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مقاله پژوهشی
ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در ایران
سید محمدحسین

شجاعی1

استادیار گروه سیاست نوآوری و آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فناوری
جلیل غریبی
پژوهشگر همکار گروه سیاست نوآوری و آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فناوری
سید محمد صاحبکار خراسانی
استادیار گروه سیاست نوآوری و آیندهپژوهی پژوهشکده مطالعات فناوری
(تاریخ دریافت - 99/8/3 :تاریخ پذیرش)99/11/28 :
چکیده
چرخه سیاست بدون ارزیابی سیاستها کامل نمیشود .بیش از هشت سال ( )1391-1399از اجرایی شدن
سیاستها و برنامههای حمایت از شرکتهای دانشبنیان ذیل قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» میگذرد و زمان آن رسیده است که خروجیها و دستاوردهای این سیاستها
مورد ارزیابی قرار گیرد .از آنجا که در زمان تدوین و تصویب قانون به بیان دقیق و قابل سنجش اهداف و معیارهای
دستیابی به آنها کمتوجهی شده است ،شاخصهای شفافی برای ارزیابی سیاستهای ذیل این قانون وجود ندارد.
در این مطالعه سعی شده است با مطالعه مبانی نظری ،تجارب سایر کشورها و برگزاری جلسات هماندیشی،
مجموعهای از شاخصهای مربوط به برنامههای حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان تدوین شود .در گام
بعد پس از جمعآوری و آمادهسازی دادهها ،برخی از مهمترین این شاخصها محاسبه و اثربخشی برنامهها ارزیابی
گردید .نتایج نشان می دهد ابزارهای سیاستی تسهیل امور گمرکی بیشترین اثر و ابزارهای معطوف به نیروهای
انسانی ،استقرار و بهبود رویههای حسابداری کمترین اثر را داشتهاند .رصد اثر حمایتهای مالیاتی در افزایش
فعالیتهای تحقیق و توسعه دشوار است اما در کاهش هزینههای شرکتها ،به نسبت سایر معافیتهای مالیاتی قابل
توجه بوده است.
واژگان کلیدی :ارزیابی سیاست ،قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،شاخص ،اثربخشی ،ارزیابی پسینی.
 Email: Shojaei@tsi.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
توسعه فناورانه و رسیدن به اقتصاد دانشبنیان در ایران ،حداقل از قانون برنامه
پنجساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور تاکنون (برنامه ششم توسعه)
مورد توجه دولت بوده است .تدابیر مختلفی برای توسعه فناورانه کشور از سطوح کالن
گرفته تا اجرایی و از قوانین و مقررات گرفته تا نهادسازی تدوین و تصویب شدهاند .برای مثال
میتوان به ابالغ سیاستهای کلی علم و فناوری کشور ،تدوین سند نقشه جامع علمی کشور،
قانون سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
حمایت از کاالی ایرانی ،آغاز به کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تاسیس
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در سراسر کشور اشاره کرد (رجوع شود به
( ;Goodarzi, Rezaalizadeh, & Gharibi, 2017گودرزی ،رضاعلیزاده ،غریبی ،و محسنی،
 .))1393یکی از مهمترین این برنامهها ،قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» (به اختصار قانون دانشبنیان) است که از زمان تدوین تا
اجرا مورد توجه جدی جامعه و خبرگان قرار گرفته و رویکردهای طرفدارانه و منتقدانه مختلفی
نسبت به آن وجود داشته است .این قانون ،بهعنوان اصلیترین برنامه حمایت از نوآوری فناورانه
در کشور ،در آبانماه  1389به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای اجرا به دولت وقت
ابالغ شد .هرچند ،مباحثات و منازعات کنشگران مختلف موجب شد اجرای عملیاتی قانون
–که منوط به تصویب آییننامه اجرایی آن بود -تا آبانماه  1391به تاخیر بیافتد .این برنامه هم
از نظر وسعت جامعه هدف و هم از نظر دامنه موضوعات وابسته ،قابل توجه و در کشور کمنظیر
است .در کنار لزوم تخصیص منابع مالی قابل توجه برای اجرای قانون ،تدوین آئیننامهها و
دستورالعملهای مختلف و تعامل مستقیم یا غیرمستقیم بخشهای متعدد بدنه اداری و علمی
کشور با موضوعات این قانون ،حساسیت آن را دوچندان کرده و لزوم ارزیابی قانون را به خوبی
آشکار ساخته است .عالوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت ،نتایج این ارزیابی میتواند برای
اصالح برنامههای فعلی یا تدوین سیاستها ،راهبردها و برنامههای جدید مثمر ثمر باشد و البته
بیش از هر مخاطب دیگری ،تدوینکننده و مجری قانون را منتفع نماید .برای مثال این ارزیابی
در نقش یک بازخورد عینی میتواند به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تعدد حمایتها و از
طرفی منابع مالی محدود دولت و برنامه ،چه حوزههایی اثربخشترند ،اولویت دارند و بهتر است
مجری به آنها بیشتر توجه نماید .تا پایان سال  ،1396بیش از بیستهزار شرکت وارد فرایندهای
ارزیابی شده و حدود سههزار و پانصد شرکت ،بهعنوان شرکت دانشبنیان ،مشمول حمایتهای
این برنامه شدند .تعداد شرکتهای دانش بنیان تا پایان بهمن ماه  1399به بیش از پنجهزار و
هفتصد عدد رسیده است .به این ترتیب به نظر میرسد زمان مناسبی برای ارزیابی اثربخشی
قانون فرارسیده است .پژوهش حاضر به این سوال اصلی میپردازد که برنامههای حمایتی ذیل
قانون دانشبنیان تا چه حد اثربخش بودهاند؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است دو سوال فرعی
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پاسخ داده شوند )1 :اهداف برنامههای حمایتی چه بودهاند؟ و  )2شاخصهای ارزیابی اهداف
(شاخصهای اثربخشی) برنامههای حمایتی چه باید باشند؟ الزم به ذکر است در این مقاله ،هم
ابزارهای ذیل قانون مد نظر قرار گرفتهاند و هم سایر ابزارهای حمایتی که به فراخور نیاز طراحی
و توسط مرکز شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شدهاند.
مجموع این حمایتها تحت عنوان کتابچه صد و ده حمایت از شرکتها و موسسات دانش
بنیان 2منتشر شده است .از این مجموعه ،در مقاله حاضر ،با توجه محدودیت دسترسی به دادهها،
حوزههای مالیات ،گمرک ،استقرار ،صادرات ،نظام وظیفه و رویههای حسابداری ،پوشش داده
شدهاند و حوزههای فعالی مثل بیمه ،تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی ،توسعه بازار ،و
بورس و فرابورس مدنظر قرار نگرفتهاند .در بخش دوم مقاله ،جهت تدوین شاخصهای ارزیابی،
مبانی نظری و پیشنه مطالعاتی ابزارهای حمایتی و اهداف معطوف با آنها مرور شده است .در
بخش سوم ،رویکرد و روش پژوهش حاضر و فنون جمعآوری و تحلیل دادهها تشریح شده
است .در بخش چهارم مقاله نیز سعی شده است خالصهای از حجم زیاد محاسبات آماری به
شکلی گویا ارایه شود .در بخش انتهایی مقاله نیز به بحث درباره یافتههای کمی و تفسیر و
تشریح آن ،نتیجهگیری و ارایه پیشنهادهایی برای سیاستگذاران پرداخته شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سیاست عمومی مجموعهای از اقدامات نسبتاً ثابت ،پایدار و هدفمند دولت به قصد حل
معضالت یا دغدغههای عمومی جامعه است ( .)Anderson, 2011ارزیابی بخشی از
فرایند /چرخه سیاست است که به نهادهای اداری کمک میکند سیاستهای خود را بهطور
دائمی بازنگری کرده و بهبود بخشند .به عالوه ،گزارشهای حاصل از ارزیابی سیاست ،شفافیت
سیاستها و اقدامات دولت و پاسخگویی آن را بیشتر میکند (سلطانی و طباطبائیان1398 ،؛
طباطبائیان ،فاتح راد ،شجاعی ،و سلطانزاده .)1391 ،ارزیابی سیاست را میتوان با رویکردهای
مختلفی مانند هدف ارزیابی ،زمان انجام ارزیابی ،طبیعت مداخله ،سطح اطمینان مورد نیاز ،میزان
حساسیت الزم نسبت به بسترهای سیاست و عوامل زمینهای ،منابع و زمان مورد نیاز ،و مخاطبان
و کاربران ارزیابی دستهبندی کرد ( .)NONIE, 2008هر ارزیابی سیاست با رویکرد خاصی انجام
میشود که بر اساس آن روش طراحی ،فرآیند اجرا و ویژگیهای کیفی ارزیابی تعیین میگردد
( .)Alkin, 2004; Stufflebeam, 2000از نظر هدف ،ارزیابی کارایی نسبت خروجیها به
ورودیها را میسنجد؛ ارزیابی اثربخشی ارتباط میان اهداف و دستاوردهای سیاست را
اندازهگیری میکند؛ ارزیابی سودمندی نسبت بین اثرات سیاست و مسائل اولیهای که سیاست بر
اساس آنها پیشنهاد شده است را بررسی مینماید و ارزیابی تناسب ارتباط میان نیازها و مسائل
موجود و اهداف تعیینشده برای سیاست را ارزیابی میکند (شکل .)1
2 - Http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&pageid=15059
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شکل  -1اهداف ارزیابی سیاست (طباطبائیان و همکاران.)1391 ،

از نظر زمان ،ارزیابی پیش از اجرا (ارزیابی آیندهنگر یا پیشینی) در زمان تدوین سیاست
صورت میگیرد و در آن منطق و دالیل توجیهی سیاست بررسی میشود و زمان و میزان تحقق
نتایج برآورد میگردد ( .)Funnell & Rogers, 2011ارزیابی حین اجرا (ارزیابی پیادهسازی)،
نظارتی است که در زمان اجرای سیاست بهطور مستمر و مرحلهای انجام میشود تا با اعالم
هشدار سریع به مجریان ،اصالحات الزم حین اجرای سیاست را ممکن سازد .ارزیابی پس از
اجرا (ارزیابی گذشتهنگر یا پسینی) پس از اتمام اجرای سیاست انجام میشود و خروجیهای
بالفصل ،پیامدها و اثرات سیاست را بررسی میکند .قضاوت در مورد کارآمدی سیاست در تحقق
اهداف از کارکردهای این نوع ارزیابی است ( .)Miles, Cunningham, Cox, & Malik, 2006از
آنجا که پژوهش حاضر یک ارزیابی اثربخشی پسینی است ،الزم است ابتدا اهداف سیاستهای
به کار گرفته شده برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان مشخص شود .اهداف سیاستهای
حمایت از شرکتهای دانشبنیان در پژوهشهای پیشین در دو بخش قابل دستهبندی است.
بخش نخست پژوهشهایی هستند که اهداف را نه برای یک ابزار سیاستی خاص ،بلکه برای
مجموعه ابزارهای سیاستی حمایت از شرکتهای دانشبنیان بیان می کنند .در برخی از این
پژوهشها تولید ،جابجایی ،3انتقال ،4اشاعه 5و بهکارگیری دانش بهعنوان اهداف عمومی حمایت
ذکر شده است ( .)Etzkowitz, 2008; Freeman, 1987; Lundvall, 2010; OECD, 1996در
سطح کالن ،برخورد با شکست بازار در زمینههایی مانند سطح ناکافی هزینهکرد تحقیق و توسعه
در کسبوکارهای بخش خصوصی و کاهش عدم تقارن اطالعات ( Hall, 2002; Hall & Lerner,
)2010; Reid, Kamburow, Cunningham, Edler, & Simmonds, 2012؛ تجاریسازی نتایج
پژوهشها در شرکتهای زایشی و نوآور برای افزایش اثرات اجتماعی-اقتصادی بودجههای
3 - Transmission
4 - Transfer
5 - Diffusion
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دولتی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی ()Reid et al., 2012؛ تشویق کارآفرینی
( ،)Lundström & Stevenson, 2002; Reid et al., 2012تسهیل شکلگیری کسبوکارهای
جدید و کمک به آنها در فرایند دسترسی به منابع مالی ،فناوری ،بازار وLundström & ( ...
 )Stevenson, 2002; Reid et al., 2012و رفع موانع ( Ghazinoory, Mirzaei, & Ghazinoori,
 )2009از اهداف حمایت از شرکتهای دانشبنیان شمرده شدهاند .در سطح میانه ،هدف از این
حمایتها بهبود رقابتپذیری و افزایش بهرهوری شرکتها ( ،)Reid et al., 2012تشویق سرریز
فناوری و تحریک نوآوری فناورانه ( )Lerner & Kegler, 2000است و در نهایت در سطح خرد،
توانمندسازی شرکت ها ،ارتقای ظرفیت خلق ،انتقال و جذب دانش و باال بردن سطح یادگیری
آنها ( )Bikar et al., 2005; Ghazinoory et al., 2009مورد نظر است .بخش دومِ پژوهشها،
هدف یک ابزار سیاستی خاص را معرفی میکنند .برای مثال افزایش هزینهکرد تحقیق و توسعه
بهعنوان هدف سیاستی برای مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه ،انواع گرنتهای تحقیق و
توسعه ،صندوق های تحقیق و توسعه ،ضمانت سهام ،مشارکت در هزینه تحقیق و توسعه با
شرکتهای خصوصی و خرید دولتی عنوان شده است ( & Alic, 1999; Furman, Porter,
 ;Stern, 2002نصیری و ردائی .)1398 ،انواع ابزارهای خرید دولتی نوآوری مانند خرید عمومی،
خرید پیشتجاری ،خرید راهبردی ،خرید کاتالیزوری و همچنین ابزارهای تضمین خرید نوآوری،
ایجاد بازارهای پیشرو ،یارانه و مشوق مالیاتی خرید نوآوری و تنظیم استانداردها همگی در
راستای هدف تحریک و افزایش تقاضا برای نوآوری طراحی و اجرا میشوند
( ;Edler, 2010; Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2012محسنی کیاسری و همکاران،
 .)1397هدفِ بهبود چارچوبهای نوآوری با ابزارهایی مانند تنظیمگری دولتی و
استانداردگذاری دنبال میشود ( .)Edler, Cunningham, & Gök, 2016هدف سیاستهای
شبکهسازی ،خوشهسازی ،حمایت و تشویق همکاریهای فناوری و نوآوری و تأسیس پارکهای
فناوری ،در کنار هم قرار دادن توانمندیهای مکمل با رویکرد نظاممند به نوآوری است
( .)Edler et al., 2016; Ghazinoory, Amiri, Ghazinoori, & Alizadeh, 2019در راستای بهبود
دسترسی به منابع و تحریک سرمایهگذاری در نوآوری ،از ابزارهای مالی و مالیاتی ،حمایت از
سرمایهگذاری ریسکپذیر و فرشتگان کسبوکار ،ابزارهای کاهش ریسک و ارائه ضمانت وام
و سهام ،بازار سهام جدید و وامهای کوچک استفاده میشود ( ;Furman et al., 2002
 ;Lundström & Stevenson, 2002; Soete et al., 2002قاضینوری و قاضینوری.)1392 ،
خدمات و مشاورههای فنی ،تشویق کارآفرینی و حمایت از همکاریها در نظام نوآوری نیز
ابزارهایی هستند که برای تسهیل دسترسی به تخصصهای مورد نیاز به کار گرفته میشوند
( .)Edler et al., 2016در نهایت برخی از پژوهشها یا اسناد سیاستی به اهداف عمیقتر به
کارگیری ابزارهای سیاستی اشاره کردهاند .برای نمونه در برنامه اسبیر 6آمریکا هدف زیرین
)6 - Small Business Innovation Research (SBIR
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تجاریسازی دستاوردهای تحقیق و توسعه ،تسریع و تشویق مشارکت در نوآوری و کارآفرینی
توسط بخشهای محرومتر اقتصادی و اجتماعی جامعه عنوان شده است ( .)Gaster, 2017در
برنامه افق  2020اتحادیه اروپا 7اثرات (بلندمدت) سیاستهای پژوهش و نوآوری به سه دسته
تقسیم شده است )1( :اثرات علمی ،شامل شایستگی علمی جهانی ،هماهنگی و یکپارچهسازی
فعالیتها و شکلگیری زمینههای علمی جدید؛ ( )2اثرات نوآوری/اقتصادی ،شامل توانمندی
باالتر نوآوری ،اشاعه نوآوری در اقتصاد و رهبری فناورانه و تقویت رقابتپذیری؛ ( )3اثرات
اجتماعی ،شامل مشارکت بیشتر پژوهش و نوآوری در رفع چالشهای اجتماعی ،ارتقای نقش
جهانی اتحادیه اروپا در هدایت مباحثات بینالمللی پیرامون چالشهای اجتماعی و افزایش
پذیرش اجتماعی راهحلهای علمی و نوآورانه ( .)European Commission, 2017پس از تعیین
اهداف سیاست ،گام بعدی در ارزیابی اثربخشی سیاستها طراحی شاخصهای مناسب برای
این اهداف است .پژوهشهای پیشین شاخصهای مختلفی را برای ارزیابی سیاستها و
برنامههای حمایت از شرکتهای دانشبنیان پیشنهاد نمودهاند .به دلیل تنوع باالی شاخصها و
تناظر هر شاخص با اهداف مختلف ،در این مقاله از رویکرد ورودی-فرایند -خروجی
( )International Organization for Standardization, 2015برای ارائه شاخصها مرورشده در
پیشینه پژوهش استفاده میشود.
الف) شاخصهای ورودی
سرمایهگذاری و هزینهکرد تحقیق و توسعه ( Chen, Wu, & Lin, 2006; Grilo & Santos,
)2015; Lu, Shen, Ting, & Wang, 2010; Monck, 1988؛ تعداد پروژههای تحقیق و توسعه
()Lu et al., 2010؛ شدت تحقیق و توسعه داخلی ()Huergo & Moreno, 2017؛ درصد افزایش
در شدت تحقیق و توسعه ()Garcia & Mohnen, 2010; Wallsten, 2000؛ انجامدهندگان تحقیق
و توسعه (به تفکیک داخلی و خارجی)؛ درصد نیروی انسانی تحقیق و توسعه
()Huergo & Moreno, 2017؛ میزان /نرخ رشد استخدام ( ;Inoue & Yamaguchi, 2017
)Lerner, 1996; NASEM, 2016؛ تعداد کارمندان متخصص ( Chen et al., 2006; Lu et al.,
)2010; Monck, 1988؛ هزینههای حقوق و دستمزد کارکنان دانشی ()Grilo & Santos, 2015؛
داراییهای شرکت ()Lu et al., 2010؛ دسترسی به سرمایه ( National Research Council,
)2009؛ و سرمایه کاری (.)Chen et al., 2006

7 - Horizon 2020: EU's 8th Framework Programme for Research and Innovation
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ب) شاخصهای فرایند
همکاریهای فناورانه ()Huergo & Moreno, 2017؛ تولید و خدمات با فناوری سطح متوسط
و باال ()Huergo & Moreno, 2017؛ انتقال دانش از دانشگاهها به بخش خصوصی ( Siegel,
.)Wessner, Binks, & Lockett, 2003
ج) شاخصهای خروجی
تعداد شرکتهای فناور جدید ()NASEM, 2016؛ میزان فروش ( ;Chen et al., 2006
)Lerner, 1996; Lu et al., 2010; NASEM, 2016; National Research Council, 2009؛ نرخ
رشد فروش ( & Inoue & Yamaguchi, 2017; Lerner, 2000; Oakey, 2013; Walter, Auer,
)Ritter, 2006؛ فروش به نسبت تعداد کارمندان ،مشتریان و محصوالت ( Grilo & Santos,
)2015؛ نرخ بازگشت سرمایه ()Lu et al., 2010؛ میزان صادرات ( Liu & Rammer, 2016; Lu
)et al., 2010؛ رشد اشتغال ()Lerner, 2000؛ تعداد اختراعات ثبتشده (Czarnitzki & Lopes-
 )Bento, 2013; Inoue & Yamaguchi, 2017; Lu et al., 2010; Monck, 1988و سایر
داراییهای فکری ()NASEM, 2016; National Research Council, 2009؛ تعداد اختراعات
ثبتشده استفادهشده ()Chen et al., 2006؛ عملکرد شرکتها ( Czarnitzki & Lopes-Bento,
)2013؛ درصد افزایش در فروش محصوالت جدید ()Garcia & Mohnen, 2010؛ تعداد
نوآوریهای فناورانه ()Huergo & Moreno, 2017; Monck, 1988؛ شدت نوآوری
()Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013؛ میزان نوآوری فرایندی و نوآوری محصول ( & Liu
)Rammer, 2016؛ موفقیت تجاریسازی ( Archibald & Finifter, 2003; Audretsch,
)Weigand, & Weigand, 2000; Link & Scott, 2010؛ و تعداد کسبوکارهای تحت مالکیت
زنان ،گروههای محروم اجتماعی و اقتصادی و مناطق جغرافیایی کم برخوردار (.)Gaster, 2017

روش پژوهش
پژوهشهای ارزیابی گونهای از پژوهشهای کاربردی هستند ( .)Clarke, 1999پژوهش
حاضر یک ارزیابی اثربخشی پسینی است که در جمعآوری و تحلیل دادهها از روشی عینی
به دور از رویههای ذهنی مثل نظرسنجی -استفاده کرده است .برای آغاز فرایند ارزیابی ابتدافهرست حمایتهای ارائه شده به شرکتهای داشنبنیان تهیه شد .منبع گردآوری این دادهها،
کتابچه صد و ده حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان ،منتشر شده توسط معاونت علمی
و فناوری رئیسجمهور ،بوده است .بر اساس امکان دسترسی به دادههای با کیفیت و گذشت
زمان منطقی از اجرایی شدن برنامههای حمایتی ،در نهایت چهار مورد از ابزارهای سیاستی برای
ارزیابی انتخاب شدند .در گام بعد ،برای ارزیابی اثربخشی الزم است اهداف این سیاستهای
حمایتی روشن شود .طبعا اولین منبع برای درک اهداف هر سیاست ،متن سیاست و مستندات
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مرتبط با آن است .لیکن اهداف سیاستهای مورد مطالعه بهطور کامل در متن قانون دانشبنیان
و مستندات پشتیبان آن ذکر نشده و موارد بیانشده در مستندات قانونیِ کلی و فاقد جزئیات دقیق
هستند .بنابراین ،در این پژوهش عالوه بر بررسی این مستندات ،از مطالعات اسنادی شامل مرور
پژوهشهای پیشین و بررسی برخی برنامههای حمایتی سایر کشورها و مصاحبه با تدوینکنندگان
و مجریان برنامههای حمایتی ذیل قانون دانشبنیان برای استخراج اهداف قابل تصور برای هریک
از ابزارهای سیاستی استفاده شده است .برای تأیید شاخصهای طراحیشده و بررسی اعتبار
نتایج نیز از میزگرد خبرگان بهره گرفته شده است .فرایند پژوهش در شکل  2مشاهده میشود.

شکل  - 2فرایند پژوهش.

مصاحبه شوندگان از میان تدوینکنندگان عملیاتی ابزارها و مجریان این ابزارها در حوزههای
مالیات ،گمرک ،استقرار ،صادرات ،نظام وظیفه و رویههای حسابداری بودهاند .در مجموع با
ریاست وقت و هشت نفر از مدیران و کارشناسان مرکز شرکتهای دانشبنیان ،حداقل یک
مصاحبه انفرادی انجام شده است .جزئیات مصاحبهها در جدول  7قابل مشاهده است .مصاحبهها
بهصورت باز انجام شده و طی آن سعی شده است نیازهای مطرحشده از سوی متقاضیان و
اهدافی که برای ابزارهای سیاستی مد نظر بوده است مورد کنکاش قرار گیرد .محتوای جلسات
مصاحبه بهصورت صوتی مستند شده و پس از جلسه توسط تیم تحقیق بهصورت متنی پیادهسازی
شده و مورد تحلیل قرار گرفته است .اهداف استخراج شده از هر مصاحبه در جلسه بعد با همان
مصاحبهشونده مرور ،صحتسنجی و جمعبندی شده است .در نهایت ،نتایج تحلیل محتوای همه
مصاحبهها نیز در چهار پنل مشترک با حضور همه مصاحبهشوندگان مورد بحث قرار گرفت و
جزئیات رویهها و اهداف معطوف به ابزارها به تأیید پنل رسید.
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جدول  - 7اطالعات مصاحبههای انجامشده برای پژوهش
مصاحبهشونده

تحصیالت

تخصص

مدت مصاحبه

رئیس مرکز

دکتری

سیاست علم و فناوری

 7جلسه –  15ساعت

معاون مرکز

دکتری

سیاست علم و فناوری

 5جلسه –  9ساعت

مسئول حمایتهای مالیاتی

کارشناسی ارشد

حسابداری

 2جلسه –  4ساعت

مسئول حمایتهای حسابداری و حسابرسی

کارشناسی ارشد

حسابداری

 2جلسه –  3ساعت

مسئول حمایتهای گمرکی

کارشناسی ارشد

مدیریت

 2جلسه –  4ساعت

مسئول حمایت از استقرار

کارشناسی ارشد

مدیریت

 2جلسه –  3ساعت

مسئول حمایت از صادرات

کارشناسی ارشد

مدیریت

 3جلسه –  7ساعت

مسئول نظام وظیفه

کارشناسی ارشد

مدیریت

 3جلسه –  5ساعت

پس از تدوین چارچوب مفهومی پژوهش ،برخی شاخصها دقیقتر شده و مورد سنجش
قرار گرفتند .بخش عمده دادههای مورد استفاده در این گزارش مربوط به سالهای  1393تا
 1396بودهاند .دادهها از اظهارنامه مالیاتی شرکتها ،سامانه ثبت اطالعات شرکتهای دانشبنیان،
گزارشهای ارزیابی کارگزاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سامانه سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور 8به دست آمده است .فنون تحلیل دادهها برای هر ابزار حمایتی با توجه
به شاخصها و دادههای در دسترس متفاوت بوده است .این فنون در جدول  8تشریح شده
است.
جدول  - 8فنون تحلیل دادهها برای هر یک از ابزارهای سیاستی
فنون تحلیل

ابزار سیاستی
مالیاتی

موضوع ارزیابی

توضیحات

نسبت معافیت مالیاتی به دیگر متغیرهای
مرتبط (مانند هزینه شرکت)
 -نسبت صرفهجویی هزینه نیروی انسانی

توصیف آماری
اندازههای

نیروی انسانی

به دیگر متغیرهای مرتبط
 -نسبت تعداد نیروی انسانی حمایتشده

مرکزی و

به دیگر متغیرهای مرتبط

پراکندگی

نسبت هزینههای صادراتی حمایتشده به

صادارتی
گمرکی

و اندازههای
کای اسکوئر

مشاهدات حول مرکز دادهها
 -توصیف تغییرات دادهها

دیگر متغیرهای مرتبط
نسبت هزینههای گمرکی حمایتشده به
دیگر متغیرهای مرتبط

جدول توافقی
مالیاتی

 -توصیف و تلخیص توزیعی از

ارتباط معافیتها با توسعه محصول جدید

 کای اسکوئر :تعیین رابطه بین دومتغیر ردهای

8 - Http://agahi.ssaa.ir/Design/SearchAdvertisement.aspx
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جدول توافقی

مالیاتی

ارتباط معافیتها با توسعه محصول جدید

و ضریب
همبستگی

 اسپیرمن :میزان همبستگی رابطهارتباط حمایتها با روند صادرات

صادارتی

میان دو متغیر ترتیبی

اسپیرمن
شاخصهای

رگرسیون لجستیک :تخمین احتمال

همبستگی،

افزایش محصول جدید بهازای یک

رگرسیون
لجستیک و

گمرکی

ارتباط حمایتها با توسعه محصول جدید

آزمون تفاوت
میانگینها (تی
غیر وابسته)

واحد افزایش حمایت
تی غیر وابسته :مقایسه میانگین دو
جامعه مستقل و تصمیمگیری در
مورد تفاوت آماری آنها

برای سایر شاخصها که موضوعیت توصیف یا استنباط آماری نداشتهاند ،صرفا شاخص
مربوطه محاسبه شده است .از آنجا که دادههای پژوهش از منابع مستند جمعآوری شدهاند ،نتایج
با قبول محدودیتهای ناظر بر هر منبع داده -از اعتبار الزم برخوردار است؛ با این حال ایننتایج برای تایید اعتبار در چند جلسه با حضور مجریان سیاست مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب مفهومی ارزیابی اثربخشی در این پژوهش دارای دو بُعد است .بُعد نخست برآمده
از ماهیت هر سیاست است .سیاست از تعامالت بین نهادهای گوناگون برای رسیدن به اهدافی
خاص از طریق اجرای کارآمد مجموعهای از ابزارهای سیاستی پدید میآید
()Bikar et al., 2005؛ پس هر سیاست الاقل دارای دو عنصر اهداف و ابزار اجرا است .اهداف
سیاست منعکسکننده مقصود کلی یا غایتهای بلندمدت آن هستند و ابزارهای سیاست راههای
تحقق اهداف میباشند .تفکیک بین اهداف و ابزار اجرا برای ارزیابی سیاست ضروری است
(سرکیسیان .)1384 ،برای ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان نیز
باید دانست چه مجموعهای از ابزارهای سیاستی و برای دستیابی به چه اهدافی مورد استفاده
قرار گرفتهاند و سپس شاخصهای متناسب برای دستیابی به این اهداف را طراحی و سنجش
نمود .بُعد دوم چارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر «مدل منطقی »9است .مدل منطقی نموداری
است که عناصر کلیدی یک سیاست را تلخیص میکند :ورودیها و منابع؛ فعالیتها و فرایندها؛
و خروجیها و دستاوردها .مدل منطقی یکی از ابزارهای قدیمی تدوین و ارزیابی سیاستها
(از دهه  1960تاکنون) است که در دو دهه اخیر استفاده از آن افزایش یافته است
( .)Newcomer et al., 2015شکل  3چارچوب ارزیابی اثربخشی در این پژوهش را که از یک
9 - Logic Model
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سو مبتنی بر درک ارتباط ابزار-هدف-شاخص و از سوی دیگر مبتنی بر توالی علّی
ورودی-فرایند-خروجی است ،نشان میدهد.

شکل  - 3چارچوب مفهومی پژوهش.

از آنجا که هدف این پژوهش بررسی اثربخشی ابزارهای سیاستی است ،در بهکارگیری
چارچوب مفهومی ،ابزارهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان محور قرار گرفتهاند و بقیه ابعاد
نسبت به آنها تحلیل و بیان شدهاند .بر اساس فرایند بیانشده در بخش روش پژوهش ،ارزیابی
چهار ابزار حمایتی و همچنین ارزیابی جذابیت مجموعه حمایتهای ارائهشده بهعنوان قلمرو
موضوعی ارزیابی مد نظر قرار گرفت .همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان شد ،برای
تشخیص اهداف ابزارهای سیاستی ابتدا به متن قانون دانشبنیان و مستندات مرتبط با آن رجوع
شده؛ سپس اهداف ممکن برای هر ابزار سیاستی در پژوهشهای پیشین مورد جستجو و بررسی
قرار گرفته است .در نهایت با مصاحبه با طراحان و مجریان سیاستها اهداف شناساییشده برای
هر ابزار سیاستی تدقیق و عینی شده و در پنل خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است .در متن قانون
دانشبنیان ،اهداف مجموعه ابزارهای سیاستی عبارتند از :همافزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد
دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری،
تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کاال و خدمات (ماده  )1و کمک به
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی (ماده .)5
اهداف یافتشده برای ابزارهای سیاستی در پژوهشهای پیشین نیز در بخش مبانی نظری و
پیشینه پژوهش دستهبندی و بیان شد .در مصاحبه با تدوینکنندگان و مجریان ابزارهای سیاستی
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،اهداف مورد نظر اینگونه دستهبندی شدند )1( :اهداف مرتبط
با منابع انسانی ،شامل افزایش جذب نیروی دانشی ،حفظ نیروی دانشی و ارتقای کیفیت نیروی
انسانی دانشی؛ ( ) 2اهداف مرتبط با مسائل مالی ،شامل افزایش جذب منابع مالی و کاهش
هزینههای مرتبط با تولید یا تحقیق و توسعه؛ ( )3اهداف مرتبط با توسعه غیرمستقیم بازار ،شامل
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ایجاد و تقویت نهادهای واسط توسعه بازار ،اطالعرسانی و ارائه اطالعات بازار و مناقصات،
پوشش ریسک محصول ،و تسهیل تعامل و اعتماد به شرکتها؛ ( )4اهداف مرتبط با تجاریسازی
و ارتقاء عملکرد فرایندها و خروجیهای شرکتها؛ و ( )5تسهیل فضای کسبوکار ،شامل
کاهش موانع گمرکی و بیمهای .با توجه به دادههای گردآوریشده و نتایج گفتگوهای پنل
خبرگان ،اهداف هریک از ابزارهای سیاستی به صورت زیر جمعبندی شد:
 )1اهداف ابزارهای مالیاتی :کمک به تقویت بنیه مالی شرکتها از طریق کاهش هزینهها؛ و
انتقال منابع حاصل از صرفهجویی در هزینه مالیات به هزینهکرد فعالیتهای دانشبنیان (شامل
تحقیق و توسعه)  )2اهداف ابزارهای حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان :کاهش هزینه شناسایی،
جذب و جبران خدمت نیروی دانشی؛ و افزایش تعداد شاغالن دانشبنیان  )3اهداف ابزارهای
حمایت از صادرات :کاهش هزینههای بازاریابی؛ و توسعه سهم بازار خارجی شرکتهای
دانشبنیان  )4اهداف ابزارهای تسهیل امور گمرکی :کاهش هزینههای دانشبنیان؛ و تأثیر بر
کمیت و کیفیت تحقیق و توسعه ،نوآوری و تولید و در نهایت افزایش فروش و سودآوری.
ت منتخب بهعنوان چهار دسته
در ادامه با استفاده از چارچوب مفهومی پژوهش ،چهار حمای ِ
ابزار سیاستی در کنار اهداف و شاخصهای ارزیابیِ متناظرشان و جایگاهشان در مدل منطقی
سیاستها تشریح میشوند .به عالوه ،یک شاخص نیز برای بررسی اثربخشی مجموعه
حمایتهای ارائهشده به شرکتهای دانشبنیان پیشنهاد شده است.
 )1ابزارهای مالیاتی
این ابزارها شامل معافیتهای مالیاتی مواد  3و  9قانون دانشبنیان و معافیت مالیات بر حقوق
کارکنان پارکهای علم و فناوری است .اهداف و شاخصهای ارزیابی اثربخشی این سیاست در
جدول  9مشاهده میشود.
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جدول  - 9اهداف و شاخصهای ارزیابی ابزارهای مالیاتی
پرسشهای ارزیابی

شاخص ارزیابی

هدف

 -سهم نسبی کاهش

 -1نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

هزینه از محل معافیت و

فعالیتهای دانشبنیان به کل

بخشودگی مالیاتی در

هزینههای مالیاتی شرکت

کمک به تقویت

هزینههای شرکت چقدر

 -2نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

بنیه مالی شرکتها

است؟

فعالیتهای دانشبنیان به کل هزینههای شرکت

از طریق کاهش

 -در مقابل سایر

 -3نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

هزینهها

معافیتها (غیر

فعالیتهای دانشبنیان به سود شرکت

دانشبنیان) ،معافیتهای

 -4نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

حاصل از فعالیتهای
دانشبنیان چقدر
انتقال منابع حاصل
از صرفهجویی در
هزینه مالیات به
هزینهکرد
فعالیتهای
دانشبنیان (شامل
تحقیق و توسعه)

است؟ 10

جایگاه در
مدل منطقی

ورودی:
بهبود منابع
مالی شرکتها

فعالیتهای دانشبنیان به کل
معافیتهای مالیاتی شرکت

این ابزار چقدر به افزایش

 -5نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

ورودی:

هزینهکرد فعالیتهای

فعالیتهای دانشبنیان به کل هزینههای فعالیتهای

بهبود منابع

دانشبنیان کمک خواهد

دانشبنیان شرکت

مالی شرکتها

کرد؟ به عبارت دیگر،

خروجی

سهم نسبی این منبع در

(کوتاهمدت-

مقابل کل هزینهکرد
فعالیتهای دانشبنیان
چقدر است؟

 -6میزان ارتباط معافیتهای مالیاتی با توسعه
محصوالت جدید در سالهای بعد از آن

میانمدت):
افزایش تعداد
محصوالت

 )۲حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان
این حمایتها شامل تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای
دانشبنیان و شرکتهای همکار دفاعی؛ برنامههای تأمین نیروی انسانی کارآمد (ایرانتلنت،
مسابقه فنآورد ،کارآموزی در شرکتهای دانشبنیان ،اشتغال دانشآموختگان برتر و خدمات
جذب منابع انسانی)؛ و برنامه جذب نیروی انسانی بازرگانی تخصصی میشود (جدول .)10

 - 10از آنجا که میزان کاهش در هزینه مالیات شرررکتها در واقع همان میزان حمایت ارائه شررده اسررت ،از روشهایی مثل
محاسرربه همبسررتگی بین میزان حمایت و مقدار اثر یا بررسرری تفاوت بین گروههای مختلف (شرراهد-آزمایش یا پیشآزمون-
پسآزمون) ا ستفاده نمی شود؛ بلکه باید شاخصهایی طراحی شوند که سهم ن سبی حمایت را در منابع و فرایندهای شرکت
ارزیابی نماید.
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جدول  - 10اهداف و شاخصهای ارزیابی ابزارهای حمایت از نیروی انسانی
هدف
کاهش هزینه
شناسایی،
جذب و جبران
خدمت نیروی
دانشی

افزایش تعداد
شاغالن
دانشبنیان

پرسشهای ارزیابی

شاخص ارزیابی

جایگاه در مدل
منطقی

سهم نسبی هزینههای جبرانشده

 -1نسبت صرفهجوئی در هزینه منابع

برای تأمین نیروی انسانی یا

انسانی از محل حمایتهای دانشبنیان به

ورودی:

پرداخت نشده (طرح سربازی) در

کل هزینههای نیروی انسانی

بهبود منابع مالی

کل هزینهها یا در کل هزینههای

 -2نسبت صرفهجوئی در هزینه منابع

و انسانی

مربوط به نیروی انسانی شرکت

انسانی از محل حمایتهای دانشبنیان به

شرکتها

چقدر

است؟ 11

سهم تعداد کارکنان جذب شده از
طریق این حمایت در تعداد
کارکنان دانشبنیان و تعداد کل
کارکنان شرکت چقدر است؟

هزینه نیروی انسانی دانشبنیان
 -3نسبت تعداد نیروی انسانی
حمایتشده به کل نیروی انسانی شرکت

ورودی:

 -4نسبت تعداد نیروی انسانی

بهبود منابع انسانی

حمایتشده به تعداد نیروی انسانی

شرکتها

دانشبنیان شرکت

 )3ابزارهای حمایت از صادرات
این ابزارها دربرگیرنده مجموعهای از برنامههای صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت
از صادرات کاال و خدمات دانشبنیان و برنامههای حمایت از صادرات و تبادل فناوری در
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است .بخش اول شامل قرضالحسنه نمونهسازی،
تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش ،تسهیالت توانمندساز ،توسعه بازار صادراتی و
ضمانتنامه بانکی میباشد .برنامه های حمایت از صادرات و تبادل فناوری مجموعه متنوعی از
ابزارها را در بر میگیرد که عبارتند از ارزیابی آمادگی صادراتی؛ مشاوره صادرات؛ آموزشهای
بازرگانی و صادرات؛ تبلیغات و اطالعرسانی؛ تهیه گزارش تحقیقات بازارهای بینالمللی؛ طراحی
صنعتی و بستهبندی؛ اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی؛ ثبت بینالمللی محصوالت ،داروها
و عالئم تجاری؛ حضور در نمایشگاههای خارجی؛ تبادل فناوری؛ و حمایت از واسطههای
صادراتی (جدول .)11
 )4ابزارهای تسهیل امور گمرکی
با حمایتهای این بخش ،شرکتهای دانشبنیان اجازه ورود موقت مواد اولیه و کاالهای
مورد مصرف در تولید ،تکمیل ،آمادهسازی و بستهبندی کاالهای دانشبنیان صادراتی را مییابند.
همچنین این شرکتها برای واردات مرتبط با فعالیتهای مشخص دانشبنیان از حقوق گمرگی،
 - 11طراحی شاخص سنجش اثربخ شی این اهداف نیز همانطور که برای حمایت معافیت مالیاتی ذکر شد بر ا ساس سهم
نسبی حمایت در منابع و فرایندهای شرکت ارزیابی می شود .ارزیابی اثربخشی این حمایتها بر اساس میانگین و توزیع آماری
مقدار مربوط به این شاخصها در میان شرکتهای جامعه مورد بررسی به دست میآید.
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عوارض و سود بازرگانی معاف میشوند .واردات مشمول این حمایت عبارتاند از :ماشینآالت
خط تولید برای تولید کاالهای دانشبنیان؛ تجهیزات آزمایشگاهی ،تست و کنترل کیفیت؛ کاال و
قطعات برای تحقیق و توسعه و ساخت نمونه اولیه؛ ورود کاال با هدف مهندسی معکوس (جدول
.)11
جدول  - 11اهداف و شاخصهای ارزیابی ابزارهای حمایت از صادرات و تسهیل امور گمرکی
ابزار

هدف
کاهش
هزینههای

حمایت

بازاریابی

از
صادرات

توسعه سهم
بازار خارجی
شرکتها

کاهش
هزینههای
دانشبنیان

پرسشهای ارزیابی
سهم نسبی صرفهجوییهای
حاصل از این حمایتها
برای شرکتهای دانشبنیان
چقدر است؟
خروجی این حمایتها (مثل
شروع صادرات ،افزایش
صادرات ،تعداد کشورهای
مقصد) چیست؟
سهم نسبی صرفهجوییهای
حاصل از این حمایتها
برای شرکتهای دانشبنیان
چقدر است؟

شاخص ارزیابی

جایگاه در مدل
منطقی

 -1نسبت هزینههای صادراتی

ورودی:

حمایتشده به کل هزینههای

بهبود منابع مالی

دانشبنیان

شرکتها

 -2روند صادرات و ارتباط آن با نوع

خروجی

حمایتهای صادراتی دریافتشده

(میانمدت):

 -3احتمال شروع صادرات و ارتباط

افزایش فروش،

آن با نوع حمایتهای صادراتی

افزایش سهم

دریافتشده

بازار

 -1نسبت هزینههای گمرکی

ورودی:

حمایتشده به کل هزینههای

بهبود منابع مالی

دانشبنیان

شرکتها

 -2میزان رابطه حمایتهای گمرکی
تأثیر بر کمیت

با ارائه محصول دانشبنیان جدید

تسهیل

و کیفیت

(بهطور خاص برای دو حمایت

امور

تحقیق و

گمرکی

توسعه،
نوآوری و
تولید و در
نهایت افزایش

خروجیها و دستاوردها
(تعداد محصول و فناوری
جدید ،افزایش فروش و
حاشیه سود) چقدر هستند؟

کاالی دانش بنیان برای مهندسی
معکوس و کاال و قطعات برای
ساخت کاالی دانشبنیان تا حد

خروجی
(کوتاهمدت):
افزایش تعداد
محصوالت

نمونه و پایلوت)
 -3میزان رابطه حمایتهای گمرکی

فروش و

با رشد فروش

سودآوری

 -4میزان رابطه حمایتهای گمرکی
با رشد حاشیه سود

خروجی
(میانمدت):
افزایش فروش
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 )5جذابیت مجموعه حمایتها
برای ارزیابی اثربخشی مجموعه حمایتهای ارائهشده به شرکتهای دانشبنیان ،بهعنوان
بستهای از ابزارهای متنوع حمایتی ،میزان جذابیت این بسته برای شرکتها مورد بررسی قرار
گرفت .هدف اصلی این مجموعهابزارها ترغیب افراد و شرکتها به انجام فعالیتهای فناورانه و
نوآورانه و افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان است .شاخص تعریفشده برای این هدف،
نسبت تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن به کل شرکتهای ثبتشده در کشور است که
یک خروجی بلندمدت محسوب میشود.

تحلیل یافتهها
در این بخش دادههای گردآوریشده در مورد پنج دسته شاخص مورد نظر پژوهش مورد
تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتهاند.
 )1اثربخشی ابزارهای مالیاتی
جدول  12وضعیت شاخصهای اثربخشی معافیت مالیاتی را برای شرکتهای دانشبنیان
نشان میدهد .در محاسبه شاخص شماره  ،1برای شرکتهایی که یا سود منفی یا معافیت مالیاتی
منفی گزارش کردهاند ،مقدار صفر منظور شده است .همچنین از آنجا که حداکثر معافیت مالیاتی
 25درصد است ،حداکثر مقدار این شاخص  25درصد میباشد .طبیعتاً تعدادی از شرکتها غیر
سودآور یا زیانده هستند و مشمول مالیات نیستند ،پس شاخص  1با کمی سوگیری نسبت
معافیت مالیاتی فعالیتهای دانشبنیان به سود شرکت را کمتر از واقعیت محاسبه میکند .از این
رو الزم است این شاخص برای شرکتهایی با سودآوری مثبت محاسبه شود (شاخص  .)2البته
امکان دارد این شاخص هم کمی سوگیری داشته باشد ،زیرا ممکن است این نسبت برای
شرکتهایی که حجم فعالیت کمی دارند و مقدار خالص معافیت آنها رقم قابل توجهی نیست،
زیاد محاسبه شود .از سوی دیگر ،برای شرکتهای بسیار سودآور حتی اگر مقدار معافیت مالیاتی
قابل توجه باشد ،این نسبت مقدار کمی محاسبه میشود .برای رفع این چالش ،در شاخص شماره
 3مجموع معافیت مالیاتی شرکتها بر مجموع سودآوری آنها تقسیم شده است .در مورد طراحی
شاخصهای شماره  5و  7نیز استدالل مشابهی وجود دارد.

47

ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در ایران

جدول  - 12توصیف آماری شاخصهای اثربخشی معافیت مالیاتی
شماره
شاخص

تعداد
شاخص

سال

مالیاتی از محل

1393

شرکت

میانگین

میانه

مد

حمایتشده
نسبت معافیت

406

0.1272

0.1550

0.00

انحراف
معیار

0.11223

حداقل

0.00

حداکثر

0.25

فعالیتهای
1

دانشبنیان به سود

1394

2493

0.0586

0.000

0.00

0.10101

0.00

0.25

برای تمامی
شرکتهای
حمایتشده
نسبت معافیت
مالیاتی از محل
2

فعالیتهای
دانشبنیان به سود
برای شرکتهای
سودآور
نسبت مجموع

3

معافیت مالیاتی
شرکتها به کل
سود آنها
نسبت معافیت

1395

2241

0.817

0.000

0.00

0.11140

0.00

0.25

1393

284

0.819

0.2399

0.25

0.08972

0.00

0.25

1394

943

0.1545

0.2266

0.25

0.10997

0.00

0.25

1395

1565

0.1168

0.0827

0.00

0.11679

0.00

0.25

1393

284

0.1696

1394

943

0.1349

1395

1565

0.1117

مالیاتی از محل

1393

211

0.0443

0.0090

0.00

0.08742

0.00

0.58

دانشبنیان به

1394

751

0.0450

0.0070

0.00

0.15203

0.00

2.82

فعالیتهای
4

هزینههای
دانشبنیان برای
شرکتهایی با

1395

نسبت مجموع

883

0.0486

0.0091

0.00

0.14575

0.00

2.57

هزینه مثبت
معافیت مالیاتی
5

شرکتها به
مجموع هزینههای
دانشبنیان آنها
نسبت معافیت و
بخشودگی مالیاتی

6

مرتبط با
فعالیتهای
دانشبنیان به کل

1393

211

0.0498

1394

751

0.0291

1395

883

0.0428

1393

286

0.9657

1.0000

1.00

0.16931

0.00

1.00

1394

804

0.9713

1.0000

1.00

0.15697

0.00

1.00

1395

1047

0.9528

1.0000

1.00

0.20571

0.00

1.00
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معافیتهای مالیاتی
شرکت
مجموع معافیت
مالیاتی شرکتها از
7

محل فعالیتهای
دانشبنیان به کل
معافیتهای تمامی
شرکتها

8
9

1393

286

0.8368

1394

804

0.8808

1395

1047

0.8778

نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با
فعالیتهای دانشبنیان به کل هزینههای مالیاتی شرکت
نسبت معافیت و بخشودگی مالیاتی مرتبط با

به علت عدم استخراج دادههای مربوط به هزینههای مالیاتی
شرکتها و کل هزینه شرکتها قابل محاسبه نبوده است.

فعالیتهای دانشبنیان به کل هزینههای شرکت

از آنجا که مخرج کسر نمیتواند مقدار صفر را شامل شود ،در شاخصهای شماره  4و  ،6به
ترتیب ،تنها شرکتهایی که هزینه گزارش کردهاند و شرکتهایی که مشمول یکی از معافیتهای
مالیاتی (دانشبنیان یا سایر معافیتها) بودهاند ،وارد محاسبه شدهاند .با توجه به جدول ،13
نسبت شرکتهای دارای محصول جدید در سال  95و  96از کل شرکتهایی که از معافیت
مالیاتی در سال  94استفاده کردهاند حدوداً  4درصد است .نسبت شرکتهای دارای محصول
جدید در سالهای  95و  96که از معافیت مالیاتی در سال  94استفاده نکردهاند نیز حدود 4
درصد است.
جدول  - 13میزان ارتباط معافیتهای مالیاتی با توسعه محصوالت جدید در سالهای بعد از آن
تعداد شرکتهای دارای محصول
جدید در سال  95و 96
تعداد شرکتهای فاقد محصول
جدید در سال  95و 96
مجموع

استفاده از معافیت مالیاتی سال 94

عدم استفاده از معافیت مالیاتی سال 94

مجموع

23

10

33

568

245

813

591

255

846

شاخصهای آماری کای اسوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن هر دو در سطح معناداری 0.98
مقدار صفر را نشان میدهند که گویای عدم همبستگی بین مقدار معافیت مالیاتی و تعداد توسعه
محصول جدید است .البته بر اساس تعداد توسعه محصول جدید ،تفاوت معناداری بین دو گروه
استفاده کرده و استفاده نکرده از معافیت مالیاتی در سال  94وجود دارد .این میانگین برای گروه
استفاده کرده از معافیت مالیاتی حدودا برابر با  2درصد و برای گروه استفاده نکرده در حدود 1
درصد است.
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 )۲اثربخشی حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان
جدول  14بهطور خالصه توصیف آماری مربوط به حمایت از نیروی انسانی دانش بنیان را
نشان میدهد.
جدول  - 14توصیف آماری شاخصهای مربوط به حمایت از سرباز دانش بنیان
تعداد

شاخص

میانگین

میانه

مد

367

1.58

1.00

1.00

0.934

263

0.124

0.083

0.100

0.132

263

0.034

شرکتها

تعداد سرباز دانشبنیان در هر شرکت
نسبت نیروی انسانی تحت حمایت به کل
نیروی انسانی شرکت
نسبت مجموع تعداد کارکنان تحت حمایت کل
شرکتها به مجموع کارکنان کل شرکتها

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

1.00

9.00

0.002

0.750

حمایت ارائه شده از محل برنامههای تأمین نیروی انسانی کارآمد و جذب نیروی انسانی
بازرگانی تخصصی ،مجموعاً  4مورد در سال  1396بوده است .این حمایتها به سه شرکت ارائه
شده و رقم پرداختشده نیز در حدود  26میلیون تومان بوده است .در خصوص طرح سربازی
تا آخر سال  580 ،1396نفر در  367شرکت تأیید شدهاند .در هر شرکت بین  1تا  9نفر این
حمایت را دریافت کردهاند .تعداد کل سرباز دانش بنیان برابر با  421و تعداد کل کارکنان
شرکتهای تحت محاسبه برابر با  12385است .سایر شاخصهای این بخش به دلیل عدم وجود
دادههای مربوط به هزینههای نیروی انسانی (دانشبنیان و غیر دانشبنیان) و تعداد نیروی انسانی
دانشبنیان قابل محاسبه نبود.
 )3اثربخشی حمایتهای صادراتی
جدول  15توصیف آماری شاخصهای اثربخشی حمایتهای صادراتی را نشان میدهد.
جدول  - 15توصیف آماری شاخصهای اثربخشی صادراتی
تعداد

شاخص

سال

نسبت

1394

61

1395

154

0.0562

35

0.600

8

0.125

شرکتها

انحراف

میانگین

میانه

مد

0.0709

0.0054

0.0001

0.2034

0.0046

0.00010

0.2499

0.00000

0.01430

0.00

0.1833

0.00

معیار

حداقل

حداکثر

0.00010

1.1125
2.0040
1.09

حمایتهای
صادراتی به
هزینههای
دانشبنیان

 1394و
1395
1393

 1شرکت در سال  94شروع صادرات داشته است.
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شاخص شروع
صادرات

1394

130

0.053

1395

339

0.038

 1394و

63

1395

حمایت و
روند صادرات

ماهه اول سال  96شروع صادرات داشتهاند.
 9شرکت در سال  95و  4شرکت در سه ماهه اول سال 96

0.126

روند صادرات
رابطه میزان

 4شرکت در سال  1 ،94شرکت در سال  95و  2شرکت در سه

 8شرکت در سالهای 96 ،95 ،94
عدم وجود روند مشخص

1394

130

1395

339

0.069

مقدار رو اسپیرمن برای تغییر صادرات از سال  93به 94

0.039

مقدار رو اسپیرمن برای تغییر صادرات از سال  94به 95

0.071

مقدار رو اسپیرمن برای تغییر صادرات از سال  94به 95

در شاخص اول ،از آنجا که هزینههای دانشبنیان در مخرج کسر قرار دارد و نمیتواند مقدار
صفر را شامل شود ،شاخص تنها برای شرکتهایی که دارای هزینههای مثبت دانشبنیان بودهاند،
محاسبه شده است.
 )4اثربخشی حمایت تسهیل امور گمرکی
از میان شرکتهایی که این حمایتها را دریافت کردهاند 12 ،شرکت دارای محصول
دانشبنیان جدید تأییدشده و  17شرکت فاقد این نوع محصوالت هستند .از میان شرکتهایی
که تسهیالت امور گمرکی را دریافت نکردهاند 2 ،شرکت محصول دانشبنیان جدید تأییدشده
دارند و  9شرکت ندارند .جدول  16توصیف آماری شاخصهای اثربخشی حمایتهای گمرکی
را نمایش میدهد.
جدول  - 16شاخص های اثربخشی حمایتهای گمرکی
شاخص

سال

تعداد
شرکتها

میانگین

میانه

0.043358

0.006200

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

0.0003

0.3511

نسبت کاهش
هزینههای

1394

19

0.0913010

گمرکی به کل
هزینههای
دانشبنیان 12

1395

13

دریافت حمایت در
سال 94

12

0.011683

0.003350

0.0205734

0.0004

0.0734

11

1.4138

1.2770

0.70263

0.55

2.87

 - 12پس از حذف شرکتهایی که هزینه دانشبنیان آنها یافت نشد یا مقدار صفر را نشان میداد ،در نهایت  19مورد در سال
 94و  13مورد در سال  95باقی ماند.
 - 13با حذف یک مورد داده پرت
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رشد فروش
سال  94نسبت
به سال 93

عدم دریافت حمایت
در سال 94
دریافت حمایت در
سال 94

رشد فروش
سال  95نسبت
به سال 94

عدم دریافت حمایت
در سال 94
دریافت حمایت در
سال 95
عدم دریافت حمایت
در سال 95

رشد حاشیه

دریافت حمایت در

سود سال 94

سال 94

نسبت به سال

عدم دریافت حمایت

93

در سال 94
دریافت حمایت در
سال 94

رشد حاشیه

عدم دریافت حمایت

سود سال 95

در سال 94

نسبت به سال

دریافت حمایت در

94

سال 95
عدم دریافت حمایت
در سال 95

3

0.7895

1.0571

51

0.48167

23

1.08

19

2.1562

1.2526

3.40818

0.16

15.02

10

1.0058

0.9959

0.46593

0.00

1.50

19

2.0960

1.2449

2.94218

0.02

10.38

5

1.5276

1.0410

1.78441

0.00

4.60

10

1.2351

1.2112

0.46101

0.64

1.89

2

0.8589

0.8589

0.10163

0.89

0.93

16

1.0365

0.9841

1.07964

-1.03

3.90

9

1.2291

0.964860

0.9469185

0.1861

3.2496

20

.5859

.7927

2.88470

-6.68

8.09

4

.6767

.6707

.47396

.16

1.21

این جدول نشان میدهد اثربخشی حمایتهای گمرکی در کاهش هزینههای شرکتهای
دانشبنیان ناچیز بوده است (در حدود  4درصد برای سال  94و  1درصد در سال  95از کل
هزینههای دانشبنیان شرکتها) ،اما مقایسه شرکتهایی که حمایت دریافت نمودهاند و آنهایی
که درخواست حمایتشان پذیرش نشده است ،نشان میدهد حمایت گمرکی اثر قابل توجهی بر
رشد فروش شرکتهای دانش بنیان داشته است؛ برای مثال شرکتهایی که در سال  94حمایت
گمرکی دریافت نمودهاند تقریبا دو برابر گروه دیگر رشد فروش را تجربه کردهاند .اثر این
حمایتها بر رشد حاشیه سود شرکتها کمتر و غیرقطعیتر است.
جدول  17رابطه میزان حمایت گمرکی و تعداد محصول جدید را نمایش میدهد .با توجه
به اینکه حمایتهای ورود کاال با هدف مهندسی معکوس ،ورود کاال و قطعات برای تحقیق و
توسعه و ساخت نمونه اولیه و تولید در حد نمونه و پایلوت با هدف ارائه محصوالت دانشبنیان
جدید عرضه شدهاند ،این رابطه برای شرکتهایی که از این نوع حمایتها استفاده کردهاند،
محاسبه شده است.
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جدول  - 17رابطه بین میزان حمایت گمرکی و تعداد محصول جدید
تعداد

شاخص
ضریب پیرسون

همبستگی کمی

سطح خطا
بتا

رگرسیون لجستیک

سطح خطا
ضریب اسپیرمن
سطح خطا

همبستگی کیفی

40
40
40

کندال تاو ،فی و
کرامر 14

40

سطح خطا
تفاوت میانگین تعداد محصول جدید در دو گروهی که

تی ()t

حمایت دریافت کردهاند و نکردهاند

سطح خطا

تفاوت تعداد شرکتهای دارای محصول جدید در دو

تی ()t

گروهی که حمایت دریافت کردهاند و نکردهاند

سطح خطا

رشد 94

همبستگی پیرسون

نسبت به 93

سطح خطا

رشد 95

همبستگی پیرسون

نسبت به 94

سطح خطا

رابطه بین میزان استفاده از حمایت در

رشد 95

همبستگی پیرسون

سال  95و میزان رشد فروش

نسبت به 94

سطح خطا

رشد 94

همبستگی پیرسون

نسبت به 93

سطح خطا

رشد 95

همبستگی پیرسون

نسبت به 94

سطح خطا

رشد 95

همبستگی پیرسون

نسبت به 94

سطح خطا

رابطه بین میزان استفاده از
حمایت در سال  94و میزان رشد
فروش

رابطه بین میزان استفاده از
حمایت در سال  94و میزان رشد
حاشیه سود

40
40
15
29
24
13
25
24

اظهار شده

تایید شده

0.284

0.268

0.075

0.0

0.006

0.005

0.363

0.435

0.361

0.22

0.314

0.048

0.274

0.217

0.087

0.175

0.651

0.437

0.519

0.664

1.75

0.087

1.37

0.178
0.033
0.907
0.288
0.130
0.116
0.591
-0.091
0.767
0.243
0.242
0.115
0.591

با توجه به اختالف هرچند جزئی بین محصوالت جدید ادعاشده شرکتها و آنهایی که
توسط مرکز امور دانشبنیان بهعنوان محصوالت فناورانه دانشبنیان تأیید شدهاند ،محاسبات
بهطور مجزا برای هر دو انجام شده است.
 - 14رابطه بین دریافت حمایت و دارا بودن محصررول جدید را بدون توجه به میزان حمایت و تعداد محصررول جدید نشرران
میدهد .مقدار این سه ضریب ،تفاوت ناچیز داشته است.

53

ارزیابی اثربخشی سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در ایران

 )5جذابیت مجموعه حمایتها
جدول  18تعداد شرکتهای ثبتشده ،تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن و نسبت این
دو را طی سه سال  1393تا  1395نشان میدهد.
جدول  - 18شاخص نسبت درخواست برای دانشبنیان شدن به کل شرکتهای ثبتشده
متغیر

1393

1394

1395

تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن

2818

2160

2527

تعداد شرکتهای ثبتشده در کشور

4320

64725

46110

%6.5

%3.3

%5.5

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

نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
نتایج این پژوهش نشان میدهد نسبت معافیتهای مالیاتی به سود شرکتها بین  6درصد تا
 18درصد است و از سال  93تا سال  95روند کاهشی داشته است .نسبت این معافیت به
هزینههای دانشبنیان شرکتها در هر سه سال ثابت و در حدود  4.5درصد است .نسبت این
معافیت به کل معافیتهای مالیاتی که شرکتها از آنها برخوردار میشوند تقریباً برای هر سه
سال ثابت و حدوداً  96درصد است .همچنین ارتباط بین استفاده از این معافیت و توسعه محصول
جدید ناچیز و غیر معنادار است .بنابراین اگرچه این ابزار سیاستی از جنبه کاهش هزینهها
بخصوص نسبت به سایر معافیت های مالیاتی در کشور قابل توجه است ،اما شواهدی وجود
ندارد که بر توسعه محصول جدید اثرگذار باشد .بیش از نیمی از شرکتها از این معافیت بهره
نبردهاند که عمدتاً به علت عدم سودآوری بوده است .بسیاری از شرکتها یا واقعاً سودآور
نیستند یا سودآوری خود را پنهان میکنند و در اظهارنامه گزارش نمیکنند یا به علت اشتباه
حسابداری و عدم تفکیک و ثبت صحیح سرمایه و هزینه در سالهای اول ،ظاهراً زیانده میشوند
و در نتیجه نمیتوانند از این معافیت استفاده کنند .به لحاظ فرایندهای معمول حسابداری امکان
رهگیری اینکه هزینههای تحقیق و توسعه از محل صرفهجوییهای مالیاتی بوده یا خیر ،تقریبا
غیرممکن است .در خصوص حمایت از نیروی انسانی دانشبنیان -که عمدتاً شامل طرح نظام
وظیفه بوده است -تا انتهای سال  ،1396مجموعاً  580نفر در  367شرکت تأیید شدهاند .نسبت
این افراد به کل نیروی انسانی شرکتها بین  3تا  8درصد است .به نظر میرسد این حمایت
برای شرکتهایی که توانستهاند از آن استفاده کنند ،نسبتاً اثربخش بوده است .از لحاظ اثربخشی
در کاهش هزینهها ،به دلیل عدم وجود دادهها شواهدی یافت نشد .حمایت از صادرات به
گونههای مختلف مثل آموزش و مشاوره ،ارزیابی آمادگی صادرات ،دریافت استاندارد و مجوز،
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طراحی صنعتی ،شرکت در نمایشگاه و پاویون ،هیئت تجاری و تهیه ابزارهای تبلیغاتی ،هم از
لحاظ کاهش هزینهها و هم از لحاظ بهبود صادرات نسبتاً اثربخش بوده است .نسبت این
حمایتها به هزینههای دانشبنیان شرکتها تقریباً ثابت و در حدود  6درصد است .احتمال
شروع صادرات از  12.5درصد در سال  93به تقریباً  5درصد در سال  94و  3درصد در سال
 95کاهش یافته است .نتایج محاسبات نتوانست شواهدی برای بررسی رابطه این حمایتها با
روند صادرات و همچنین تشخیص اثربخشترین حمایتها ارائه نماید .البته با لحاظ کردن
مسائلی از قبیل صادرات توسط شرکت ثالث مستقل یا وابسته و عدم افشاء ،مقادیر محاسبهشده
برای اثربخشی این حمایتها ممکن است افزایش یابد .اثربخشی حمایتهای مربوط به تسهیل
امور گمرکی در کاهش هزینهها برای استفادهکنندگان از این حمایت ،قابل توجه نبوده است (در
حدود  1تا  4درصد)؛ اما از جنبه بهبود خروجی شرکتها یک همبستگی قابل توجه را نشان
میدهد .همچنین اثربخشی این حمایتها در رشد فروش شرکتها قابل توجه است (به ترتیب
حدود  29و  11درصد برای حمایتهای سالهای  94و  )95و البته به نظر میرسد با توجه به
الگوی مشاهده شده اثربخشی این حمایتها با گذشت زمان بیشتر نیز بشود .همین الگو البته با
شدت کمتر برای رشد حاشیه سود شرکتها نیز قابل مشاهده است که علت آن را میتوان به
افزایش هزینهها در سالهای اول برای سرمایهگذاریهای جدید نسبت داد .بررسی رابطه بین
نوع حمایت و بهبود این شاخصها -البته نه به صورتی کامالً آشکار -نشان میدهد این حمایت
در سه بخش ماشینآالت خط تولید و تولید در حد نمونه و پایلوت اثربخشتر بودهاند .در
مجموع نسبت تعداد درخواست برای دانشبنیان شدن به کل شرکتهای ثبتشده در کشور تا
حدودی میتواند نشان دهد شرکتها چقدر تمایل دارند بهعنوان شرکت دانشبنیان پذیرش
شوند و از حمایتها استفاده نمایند .این نسبت برای سال  93در حدود  6.5درصد ،برای سال
 94برابر با  3.3درصد و در سال  1395در حدود  5.5درصد است .بر اساس این روند نوسانی
هنوز نمیتوان بهطور قطع در خصوص افزایش یا کاهش مقبولیت مجموع این سیاستها اظهار
نظر دقیق ارائه نمود .شکل  4اثربخشی مستقیم حمایتها را با توجه به چارچوب سنجش
اثربخشی (چارچوب ابزار-اهداف-شاخصها) با توالی اهداف نشان میدهد .این تحقیق با
محدودیت دسترسی به دادههای مناسب برای تحلیل بخش «فرآیندهای داخلی شرکتها» روبرو
بوده است؛ بنابراین شاخصها و مقادیر آنها در این مقاله گزارش نشدهاند.
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شکل  - 4اثربخشی حمایتها با توجه به چارچوب ابزار-اهداف-شاخصها.

برای بهبود اثربخشی و دقیق شدن فرآیند ارزیابی حمایتها اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
 با توجه به اینکه در مرحله طراحی سیاست ،اهدافی که به اثرات اجتماعی و تأثیرات بلندمدتسیاست نظر دارند ،بهصورت شفاف مد نظر قرار نگرفتهاند ،پیشنهاد میشود این دسته از اهداف
بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و مجریان قرار گرفته ،ابزارهایی برای آن توسعه داده و اجرا
گردد و در ارزیابیهای آتی به سنجش آنها اهتمام شود .برای مثال میتوان به مسائلی مانند
پوشش دادن مناطق محروم و کمتر توسعهیافته با اهداف جزئیتری مانند ایجاد اشتغال ،کاهش
فقر یا کاهش مهاجرت نخبگان اشاره کرد .مسائل دیگری مثل حفظ محیطزیست و منابع طبیعی،
افزایش کارایی انرژی و حرکت به سمت سیستمهای انرژی پایدار ،بهبود سالمت ،امنیت ،رفاه،
خوشبختی و شادکامی ،بهبود عرضه امن و کافی غذا -که در ارزیابی اثربخشی برنامههای
دانشبنیان در اروپا و ایاالت متحده با وزنی قابل توجه مد نظر قرار گرفتهاند -میتواند در
ارزیابیهای آتی در نظر گرفته شود .برای مثال نسبت حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در
حوزه سالمت یا انرژی به کل حمایتها که نشاندهنده اثربخشی جهتدهی حمایتها به سمت
مسائل اجتماعی بهجای توجه صرف به مسائل اقتصادی-تجاری است.
 دسترسی به دادههای دقیق و مرتبط برای سنجش و نهایتاً تحلیل شاخصها بسیار ضروریهستند .الزم است سازوکارهای تعاملی با دستگاههای مختلف در جهت دستیابی به اطالعات
معتبر برقرار شود .برای مثال تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور.
 نظر به ماهیت تکاملی برنامهها و ظهور برنامههای جدید ،نیاز است تکرار این پژوهشبهصورت ادواری در دستور کار قرار گیرد؛ بهگونهای که ضمن تکمیل چارچوب ارزیابی با
گردآوری دادههای معتبر به سنجش شاخصها اهتمام شود .عالوه بر این سنجش دورهای
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شاخصهای قبلی نیز برای مقایسه هر دوره با دورههای قبل و نظارت بهتر بر روند اجرای قانون
مفید است .همچنین با توجه به پیشنهاد برای در نظر گرفتن اهداف اجتماعی و در دستور کار
قرار گرفتن آنها ،تدوین شاخصهای سنجش این اهداف نیز میتواند در آینده مورد مطالعه قرار
گیرد.
 در این تحقیق فرآیندهای داخلی شرکتها ،به علت عدم دسترسی به دادههای مناسب ،بهعنوان «جعبه سیاه» در نظر گرفته شدهاند .تحلیل سیاستهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
نیازمند موشکافی دقیق نحوه اثرگذاری سیاستها بر رفتارهای داخلی شرکتها ،و تغییرات ظهور
یافته در شرکتها به سبب آن حمایتهاست .بنابراین نیاز است در پژوهشهای آتی شاخصهای
مناسب این بخش نیز طراحی و سنجش شود.
 نتایج پژوهش حاضر با رویکردی کمی و تکیه بر سنجش شاخصهای اثربخشی ،تنهانشاندهنده درجه مطلوبیت نتایج هر ابزار سیاستی است اما گویای علل مطلوب یا نامطلوب بودن
آنها نیست .الزم است پژوهشهایی با رویکرد کیفی ،مبتنی بر مصاحبه با شرکتها و مجریان،
بهمنظور علتیابی و شناسایی عوامل مؤثر بر ظهور این نتایج انجام شود.

قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهور که تیم پژوهش را در جمعآوری دادههای مطالعه یاری کرده است،
اعالم میدارند.
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