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چكیده
بحث تشخيص صلاحيت شركتهای دانشبنيان كه در قانون دانشبنيان به آن اشاره شده ،یکي از مباحث
اجرایي مهم است كه در سالهای اخير تحت تاثير تحولات زیادی قرار گرفته .هدف این مقاله در ابتدا
بررسي و مقایسه تعریف و مصادیق شركتهای دانشبنيان در دنيا و ایران بوده و پس از آن شناسایي
تغييرات و تحولات صورت گرفته در آیيننامه تشخيص صلاحيت شركتهای دانشبنيان در ایران است.
بدین منظور از تحليل كيفي اسناد مرتبط با این مقوله و تحليل كيفي محتوای مصاحبه با افراد مرتبط در
تدوین این آیيننامه كمك گرفته شده است .یادگيری سياستي ناشي از این تحقيق ،مشتمل بر
سادهسازی فرآیند اجرای قانون و افزایش گستره حمایت قانون از انواع شركتهای موجود با محوریت
تسلط بر دانش فني است.
واژگان کلیدي :دانش بنيان ،شركت ،تشخيص ،فناوری بنيان ،آیين نامه
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مقدمه
در دهههای گذشته ،شركتهای كوچك و متوسط به طور عام و شركتهای دانشبنيان به طور خاص ،موردتوجه محققان و
سياستگذاران بودهاند .این شركتها با تجاریسازی دستاوردهای علمي و فناورانه خود ،نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادی
بازی ميكنند .بالابودن نرخ رشد اشتغالزایي (خصوصا ایجاد مشاغل با كيفيت برای افراد تحصيلكرده) ،فروش ،صادرات و
تشکيل سرمایه در این شركتها از جمله خصوصيات مهم این شركتها است .یك كاركرد مهم دیگر شركتهای مزبور ،اشاعهی
تکنولوژی 1در شبکههای نوآوری است .این شركتها با كمك به انتقال تکنولوژی از بخشهای تحقيقاتي به بخشهای توليدی
و صنعتي نقش بسيار مهمي در توسعهی تکنولوژیکي بازی ميكنند (قاضينوری و همکاران.)1811 ،
شركتهای تکنولوژیبنيان ميتوانند نقش كليدی در توسعه اقتصادی و موقعيت رقابتي یك كشور صنعتي بازی نمایند .این
موضوع در بسياری از تحقيقات و مطالعات گوناگون به طور گستردهای بررسي شده است اما هنوز سنجشي در ارتباط با
قابليتهای صنایع تکنولوژیبنيان برای رشد بازارهای جدید و خلق نواحي فني-اقتصادی كه نقش مهمي در توسعه اقتصادی
بازی ميكنند انجام نگرفته است .نخستين مطالعاتي كه توسط اقتصاددانان در مورد نقش نوآوریهای تکنولوژیك و كارآفریني
در رشد اقتصادی صورت پذیرفته است به حدود نيم قرن پيش باز ميگردد ،اما سنجش سهم واقعي آنها در این مورد به طور
قطع مشخص نيست (الياسي و همکاران.)1831 ،
برخي از مطالعات نشان ميدهند كه شركتهای كوچك بازیگران كارایي در صحنه نوآوری هستند .به طور مثال ،مطالعهای كه
در سال  1311توسط جلمن بر روی  586محصول نوآورانه در آمریکا و در دهه  07ميلادی كه به بازار رسيده بودند كه نمایانگر
 111صنعت بودند نشان داد كه  07درصد محصولاتي كه به طور موفق بازاری شدهاند از كسبوكارهای كوچك نشأت گرفته
بودند .وی همچنين متوجه این موضوع نيز گردید كه شركتهای كوچك این محصولات را سریعتر از شركتهای بزرگ به بازار
معرفي كردهاند .مطالعات وی همچنين نشان داد كه وقوع نوآوری در ميان كاركنان شركتهای كوچك به طور معناداری بيشتر
از كاركنان شركتهای بزرگ است (.)Roure, 1998
یکي دیگر از موضوعات جذاب در ميان نویسندگان این حوزه تحليل این موضوع بوده است كه چگونه شركتهایي با سطح
فناوری بالا در خلق شغل سهيم هستند .برای مثال ،مطالعه بيرچ كه در حدود  5ميليون شركت را در ایالات متحده پوشش
ميداد نمایانگر این موضوع بود كه شركتهای كوچکي كه كاركناني كمتر از  177نفر دارند و تنها  87الي  07درصد نيروهای
آماده بهكار آمریکائي را به استخدام خود در آوردهاند چيزی در حدود  11درصد خلق شغل را در خلال سالهای  1353تا
 1305در اختيار داشتهاند .نتایج تحقيقات نشان داد كه شركتهای كوچك خالق حدود  07درصد از مشاغل جدید در ایالات
متحده هستند ( .)Roure, 1998همچنين مطالعات اسمولن و لوین كه دادههای دانشگاه  MITرا بر روی  887هزار شركت
مورد تحليل قرار دادند ،نشان ميدهد كه در خلال سالهای  1307تا  1300كه افزایشي معادل  13هزار شغل در صنایع توليد
با سطح فناوری بالا رخ داده است كه در مقابل ،در صنایعي كه توليد با سطح فناوری بالا نداشتهاند چيزی حدود  61هزار
كاهش شغل وجود داشته است ( .)Roure, 1998طبق اعلام سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) (OECDدر كشورهای
عضو این سازمان ،شركتهای كوچك و متوسط مسئول  57الي  07درصد اشتغال هستند و  %57از كل ارزش افزوده ایجادشده
در این كشورها را به خود اختصاص دادهاند.
در این مقاله پس از مرور ادبيات شركتهای دانشبنيان در دنيا و مفاهيم تعاریف متعددی كه از این گونه شركتها ارائه شده
است ،در مورد تعریف بيانشده در قانون دانشبنيان كشور بحث ميشود .سپس به سير تاریخي تدوین آیيننامه تشخيص
صلاحيت شركتهای دانشبنيان اشاره شده در قانون پرداخته خواهد شد .در قسمت آخر ،نتایجي كه از تغييرات صورتگرفته
در ویرایشهای مختلف این آیيننامه بدست آمده و یادگيری سياستي حاصلشده ،بيان ميشود.
Technology Diffusion
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تعاریف شرکتهاي دانشبنیان
تعاریف متنوعي از شركتهای دانشبنيان ارائه شده است .یکي از تعاریف مهم در این ارتباط تعریف ارائه شده در قانونِ
«حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» است .در این قانون شركتهای دانشبنيان
عبارتند از« :شركت یا موسسه خصوصي یا تعاوني كه به منظور همافزایي علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف
علمي و اقتصادی (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا
و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در توليد نرمافزارهای مربوط تشکيل ميشود ».اما اصطلاح
شركتهای دانشبنيان با این مفهوم در ادبيات بينالمللي بهندرت یافت ميشود .به عبارتي دیگر در ادبيات بينالمللي ،مفاهيم
«شركت دانشآفرین« ،»1سازمان یادگيرنده »8و «سازمان هوشمند »0هممعنای سازمانهای دانشبنيان در نظر گرفته ميشود
( .)Neagu, 2008به این مفهوم كه این سازمانها با مدیریت دانش و یادگيری ،به صورت هوشمندانه عمل ميكنند .بر اساس
مباني نظری و مرور ادبيات ،مفهومي كه در قانون «حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات» به آن اشاره شده بيشتر با مفاهيم «شركتهای كوچك و متوسط« ،»6شركتهای نوپا« ،»5شركتهای جدید فعال
در صنایع با فناوریهای پيشرفته« ،»0شركتهای جدید فناوریبنيان »1و «شركتهای زایشي »3مرتبط است (خياطيان و
همکاران.)1830 ،
بر اساس تعاریف و ملاحظات مطرح شده ،عبارت شركتهای دانشبنيان مورد استفاده در قانون كشور ما به ) (17KBOاشاره
نداشته و منظور از شركتهای دانشبنيان شركتهای تازهتأسيس با اندازه كوچك است كه تمركز اصلي آنها بر تکنولوژی
ميباشد .شکل  1مفاهيم مرتبط با شركتهای دانشبنيان را نشان ميدهد.
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شكل  :1مفاهیم مرتبط با شرکتهاي دانشبنیان (خیاطیان و همكاران)1931 ،

در ادامه ،ابتدا به تعریف شركتهای كوچك و متوسط ،شركتهای نوپا ،صنایع با فناوریهای پيشرفته و شركتهای زایشي
پرداخته و سپس به تعریف شركتهای جدید فناوریبنيان ميپردازیم .بررسي مباني نظری و مرور ادبيات مطالعات انجامشده
در دنيا نشان ميدهد كه وزن تحقيقات انجامشده در ارتباط با رشد شركتهای جدید فناوریبنيان نسبت به سایر مفاهيم
بيشتر است .به همين دليل در این بخش تمركز بيشتری بر روی تعاریف ،مفاهيم و توسعه نظری این شركتها شده است.
شرکتهاي کوچک و متوسط

نهادهای دولتي مختلف در جهان ،تعاریف متفاوتي را برای شركتهای كوچك و متوسط ارائه كردهاند .به نظر ميرسد
تعریفهای مورد استفاده ،به هدف مورد نظر سياستهای دولت بستگي دارد .به طور كلي ميتوان گفت كه اكثر كشورها تعریف
را بر مبنای این سه شاخص ارائه دادهاند (قاضينوری و همکاران:)1811 ،
 ميزان سرمایهگذاری در كارخانه و ماشينآلات
 تعداد كاركنان استخدامشده
 ارزش توليد یا گردش مالي شركت
در ادامه ،برخي از این تعاریف ارائه شده است:
اتحادیه اروپا

در جدول  1تعریف شركتهای خرد ،كوچك و متوسط از نظر كميسيون اروپا آورده شده است.
جدول  :1تعریف و مشخصات بنگاههاي خرد ،کوچک و متوسط در اروپا ()European Commission
نوع بنگاه

تعداد کارکنان

گردش مالی

یا ارزش دارییهاي ترازنامهاي

متوسط

كمتر از  167نفر

كمتر از  67ميليون یورو

كمتر از  08ميليون یورو

کوچک

كمتر از  67نفر

كمتر از  17ميليون یورو

كمتر از  17ميليون یورو

خرد

كمتر از  17نفر

كمتر از  1ميليون یورو

كمتر از  1ميليون یورو
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آمریكا

بنگاههای حوزه ساخت و توليد و معدن با حداكثر تعداد كاركنان  111نفر و بنگاههای غير ساخت و توليد با حداكثر فروش
8ميليون دلار ،كوچك در نظر گرفته ميشوند.
هند

بنگاههای كوچك و خرد در هند بر اساس ميزان سرمایهگذاری در كارخانه ،ماشين آلات و سایر دارایيهای ثابت تعریف شده
است .در این تعریف شرایط اجتماعي و سياسي هند كه همراه با كمبود سرمایه و مازاد نيروی كار است ،در نظر گرفته شده .بر
این اساس بنگاههایي كه حجم سرمایهگذاری آن ها كمتر از  87ميليون باشد ،كوچك و در صورتي كه این حجم كمتر از 1/6
ميليون روپيه باشد ،خرد ناميده ميشود.
مالزي

صنایع با مقياس كوچك به بنگاههای ساخت و توليدی اطلاق ميشود كه بين  6تا  67كارمند دارند و این ميزان سرمایهگذاری
سهامداران كمتر از  677هزار رینگيت ( 177هزار دلار) است .صنایع متوسط به بنگاههای ساخت و توليدی اطلاق ميشود كه
تعداد كاركنان تمام وقت بين  67تا  06نفر باشد و یا اینکه ميزان سرمایهگذاری سهامدارانشان بيش از  677هزار رینگيت و
كمتر از  1/6ميليون رینگيت باشد.
شرکتهاي نوپا
برای این شركتها نيز مانند شركتهای  SMEتعاریف متعددی ارائه شده است .برخي از تعاریف تنها به جوانبودن شركت
اشاره كردهاند و برخي مواردی نظير حوزهی فعاليت شركت ،تعداد كاركنان و فروش را نيز بيان نمودهاند .شركتهای نوپا
ميتوانند در هر قالبي پدید آیند ،ولي اغلب به شركتهایي گفته ميشود كه رشد سریعي دارند و در زمينه تکنولوژی فعاليت
ميكنند .سرمایهگذارها به طور كلي به سوی آن دسته از شركتهای جدیدی جلب ميشوند كه پروفایل ریسك/پاداش
متمایزی دارند و مقياسپذیرتر هستند .بنابراین هزینه راه اندازی كمتر ،ریسك زیاد و پتانسيل بالایي برای برگرداندن سرمایه
دارند  .معمولا یك شركت نوپای موفق ،مقياسپذیری بيشتری نسبت به شركتهای دیگر دارد ،یعني ميتواند با سرمایهگذاری
كم در سرمایه ،نيروی كار و یا زمين ،رشد بيشتری نسبت به شركتهای قدیميتر داشته باشد.
11
شركتهای نوپا گزینههای مختلفي را برای پيداكردن سرمایه موردنياز خود دارند .شركتهای سرمایهگذار یا فرشتگان
سرمایهگذار 11ميتوانند با تبادل پول نقد در برابر سهام به شركتهای نوپا كمك كنند تا فعاليت خود را شروع كنند .در عمل،
بسياری از شركتهای نوپا توسط بنيانگذارها سرمایهگذاری ميشوند (الياسي و همکاران.)1831 ،
شرکتهاي جدید فعال در صنایع با فناوريهاي پیشرفته

تعاریف بسيار متنوعي برای صنایع پيشرفته وجود دارد .از مهمترین تعاریف ارائه شده در این زمينه تعریف هکر 18است .او
بنگاههای  High-Techرا بنگاههایي ميداند كه قسمت عمدهای از مخارج خود را به تحقيق و توسعه تخصيص ميدهند و
نسبت بزرگي از پرسنل علمي و فني و مهندسي دارند (خياطيان و همکاران.)1830 ،
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همچنين در تعریفي دیگر ،صنایع  ، High-Tech intensiveصنایعي هستند كه در هر  1777نفر پرسنل ،حداقل دارای 16
كارمند تحقيق و توسعه و  137نفر نيروی مرتبط با تکنولوژی باشند (.)Kask and Sieber, 2002
شرکتهاي زایشی

سازمانهای جدید نقش كليدی و بسيار مهمي در دنيای امروز ایفا ميكنند ،اما سؤالي كه مطرح ميشود این است كه این
سازمانها از كجا آمدهاند و از چه زماني مطرح شدهاند .یك دسته از این سازمانها كه در بعضي از صنایع خيلي خوب ظاهر
شدهاند ،سازمانهای زایشي هستند ( .)Klepper and Thompson, 2005شركتهای زایشي بسياری در صنایع با سطح
تکنولوژی بالا مثل نيمهرساناها و رایانه شناخته شدهاند .چيزی كه كمتر به آن پرداخته شده است حضور این سازمانها در
زمينهها و صنایع دیگر است .در صورتي كه مثلا در صنعت اتومبيل این نوع سازمانها وجود داشته است .برای مثال شركت
شورلت در سال  1311به وسيله ویليام دورانت (با همکاری لویيس شورلت) بعد از اینکه مجبور شد ژنرال موتورز را ترک كند
تأسيس شد (الياسي و همکاران .)1831 ،همچنين در در صنعت ساختمان نيز این پدیده رایج است كه كارمندان هنرمندِ
مهارتیافته ،سازمان خود را ترک ميكنند و سازماني برای خودشان تشکيل ميدهند .برخي از محققان ،سازمانهای زایشي را
به عنوان چشمه خلاقيت ميدانند كه یکنواختي و سکوني كه بسياری از سازمانها را مبتلا كرده ،جبران ميكنند و دره
سيليکون 10را مثال مناسبي بر این ادعا ميدانند (.)Klepper and Thompson, 2005
شرکتهاي جدید فناوريبنیان

همانطور كه بيان شد یکي از مفاهيم اساسي در مورد شركتهای دانشبنيان ،شركتهای جدید فناوریبنيان هستند كه به
طور گستردهای در مباني نظری ،مورد پژوهش قرار گرفتهاند .یکي از نخستين تعاریفي كه در ادبيات مربوط به شركتهای
جدید فناوریبنيان یافت ميشود تعریف كوپر است« :شركتي كه بر تحقيق و توسعه تاكيد ميكند و یا تاكيد عمده آن بر
بهرهبرداری از دانش فني جدید است» (.)Cooper, 1971
همان گونه كه از مفهوم شركتهای جدید فناوریبنيان بر ميآید ،ویژگيهای اساسي و بارزی كه ميتواند این گروه خاص از
شركتها را از دیگر شركتها متمایز نماید موضوع تازگي 16و دامنهی فعاليتهای آنها است.
نظرات متفاوتي در مورد این مسئله وجود دارد كه تازگي و جدیدبودن دقيقا به چه موضوعي اشاره دارد .عدهای بر این باورند
كه تازگي به خود شركت اشاره دارد ( )Cooper, 1971و عدهای دیگر بر این عقيده هستند كه تازگي به تکنولوژیي مربوط
ميشود ( )Fontes and Coombs, 1996كه شركت با آن كار ميكند .به علاوه اینکه تازگي ضرورتا به معنای سن حقيقي
(سال) نيست ،بلکه به مراحل توسعه یك شركت و یا یك تکنولوژی هم اشاره ميكند (.)Bergek and Norrman, 2010
10
در مباني نظری ،مفهوم شركتهای جدید فناوریبنيان هم از تعاریف گسترده 15استفاده ميشود و هم از تعاریف محدود
( .)Storey and Tether, 1998یکي از تعاریف گسترده پركاربرد بيان ميكند كه همهی شركتهای جدیدی كه در
بخشهایي با سطح تکنولوژی بالا فعاليت ميكنند ميتوانند به عنوان شركتهای جدید فناوریبنيان در نظر گرفته شوند
( .)Storey and Tether, 1998بر اساس این رویکرد ،بخشهای با سطح تکنولوژی بالا شامل همهی بخشهایي ميشود كه
ميانگين هزینههای ناشي از سرمایهگذاری در تحقيق و توسعه همچون هزینههای ناشي از بهكارگيری دانشمندان ،مهندسان
حرفهای و  ...بيش از سایر بخشها است (.)Butchart, 1987
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یکي از تعاریف پركاربرد كه جزو تعاریف محدود به حساب ميآید توسط گروه آرتوردی ليتل 11ارائه شده است .این شركتها كه
كه بيش از  16سال از تأسيس آن ها نگذشته ،به عنوان كسبوكارهای مستقلي شناخته ميشوند كه بر پایهی بهرهبرداری از
یك اختراع یا نوآوری فناورانه (به عنوان دو چالش اصلي در حوزه تکنولوژی) بنا شدهاند (.)Storey and Tether, 1998
مزایاي شرکتهاي جدید فناوريبنیان

مهمترین مزایای شركتهای جدید فناوریبنيان عبارت اند از (:)Spencer and Kirchhoff, 2006
 .1شركتهای جدید فناوریبنيان عموما برای مقابله با نيازهای برآوردهنشده بازار تأسيس ميشوند .این شركتها دارای
پایگاهي از مشتریان نيستند ،بنابراین مشکل شنيدن صدای مشتری را ندارند و با محصولات موجود دچار محدودیت
نميشوند.
 .1شركتهای جدید فناوریبنيان بر روی تکنولوژیهای قدیمي سرمایهگذاری نميكنند و نيازی نيست كه در مورد
بودجه ،پایداری پژوهشهای متعدد و طرحهای توسعه نگران باشند .این امر قدری عجيب است ،زیرا منابع ،اغلب در
شركتهای نوپا و شركتهای كوچك محدود هستند .شركت های جدید فناوریبنيان ميبایست بيشتر بر
تکنولوژیهایي با پتانسيل بالا تمركز كنند و از آنجایي كه این شركتها مجبور به پشتيباني از تکنولوژیهای پایهای
نيستند ،بنابراین ميتوانند تمام منابع خود را صرف توسعه تکنولوژیهای جدید نمایند.
 .8شركتهای جدید فناوریبنيان ،با اینرسي و سکون شركتهای بزرگتر و قدیميتر محدود نميشوند .اغلب،
شركتهای جدید فناوریبنيان  ،توسط كارآفرینان جوان كه دارای تجربه كم در رابطه با تکنولوژیهای قدیمي
هستند راهاندازی ميشود ،در این خصوص هيچ دليلي وجود ندارد تا تکنولوژیهای قدیمي و محدودیتهایشان به
هنگام توسعه یك تکنولوژی جدید مد نظر قرار گيرند.
 .0شركتهای جدید فناوریبنيان در مرحله نخستين منحني  sتکنولوژی فعاليت ميكنند .به این ترتيب این فرصت را
دارند كه در شيب فزاینده منحني حركت نمایند (این شركتها به احتمال زیاد تغييرات تکنولوژی را رهبری
ميكنند).
 .6شركتهای جدید فناوریبنيان ،ایدهمحور هستند ،مدل توسعه این شركتها بيشتر «فشار تکنولوژی» است تا
«كشش تقاضا» ،كه اغلب در شركت های بزرگ دیده ميشود.
روش تحقیق
روشي كه برای تحقيق در این مقاله بهكار برده شد ،تحليل كيفي اسناد مرتبط با قانون دانشبنيان است ،از جمله :پيشنویس
دستورالعمل تشخيص صلاحيت شركتهای دانشبنيان شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف) و  0ویرایش سالانه
معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری .همچنين به منظور شناسایي علل و عوامل تغييرات در ویرایشهای مختلف با
مسئولين مرتبط در معاونت علمي مصاحبههایي انجام شد كه از تحليل كيفي محتوای این مصاحبهها نيز در مقاله استفاده شده
است.

D. Little Group
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نگاهی به آییننامه تشخیص صلاحیت شرکتهاي دانشبنیان
نسخه شوراي عتف

در آذر ماه سال  ،31شورای عالي علوم ،تحقيقات و فناوری (عتف) دستورالعمل تشخيص صلاحيت عمومي شركتها و موسسات
دانشبنيان را به صورت پيشنویس تهيه نمود كه با عوضشدن مرجع اجرای قانون از شورای عتف به معاونت علمي و فناوری
ریاست جمهوری عملا این دستورالعمل به تصویب نهایي نرسيد .اولين نسخه از آیيننامه تشخيص صلاحيت شركتها كه مورد
استفاده قرار گرفت در اسفند همان سال در معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری تصویب شد.
در نسخه شورای عتف ،شركتهایي دانشبنيان تلقي ميشدند كه به لحاظ كالاها یا خدماتي كه ارایه ميكنند یا فرآیندی كه
در توليد این محصولات به كار ميگيرند در یکي از شاخههای فناوریهای برتر مشخصشده در پيوست آن دستورالعمل قرار
گيرند .در پيوست این دستورالعمل حوزههای فناوریهای برتر از نظر سازمانهای اقتصادی و تحقيقاتي مطرح دنيا به صورتي
كلي آورده شده است و در ادامه فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان مطرح شده است در حالي كه در نسخه معاونت علمي،
فناوریهای برتر در قالب فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان به صورت جداگانه مطرح شده است.
تفاوت دیگر نسخه شورای عتف با معاونت علمي در صدور گواهينامه برای شركتهاست كه در نسخه شورای عتف كارگزاران
تشخيص ،گواهيهایي را برای شركتها به مدت حداكثر سه سال صادر ميكردند اما در نسخه معاونت علمي موضوع صدور
گواهينامه اصلا مطرح نيست .در هر دو نسخه بحث اشتغال شركت به تحقيق و توسعه مطرح شده كه مرجع تعاریف
فعاليتهای تحقيق و توسعه در هر دو نسخه نيز تقریبا مشابه و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDذكر شده است.
در نسخه شورای عتف ،ملاک ارزیابي دانشبنيان بودن شركتها ،طرح تجاری آنها ،دارایيهای فکری و فيزیکي مرتبط ،سوابق
علمي ،فني و اجرایي مدیران و كاركنان و سوابق فعاليت شركت (در صورت وجود) است .اما در نسخه معاونت علمي ،شركتها
به چند نوع تقسيم ميشوند كه در هر نوعي كه قرار بگيرند شرایط متفاوتي را باید برآورده كنند.
در نسخه شورای عتف شركتها ميبایست حداقل در یکي از حوزههای زیر به فعاليت ميپرداختند:


تحقيق و توسعه در حوزههای مذكور در پيوست فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان دستورالعمل



تجاریسازی فناوریها و سایر دستاوردهای تحقيق و توسعه در حوزههای مذكور



ارایه خدمات پشتيباني تخصصي در حوزههای مذكور

ویرایشهاي مختلف نسخه معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

همان طور كه بالاتر اشاره شد در اسفند سال  31اولين ویرایش آیيننامه تشخيص صلاحيت شركتهای دانشبنيان معاونت
علمي تهيه شد .پس از آن این آیيننامه به صورت سالانه مورد بازبيني قرار گرفت و سه ویرایش دیگر از آن در اسفند سالهای
 38 ،31و  30به تصویب رسيد.
در ویرایش اول این آیيننامه شاخصهای تشخيص شركتهای دانشبنيان ،به دو دسته شاخصهای عمومي و اختصاصي تقسيم
ميشوند .شركتهای متقاضي باید علاوه بر شاخصهای عمومي ،شرایط مشخص شده در یکي از سه دسته شاخصهای
اختصاصي را نيز احراز نمایند.
شاخصهاي عمومی:

 .1حداقل دو سوم از اعضای هيأت مدیره شركت ،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز كنند:


حداقل دارای مدرک كارشناسي باشند.



حداقل  8سال سابقه فعاليت كاری یا علمي در حوزه فعاليت شركت و یا سابقه مدیریتي داشته باشند.



دارای حداقل یك اختراع ثبتشده ارزیابي شده داخلي یا یك اختراع بينالمللي مرتبط با حوزه كاری شركت
باشند.
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 .1حداقل نيمي از درآمد شركت در یك سال مالي گذشته شركت ،ناشي از فروش فناوری ،كالا و یا خدمات
دانشبنيان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كالاهای دانشبنيان و خدمات
تخصصي دانشبنيان) آن شركت از طریق قرارداد باشد.
تبصره :شركتهایي كه در مرحله تجاریسازی اولين كالای دانشبنيان خود هستند ،در صورتي كه دارای توليد پایلوت موفق
باشند ،و استانداردهای لازم را از مراجع ذیصلاح داخلي یا بينالمللي كسب كرده باشند ،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نياز
معتبر همراه با قرارداد توليد كالا باشند ،از رعایت بند  1-1مستثني هستند.
 .8سابقه بيمه پرداختي برای حداقل  8نفر از كاركنان تماموقت شركت ،حداقل  5ماه باشد.
تبصره :پروندة شركتهایي كه در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (تسهيلات ،حمایتها ،ماليات ،بيمه و ،)...طبق
دستورالعمل پيوست بررسي خواهد شد.
همان طور كه دیده ميشود در نسخه اول برای هيئت مدیره شركتها شروطي گذاشته شده ،حداقل نيمي از درآمد شركت باید
ناشي از كالاها و خدمات دانشبنيان باشد و همچنين سابقه پرداخت بيمه برای حداقل  8نفر از كاركنان تمام وقت برای حداقل
 5ماه داشته باشد.
شاخصهاي اختصاصی:

شركت متقاضي باید علاوه بر دارا بودن شاخصهای عمومي ،واجد كليه شرایط اختصاصي در یکي از دستهبندیهای زیر نيز
باشد:
 .1شركتهای توليدكننده كالاهای دانشبنيان
 .1شركتهای تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي
 .8شركتهای ارائهدهنده خدمات تخصصي دانشبنيان
همچنين نوع چهارمي از شركتهای دانشبنيان تحت عنوان «شركتهای نوپا» در پيوست این آیيننامه آورده شده است.
شركتهای «دانشبنيان نوپا» باید همه شاخصهای تشخيص زیر را احراز نمایند:
 .1حداقل یك سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد.
 .1حداقل دو سوم از اعضای هيأت مدیره شركت ،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز كنند:


حداقل دارای مدرک كارشناسي باشند.



حداقل  1سال سابقه فعاليت كاری یا علمي در حوزه فعاليت شركت و یا سابقه مدیریتي داشته باشند.

 دارای حداقل یك اختراع ثبت شده ارزیابي شده داخلي یا یك اختراع بينالمللي مرتبط با حوزه كاری شركت باشند.
 .8شركت دارای معادل  1نفر نيروی انساني تماموقت باشد.
 .0شركت باید توليدكننده كالا یا كالاهای دانشبنيان ،مطابق فهرست كالاهای دانشبنيان مصوب كارگروه باشد كه
دانش فني آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فني ،از طریق فعاليتهای تحقيق و توسعه نهادینه و بوميسازی كرده
باشد و یا شركت دارای برنامه طراحي و توليد كالاهای دانشبنيان باشد.
تبصره :برنامه شركت برای طراحي و توليد كالای دانشبنيان ،باید به تأیيد یکي از مراكز رشد یا پارکهای علم و فناوری
(چنانچه شركت در همان مركز رشد یا پارک علم و فناوری مستقر باشد) و یا ستادهای فناوری راهبردی (چنانچه حوزه فعاليت
شركت مرتبط با موضوعات یکي از ستادهای فناوریهای راهبردی باشد) برسد.
 .6شركت دارای عملکرد تحقيق و توسعه باشد.
تبصره -تأیيد شركتهای «دانشبنيان نوپا» ،دارای اعتبار یك ساله بوده و تنها برای یك دوره یك ساله (مجموعا دو سال)
ميتواند تمدید شود.
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بحث و تحلیل یافتهها
در ویرایش دوم 8 ،دسته اصلي شركتهای دانشبنيان دچار تغيير و تحول شد ،بدین صورت كه شركتهای توليدی با
شركتهای تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي ادغام شدند و یك دسته با نام «شركتهای توليد كننده كالاها/خدمات
دانشبنيان» را تشکيل دادند .شركتهای خدمات تخصصي دانشبنيان نيز كه از ابتدا تنها اسمشان در آیيننامه آمده بود و
هيچ شركتي از این نوع تایيد نشد ،حذف گردیدند (صابر 1836 ،الف) .دليل كمشدن تعداد این دستهها از نظر آقای صابر (یکي
از مسئولين معاونت علمي در تدوین و اجرای آیيننامه تشخيص) این بود كه زماني كه تعداد دستهها زیاد بود ميبایست برای
هر دسته یك راهنما ،یك نوع ثبتنام ،آموزش ،نظارت ،ارزیابي و ...مجزا ميداشت و اجرای آن در عمل بسيار دشوار
ميشد(صابر 1836 ،الف).
دسته مهم دیگری كه از ویرایش دوم به این آیيننامه اضافه شد ،دسته «شركتهای صنعتي دارای فعاليت دانشبنيان» بود.
دليل اضافهشدن این دسته نيز از نظر ایشان اینگونه بيان شده است« :در آن زمان یك سری شركتهای نوپا و كوچك بودند كه
دانشبنيان ميشدند و یا اگر از شركتهای توليدكننده بودند باید شرط پنجاه درصد درآمد ناشي از كالاهای دانشبنيان را
برآورده ميكردند .با این شروط چندان شركت بزرگي نداشتيم كه بتواند دانشبنيان شود .پس بحث اینگونه بود كه اگر یك
شركت بزرگ صنعتي ده درصد فروشش هم دانشبنيان باشد به اندازه چندین شركت نوپا فروش دارد( ».صابر 1836 ،الف) به
این ترتيب شركتهای صنعتي كه  17درصد فروششان ناشي از كالاها و خدمات دانشبنيان بود نيز به این دستهبندی اضافه
شدند .همچنين حداقل فروش این شركتها  17ميليارد تومان تعيين شده بود.
در ویرایش دوم سهم فعاليتهای تحقيق و توسعه از فروش شركت از  0درصد به  6درصد كاهش یافت .در این مقطع به دليل
دشوار بودن اندازهگيری فعاليتهای تحقيق و توسعه و پيچيدگي آن ،رفته رفته ار اهميت تحقيق و توسعه كم شد و معيار
دانش فني پررنگ تر شد و به مرور نيز سختگيرانه تر شد .در زمان اجرای ویرایش اول بعضا شركتهایي تایيد شدند كه
مونتاژكار بودند اما با سختگيرانه شدن معيار دانش فني پس از آن دیگر چنين شركتهایي تایيد نشدند (صابر 1836 ،الف).
شرط مدرک هيئت مدیره هم به این دليل حذف شد كه شرطي فانتزی بود و ميگفتند یك شركت معيار دانش فني را دارد و
پنجاه درصد فروش آن هم دانشبنيان بوده است و توانایي فروش آن را داشته است ،حالا اگر همه افراد آن هم بيسواد باشند،
چرا باید دانشبنيان نشود؟ (صابر 1836 ،الف) در كل در نسخه دوم به سمت واقعگرایي در اجرا حركت شد و از شركتهای
دانشگاهي با ظاهر شيك به سمت شركتهای صنعتي رفتند كه شاید ظاهرشان خيلي هم شيك نباشد ولي اقتصاد كشور
بيشتر دست آنهاست .هدف هم واردكردن این شركتهای صنعتي به این موضوع بود و تمركز بر شركتهای صنعتي با
فناوریهای بالا و متوسط به بالا بود و نه همه شركتها.
در ویرایش سوم علاوه بر سه دستهای كه در ویرایش دوم تثبيت شده بود (شركتهای توليد كننده كالاها/خدمات دانشبنيان-
شركتهای نوپا -شركتهای صنعتي دارای فعاليت دانشبنيان) ،یك دسته جدید به آن اضافه گردید« :شركتهای ارائه دهنده
كالاها /خدمات با استفاده از فرایندها ،تجهيزات ،ماشين آلات و كالاهای دانشبنيان» .این شركتها كه تعدادشان نيز قابل توجه
بود نوعي از شركتها بودند كه مثلا وبسایتي داشتند كه با آن خدمات ارائه ميدادند و یا یك ربات داشتند كه با آن خدمات
پاكسازی لولههای پتروشيمي را انجام ميدادند .این شركتها تحت عنوان شركت صنعتي به سيستم اضافه شدند و فقط از
صندوق ميتوانستند استفاده كنند و معافيتها به آنها تعلق نميگرفت.
مورد دیگری كه در ویرایش سوم به چشم ميآید و در افزایش تعداد پذیرش شركتهای نوپا تاثيرگذار بود ،ورود شرط داشتن
نمونه آزمایشگاهي برای شركتهای نوپا به جای برنامه توليد بود كه از ابهامها كاست و اندازهگيری آن هم در اجرا راحتتر شد
(صابر 1836 ،ب) .از این نسخه به بعد شركتهای زایشي و شركتهایي كه محصولي در شركت مادر را توسعه داده بودند و با
عنوان یك شركت جدید در سامانه ثبت نام ميكردند نيز تایيد شدند.
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از نظر آقای صابر شاخص نوآوری هم به نوعي فانتزی بود و در دل شاخصهای دیگر وجود داشت و باید حذف ميشد .زیرا ارائه
محصول جدید به بازار شاید هميشه درست نباشد و باید شرایط بازار را در نظر گرفت و پس از اتمام تقاضای محصول قبلي
محصول جدید ارائه شود (صابر 1836 ،ب) .به همين دليل در نسخه سوم معيار دانش فني با تحقيق و توسعه ادغام شد و
دانش فني مبتني بر تحقيق و توسعه نام گرفت .همچنين معيار نوآوری به نوآوری فناورانه تغيير نام پيدا كرد و به شرط
«شركت باید در  1سال گذشته محصول جدیدی داشته باشد» تبصرهای اضافه شد مبني بر اینکه زمان  1سال ميتواند با تایيد
كارگروه تمدید شود .در این ویرایش شرط فروش  17ميليارد تومان برای شركتهای صنعتي نيز به  8ميليارد تومان كاهش
یافت.
در ویرایش چهارم به نوعي آیيننامه به بلوغ خود رسيد .بسياری از شرطهای زائد حذف گردید .نوع ساختار نگارش آن منظمتر
شد (صابر 1836 ،ب) .معيارهای اصلي قبلي مانند تسلط بر دانش فني ،سطح بالای فناوری و پيچيدگي آن به قوت خود باقي
ماند .شركتها به طور كلي به سه دسته شركتهای توليد كننده كالاها/خدمات دانشبنيان ،شركتهای نوپا و شركتهای
صنعتي دارای فعاليت دانشبنيان تقسيمبندی شدند كه خود دسته سوم شامل شركتهای زیر ميشد:




درآمد شركت در یك سال مالي گذشته (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است) ناشي از فروش كالاها
و خدمات دانشبنيان ،حداقل  8777ميليون ریال بوده و همزمان بيش از ( )17درصد از درآمد سال مالي
گذشته شركت باشد.
حداقل ( )67درصد از درآمد یك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است) ،از
محل فروش كالاها و خدمات (كه لزوما در فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان نبوده) با استفاده از تجهيزات یا
فرآیندهای دانشبنيان ،باشد.

 ساخت تجهيزات یا فرآیندهای دانشبنيان حداقل در حد نمونه آزمایشگاهي ،كه شركت قصد دارد با استفاده از
آن به توليد كالاها و خدمات (كه لزوما در فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان نبوده) بپردازد.
همان طور كه دیده ميشود برای شركتهای صنعتي شرایط باز هم سهلگيرانهتر شده و شرط حداقل درآمد  8ميليارد تومان
به حداقل فروش  877ميليون تومان محصولات دانشبنيان و همزمان بيش از  17درصد از كل درآمد سال گذشته تغيير یافته
است« .شركتهای ارائه دهنده كالاها /خدمات با استفاده از فرایندها ،تجهيزات ،ماشين آلات و كالاهای دانشبنيان» كه در
ویرایش سوم به آیيننامه اضافه شدند در این ویرایش خود به دو نوع تقسيم شدهاند به صورتي كه ميتوان گفت شروط این دو
دسته به شروط شركتهای توليدی و نوپا تشابه دارد .نکته مهم دیگر در دستهبندی شركتها ،اضافهشدن خدمات تجاریسازی
و مشاوره مدیریت فناوری به فهرست كالاها و خدمات دانشبنيان مورد تایيد ،بود .با این كار ،شركتهای ارائهدهنده خدمات
تجاریسازی و مشاورهای كه در ویرایش اول تنها اسمي از آنها برده شده بود ولي چنين نوع شركتي تایيد نشده بود ،عملا از
این پس دانشبنيان (دسته سوم) محسوب ميشدند.
شرط نوآوری در ویرایش چهارم به دليل اینکه شرطي فانتزی بود و شركتها با توان سنجشي كه كارگروه داشت ،تقریبا همگي
حائز این شرط ميشدند حذف گردید؛ زیرا بالاخره شركتها در دو سال یك پروژه جدید ميگرفتند یا روی محصولي جدید كار
ميكردند (صابر 1836 ،ب) .از نظر سطح فناوری ،معيارها سختگيرانهتر شد به طوری كه قبلا اگر محصولي در فهرست
كالاهای دانشبنيان وجود داشت ،تایيد ميشد ولي اخيرا حتي اگر محصول در فهرست هم باشد اما فناوری سطح بالایي نداشته
باشد تایيد نميشود (صابر 1836 ،ب).
بحث پيوست دستورالعمل بررسي سوءسابقه شركتها كه در همۀ ویرایشها نيز وجود دارد ،عملا اجرا نشد .دليل وجود آن
برميگردد به زمان نگارش ویرایش اول و نظر نماینده وزارت صنعت كه عقيده داشت برخي از شركتها به سبب داشتن بدهي
به وزارت صنعت نباید از آنها حمایت شود و دانشبنيان تلقي گردند .به نوعي این كار تهيه ليست سياه از شركتهای دارای
سوءسابقه بود ولي به علت محدودیتهای اجرایي و سایر مسائل تاكنون اعمال نشده است (صابر 1836 ،ب).
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نتیجهگیري
شركتهای دانشبنيان به سبب اهميتي كه در اقتصاد دارند ،در دهههای اخير در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند .در كشور
ما نيز چندسالي است كه با تصویب قانون حمایت از شركتهای دانشبنيان ،معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری به طور
جدی درگير مسائل اجرایي آن شده و به طور مستمر درصدد بهبود فرآیندها و رویههای آن است .مقوله تشخيص شركتهای
دانشبنيان یکي از موضوعات اصلي در این قانون است كه تا كنون آیيننامههای مختلفي برای اجرای این بند از قانون تدوین
شده است .در این مقاله پس از مرور مفاهيم و تعاریف مرتبط با شركتهای دانشبنيان در دنيا ،مقایسه این تعاریف با تعریف
شركت دانشبنيان در قانون ایران ،صورت گرفت .در مرحله بعد با استفاده از تحليل اسناد و مصاحبهها با افراد مرتبط در تدوین
آیيننامههای تشخيص صلاحيت شركتها در دو نهاد شورای عتف و معاونت علمي ،به این مقوله پرداخته شد.
نتایجي كه از این تحليلها حاصل ميشود و در واقع یادگيری سياستي منتج از این موضوع را ميتوان ابتدا در سادهسازی
دستورالعملها و شروط گذاشتهشده برای شركتها دانست .معمولا قبل از تدوین یك دستورالعمل فرد تدوینكننده ميخواهد
تمامي ایدهالهای خود را در آن دستورالعمل بگنجاند و با حالتي جامع به آن بپردازد اما همانطور كه در روند ویرایشهای
مختلف این آیيننامه مشاهده شد ،بسياری از شاخصها و شروط قرارداده شده برای شركتها جنبه فانتزی داشت و یا سنجش
آن در عمل كار بسيار پيچيده و پرخطایي بود به همين دليل رفته رفته این شاخصها كمرنگ شده و یا به طور كلي حذف
گردیدند.
نکته بعدی گسترش شمول این آیيننامه برای انواع شركتها بود .به طوری كه در ابتدا تنها تعداد محدودی از شركتها كه
عمدتا ميبایست توليدی و با اندازه متوسط ميبودند ،تایيد ميشدند .اما به تدریج شركتهای نوپا و كوچك ،شركتهای
صنعتي دارای فعاليت دانشبنيان ،شركتهای ارائهدهنده خدمات عمومي با استفاده از كالاها و خدمات دانشبنيان و
شركتهای خدمات تجاریسازی و مدیریت فناوری نيز با شرایط سهلتر به این دستهبندی اضافه شدند .موضوع مهمي كه در
اینجا به چشم ميآید ،توجه و اهميتدادن بيشتر مجریان ،به دانش فني است به طوری كه شركت اگر بر دانش فني تسلط
كافي داشه باشد ميتواند تحت عنوان یکي از دستههای اشارهشده دانشبنيان شود اما در غير این صورت ،رد خواهد شد.
تعداد شركتهای تایيدشده و مجاز برای استفاده از حمایتهای اشارهشده در قانون ،هرساله در حال افزایش است و اميد است
با ادامه این روند ،اقتصاد كشور با شتاب بيشتری به سمت دانشبنيان شدن حركت كند.
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