیاتــی بــه ســود شــرکتها بیــن  6درصــد تــا نــدارد کــه بــر توســعه محصــول جدیــد اثرگــذار باشــد.
 18درصــد اســت و از ســال  93تــا ســال  95رونــد کاهشــی در خصــوص اثربخشــی معافیتهــای مالیاتــی و دادههــای
داشــته اســت .1نســبت ایــن معافیــت بــه هزینههــای دانشبنیــان مربــوط بــه محاســبه آن بایــد توجــه کــرد کــه بیــش از نیمــی
شــرکتها در هــر ســه ســال ثابــت و در حــدود  4.5درصــد از شــرکتها از ایــن معافیــت بهــره نبردهانــد کــه عمدتــاً بــه
اســت .نســبت ایــن معافیــت بــه کل معافیتهــای مالیاتــی کــه علــت عــدم ســودآوری بــوده اســت .بســیاری از شــرکتها یــا
شــرکتها از آنهــا برخــوردار میشــوند تقریبــاً بــرای هــر واقعـاً ســودآور نیســتند یــا بــر اســاس رویــه مالیاتــی معمــول در
ســه ســال ثابــت و حــدودا ً  96درصــد اســت .همچنیــن ارتبــاط کشــور ،ســودآوری خــود را پنهــان میکننــد و در اظهارنامــه
بیــن اســتفاده از ایــن معافیــت و توســعه محصــول جدیــد ناچیــز و گــزارش نمیکننــد یــا بــه علــت اشــتباه حســابداری و عــدم
غیــر معنــادار اســت .بنابرایــن اگرچــه ایــن ابــزار سیاســتی از جنبه تفکیــک و ثبــت صحیــح ســرمایه و هزینــه در ســالهای اول،
 1بر اساس روشهای محاسباتی متفاوت برای سال  93در بازه %12
تا  ،%18برای سال  94در بازه  %6تا  %15درصد و برای سال  95در
بازه  %8تا  %11بوده است.
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ظاهــرا ً زیــانده میشــوند و در نتیجــه نمیتواننــد از ایــن
معافیــت اســتفاده کننــد .البتــه عــدم اســتفاده بــرای ایــن دســته

از شــرکتها نامطلــوب نیســت چــون نهتنهــا بــه ایــن شــکل نیــز از اثربخشــی ایــن سیاســتها در بهبــود ابتداییتریــن
نیــز مالیــات پرداخــت نمیکننــد بلکــه تعهــد انتقــال ایــن اجــزاء فرایندهــای حســابداری (مثــل دفاتــر ثبــت حســابداری)
معافیــت بــه هزینههــای تحقیــق و توســعه را نیــز ندارنــد .البتــه نیــز دیــده نمیشــود.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بــه لحــاظ فرایندهــای حمایــت از صــادرات بــه گونههــای مختلــف مثــل آمــوزش
معمــول حســابداری امــکان رهگیــری اینکــه هزینههــای تحقیــق و مشــاوره ،ارزیابــی آمادگــی صــادرات ،دریافــت اســتاندارد
و توســعه از محــل صرفهجوئیهــای مالیاتــی بــوده یــا خیــر ،و مجــوز ،طراحــی صنعتــی ،شــرکت در نمایشــگاه و پاویــون،
غیرممکــن اســت.

هیئــت تجــاری و تهیــه ابزارهــای تبلیغاتــی ،هم از لحــاظ کاهش

در خصــوص حمایــت از نیــروی انســانی دانشبنیــان کــه عمدتـاً هزینههــا و هــم از لحــاظ بهبــود صــادرات نســبتاً اثربخــش بــوده
شــامل طــرح نظــام وظیفــه بــوده اســت ،تــا انتهــای ســال  ،1396اســت .نســبت ایــن حمایتهــا بــه هزینههــای دانشبنیــان
مجموعـاً  580نفــر در  367شــرکت تأییــد شــدهاند .نســبت ایــن شــرکتها تقریب ـاً ثابــت و در حــدود  6درصــد اســت .احتمــال
افــراد بــه کل نیــروی انســانی شــرکتها بیــن  3تــا  8درصــد شــروع صــادرات از  12.5درصــد در ســال  93بــه تقریبــاً 5
اســت .بــه نظــر میرســد ایــن شــاخص البتــه بــرای شــرکتهایی درصــد در ســال  94و  3درصــد در ســال  95کاهــش یافتــه
کــه توانســتهاند از ایــن حمایــت اســتفاده کننــد نســبتاً اثربخــش اســت .نتایــج محاســبات نتوانســت شــواهدی بــرای بررســی
بــوده اســت .از لحــاظ اثربخشــی در کاهــش هزینههــا ،بــه دلیــل رابطــه ایــن حمایتهــا بــا رونــد صــادرات و همچنیــن تشــخیص
عــدم وجــود دادههــا شــواهدی یافــت نشــد.

اثربخشتریــن حمایتهــا ارائــه نمایــد .البتــه بــا لحــاظ کــردن

در مــورد حمایــت از فرایندهــای حســابداری و مالــی ،شــواهد مســائلی از قبیــل صــادرات توســط شــرکت ثالــث مســتقل یــا
نشــان میدهــد سیاســت ســوق دادن شــرکتها بــه ســمت وابســته و عــدم افشــاء ،مقادیــر محاسبهشــده بــرای اثربخشــی
حسابرســی شــدن تقریبــاً اثربخــش نبــوده اســت 2و شــواهدی ایــن حمایتهــا ممکــن اســت افزایــش یابــد.
 2نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل شرکتهای
غیرموظف بین  1.8تا  2.5درصد محاسبه شد.
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در خصــوص حمایتهــای گمرکــی ،اثربخشــی ایــن حمایــت میتــوان گفــت تــاش بــرای اســتقرار ایــن شــرکتها در
در کاهــش هزینههــا بــرای اســتفادهکنندگان از ایــن حمایــت %48.2 ،از مــوارد کامــ ً
ا اثربخــش بــوده اســت و اثربخشــی
قابــل توجــه نبــوده اســت (در حــدود  1تــا  4درصــد)؛ امــا از مابقــی مــوارد نیــز بــه علــت زمانبــر بــودن فراینــد ،بــا گذشــت
جنبــه بهبــود خروجــی شــرکتها یــک همبســتگی قابــل توجــه زمــان مشــخص میشــود.
را نشــان میدهــد .همچنیــن اثربخشــی ایــن حمایتهــا در رشــد در مجمــوع نســبت تعــداد درخواســت بــرای دانشبنیــان شــدن
فــروش شــرکتها قابــل توجــه اســت (بــه ترتیــب حــدود  29و بــه کل شــرکتهای ثبتشــده در کشــور تــا حــدودی میتوانــد
 11درصــد بــرای حمایتهــای ســالهای  94و  )95و البتــه بــه نشــان دهــد چقــدر شــرکتها تمایــل دارنــد بهعنــوان شــرکت
نظــر میرســد بــا توجــه بــه الگــوی مشــاهده شــده اثربخشــی دانشبنیــان پذیــرش شــوند و از حمایتهــا اســتفاده نماینــد.
ایــن حمایتهــا بــا گذشــت زمــان بیشــتر نیــز بشــود .همیــن الگــو ایــن نســبت بــرای ســال  93در حــدود  6.5درصــد ،بــرای ســال
البتــه بــا شــدت کمتــر بــرای رشــد حاشــیه ســود شــرکتها نیــز  94برابــر بــا  3.3درصــد و در ســال  1395در حــدود  5.5درصــد
قابــل مشــاهده اســت 3کــه علــت آن را میتــوان بــه افزایــش اســت .بــر اســاس ایــن رونــد نوســانی هنــوز نمیتــوان بهطــور
هزینههــا در ســالهای اول بــرای ســرمایهگذاریهای جدیــد قطــع در خصــوص افزایــش یــا کاهــش مقبولیــت مجمــوع ایــن
نســبت داد .بررســی رابطــه بیــن نــوع حمایــت و بهبــود ایــن سیاس ـتها اظهــار نظــر دقیــق ارائــه نمــود.
شــاخصها -البتــه نــه بــه صورتــی کامــ ً
ا آشــکار -نشــان
میدهــد ایــن حمایــت در دو بخــش ماشــینآالت خــط تولیــد
و تولیــد در حــد نمونــه و پایلــوت اثربخشتــر بودهانــد.
در خصــوص حمایــت از شــرکتها بــرای اســتقرار در
کاربریهــای مســکونی و اراضــی شــهرکهای صنعتــی
 3برای حمایتهای سالهای  94و  95به ترتیب در حدود  24و 11
درصد.
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29درصد اثربخشی در فروش
 24درصد اثربخشی در حاشیه سود

 7درصد بهبود احتمال شروع صادرات

 27درصد اثربخشی در عرضه محصول جدید

بی اثر

 48درصد اثربخشی تالش ها

تقریبا بی اثر

 3تا  8درصد از کل نیروی انسانی

ناچیز

 6درصد کاهش هزینه صادرات

حمایت گمرکی

حمایت از صادرات

حمایت گمرکی

معافیت مالیاتی

حمایت از استقرار

حمایت از رویه های حسابداری

حمایت از نیروی انسانی

حمایت گمرکی

حمایت از صادارت

تمایل  6درصد
از شرکت ها به
دانش بنیان شدن

 4.5درصد کاهش در هزینه های دانش بنیان
 96درصد از کل معافیت ها

ظهور منافع و مقبولیت
اجتماعی

افزایش دستاورهای
شرکت

افزایش کمی و کیفی
خروجی شرکت

بهبود فرآیند داخلی
شرکت

بهبود منابع شرکت

شکل  .3اثربخشی حمایتها با توجه به چارچوب ابزار-اهداف-شاخص

 -6پیشنهادهای کاربردی

مالیاتــی بــا دو جنبــه  )1اثــر بــر کاهــش هزینههــا (بهبــود منابــع

درجــه نامطلــوب بــودن نتایــج اجــرای یــک برنامــه میتوانــد بــه شــرکتها) و  )2بهبــود تحقیــق و توســعه (از طریــق تعهــد
ســه عامــل کلــی مربــوط شــود )1 :نقــص در برنامــه و طراحــی انتقــال صرفهجوئــی) بررســی میشــود .متأســفانه بــه دلیــل
آن )2 ،ضعــف در اجــرای برنامــه )3 ،عوامــل خــارج از کنتــرل .مســائل حســابداری امــکان بررســی دقیــق ایــن جنبــه میســر
در ادامــه ســعی میشــود بــا توجــه بــه ایــن ســه عامــل ،اثربخشــی نیســت .اوالً بســیاری از شــرکتها بخصــوص در دســته نوپــا،
قانــون از ابعــا ِد مــورد ســنجش ،بررســی و راهکارهایــی ارائــه آنچنــان رویــه حســابداری شــفافی بــرای پیگیــری ایــن جنبــه
شــود:

ندارنــد ،ثانی ـاً در حالــت معمــول از لحــاظ حســابداری امــکان

 )1همانطــور کــه گفتــه شــد ،اثربخشــی ابــزار معافیــت رهگیــری هزینههــا و ارتبــاط دادن آن بــه درآمدهــا وجــود
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نــدارد .بــه عبــارت دیگــر در رویــه معمــول حســابداری مالــی کافــی غــذا .در حالــی کــه اینگونــه اهــداف در گزارشهــای
مشــخص نمیشــود هــر هزینــهای از محــل چــه درآمــدی ارزیابــی اثربخشــی برنامههــای دانشبنیــان در اروپــا و آمریــکا
تأمینشــده اســت مگــر اینکــه سیســتم حســابداری مدیریــت بــا وزنــی قابــل توجــه مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد و بــرای
ویــژهای (مثــل بودجهریــزی عملیاتــی) در شــرکت وجــود آنهــا شــاخصهایی نیــز تدوینشــده اســت .بــرای مثــال نســبت
داشــته باشــد کــه ایــن اطالعــات را فراهــم نمایــد .بنابرایــن الزم حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان فعــال در حــوزه ســامت
اســت ایــن مســئله در طراحــی ابــزار سیاســتی بهگونــهای مــد یــا انــرژی بــه کل حمایتهــا کــه نشــاندهنده اثربخشــی
نظــر قــرار گیــرد کــه امــکان رصــد جنبــه دوم فراهــم شــود.

جهتدهــی حمایتهــا بــه ســمت مســائل اجتماعــی بهجــای

 )2دســتهای از اهــداف ،بخصــوص آنهایــی کــه در انتهــای توجــه صــرف بــه مســائل تجــاری اســت .پیشــنهاد میشــود ایــن
فراینــد خطــی چارچــوب ایــن تحقیــق واقــع شــدهاند (یعنــی دســته از اهــداف بیشتــر مــد نظــر مجریــان و سیاس ـتگذاران
مســائل اجتماعــی) بــه نظــر نمیرســد ،حداقــل بهصــورت قــرار گرفتــه ،ابزارهایــی بــرای آن توســعه داده و اجــرا شــود و
شــفاف ،در تدویــن قانــون و آئیننامههــای آن مــد نظــر در ارزیابیهــای آتــی بــه ســنجش آنهــا اهتمــام شــود.
قــرار گرفتــه باشــند و از ایــن رو در ایــن تحقیــق شــاخصهای
اثربخشــی آنهــا نیــز تدویــن و ســنجش نشــدند .بــرای مثــال
پوشــش دادن مناطــق محــروم و کمتــر توســعهیافته بــا اهــداف
جزئیتــری مثــل ایجــاد اشــتغال یــا کاهــش فقــر .همچنیــن
مســئله کاهــش مهاجــرت نخبــگان و مســائل روز مثــل حفــظ
محیطزیســت و منابــع طبیعــی ،افزایــش کارایــی انــرژی و
حرکــت بــه ســمت سیســتمهای انــرژی پایــدار ،بهبــود ســامت،
امنیــت ،رفــاه ،خوشــبختی و شــادکامی ،بهبــود عرضــه امــن و
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 -7پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی
 )1بــا توجــه بــه انتظــارات باالیــی کــه در جامعــه نســبت
بــه برنامههــا و فعالیتهــای مرتبــط بــا قانــون حمایــت از
شــرکتهای دانشبنیــان بــه وجــود آمــده اســت ،نیــاز اســت
نتایــج ایــن تحقیــق در مجامــع نخبــگان و ذینفعــان مطــرح و
مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار گیــرد و بــه روشهــای مناســب
اطالعرســانی شــود.

 )2نظــر بــه ماهیــت تکاملــی بــودن برنامههــا و ظهــور دسترســی بــه دادههــای دقیــق و مرتبــط بــرای ســنجش و
برنامههــای جدیــد ،نیــاز اســت تکــرار ایــن تحقیــق بهصــورت نهایت ـاً تحلیــل شــاخصها بســیار ضــروری هســتند .الزم اســت
ادواری (یکســاله ،دوســاله یــا بــه فراخــور ارائــه برنامههــای ســازوکارهای تعاملــی بــا دســتگاههای مختلــف در جهــت
جدیــد) در دســتور کار قــرار گیــرد بهگونــهای کــه ضمــن دســتیابی بــه اطالعــات معتبــر برقــرار شــود .بــرای مثــال تعامــل
تکمیــل چارچــوب ارزیابــی ،بــا گــردآوری دادههــای معتبــر بــا دســتگاه مالیاتــی کشــور و اخــذ اظهارنامههــا و ...
بــه ســنجش شــاخصها اهتمــام نمایــد .عــاوه بــر ایــن ســنجش نتایــج تحقیــق حاضــر بــا رویکــردی کمــی و تکیــه بــر ســنجش
دورهای شــاخصهای قبلــی نیــز بــرای مقایســه هــر دوره بــا شــاخصهای اثربخشــی ،تنهــا نشــاندهنده درجــه مطلوبیــت
دورههــای قبــل و نظــارت بهتــر بــر رونــد اجــرای قانــون مفیــد نتایــج هــر ابــزار سیاســتی اســت امــا گویــای علــل مطلــوب یــا
اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه پیشــنهاد بــرای در نظــر گرفتــن نامطلــوب بــودن آنهــا نیســت .الزم اســت پژوهشــی بــا رویکــرد
اهــداف اجتماعــی و در دســتور کار قــرار گرفتــن آنهــا ،کیفــی ،مبتنــی بــر مصاحبــه بــا شــرکتها و مجریــان ،بهمنظــور
تدویــن شــاخصهای ســنجش ایــن اهــداف نیــز میتوانــد در علتیابــی و شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ظهــور ایــن نتایــج
آینــده مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

انجــام شــود.
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