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از بخش هــای مهمــی كــه می توانــد اقتصــاد مقاومتــی را پایــدار كنــد، شــركت های 

دانش   بنیــان اســت. 
مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان 
8 مرداد 1391

1- مقدمه

ــه  ــن برنام ــوان بزرگ تری ــات به عن ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای قان

ــس  ــورخ 1389/8/5 مجل ــنبه م ــی روز چهارش ــه علن ــب در جلس ــس از تصوی ــور پ ــه در کش ــوآوری فناوران ــاوری و ن ــعه فن توس

شــورای اســامی و تأییــد شــورای نگهبــان بــه دولــت وقــت ابــاغ شــد و بــه مــرور بــه مرحلــه اجــرا رســید. ایــن قانــون هــم از نظــر 

وســعت جامعــه  هــدف و هــم از نظــر دامنــه  موضوعــات وابســته قابــل توجــه و در کشــور بی نظیــر اســت. ایــن موضــوع در کنــار 

لــزوم تخصیــص منابــع مالــی قابــل توجــه بــرای اجــرای قانــون، تدویــن آئین نامه هــا و دســتورالعمل ها و درگیــر شــدن مســتقیم یــا 

غیرمســتقیم بخــش قابــل توجهــی از بدنــه اداری و علمــی کشــور، حساســیت آن را دوچنــدان کــرده اســت.

ــن  ــج ای ــوت، نتای ــاط ضعــف و ق ــر شناســایی نق ــی آشــکار می ســازد. عــاوه ب ــه خوب ــون را ب ــی قان ــزوم ارزیاب ــن حساســیت ل ای

ارزیابــی می توانــد بــرای اصــاح برنامه هــای فعلــی یــا تدویــن سیاســت ها، راهبردهــا و برنامه هــای جدیــد مثمــر ثمــر باشــد و البتــه 

بیــش از هــر مخاطــب دیگــری، تدوین کننــده و مجــری قانــون را منتفــع نمایــد. بــرای مثــال ایــن ارزیابــی در نقــش یــک بازخــورد 

عینــی می توانــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه بــا توجــه بــه تعــدد حمایت هــا و از طرفــی منابــع مالــی محــدود دولــت و برنامــه، 

ــی اســت کــه  ــد؟ ایــن در حال ــه آن هــا بیشــتر توجــه نمای ــر اســت مجــری ب ــد و بهت ــد، اولویــت دارن ــی اثربخش ترن چــه حوزه های

ســابقه چنیــن رویــه ای کــه طــی آن تدوین کننــده و مجــری برنامــه از طریــق یــک نهــاد مســتقل اقــدام بــه یــک ارزیابــی عینــی از 
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ــن  ــج چنی ــد سرمنشــأ شــکل دهی و تروی ــی می توان ــن ارزیاب ــن انجــام ای ــت می شــود. بنابرای ــدرت یاف ــد، در کشــور به ن خــود نمای

ارزیابی هایــی نیــز در نظــام حکمرانــی کشــور باشــد.

ــا  ــع ی ــایی و رف ــات، شناس ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای ــرد قان رویک

ــا آن هــا مواجــه می شــود )ماننــد مســائل  کاهــش مســائل مشــترکی اســت کــه یــک شــرکت دانش بنیــان در چرخــه عمــر خــود ب

ــد حــوزه  ــا چن ــه یــک ی ــوط ب ــروی انســانی و...(. مســائلی کــه مرب ــات، گمــرک، اســتقرار در مناطــق خــاص، نی ــه مالی ــوط ب مرب

ــا آن روبــرو نیســتند مــورد توجــه و تأکیــد ایــن قانــون قــرار نگرفتــه اســت. محــدود فنــاوری بــوده و تمــام یــا اکثــر شــرکت ها ب

از ابتــدای تدویــن الیحــه قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در ســال 1386 تاکنــون توجــه بــه مســائل واقعــی شــرکت ها 

ــا و  ــون و آئین نامه ه ــن قان ــتی ای ــای سیاس ــکل گیری ابزاره ــان ش ــد، بنی ــاع می ش ــراز و ارج ــا اب ــود آن ه ــوی خ ــب از س ــه اغل ک

ــد  ــعی می نمای ــف س ــای مختل ــه در حوزه ه ــاوره ک ــازوکار مش ــال س ــرای مث ــت. ب ــکل داده اس ــدی آن را ش ــتورالعمل های بع دس

فرصــت مشــورت بــا متخصصــان را بــرای شــرکت های دانش بنیــان فراهــم نمایــد، یکــی از ســازوکار هایی اســت کــه بــه شناســایی 

مســائل شــرکت ها و در نهایــت طراحــی برنامــه جدیــد یــا تقویــت برنامه )هــای( فعلــی کمــک می کنــد. بنابرایــن رویکــرد ارزیابــی 

قانــون هــم بایــد مبتنــی بــر همیــن موضــوع باشــد؛ یعنــی رفــع مســائل واقعــی مشــترک شــرکت ها.

پــس از گذشــت 7 ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون، بیــش از بیســت هزار شــرکت در فرایندهــای ارزیابــی وارد شــده و در حــدود 

ســه هــزار و پانصــد شــرکت مشــمول ایــن برنامــه شــده اند و بــه نظــر می رســید فرصــت خوبــی بــرای ارزیابــی اثربخشــی ایــن قانــون 

فراهــم شــده باشــد.

ــازی  ــان و تجاری س ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای ــی قان ــنجش اثربخش ــرای س ــاش ب ــن ت ــش اولی ــن پژوه ای

نوآوری هــا و اختراعــات اســت. بــرای ایــن کار پــس از مطالعــه اســناد مرتبــط، مــرور مبانــی نظــری و پیشــینه ارزیابی هــای مشــابه 

در ســایر کشــورها و مصاحبــه بــا مجریــان و خبــرگان، چارچوبــی اولیــه از شــاخص های ســنجش فراهــم شــد و در مرحلــه ســنجش 

ــد. ــر ش ــاخص ها دقیق ت ش
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2- فرآیند و روش مطالعه

رویکــرد تدویــن چارچــوب ارزیابــی اثربخشــی قانــون تکنیکــی و عینــی اســت و از رویه هــای ذهنــی مثــل نظرســنجی پرهیــز شــده 

ــرآورده  ــرای هــدف مشــخصی اعمــال می شــود و ب ــزار سیاســتی ب ــوده اســت کــه هــر اب ــی ایــن ب اســت. منطــق چارچــوب ارزیاب

ــزار  ــر اب ــی اثربخشــی ه ــن رو ارزیاب ــود. از ای ــان هــدف ســنجش ش ــا شــاخص های مناســب هم ــز بایســتی ب ــر هــدف نی ــدن ه ش

سیاســتی پــس از فهــم دقیــق هــدف یــا اهــداف آن ابــزار ممکــن می شــود. از طــرف دیگــر منطــق توالــی در اهــداف نیــز مــد نظــر 

قــرار گرفتــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه مجموعــه ای از چنــد هــدف بــه یــک یــا چنــد هــدف دیگــر منجــر می شــود و بــه همیــن 

ــی  ــنجش اثربخش ــوب س ــکل گیری چارچ ــای ش ــکل 1 مبن ــد. ش ــه می یاب ــی ادام ــن توال ــی ای ــدف نهای ــه ه ــیدن ب ــا رس ــب ت ترتی

ــی اهــداف نشــان می دهــد. ــه منطــق توال ــا توجــه ب )چارچــوب ابزار-اهداف-شــاخص( در ایــن گــزارش را ب

شکل 1. طراحی چارچوب سنجش اثربخشی

البتــه در اســناد مربــوط به نــدرت بــه هــدف هــر ابــزار تصریــح شــده اســت، امــا به واســطه مصاحبــه بــا تدوین کننــدگان و مجریــان 

ــع  ــکل 2 مناب ــد. ش ــخص ش ــا مش ــا ابزاره ــا ب ــاط آن ه ــایی و ارتب ــداف شناس ــی از اه ــل توجه ــش قاب ــش بخ ــن پژوه ــون در ای قان

ــزار- اهــداف-  شــاخص را نشــان می دهــد. ــه چارچــوب اب ــرای رســیدن ب جمــع آوری و تحلیــل داده هــا ب

شاخص های سنجش اثربخشی

ظهور 
منافع 

اجتماعی

ابزارهای سیاستی

بهبود 
منابع 

شرکت

افزایش کمی 
و کیفی 
خروجی 
شرکت

بهبود 
فرآیند 
داخلی 
شرکت

افزایش 
دستاوردهای 

شرکت
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در مرحلــه بعــد بــر اســاس چارچــوب اولیــه و بر مبنــای اطاعات 

ــنجش  ــورد س ــده و م ــر ش ــاخص ها دقیق ت ــی ش ــود، برخ موج

ــر،  ــای زی ــن گــزارش اثربخشــی حمایت ه ــد. در ای ــرار گرفتن ق

ــه خــود ســنجش  ــا شــاخص های مختلــف مختــص ب هرکــدام ب

شــده اند:

حمایت های مبتنی بر ابزارهای مالیاتی( 1

حمایت از نیروی انسانی دانش بنیان( 2

حمایت های معطوف به رویه های حسابداری و مالی( 3

حمایت های صادراتی( 4

حمایت های گمرکی( 5

حمایت از استقرار شرکت ها( 6

نتایج مجموعه حمایت ها( 7

بــا توجــه بــه اینکــه بــرای ظهــور اثــرات هــر حمایــت بــه 

گذشــت زمــان نیــاز اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه داده هــای در 

دســترس، داده هــای مربــوط بــه ســال های مختلــف جمــع آوری 

و تحلیــل شــده اســت. بیشــتر داده هــای مــورد اســتفاده در ایــن 

ــد. ــا 1395 بوده ان ــال های 1393 ت ــه س ــوط ب ــزارش مرب گ

شکل 2. منابع تدوین شاخص های ارزیابی

شناسائی 
اهداف و 
شاخص ها

مطالعه مستندات قانونی و 
مقرراتی داخلی )قانون، آئین 

نامه و سایر اسناد مرتبط(

مرور مبانی نظری )رویکرد 
مراحل چرخه عمر، رویکرد 

عدم تقارن اطاعات، ...(

مصاحبه با 
مسئوالن 
حمایت ها

بررسی 
گزارش های 

ارزیابی داخلی 
)SBIR و خارجی 

STTR، برنامه ژاپن،
)....    
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3- چارچوب نظری اولیه

ــد  ــداف م ــتی و اه ــای سیاس ــه ابزاره ــور خاص ــدول 1 به ط ج

نظــر آن هــا، و شــاخص های متناظــر بــا اهــداف شناسایی شــده را 

کــه از مســتندات داخلــی، ادبیــات نظــری، بررســی ارزیابی هــای 

صــورت گرفتــه در برنامه هــای ســایر کشــورها و در نهایــت 

جلســات هم اندیشــی اســتخراج شــده اند، نشــان می دهــد.

جدول 1. چارچوب اهداف-برنامه-شاخص برای حمایت های معطوف به شرکت های دانش بنیان

برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

افزایش منابع 
شرکت های 

دانش بنیان

افزایش دسترسی به 
منابع مالی دولتی

میزان و حجم سرمایه گذاری دولتی در 
شرکت

نسبت سرمایه دولتی به کل حقوق صاحبان 
سهام

میزان و حجم وام دریافت شده از بانک ها و 
صندوق های دولتی

برنامه 71 )تسهیات صندوق توسعه ملی( 
و برنامه های 12 تا 48 )تسهیات صندوق 
نوآوری و شکوفایی(، برنامه 7 )با گرفتن 

مجوز( نسبت بدهی به دولت به کل دارایی ها

تسهیل دسترسی 
به منابع بخش 

خصوصی

میزان وام دریافت شده از بانک ها و 
صندوق های غیردولتی

ضمانت نامه های صندوق های غیردولتی 
پژوهش و فناوری

 درصد شرکت های دانش بنیان دریافت کننده 
وام
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

افزایش منابع 
شرکت های 

دانش بنیان

* پذیرش در بورس و فرابورس
* میزان عرضه سهام اولیه

* میزان تأمین سرمایه از بخش خصوصی 
به واسطه برنامه

برنامه 68 )جذب سرمایه برای طرح های 
دانش بنیان از طریق فن بازار(، برنامه 69 

)حمایت از ورود شرکت ها به بورس(

هزینه های شناسایی و جذب نیروی انسانی کاهش هزینه ها
دانشی

55 و 56 )تسهیات سربازی کارکنان 
شرکت های دانش بنیان(، برنامه های 73 تا 77 

)تأمین نیروی انسانی کارآمد(
برنامه 92 )جذب نیروی انسانی بازرگانی(هزینه جبران خدمت نیروی انسانی دانشی

* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی 
دانش بنیان به کل معافیت ها

* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل 
هزینه های مالیات

* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل 
هزینه ها

* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به سود

برنامه 1 )معافیت های مالیاتی ماده 3 قانون(، 
برنامه 2 )معافیت مالیاتی ماده 9 قانون( و 

برنامه 4 )معافیت مالیات بر حقوق کارکنان 
پارک های علم و فناوری(

برنامه های 61 و 62 )ترویج فعالیت های هزینه تبلیغات
دانش بنیان(

برنامه 63 )معرفی محصوالت دانش بنیان در هزینه های دسترسی به اطاعات
پورتال فن بازار(

نسبت کاهش در هزینه تولید به کل 
هزینه های عملیاتی

برنامه 10 )ورود موقت( و برنامه 106 
)آزمون های عملکردی محصول(، برنامه 60 

)کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی 
شهرک های صنعتی(

ضمانت نامه های صندوق های غیردولتی میزان هزینه های مبادله
پژوهش و فناوری، برنامه 11 )فعاالن مجاز 

اقتصادی(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

افزایش منابع 
شرکت های 

دانش بنیان

ضمانت نامه های صندوق های غیردولتی هزینه تأمین مالی
پژوهش و فناوری

نسبت کاهش در هزینه های گمرکی به کل 
هزینه های عملیاتی

برنامه های 8 تا 11 )معافیت ها و تسهیات 
گمرکی(

کاهش هزینه های جرائم به نسبت کل 
هزینه های غیرعملیاتی

برنامه شماره 3 )مشاوره های مالیاتی و 
حسابداری(، برنامه شماره 9 )مشاوره 

امور گمرکی(، برنامه 100 )مشاوره های 
کاربردی(، مشاوره های بیمه ای و برنامه 
50 )بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی 

کارفرمایان خوش حساب تا تاریخ معین(

کاهش هزینه بیمه به نسبت کل هزینه های 
غیرعملیاتی

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

برنامه 6 )استقرار دفاتر شرکت ها در هزینه استقرار
کاربری های مسکونی(، برنامه 60 

)کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی 
شهرک های صنعتی(

کاهش هزینه پشتیبانی از تولید به نسبت کل 
هزینه های عملیاتی

برنامه 98 )تخفیف نرم افزارهای حسابداری(، 
برنامه 99 )خدمات شبکه آزمایشگاهی 

فناوری راهبردی(، برنامه 5 )مشوق 
حسابرسی مالی(، برنامه های 104 تا 109 

)برنامه توسعه کسب وکار شرکت های 
دانش بنیان(، برنامه حمایت از صادرات 

)بخشی(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

بهبود فرایندهای 
شرکت های 

دانش بنیان

برخورداری از 
زیرساخت های 

آموزشی و 
اطاع رسانی

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

خدمت

مشاوره ها و آموزش های حضوری، 
نشست های پرسش و پاسخ.

افزایش معرفی، 
حفظ، کیفیت و 

استفاده از شاغان 
دانش بنیان

حفظ )ترک( و استخدام )معادل با تمام وقت( 
افراد خبره

برنامه 55 )تسهیات نظام وظیفه برای افراد 
فعال در شرکت ها(، برنامه 56 )شرکت های 

همکار دفاعی(، برنامه 73 تا 77 )تأمین 
نیروی انسانی کارآمد(، برنامه 92 )جذب 

نیروی انسانی بازرگانی(

تعداد شاغان با تحصیات باال در 
شرکت های دانش بنیان

سطح دستمزد شاغان شرکت های دانش بنیان

تجهیز کارگاه و 
آزمایشگاه

برنامه 110 )توسعه بازار تجهیزات و اکتساب/ انتقال خطوط تولید جدید
ماشین آالت صنعتی(، برنامه معافیت مالیاتی 

)تعهدنامه(، گمرکی )تجهیزات آزمایشگاهی 
و ماشین آالت خط تولید(

برنامه های شماره 12 تا 18 )تسهیات 
صندوق نوآوری و شکوفایی(

* نسبت جاری و آنی )دارایی جاری به بدهی بهبود سامت مالی
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 های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

بهبود فرایندهای 
شرکت های 

دانش بنیان

افزایش شفافیت مالی 
و مالیاتی

برنامه 97 )کمک هزینه خدمات حسابداری(، دارا بودن دفاتر رسمی ثبت
برنامه 98 )تخفیف نرم افزارهای حسابداری(، 

برنامه 5 )مشوق حسابرسی مالی(

درصد شرکت های حسابرسی شده از کل 
شرکت های غیرموظف )زیر یک میلیارد 

درآمد(

افزایش هزینه کرد 
دانش بنیان

نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به سایر 
هزینه کردها

برنامه 1 )معافیت های مالیاتی ماده 3 قانون(، 
برنامه 2 )معافیت مالیاتی ماده 9 قانون( و 

برنامه 4 )معافیت مالیات بر حقوق کارکنان 
پارک های علم و فناوری(، برنامه 78 

)استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های 
اجرایی(، بند س ماده 132 قانون رفع موانع 

تولید
برنامه شماره 12 )ثبت اختراع(

برنامه شماره 8 )معافیت از حقوق گمرکی، 
عوارض و سود بازرگانی(

میزان رشد در هزینه کرد تحقیق و توسعه

* نسبت هزینه محصوالت دانش بنیان )تجمیع 
تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید( به 

کل هزینه ها
* نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی به کل 

هزینه محصوالت دانش بنیان

پشتیبانی از تحقیق و 
توسعه

نسبت کاهش هزینه آزمایشگاه از کل 
هزینه ها

برنامه 99 )خدمات شبکه آزمایشگاهی 
فناوری راهبردی(

توانمندسازی و 
یادگیری

تعداد ایده های نوآورانه ارائه شده از سوی 
کارکنان دانشي
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

میزان رضایت کارکنان دانشي از شرایط 
شغلي و محیط کاري

مشاوره های مدیریتی

آموزش های حضوری، نشست های پرسش تعداد نفر-ساعت آموزشی
و پاسخ.

آموزش های حضوری، نشست های پرسش تعداد گواهینامه های آموزشی کسب شده
و پاسخ.

میزان حضور در مجامع و شبکه هاي علمي، 
فناوري و تجاري مرتبط مانند انجمن ها، 

شبکه ها، نمایشگاه هاي مرتبط

برنامه 108 )نمایشگاه های تخصصی 
و منتخب داخلی(، برنامه 88 )پاویون 

محصوالت دانش بنیان(

برنامه 106 )آزمون های عملکردی محصول(ریسک فنیکاهش ریسک

برنامه 24 )لیزینگ و استصناع(ریسک بازار

برنامه های 25 تا 29 )تسهیل دریافت ریسک دسترسی به منابع مالی
ضمانت نامه از بانک ها(

کاهش عدم تقارن 
اطاعات و افزایش 

اعتماد بین شرکت و 
سایرین )منابع تأمین 

مالی، مشتریان، ...(

برنامه های 25 تا 29 )تسهیل دریافت ارزیابی ریسک از طرف سرمایه گذاران
ضمانت نامه از بانک ها(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

میزان تأمین سرمایه از بخش خصوصی 
به واسطه برنامه

برنامه 69 )حمایت از ورود شرکت ها به 
بورس(، فستیوال های فن بازار

برنامه 69 )حمایت از ورود شرکت ها به میزان عرضه سهام اولیه
بورس(

تعداد دسترسی به پروژه های بخش خصوصی 
و بازار به واسطه برنامه

برنامه 64 )نشست های بهره برداری از توان 
داخل(، برنامه 65 )رفع نیازهای فناورانه 

صنایع بزرگ(، برنامه 66 )بازاریابی 
تخصصی محصوالت دانش بنیان(

اخذ استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با 
محصوالت

برنامه 86 )اخذ گواهینامه ها و مجوزهای 
بین المللی(

اخذ گواهینامه ها و تقدیرنامه از مشتریان یا 
سازمان های حمایت از مصرف کننده

رضایت مشتریان از نوآوری، کیفیت و سطح 
فناوري موجود در محصوالت و خدمات

رضایت مشتریان از کیفیت پشتیباني ها و 
خدمات ارائه شده پس از فروش

نسبت شرکت هایی که درخواست برای 
استقرارشان پذیرفته شده و منتقل شده اند به 

کل شرکت هایی که از معاونت علمی معرفی 
دریافت کرده اند.

افزایش خروجی 
شرکت های 

دانش بنیان

کمیت و کیفیت 
دستیابی به فناوری

برنامه 104 )ثبت پتنت، عامت تجاری و تعداد اختراعات ثبت شده
طرح صنعتی(

گمرکی )مهندسی معکوس(،
برنامه 12 )ثبت اختراع(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

قراردادهای تحقیق و توسعه با بخش های 
دولتی و خصوصی

برنامه 78 )استفاده از بودجه های پژوهشی 
دستگاه های اجرائی(

* جوایز علمي و فناورانه ملي و بین المللي )به 
تفکیک داخلي و بین المللي(

* تعداد فناوري هاي محصول و فرآیند توسعه 
داده شده )در سطح ملي و بین المللي(

* تعداد فناوری های جدید یا ارتقا یافته تولید

تعداد و حجم قراردادهاي انتقال و همکاري 
تحقیقاتي و فناوري )به داخل و به بیرون(

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

تعداد و حجم پروژه هاي تحقیقاتي و فناوري 
انجام شده

کمیت و کیفیت 
نوآوری

* تعداد و روند نوآوري هاي تدریجی در 
محصوالت و فرآیندها )در سطح شرکت، 

بازار داخلي و بازار بین المللي(
* تعداد و روند نوآوري هاي ریشه ای در 

توسعه و ارائه محصوالت و فرآیندهاي 
جدید )در سطح شرکت، بازار داخلي و بازار 

بین المللي(
* تعداد توسعه محصول جدید

برنامه 1 )معافیت های مالیاتی ماده 3 قانون(، 
برنامه 2 )معافیت مالیاتی ماده 9 قانون( و 

برنامه 4 )معافیت مالیات بر حقوق کارکنان 
پارک های علم و فناوری( و برنامه های 8 تا 

11 )معافیت ها و تسهیات گمرکی(

افزایش 
دستاوردهای 
شرکت های 

دانش بنیان

افزایش تولید، 
بهره وری

بهره وری

برنامه 77 )جذب منابع انسانی و تیم سازی(بهره وری نیروی کار
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

* بهره وری عوامل کلی
* حجم تولیدات شرکت
* تنوع تولیدات شرکت

افزایش درآمد و 
سود

* گردش دارایی ها )خالص فروش به کل 
دارایی ها(

ROI بازده سرمایه گذاری *
* حاشیه سود )سود تقسیم بر فروش(

برنامه 1 )معافیت های مالیاتی ماده 3 قانون(، 
برنامه 2 )معافیت مالیاتی ماده 9 قانون( و 

برنامه 4 )معافیت مالیات بر حقوق کارکنان 
پارک های علم و فناوری( و برنامه های 8 

تا 11 )معافیت ها و تسهیات گمرکی(، 
برنامه های 12 تا 48 )تسهیات صندوق 

نوآوری و شکوفایی(
* نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
* ارزش افزوده )در واحد پول ملی(

* افزایش در ارزش شرکت

توسعه و افزایش سهم 
بازار

تعداد و میزان پروژه های دولتی و خصوصی 
انجام شده به واسطه برنامه

* تعداد و روند پروژه هاي تحقیقاتي و 
فناوري تجاري شده نسبت به کل پروژه ها

* تعداد اختراعات تجاری شده
* فروش محصوالت و خدمات جدید 

دانش بنیان
* فروش محصوالت و خدمات جدید 

دانش بنیان نوآورانه
* فروش حداقل معادل مبلغ تأمین مالی شده 

تحت برنامه
* حجم معامات )گردش مالی(

* تعداد مشتریان
* قراردادهای لیسانس فناوری

* سهم فعالیت هاي دانش بنیان از درآمد
* سهم محصوالت نوآورانه از کل فروش و 

درآمد شرکت

برنامه 14 )تجاری سازی( و برنامه 33 
)خدمات تجاری سازی(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

 میزان و روند صادرات محصوالت 
دانش بنیان

برنامه های 38 تا 43 حمایت از صادرات 
محصوالت دانش بنیان )ذیل صندوق 

نوآوری و شکوفایی(، برنامه های 80 تا 96 
)ذیل بخش حمایت از صادرات و تبادل 

فناوری( * سهم صادرات در کل فروش
* احتمال شروع صادرات

* ارزش صادرات
* سهم صادرات در کل تولید

* تعداد کشورهای مقصد در صادرات
* سهم بازارهای خارجی

اثر کوتاه مدت بر 
توسعه کشور

افزایش جذابیت و 
گرایش به کارآفرینی 

دانش بنیان

* دانشمندان متمایل شده به فعالیت های 
کارآفرینی دانش بنیان

* تعداد درخواست برای دریافت حمایت
* تعداد درخواست برای دانش بنیان شدن به 

کل شرکت های ثبت شده در کشور

برنامه های 57 تا 59 )شرکت های دانش بنیان 
و دانشگاه ها(

افزایش نسبت بقاء 
شرکت ها

* تعداد شرکت های دانش بنیان منحل نشده 
از کل شرکت های تأسیس شده

* نسبت شرکت هایی که در فرایند ارزیابی 
مجدد دانش بنیان نشده اند به کل شرکت های 

ارزیابی شده
* شرکت های منتقل شده از مرحله نوپایی به 

تولید و ...

رفع نیاز سازمان های 
دولتی

برنامه 65 )رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ 
)خاص دولتی ها نیست((

51 )نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران )یارانه به دولتی ها داده 

می شود((
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

افزایش شفافیت مالی 
و مالیاتی

برنامه 97 )کمک هزینه خدمات حسابداری(، 
برنامه 98 )تخفیف نرم افزارهای حسابداری(، 

برنامه 5 )مشوق حسابرسی مالی(

افزایش اثربخشی 
بودجه های دولتی

برنامه 78 )استفاده از بودجه های پژوهشی 
دستگاه های اجرایی(

تسهیل فضای 
کسب وکار

فرایند تأسیس و راه اندازی شرکت

برنامه 7 )جواز تأسیس و پروانه بهره برداری فرایند )تعداد( اخذ مجوزهای بهره برداری
در محدوده شهرهای بزرگ(

شرایط استخدام و اخراج نیروی کار

برنامه 104 )ثبت پتنت، عامت تجاری و ثبت مالکیت
طرح صنعتی(

اخذ اعتبار

برنامه 11 )فعاالن مجاز اقتصادی(حمایت از سرمایه گذاران

پرداخت مالیات

برنامه 11 )فعاالن مجاز اقتصادی(تجارت برون مرزی

اجرای قراردادها

انحال یک فعالیت

بهبود نگرش مردم 
نسبت به ارزش دانش 

و فناوری

برنامه 62 )ترویج فعالیت شرکت ها در 
رسانه ها(

تشویق سرریز و 
شبکه سازی دانش و 

فناوری

تعداد پروژه های مشترک شرکت با 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

برنامه 57 تا 59 )شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه ها(
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برنامه های متناظر این شاخصشاخص های سنجش تحقق هدفهدفهدف كالن

افزایش ارتباط 
صنعت و دانشگاه

تسهیل همپایی
افزایش رقابت پذیری

برنامه 63 تا 68 )فن بازار ملی ایران(پیوند عرضه و تقاضا

اثر بلندمدت 
)کاهش مسائل 

عمومی(

رجوع شود به بخش افزایش معرفی، حفظ، کیفیت و استفاده از شاغان دانش بنیان.اشتغال

توسعه و کاهش 
شکاف فناورانه 
مناطق )محروم(

* تعداد شرکت های موجود در گروه هدف 
که از برنامه استفاده کرده اند.

* درصد ارائه منابع مالی و مشاوره ای به 
شرکت های موجود در گروه هدف

* تنوع دریافت کنندگان منابع مالی و 
مشاوره ای

* سهم تولید دانش بنیان در تولید ناخالص 
داخلی

برخی حمایت های صندوق

جلوگیری از 
مهاجرت نخبگان

55 و 56 )تسهیات سربازی کارکنان تعداد فارغ التحصیان مهاجرت کرده
شرکت های دانش بنیان(، 73 تا 77 )تأمین 

نیروی انسانی کارآمد(، برنامه بنیاد نخبگان 
)بازگشت نخبگان(

* حفظ محیط زیست 
و منابع طبیعی

* افزایش کارایی 
انرژی و حرکت به 

سمت سیستم های 
انرژی پایدار

* بهبود سامت، 
امنیت، رفاه، 
خوشبختی و 

شادکامی
* بهبود عرضه امن و 

کافی غذا

سهم حمایت های ارائه شده به شرکت ها و 
فناوری های مرتبط با چالش های اجتماعی از 

کل حمایت های ارائه شده

مجموع حمایت ها
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4-1- معافیت مالیاتی

این حمایت ها به طور عمده در سه برنامه متجلی شده اند:

• برنامه شماره 1: معافیت های مالیاتی ماده 3 قانون1	

• برنامه شماره 2: معافیت مالیاتی ماده 9 قانون	

• ــان 	 ــوق کارکن ــر حق ــات ب ــت مالی ــماره 4: معافی ــه ش برنام

پارک هــای علــم و فنــاوری

حمایت های فوق با دو هدف اصلی ارائه شده اند:

1( کمــک بــه تقویــت بنیــه مالــی شــرکت ها از طریــق کاهــش 

هزینه هــا

ــه  ــات ب ــه مالی ــی در هزین ــع حاصــل از صرفه جوئ ــال مناب 2( انتق

هزینه کــرد تحقیــق و توســعه و فعالیت هــای دانش بنیــان

شاخص های ناظر بر این اهداف عبارت اند از:

1( نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 

دانش بنیــان بــه کل هزینه هــای مالیاتــی شــرکت

2( نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 

دانش بنیــان بــه کل هزینه هــای شــرکت

3( نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 

دانش بنیــان بــه ســود شــرکت

4( نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 

دانش بنیــان بــه کل معافیت هــای مالیاتــی شــرکت

5( نســبت معافیــت و بخشــودگی مالیاتــی مرتبــط بــا فعالیت هــای 

دانش بنیــان  فعالیت هــای  هزینه هــای  کل  بــه  دانش بنیــان 

شــرکت

ــا توســعه محصــوالت  6( میــزان ارتبــاط معافیت هــای مالیاتــی ب

ــد از آن ــال های بع ــد در س جدی

4- ارزیابی شاخص ها

1  شماره برنامه ها بر اساس ترتیب آن ها در دفترچه »110 برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان« منتشر شده توسط معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور 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?page-
idnotfound
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 سال 1395سال 1394سال 1393

0.12720.05860.0817نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیت های دانش بنیان به سود برای تمامی شرکت ها

0.18190.15450.1168نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیت های دانش بنیان به سود برای شرکت های سودآور

0.16960.13490.1117نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکت ها بر مجموع سودآوری آن ها

نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیت های دانش بنیان به هزینه های دانش بنیان برای 
شرکت هایی با هزینه مثبت

0.04430.04500.0486

نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکت ها از محل فعالیت های دانش بنیان به مجموع 
هزینه های دانش بنیان آن ها

0.04980.02910.0428

0.96570.97130.9528نسبت معافیت مالیاتی از محل فعالیت های دانش بنیان به کل معافیت های مالیاتی شرکت ها

نسبت مجموع معافیت مالیاتی شرکت ها از محل فعالیت های دانش بنیان به کل معافیت های 
تمامی شرکت ها

0.83680.88080.8778

جدول 2. بررسی شاخص های اثربخشی معافیت های مالیاتی

جدول 3. نسبت شرکت های دارای محصول جدید با توجه به استفاده و عدم استفاده از معافیت های مالیاتی

مجموععدم استفاده از معافیت مالیاتی سال 94استفاده از معافیت مالیاتی سال 94

231033دارای محصول جدید در سال 95 و 96
568245813فاقد محصول جدید در سال 95 و 96

591255846مجموع
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4-2- حمایت از نیروی انسانی دانش بنیان

این حمایت ها در چند برنامه ارائه شده اند:

• تســهیات ســربازی کارکنــان شــرکت های دانش بنیــان 	

مشــتمل بــر برنامــه 55 )تســهیات نظــام وظیفــه بــرای افــراد فعال 

ــی( ــکار دفاع ــرکت های هم ــه 56 )ش ــرکت ها( و برنام در ش

• برنامه های 73 تا 77 )تأمین نیروی انسانی کارآمد(	

• برنامه 92 )جذب نیروی انسانی بازرگانی(	

و عموماً با دو هدف صورت گرفته اند:

1( کاهــش هزینــه شناســایی، جــذب و جبــران خدمــت نیــروی 

دانشــی

2( افزایش تعداد شاغان دانش بنیان

شاخص های مربوط به اهداف فوق عبارت اند از:

از این رو شاخص های زیر پیشنهاد می شوند:

• نســبت صرفه جوئــی در هزینــه منابــع انســانی از محــل 	

حمایت هــای دانش بنیــان بــه کل هزینه هــای نیــروی انســانی

• نســبت صرفه جوئــی در هزینــه منابــع انســانی از محــل 	

ــان ــروی انســانی دانش بنی ــه نی ــه هزین ــان ب حمایت هــای دانش بنی

• نســبت تعــداد نیــروی انســانی حمایت شــده بــه کل نیــروی 	

انســانی شــرکت

• نســبت تعــداد نیــروی انســانی حمایت شــده بــه تعــداد 	

شــرکت دانش بنیــان  انســانی  نیــروی 

جدول 4. بررسی اثربخشی شاخص های مربوط به حمایت از نیروی 
انسانی

جنبه هــای  بــه  معطــوف  حمایت هــای   -3-4

مالــی و  حســابداری 

ــه  ایــن حمایت هــا به طــور عمــده از طریــق ســه برنامــه زیــر ارائ

شــده اند:

• برنامه 97: کمک هزینه خدمات حسابداری	

• برنامه 98: تخفیف نرم افزارهای حسابداری	

• برنامه 5: مشوق حسابرسی مالی	

هــدف از ایــن حمایت هــا کمــک بــه بهبــود فرایندهــای مالــی و 

شــفافیت آن هاســت. در ایــن راســتا، ابتــدا داشــتن دفاتــر رســمی 

شــفافیت  عنصــر  ابتدایی تریــن  به عنــوان  حســابداری  ثبــت 

ــدن  ــع ش ــی واق ــت حسابرس ــی و تح ــای مال ــت فراینده و کفی

به عنــوان یــک عنصــر شــفافیت مالــی مــد نظــر قــرار می گیــرد. 

شاخص نسبت نیروی انسانی تحت حمایت به کل 
نیروی انسانی شرکت

0.12406

نسبت مجموع تعداد کارکنان تحت حمایت کل 
شرکت ها به مجموع کارکنان کل شرکت ها

0.034
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ــود: ــنهاد می ش ــر پیش ــاخص زی ــن رو دو ش از ای

نســبت شــرکت های حسابرســی شــده از کل شــرکت هایی ( 1

کــه موظــف بــه حسابرســی نبوده انــد.

از ( 2 ثبــت  رســمی  دفاتــر  دارای  شــرکت های  نســبت 

شــرکت هایی کــه تحــت حمایت هــای حســابداری و مالــی 

گرفته انــد. قــرار 

ــده از  ــی ش ــرکت های حسابرس ــبت ش ــاخص نس ــف. ش ــدول 5 ال ج

کل شــرکت های غیرموظــف )5931(

جــدول 5 ب. شــاخص نســبت شــرکت های حسابرســی شــده از 
کل شــرکت های غیرموظــف

4-4- حمایت های صادراتی

حمایت هــای صادراتــی در انــواع مختلفــی مثــل آمــوزش و 

ــتاندارد و  ــت اس ــادرات، دریاف ــی ص ــی آمادگ ــاوره، ارزیاب مش

ــون،  ــگاه و پاوی ــرکت در نمایش ــی، ش ــی صنعت ــوز، طراح مج

هیئــت تجــاری و تهیــه ابزارهــای تبلیغاتــی ارائــه می شــوند. ایــن 

ــد: ــه بودهان ــته برنام ــت دو دس ــاً تح ــا عمدت حمایت ه

• صــادرات 	 از  حمایــت  بــرای   43 تــا   38 برنامه هــای 

صنــدوق  حمایت هــای  ذیــل  کــه  دانش بنیــان  محصــوالت 

شــدهاند. تعریــف  شــکوفایی  و  نــوآوری 

• برنامه هــای 80 تــا 96 کــه ذیــل حمایت هــای معاونــت 	

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای صــادرات و تبــادل 

ــدهاند. ــخص ش ــاوری مش فن

حمایت هــای صادراتــی بــا هــدف توســعه ســهم بــازار خارجــی 

هزینه هــای  کاهــش  طرفــی  از  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــاخص های زی  ــوند. ش ــه می ش ــرکت ها ارائ ــن ش ــی ای بازاریاب

ــد از: ــداف عبارت ان ــن اه ــی ای ــرای بررس ب

کل ( 1 بــه  حمایت شــده  صادراتــی  هزینه هــای  نســبت 

دانش بنیــان هزینه هــای 

احتمال شروع صادرات و ارتباط آن با نوع حمایت های ( 2

24تعداد شرکت حسابرسی شده غیرموظف

943تعداد کل شرکت های غیرموظف

نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل 
شرکت های غیرموظف

%2.5

8تعداد شرکت حسابرسی شده غیرموظف

431تعداد کل شرکت های غیرموظف

نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل 
شرکت های غیرموظف

%1.8
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صادراتی دریافت شده

حمایت هــای ( 3 نــوع  بــا  آن  ارتبــاط  و  صــادرات  رونــد 

دریافت شــده صادراتــی 

تعــداد کشــورهای مقصــد صــادرات و ارتبــاط آن بــا نــوع ( 4

حمایت هــای صادراتــی دریافت شــده

جدول 6. توصیف آماری انواع حمایت های صادراتی ارائه شده در سال های مختلف

1393139413951396نوع حمایت

7386022پاویون و نمایشگاه

1163721استاندارد و مجوز

05060257آموزش

0166131تهیه ابزارهای تبلیغاتی
B2B018812

0538660مشاوره صادرات

0172723هیئت تجاری

0464طراحی صنعتی

001240ارزیابی آمادگی صادرات

00912مشاوره تبادل

0100تحلیل پتنت

0021ثبت عامت تجاری

0010تحقیقات بازار

0005جذب نیروی انسانی
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شاخص
حمایت های صادراتی

سال 93
حمایت های صادراتی

سال 94
حمایت های صادراتی

سال 95
دریافت كنندگان حمایت 

در هر دو سال 94 و 95

تعداد شرکت های 
دریافت کننده حمایت

813033963

نسبت حمایت به 
هزینه های دانش بنیان 

شرکت های 
دریافت کننده حمایت

 6درصد5.6 درصد7 درصد-

تعداد شرکت های 
دریافت کننده حمایت 
که شروع به صادرات 

کرده اند )در سال 
دریافت حمایت  وبعد 

از آن(

فقط 1 شرکت در سال 
94 شروع صادرات 

داشته است.

7 شرکت:

4 شرکت در سال 94

1 شرکت در سال 95

2 شرکت در سه ماهه اول 
سال 96

11 شرکت

9 شرکت در سال 95

4 شرکت در سه ماهه 
اول سال 96

7.9 درصد3.2 درصد5.3 درصد12.5 درصدشاخص شروع صادرات

روند مشخصی برای روند صادرات
صادرات وجود ندارد.

93 به 94: کاهش

7 شرکت افزایشی

8 شرکت کاهش

94 به 95: افزایش

8 شرکت افزایشی

5 شرکت کاهش

94 به 95: افزایش

23 شرکت افزایشی

11 شرکت کاهشی

روند نامشابه در سال های 
مختلف

رابطه بین میزان حمایت 
و روند صادرات

روندی برای صادرات 
وجود ندارد.

7 درصد برای تغییر 
صادرات از 93 به 94

4 درصد برای تغییر 
صادرات از 94 به 95

در حدود 7 درصد 
برای تغییر صادرات از 

94 به 95

نامشابه در سال های مختلف

جدول 7. حمایت های صادراتی ارائه شده در سال های مختلف
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4-5- حمایت های گمركی

واردات  از  حمایــت  برنامه هــای  شــامل  حمایت هــا  ایــن 

تولیــد، ورود  تجهیــزات آزمایشــگاهی، ماشــین آالت خــط 

محصــول فناورانــه بــرای مهندســی معکــوس، تحقیــق و توســعه 

ــتند  ــوت هس ــه و پایل ــد نمون ــد در ح ــه، و تولی ــاخت نمون و س

و عمدتــاً در حمایت هــای ذیــل قانــون و به طــور دقیق تــر در 

متمرکــز شــده اند: زیــر  برنامه هــای 

• برنامــه شــماره 8: معافیــت از حقــوق گمرکــی، عــوارض و 	

ســود بازرگانــی

• برنامه شماره 9: مشاوره امور گمرکی	

• برنامه شماره 10: ورود موقت	

• برنامه شماره 11: فعاالن مجاز اقتصادی	

هزینه هــای  کاهــش  طرفــی  از  حمایت هــا  ایــن  از  هــدف 

دانش بنیــان و از طــرف دیگــر تأثیــر بــر کمیــت و کیفیــت 

فنــاوری، نــوآوری و تولیــد و در نهایــت افزایــش فــروش و 

ســودآوری اســت. بــرای ارزیابــی اثربخشــی ایــن حمایت هــا از 

شــاخص های زیــر می تــوان اســتفاده کــرد:

کل  بــه  حمایت شــده  گمرکــی  هزینه هــای  نســبت   )1

دانش بنیــان هزینه هــای 

2( میــزان رابطــه حمایت هــای گمرکــی بــا ارائــه محصــول 

نامشخص )به علت اثربخش ترین حمایت ها
عدم وجود تعداد کافی 
شرکت های صادرکننده(

نامشخص، به دلیل:

- استفاده از ترکیبی از 
حمایت ها

- توزیع نسبتاً یکنواخت 
انواع حمایت ها در میان 

شرکت های شروع کننده و 
غیر شروع کننده صادرات، 
و همچنین بین شرکت های 
دارای صادرات افزایشی و 

کاهشی

مشابه با حمایت های 
سال 94

مشابه با حمایت های سال 
94
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حمایــت  ســه  بــرای  خــاص  )به طــور  جدیــد  دانش بنیــان 

ــق و توســعه و  ــرای تحقی ــات ب مهندســی معکــوس، کاال و قطع

ســاخت نمونــه، تولیــد در حــد نمونــه و پایلــوت(

3( میزان رابطه حمایت های گمرکی با رشد فروش

4( میزان رابطه حمایت های گمرکی با رشد حاشیه سود

حمایت های گمركی 95حمایت های گمركی 94شاخص ها

نسبت حمایت گمرکی به 
0.040.01هزینه های دانش بنیان

همبستگی کمی 30%تعداد محصول جدید

همبستگی کیفی %24

نیم درصد افزایش احتمال عرضه محصول جدید به ازای افزایش 
یک میلیون تومان در حمایت های گمرکی

میانگین تعداد محصول جدید در گروه دریافت کننده حمایت 1.5 
برابر گروه محروم از حمایت

تعداد شرکت های دارای محصول جدید در گروه دریافت کننده 
حمایت 2.5 برابر گروه محروم از حمایت

جدول 8 الف. جمع بندی ارزیابی اثربخشی حمایت های گمرکی )1(
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جدول 8 ب. جمع بندی ارزیابی اثربخشی حمایت های گمرکی )2(

حمایت های گمركی 95حمایت های گمركی 94شاخص ها

میانگین رشد فروش در رشد فروش
شرکت های دریافت کننده 

حمایت

1.4 )از 93 به 94(

8 شرکت افزایش فروش )73 درصد(

3 شرکت کاهش فروش )27 درصد(

2.15 )از 94 به 95(

12 شرکت افزایش فروش )63 درصد(

7 شرکت کاهش فروش )37 درصد(

2.1

13 شرکت افزایش فروش

7 شرکت کاهش فروش

میانگین رشد فروش در شرکت های محروم از حمایت

0.79 )از 93 به 94(

2 شرکت افزایش فروش )67 درصد(

1 شرکت کاهش فروش )33 درصد(

1.006 )از 94 به 95(

5 شرکت افزایش فروش )50 درصد(

5 شرکت کاهش فروش )50 درصد(

1.5

3 شرکت افزایش فروش

2 شرکت کاهش فروش

آیا بین میزان حمایت و 
میزان رشد فروش رابطه ای 

وجود دارد؟

از 93 به 94 ناچیز.

از 94 به 95 برابر با 29 درصد

11 درصد

آیا بین نوع حمایت و 
افزایش فروش رابطه ای 

مشاهده می شود؟

غیر معنی دار اما ماشین آالت خط تولید و خیر
تولید در حد نمونه و پایلوت اثربخش ترند
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حمایت های گمركی 95حمایت های گمركی 94شاخص ها

رشد حاشیه 
سود

میانگین رشد حاشیه سود در 
شرکت های دریافت کننده 

حمایت

1.2 )از 93 به 94(

6 شرکت افزایش حاشیه سود )60 درصد(

4 شرکت کاهش حاشیه سود )40 درصد(

1.03 )از 94 به 95(

8 شرکت حاشیه سود افزایشی )50 
درصد(

8 شرکت حاشیه سود کاهشی )50 درصد(

58 درصد

7 شرکت افزایش حاشیه سود

13 شرکت کاهش حاشیه سود

میانگین رشد حاشیه سود 
در شرکت های محروم از 

حمایت

0.86 )از 93 به 94(

2 شرکت کاهش فروش )100 درصد(

1.23 )از 94 به 95(

4 شرکت افزایش فروش )45 درصد(

5 شرکت کاهش فروش )55 درصد(

67 درصد

1 شرکت افزایش حاشیه سود

2 شرکت کاهش حاشیه سود

آیا بین میزان حمایت و 
میزان رشد حاشیه سود 

رابطه ای وجود دارد؟

از 93 به 94 جزئی

از 94 به 95 برابر 24 درصد

11 درصد

آیا بین نوع حمایت و 
افزایش حاشیه سود رابطه ای 

مشاهده می شود؟

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

دارند.
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4-6- حمایت از استقرار شركت ها

این حمایت ها در دو برنامه اعمال شده اند:

• کاربریهــای 	 در  شــرکت ها  دفاتــر  اســتقرار   :6 برنامــه 

نی مســکو

• ــی 	 ــذاری اراض ــدی واگ ــت نق ــش پرداخ ــه 60: کاه برنام

صنعتــی شــهرک های 

جدول 9. تعداد شرکت های واردشده به فرایند حمایت از استقرار به 
تفکیک مراحل مختلف

تعدادمرحله از فرایند حمایت

55دریافت جواز تأسیس/ پروانه بهره برداری

ــت از  ــازمان حفاظ ــت و س ــا وزارت صم ــل ب تعام
یســت 56محیط ز

ــه وزارت صمــت و  ارســال نامــه معرفــی شــرکت ب
ــت ــت محیط زیس ــازمان حفاظ 3س

1ارسال مستندات برای دبیرخانه

4شروع بررسی در دبیرخانه

3ارجاع

ــرای  ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــاع ب ارج
ــن رده 3تعیی

13ورود شرکت به فرایند تمدید

6استعام وزارت صنعت- تکمیل ثبت نام
ــه  ــل انصــراف از دریافــت جــواز و پروان ــه دلی رد ب

1بهره بــرداری

31رد به دلیل عدم استقرار در مکان مناسب

رد بــه دلیــل عــدم تأییــد در فراینــد ارزیابــی مجــدد 
26یــا عــدم کســب شــرایط الزم

202جمع

4-7- یــک ارزیابــی كلــی از اثربخشــی )تمایــل بــه 

ــدن( ــان ش دانش بنی

نتیجــه مجموعــه  اهــداف عمومــی کــه می توانــد  از  یکــی 

بــه  شــرکت ها  تمایــل  باشــد،  شــده  ارائــه  حمایت هــای 

ــه  ــتیابی ب ــزان دس ــبه می ــرای محاس ــت. ب ــدن اس ــان ش دانش بنی

ایــن هــدف تعــداد خالــص درخواســت بــرای دانش بنیــان شــدن 

ــرای  ــد به عنــوان شــاخص مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ ب می توان

ــت: ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــاخص زی ــوع از ش ــن موض ــی ای بررس

• نســبت تعــداد درخواســت بــرای دانش بنیــان شــدن بــه کل 	

ــور ــده در کش ــرکت های ثبت ش ش
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5- نتیجه گیری

نســبت  می دهــد  نشــان  نتایــج  مالیاتــی  حمایــت  مــورد  در 

ــا  ــد ت ــن 6 درص ــرکت ها بی ــود ش ــه س ــی ب ــای مالیات معافیت ه

ــی  ــد کاهش ــال 95 رون ــا س ــال 93 ت ــت و از س ــد اس 18 درص

ــان  ــه هزینه هــای دانش بنی ــن معافیــت ب داشــته اســت1. نســبت ای

ــد  ــدود 4.5 درص ــت و در ح ــال ثاب ــه س ــر س ــرکت ها در ه ش

ــی کــه  ــای مالیات ــه کل معافیت ه ــت ب ــن معافی اســت. نســبت ای

شــرکت ها از آن هــا برخــوردار می شــوند تقریبــاً بــرای هــر 

ســه ســال ثابــت و حــدوداً 96 درصــد اســت. همچنیــن ارتبــاط 

بیــن اســتفاده از ایــن معافیــت و توســعه محصــول جدیــد ناچیــز و 

غیــر معنــادار اســت. بنابرایــن اگرچــه ایــن ابــزار سیاســتی از جنبه 

1  بر اساس روش های محاسباتی متفاوت برای سال 93 در بازه %12 
تا 18%، برای سال 94 در بازه 6% تا 15% درصد و برای سال 95 در 

بازه 8% تا 11% بوده است.

کاهــش هزینه هــا بخصــوص نســبت بــه ســایر معافیت هــای 

ــود  ــواهدی وج ــا ش ــت ام ــه اس ــل توج ــور قاب ــی در کش مالیات

ــد. ــذار باش ــد اثرگ ــول جدی ــعه محص ــر توس ــه ب ــدارد ک ن

داده هــای  و  مالیاتــی  معافیت هــای  اثربخشــی  خصــوص  در 

ــی  ــش از نیم ــه بی ــد توجــه کــرد ک ــبه آن بای ــه محاس ــوط ب مرب

ــه  ــاً ب ــه عمدت ــد ک ــره نبرده ان ــت به ــن معافی ــرکت ها از ای از ش

علــت عــدم ســودآوری بــوده اســت. بســیاری از شــرکت ها یــا 

واقعــاً ســودآور نیســتند یــا بــر اســاس رویــه مالیاتــی معمــول در 

ــه  ــد و در اظهارنام ــان می کنن ــود را پنه ــودآوری خ ــور، س کش

ــدم  ــابداری و ع ــتباه حس ــت اش ــه عل ــا ب ــد ی ــزارش نمی کنن گ

ــال های اول،  ــه در س ــرمایه و هزین ــح س ــت صحی ــک و ثب تفکی

ایــن  از  نمی تواننــد  نتیجــه  در  و  می شــوند  زیــان ده  ظاهــراً 

ــن دســته  ــرای ای ــه عــدم اســتفاده ب ــد. البت ــت اســتفاده کنن معافی

13931394139513961سال

28182160252714872تعداد درخواست برای دانش بنیان شدن

در دسترس نیست.43206472546110تعداد شرکت های ثبت شده در کشور

نسبت تعداد درخواست برای دانش بنیان شدن به کل 
قابل محاسبه نیست.5.5%3.3%6.5%شرکت های ثبت شده در کشور

جدول 10. شاخص نسبت درخواست برای دانش بنیان شدن به کل شرکت های ثبت شده
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ــکل  ــن ش ــه ای ــا ب ــون نه تنه ــت چ ــوب نیس ــرکت ها نامطل از ش

نیــز مالیــات پرداخــت نمی کننــد بلکــه تعهــد انتقــال ایــن 

ــه  ــد. البت ــز ندارن ــق و توســعه را نی ــای تحقی ــه هزینه ه ــت ب معافی

ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بــه لحــاظ فرایندهــای 

معمــول حســابداری امــکان رهگیــری اینکــه هزینه هــای تحقیــق 

ــر،  ــا خی ــوده ی ــی ب ــای مالیات ــل صرفه جوئی ه ــعه از مح و توس

ــت. ــن اس غیرممک

در خصــوص حمایــت از نیــروی انســانی دانش بنیــان کــه عمدتــاً 

شــامل طــرح نظــام وظیفــه بــوده اســت، تــا انتهــای ســال 1396، 

مجموعــاً 580 نفــر در 367 شــرکت تأییــد شــده اند. نســبت ایــن 

ــد  ــا 8 درص ــن 3 ت ــرکت ها بی ــانی ش ــروی انس ــه کل نی ــراد ب اف

اســت. بــه نظــر می رســد ایــن شــاخص البتــه بــرای شــرکت هایی 

کــه توانســته اند از ایــن حمایــت اســتفاده کننــد نســبتاً اثربخــش 

بــوده اســت. از لحــاظ اثربخشــی در کاهــش هزینه هــا، بــه دلیــل 

عــدم وجــود داده هــا شــواهدی یافــت نشــد.

ــی، شــواهد  در مــورد حمایــت از فرایندهــای حســابداری و مال

نشــان می دهــد سیاســت ســوق دادن شــرکت ها بــه ســمت 

ــواهدی  ــت2 و ش ــوده اس ــش نب ــاً اثربخ ــدن تقریب ــی ش حسابرس
2  نسبت شرکت حسابرسی شده غیرموظف به کل شرکت های 

غیرموظف بین 1.8 تا 2.5 درصد محاسبه شد.

ابتدایی تریــن  بهبــود  در  سیاســت ها  ایــن  اثربخشــی  از  نیــز 

ــر ثبــت حســابداری(  اجــزاء فرایندهــای حســابداری )مثــل دفات

نیــز دیــده نمی شــود.

ــوزش  ــل آم ــف مث ــای مختل ــه گونه ه ــادرات ب ــت از ص حمای

ــتاندارد  ــت اس ــادرات، دریاف ــی ص ــی آمادگ ــاوره، ارزیاب و مش

ــون،  ــی، شــرکت در نمایشــگاه و پاوی و مجــوز، طراحــی صنعت

هیئــت تجــاری و تهیــه ابزارهــای تبلیغاتــی، هم از لحــاظ کاهش 

هزینه هــا و هــم از لحــاظ بهبــود صــادرات نســبتاً اثربخــش بــوده 

دانش بنیــان  هزینه هــای  بــه  ایــن حمایت هــا  نســبت  اســت. 

شــرکت ها تقریبــاً ثابــت و در حــدود 6 درصــد اســت. احتمــال 

شــروع صــادرات از 12.5 درصــد در ســال 93 بــه تقریبــاً 5 

درصــد در ســال 94 و 3 درصــد در ســال 95 کاهــش یافتــه 

ــی  ــرای بررس ــواهدی ب ــت ش ــبات نتوانس ــج محاس ــت. نتای اس

رابطــه ایــن حمایت هــا بــا رونــد صــادرات و همچنیــن تشــخیص 

ــا لحــاظ کــردن  ــه ب ــد. البت ــه نمای ــن حمایت هــا ارائ اثربخش تری

ــا  ــتقل ی ــث مس ــرکت ثال ــط ش ــادرات توس ــل ص ــائلی از قبی مس

ــی  ــرای اثربخش ــده ب ــر محاسبه ش ــاء، مقادی ــدم افش ــته و ع وابس

ــد. ــش یاب ــت افزای ــن اس ــا ممک ــن حمایت ه ای
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ــت  ــن حمای در خصــوص حمایت هــای گمرکــی، اثربخشــی ای

ــت،  ــن حمای ــتفاده کنندگان از ای ــرای اس ــا ب ــش هزینه ه در کاه

ــا از  ــد(؛ ام ــا 4 درص ــدود 1 ت ــت )در ح ــوده اس ــه نب ــل توج قاب

جنبــه بهبــود خروجــی شــرکت ها یــک همبســتگی قابــل توجــه 

را نشــان می دهــد. همچنیــن اثربخشــی ایــن حمایت هــا در رشــد 

فــروش شــرکت ها قابــل توجــه اســت )بــه ترتیــب حــدود 29 و 

ــه  ــه ب ــال های 94 و 95( و البت ــای س ــرای حمایت ه ــد ب 11 درص

ــی  ــده اثربخش ــاهده ش ــوی مش ــه الگ ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس نظ

ایــن حمایت هــا بــا گذشــت زمــان بیشــتر نیــز بشــود. همیــن الگــو 

البتــه بــا شــدت کمتــر بــرای رشــد حاشــیه ســود شــرکت ها نیــز 

ــش  ــه افزای ــوان ب ــت آن را می ت ــه عل ــت3 ک ــاهده اس ــل مش قاب

هزینه هــا در ســال های اول بــرای ســرمایه گذاری های جدیــد 

ــن  ــود ای ــت و بهب ــوع حمای ــن ن ــه بی ــی رابط ــبت داد. بررس نس

شــاخص ها -البتــه نــه بــه صورتــی کامــًا آشــکار- نشــان 

می دهــد ایــن حمایــت در دو بخــش ماشــین آالت خــط تولیــد 

ــد. ــر بوده ان ــوت اثربخش ت ــه و پایل ــد نمون ــد در ح و تولی

در  اســتقرار  بــرای  شــرکت ها  از  حمایــت  خصــوص  در 

صنعتــی  شــهرک های  اراضــی  و  مســکونی  کاربری هــای 
3  برای حمایت های سال های 94 و 95 به ترتیب در حدود 24 و 11 

درصد.

می تــوان گفــت تــاش بــرای اســتقرار ایــن شــرکت ها در 

48.2% از مــوارد کامــًا اثربخــش بــوده اســت و اثربخشــی 

مابقــی مــوارد نیــز بــه علــت زمان بــر بــودن فراینــد، بــا گذشــت 

می شــود. مشــخص  زمــان 

در مجمــوع نســبت تعــداد درخواســت بــرای دانش بنیــان شــدن 

بــه کل شــرکت های ثبت شــده در کشــور تــا حــدودی می توانــد 

ــد به عنــوان شــرکت  نشــان دهــد چقــدر شــرکت ها تمایــل دارن

ــتفاده نماینــد.  ــرش شــوند و از حمایت هــا اس دانش بنیــان پذی

ایــن نســبت بــرای ســال 93 در حــدود 6.5 درصــد، بــرای ســال 

94 برابــر بــا 3.3 درصــد و در ســال 1395 در حــدود 5.5 درصــد 

ــوان به طــور  ــوز نمی ت ــد نوســانی هن ــن رون ــر اســاس ای اســت. ب

قطــع در خصــوص افزایــش یــا کاهــش مقبولیــت مجمــوع ایــن 

سیاســت ها اظهــار نظــر دقیــق ارائــه نمــود.
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6- پیشنهادهای كاربردی

درجــه نامطلــوب بــودن نتایــج اجــرای یــک برنامــه می توانــد بــه 

ســه عامــل کلــی مربــوط شــود: 1( نقــص در برنامــه و طراحــی 

آن، 2( ضعــف در اجــرای برنامــه، 3( عوامــل خــارج از کنتــرل. 

در ادامــه ســعی می شــود بــا توجــه بــه ایــن ســه عامــل، اثربخشــی 

ــه  ــی ارائ ــی و راهکارهای ــنجش، بررس ــورد س ــاِد م ــون از ابع قان

شــود:

معافیــت  ابــزار  اثربخشــی  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور   )1

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

شــرکت ها( و 2( بهبــود تحقیــق و توســعه )از طریــق تعهــد 

انتقــال صرفه جوئــی( بررســی می شــود. متأســفانه بــه دلیــل 

ــر  ــه میس ــن جنب ــق ای ــی دقی ــکان بررس ــابداری ام ــائل حس مس

ــا،  ــته نوپ ــوص در دس ــرکت ها بخص ــیاری از ش ــت. اوالً بس نیس

ــه  ــن جنب ــری ای ــرای پیگی ــه حســابداری شــفافی ب ــان روی آن چن

ــکان  ــت معمــول از لحــاظ حســابداری ام ــاً در حال ــد، ثانی ندارن

رهگیــری هزینه هــا و ارتبــاط دادن آن بــه درآمدهــا وجــود 

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

بهبود منابع شرکت بهبود فرآیند داخلی 
شرکت

افزایش کمی و کیفی 
خروجی شرکت

افزایش دستاورهای 
شرکت
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ــی  ــه معمــول حســابداری مال ــارت دیگــر در روی ــه عب ــدارد. ب ن

مشــخص نمی شــود هــر هزینــه ای از محــل چــه درآمــدی 

ــت  ــابداری مدیری ــتم حس ــه سیس ــر اینک ــت مگ ــده اس تأمین ش

ویــژه ای )مثــل بودجه ریــزی عملیاتــی( در شــرکت وجــود 

داشــته باشــد کــه ایــن اطاعــات را فراهــم نمایــد. بنابرایــن الزم 

ــد  ــه ای م ــتی به گون ــزار سیاس ــی اب ــئله در طراح ــن مس ــت ای اس

ــود. ــم ش ــه دوم فراه ــد جنب ــکان رص ــه ام ــرد ک ــرار گی ــر ق نظ

ــای  ــه در انته ــی ک ــوص آن های ــداف، بخص ــته ای از اه 2( دس

ــی  ــده اند )یعن ــع ش ــق واق ــن تحقی ــوب ای ــی چارچ ــد خط فراین

مســائل اجتماعــی( بــه نظــر نمی رســد، حداقــل به صــورت 

نظــر  مــد  آن  آئین نامه هــای  و  قانــون  تدویــن  در  شــفاف، 

ــق شــاخص های  ــن تحقی ــن رو در ای ــه باشــند و از ای ــرار گرفت ق

ــال  ــرای مث ــدند. ب ــنجش نش ــن و س ــز تدوی ــا نی ــی آن ه اثربخش

ــا اهــداف  ــر توســعه یافته ب پوشــش دادن مناطــق محــروم و کمت

جزئی تــری مثــل ایجــاد اشــتغال یــا کاهــش فقــر. همچنیــن 

ــظ  ــل حف ــائل روز مث ــگان و مس ــرت نخب ــش مهاج ــئله کاه مس

محیط زیســت و منابــع طبیعــی، افزایــش کارایــی انــرژی و 

حرکــت بــه ســمت سیســتم های انــرژی پایــدار، بهبــود ســامت، 

ــن و  ــه ام ــود عرض ــاه، خوشــبختی و شــادکامی، بهب ــت، رف امنی

ــه اهــداف در گزارش هــای  ــی کــه این گون کافــی غــذا. در حال

ــکا  ــا و آمری ــان در اروپ ــی اثربخشــی برنامه هــای دانش بنی ارزیاب

ــرای  ــد و ب ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــه م ــل توج ــی قاب ــا وزن ب

آن هــا شــاخص هایی نیــز تدوین شــده اســت. بــرای مثــال نســبت 

ــامت  ــوزه س ــال در ح ــان فع ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای

اثربخشــی  نشــان دهنده  بــه کل حمایت هــا کــه  انــرژی  یــا 

ــای  ــی به ج ــائل اجتماع ــمت مس ــه س ــا ب ــی حمایت ه جهت ده

توجــه صــرف بــه مســائل تجــاری اســت. پیشــنهاد می شــود ایــن 

ــان و سیاســت گذاران  ــر مــد نظــر مجری دســته از اهــداف بیش ت

قــرار گرفتــه، ابزارهایــی بــرای آن توســعه داده و اجــرا شــود و 

ــود. ــام ش ــا اهتم ــنجش آن ه ــه س ــی ب ــای آت در ارزیابی ه

7- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

1( بــا توجــه بــه انتظــارات باالیــی کــه در جامعــه نســبت 

از  قانــون حمایــت  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  بــه 

ــت  ــاز اس ــت، نی ــده اس ــود آم ــه وج ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

ــرح و  ــان مط ــگان و ذینفع ــع نخب ــق در مجام ــن تحقی ــج ای نتای

ــب  ــای مناس ــه روش ه ــرد و ب ــرار گی ــی ق ــد و ارزیاب ــورد نق م

شــود. اطاع رســانی 



35

ظهــور  و  برنامه هــا  بــودن  تکاملــی  ماهیــت  بــه  نظــر   )2

ــق به صــورت  ــن تحقی ــاز اســت تکــرار ای ــد، نی برنامه هــای جدی

ــای  ــه برنامه ه ــور ارائ ــه فراخ ــا ب ــاله ی ــاله، دوس ادواری )یک س

جدیــد( در دســتور کار قــرار گیــرد به گونــه ای کــه ضمــن 

ــر  ــای معتب ــردآوری داده ه ــا گ ــی، ب ــوب ارزیاب ــل چارچ تکمی

بــه ســنجش شــاخص ها اهتمــام نمایــد. عــاوه بــر ایــن ســنجش 

دوره ای شــاخص های قبلــی نیــز بــرای مقایســه هــر دوره بــا 

ــد اجــرای قانــون مفیــد  ــر رون دوره هــای قبــل و نظــارت بهتــر ب

ــن  ــر گرفت ــرای در نظ ــنهاد ب ــه پیش ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی اس

اهــداف اجتماعــی و در دســتور کار قــرار گرفتــن آن هــا، 

ــد در  ــز می توان ــداف نی ــن اه ــنجش ای ــاخص های س ــن ش تدوی

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــده م آین

بــرای ســنجش و  بــه داده هــای دقیــق و مرتبــط  دسترســی 

ــل شــاخص ها بســیار ضــروری هســتند. الزم اســت  ــاً تحلی نهایت

ســازوکار های تعاملــی بــا دســتگاه های مختلــف در جهــت 

دســتیابی بــه اطاعــات معتبــر برقــرار شــود. بــرای مثــال تعامــل 

بــا دســتگاه مالیاتــی کشــور و اخــذ اظهارنامه هــا و ...

نتایــج تحقیــق حاضــر بــا رویکــردی کمــی و تکیــه بــر ســنجش 

شــاخص های اثربخشــی، تنهــا نشــان دهنده درجــه مطلوبیــت 

ــزار سیاســتی اســت امــا گویــای علــل مطلــوب یــا  نتایــج هــر اب

نامطلــوب بــودن آن هــا نیســت. الزم اســت پژوهشــی بــا رویکــرد 

کیفــی، مبتنــی بــر مصاحبــه بــا شــرکت ها و مجریــان، به منظــور 

علت یابــی و شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ظهــور ایــن نتایــج 

انجــام شــود.
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