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Abstract 

New Technology-based Firms play a key role 
in the knowledge-based economy for 
innovation and technology development in 
countries. Agility and Attention to Innovative 
Technologies and Solutions distinguish these 
firms from traditional ones. These firms have 
different attributes depending on the type of 
scope and size. So their supporting policies 
are different from other companies. 
Generally, policy support for NTBF's is 
divided into four categories of financing 
support, legal exemptions, market 
development support and organizational and 
managerial empowerment support, and then 
policy makers design related policies tools in 
one of the four categories based on the 
features of the NTBF's. Whatever the system 
of support will respond more 
comprehensively and more precisely to the 
needs of NTBF's, the possibility of achieving 
successful results increases. In this article, the 
importance and characteristics of the growth 
of NTBF's, along with supportive policies for 
the achievement of this growth and 
development have been addressed, and some 
of the supportive policies applied in Iran have 
been expressed. 
Keywords: New Technology-Based Firm's 
(NTBF's), Supportive Policies, Start-Up 
 

                                                           
* Corresponding author: naghizadeh@nrisp.ac.ir 

 

The Bible of STI Policy 
Volume 11, Number 2, Summer 2019 

Journal of 

Science & Technology Policy



285  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  

  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  هاي فناور نوپا هاي حمایت از شرکت سیاست
  

  2نامداریان، لیال *1زاده رضا نقی

  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهراناستادیار  -1
  ، تهران)ایرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران  استادیار -2

  

  دهیچک
چابکی و توجه به . کنند نقش میایفاي کشورها  اقتصاد بنیان براي توسعه فناوري و نوآوري در هاي فناور نوپا به عنوان محور کلیدي اقتصاد دانش شرکت
شان داراي  ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه این شرکت. سازد هاي سنتی متمایز می را نسبت به شرکت هاآنبنیان،  ها و راهکارهاي نوین دانش فناوري
هاي فناور نوپا  هاي حمایتی از شرکت به طور کلی سیاست. نماید ها می هاي حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت هایی مرتبط به خود هستند که سیاست ویژگی

 و شوند بندي می تی و سازمانی تقسیمهاي توانمندسازي مدیری هاي توسعه بازار و حمایت هاي قانونی، حمایت هاي تأمین مالی، معافیت در چهار دسته حمایت
به هر میزان که نظام . نمایند از چهار دسته فوق می ترکیبیه طراحی ابزارهاي سیاستی در هاي فناور نوپا اقدام ب هاي شرکت گذاران بر اساس ویژگی سیاست

هاي رشد  در این مقاله به اهمیت و ویژگی. یابد آمیز افزایش می هاي فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت تر به نیازهاي شرکت تر و دقیق حمایتی، جامع
هاي حمایتی مورد استفاده در  هاي حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست راه سیاستهاي فناور نوپا به هم شرکت

  .کشور بیان شده است
  هاي حمایتی، نوآفرین هاي فناور نوپا، سیاست شرکت: ها کلیدواژه

  :شود مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم 
Naghizadeh, R., & Namdarian, L. (2019). The Suppotive Policies for New Technology-Based Firms (NTBF's). 
Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 285-296. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

1ي فناور نوپاها شرکت
یکی از محورهاي اصلی توسعه  2

 که با توجه به شرایط محیط هستنداقتصادهاي مبتنی بر دانش 
ترین دارایی  عمده. باشند هاي متفاوتی می خود داراي ویژگی

هاي فناور نوپا مانند هر سازمان فناور دیگري  شرکت
هاي دانشی است و تکیه آنها بر دو بعد نیروي انسانی  سرمایه

به دلیل اهمیت . ]1[ریق تولید دانش است و خلق ارزش از ط
پذیري اقتصادي و صنعتی  هاي فناور نوپا براي رقابت شرکت

وکار، نوپا بودن و  ها با توجه به نوع کسب کشورها، دولت

                                                 
  naghizadeh@nrisp.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- New Technology-based Firms (NTBF's) 

هاي ویژه از ایجاد و رشد  اندازه کوچک آنها اقدام به حمایت
اي  در این مقاله سعی شده به شیوه. نمایند ها می این شرکت

هاي شرکتهاي فناور نوپا با  مند، در ابتدا تفاوت شرکت ظامن
2نوآفرین

وکارها  نوع کسبدو  درك تفاوت این . تبیین شود 3
نسبت به چگونگی بتوان  کهشود  موجب می ،از همدیگر
همچنین . اي قائل شد ها از ایشان تمایزهاي ویژه حمایت

ي ها هاي فناور نوپا و ویژگی شناخت صحیح از نقش شرکت
ها را به طور  آنها، چرایی ضرورت حمایت از این شرکت

سپس با توجه به نقش این . نماید تري مشخص می شفاف
ها در توسعه فناوري و نوآوري، عوامل پایداري و رشد  شرکت

                                                 
23- Startup 
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  .شود هاي حمایتی مرتبط ارائه می آنها بحث و سیاست
  
  تعریف شرکت فناور نوپا -2

ي فناور ها شرکتهاي  وکار و ویژگی درك صحیح نوع کسب
هاي حمایتی از ایشان اهمیت  در تعریف و تحلیل سیاستنوپا 

اي که این عدم درك صحیح و درست  به گونه. بسیاري دارد
ي ها شرکت. هاي غلط شود تواند موجب ارائه سیاست می

 آفرینی خود را هایی هستند که عمده ارزش شرکتفناور نوپا، 
از طرف نیروي انسانی شده  به واسطه دانش و فناوري خلق

هاي  ها در زنجیره آورند و عمده این شرکت خود به دست می
ا بدین معنی که عمده آنه. ابتدایی و میانی ارزش قرار دارند

کنند و  دیگري ارائه می وکارهاي محصوالت خود را به کسب
ومی تعامل کننده نهایی عم تعداد محدودي از آنها با مصرف

هاي  کلیدواژه اصلی در تعاریف شرکت 4به طور کلی . دارند
  :شود فناور نوپا مطرح می

هاي فناور نوپا هم از منظر سن  جدید بودن شرکت) الف
. شرکت و هم از منظر فناوري در تعاریف مورد توجه است
 3جدید بودن شرکت از منظر سن در برخی از تعاریف تا 

]. 2[شده است  سال ارائه 25سال و حتی تا  10سال، برخی تا 
ها جهت قرارگیري در  در تعاریفی که محدوده سن شرکت

اهمیت جدید بودن  بیشتر روياست،  ترطوالنینوپایی  دوران
  ].4و3[ تاکید شده استفناوري یا صنعت 

ها در تعاریف  اندازه کوچک و متوسط این شرکت) ب
اغلب به  فناور نوپاهاي  شرکت .باشد مختلف مشترك می

براي ]. 5[ اند عریف شدهتهاي کوچک و متوسط  عنوان شرکت
هاي  در قالب شرکتها را  مثال استوري و تتر، این شرکت

  ].3[ کند کوچک و جدید تعریف می
هاي مالی و  وابستگی آن به کارآفرینان و توانمندي )ج

هاي فناور  هاي دیگر تعاریف شرکت تخصصی آنها از بخش
، شرکت فناور نوپا بر همین اساس سرمایه یک .باشد نوپا می

  ].6و4[ کارآفرین تأمین شده باشدباید توسط یک تیم 
هاي مؤسسان و تخصص گرایی در نزد آنها ویژگی  ویژگی) د

برخی از . باشد هاي فناور نوپا می انتهایی تعاریف شرکت
ها و سرمایه انسانی را براي موفقیت  نویسندگان قابلیت

خصوصاً دانش و . اند ضروري دانسته فناور نوپاهاي  شرکت
  ].7[ استهاي جدید مدنظر  فناوري آنها در حوزه  تجربه

به کار فناور نوپا   شرکتهایی که بعضاً به جاي  اما یکی از واژه
ها از  که مفهوم نوآفرین حالیدر  است " نوآفرین"رود،  می

ي فناور نوپا ها شرکتتواند با  وکار می منظر مدل کسب
ها  نوآفرین 1وکارهاي کوچک آمریکا مرکز کسب. متفاوت باشد

 فناوريکه عموماً حول محور  داند می یهایوکار کسب را
، ]9[ 2بلنک]. 8[ دنرشد باالیی دار قابلیتگرفته و  شکل

یک مدل  حولکه در  داند می یزمانها را سا نوآفرین
. تگرفته اس شکل 3پذیر مقیاس وکار قابل تکرار و کسب

که براي ارائه داند  می ينهادرا  نوآفرین، ]10[ 4همچنین ریس
محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام باالیی یک 

   .وجود دارد به وجود آمده است
در تمامی این تعاریف یک نکته بسیار کلیدي وجود دارد و آن 

وکاري است که قابلیت رشد نمایی و  هاي کسب مدل
باشند و ابهام باالیی را نیز شامل  پذیري را دارا می مقیاس
هاي فناور نوپا حوزه فعالیت  شرکتولی در تعریف . شود می

ي ها شرکتتمرکز فعالیت ] 11[ 5رانیکو. امري کلیدي است
. داند سازي و تولید فناوري می فناور نوپا را در توسعه، تجاري

ها در صنایع جدید  بر فعالیت این شرکت] 4[ 6شرمن و بورل
تفاوت اصلی این دو مفهوم، آن است که  .دنتأکید دار

پذیر و با رشد نمایی  ها، مقیاس کار نوآفرینو هاي کسب مدل
در نتیجه . هاي فناور لزوماً چنین نیست است ولی در شرکت

هاي فناور و  ي فناور نوپا، شرکتها شرکتاي از  بخش عمده
وکار با رشد نمایی  مبتنی بر دانشی هستند که لزوماً مدل کسب

تی به طور مثال شرکت فناور نوپایی که تجهیزات نف. ندارند
و امکان رشد  شتهکند، بازار محدود و مشخصی دا تولید می

تعداد . محور است يرنمایی آن وجود ندارد ولی فناو
هاي فناور نیز نوآفرین هستند یعنی عالوه  محدودي از شرکت

وکار  هاي کسب بر آنکه بر اساس فناوري و دانش هستند، مدل
ها به  تفاوت این دو مفهوم نوع حمایت. پذیر نیز دارند مقیاس

هاي با  شرکت. نماید ویژه در بخش تأمین مالی را متفاوت می
گذاري خطرپذیر ندارند و  ایط سرمایهنرخ رشد معمولی، شر

عمدتاً در مرحله رشد، تأمین منابع مالی آنها از طریق تأمین 
                                                 
1- US Small Business Administration (USSBA) 
2- Blank 

 تجربه را نمایی رشد تواند می آنها وکار کسب که است آن پذیر مقیاس از منظور -3
  .سازد محقق کوتاهی زمان در را انتظار از باالتر فروش و مشتریان تعداد و نماید

4- Ries 
5- Rannikko 
6- Sherman and Burrell 
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بهره در ازاي ارائه  هاي کم مالی مبتنی بر بدهی همچون وام
توجه به این ]. 12[پذیرد  وکار دقیق صورت می طرح کسب

هاي با بهره کم یکی از ابزارهاي مهم  واقعیت که پرداخت وام
با نرخ رشد عادي است، ي فناور نوپا ها شرکتن مالی تأمی

دن فرآیند پرداخت وام به کرگذاران را به بهینه  توجه سیاست
هاي هیجانی در  کند و آثار سیاست جاي حذف آن معطوف می

قیمت را کاهش  اهمیت نمودن تسهیالت مبتنی بر وام ارزان کم
یی تازه ها هاي فناور نوپا مجموعه در نتیجه شرکت. دهد می

باشند  ایجادشده، کوچک و مبتنی بر تولید و توسعه فناوري می
. نماید و نیروي انسانی دانشی در آنها نقش کلیدي بازي می

وکار  هاي کسب توانند داراي مدل ها می همچنین این شرکت
در مجموع با توجه به آنچه . با نرخ رشد عادي یا نمایی باشند

و  جدیدهاي  شرکت ،ور نوپاهاي فنا شرکتدر باال اشاره شد 
، مبتنی بر نیروي انسانی ]14و13[، چابک ]14- 11[کوچک 
، متمرکز بر تولید فناوري، دانش و صنایع ]14و1[دانشی 
باشند که نیازمند الگوي حمایتی ویژه  می] 11و10و1[جدید 

  .خود هستند] 12[
  
  هاي فناور نوپا در اقتصاد ملی نقش شرکت -3

در بسیاري کشورها سهم  1متوسطهاي کوچک و  شرکت
با توجه به سهم آنها  کهدهند  باالیی از اقتصاد را تشکیل می

تواند در  هاي صنعتی و اقتصادي هر کشوري می ویژگی
هاي فناور  شرکت. هاي بزرگ متفاوت باشد مقایسه با شرکت

هاي کوچک و متوسط  نوپا نیز بخش کوچکی از این شرکت
توانند به اقتصاد ملی و  طریق می از دو ها شرکتاین . هستند

مسیر اول از طریق تولید محصوالت و : دکننصنعت کمک 
هاي فناورانه محقق  افزایش تولید ملی و صادرات در بخش

ها با تولید محصوالت  بدین معنی که این شرکت. شود می
زایی نیروي  فناورانه ضمن تولید ارزش و درآمد در اشتغال

اما حوزه دوم مهم دیگر . اي دارند هکرده نیز سهم عمد تحصیل
هاي فناور کوچک و نوپا به نوسازي صنعتی  کمک این شرکت

همکاري و . و ورود فناوري به صنایع سنتی و بزرگ است
تر در  هاي بزرگ هاي کوچک با شرکت مشارکت شرکت

راستاي توسعه فناوري و نوسازي صنایع سنتی بسیار کلیدي 
داراي کارکنانی با وپا، ي فناور نها شرکت. ]13[است 

                                                 
1- SMEs (Small & Medium Enterprises) 

هاي تخصصی در تولید محصوالت جدید هستند و  دانش
هاي بزرگ را در ارزیابی توسعه  توانند شرکت بدین واسطه می

همچنین ]. 15و14[ها و ابزارهاي جدید یاري نمایند  فناوري
هاي  اي از لختی و عدم چابکی شرکت توانند بخش عمده می

و بازار تولیدات داخلی  ختهابزرگ صنعتی و سنتی را مرتفع س
  ].13[را نیز توسعه دهند 

هاي  ابزارهاي توسعه فناوري و نوآوري در بنگاه از یکی
هاي معطوف به  ایجاد همین همکاري ،تر تر و سنتی بزرگ
-16[هاي فناورانه از طریق ابزارهاي مختلف سیاستی  نوآوري

هاي فناور نوپا صرفاً محدود  البته کارکرد شرکت. است] 18
هاي فناوري و اقتصادي نیست بلکه کارکردهاي این  به حوزه
مشاهده  ها نیز قابل ها در حوزه اجتماعی و سایر بخش مجموعه
هاي فناور نوپا، نقش آنها را  ج ویژگی اصلی شرکتپن. است

این ) 1]: 15[دهد  در توسعه نوآوري و فناوري افزایش می
ها عموماً بر نیازهاي برآورده نشده بازار تمرکز دارند،  شرکت

هاي جدید  ها صرف فناوري عمده منابع این شرکت) 2
هاي فناور نوپا به دلیل ساختار جوان و  شرکت) 3شود،  می
هاي  ارآفرینی مؤسسان، تجربه محدودي نسبت به فناوريک

هاي  قدیمی دارند و به همین دلیل درگیر محدودیت فناوري
، نیستندهاي جدید  ها و فناوري قدیم به هنگام توسعه نوآوري

ها عمدتاً در مراحل آغازین چرخه عمر فناوري  این شرکت) 4
فزاینده فعالیت دارند و به این ترتیب فرصت حرکت در شیب 

توانند تغییرات فناوري را رهبري  چرخه عمر را دارند و می
هاي بزرگ عمدتاً در  ها برخالف شرکت این شرکت) 5نمایند، 

هاي جدیدي از بازار  وکار خود بر بخش مدل توسعه کسب
 3به جاي کشش تقاضا 2تأکید دارند که مبتنی بر فشار فناوري

این . تهاي بزرگ مورد توجه اس که در شرکتاست 
هاي  ها داراي مزیت شود این شرکت ها موجب می ویژگی
  .اي براي هر اقتصاد رقابتی باشد ویژه

  
  نوپا فناور هاي شرکت يدارسازیپا و رشد -4

هاي بافت  هاي فناورانه، صنعتی و اقتصادي، ویژگی توانمندي
وکار عوامل مختلفی بر رشد و  جغرافیایی و محیط کسب

مهارت کارآفرینی به  .باشند فناور میهاي  پایدارسازي شرکت

                                                 
2- Technology Push 
3- Demand Pull 
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تحقیقات ]. 19[ها است  معنی ابتکار عمل در برابر چالش
شده  هاي فناور انجام مختلفی درزمینه رشد و پایداري شرکت
در تحقیقی در . اند و دالیل متعددي مورد بررسی قرارگرفته

، عواملی همچون سرمایه انسانی محدود و تأمین ]20[مالزي 
ها را  نار رقابت و نوع به ثبت رسیدن شرکتمالی در ک

. انددانستهها  هاي اصلی رشد و پایدارسازي شرکت چالش
بازاریابی، ] 21[سازمانی  دستیابی به منابع دانش برون

، ]23و22[هاي شخصیتی کارآفرینان و روابط با رقبا  ویژگی
، سن شرکت و اندازه ]25[، تیم مدیریتی ]24[موقعیت مکانی 

پذیري و  و وجود محیط مناسب براي ریسک] 26[ر وکا کسب
، شبکه ارتباطی، گرایش ]27[تعامل مناسب دانشگاه و صنعت 

کارآفرینی، تجربیات گذشته، سرمایه انسانی، ساختار 
از عوامل مؤثر بر ] 28[حاکمیتی، فناوري و چرخه عمر 

با توجه . اند شده هاي فناور نوپا مطرح پایداري و رشد شرکت
توان عوامل مؤثر بر رشد  شده در مجموع می عات انجامبه مطال

هاي درونی کلیدي شامل کارآفرینان  پایدار را ناشی از ویژگی
هاي مرتبط با محصول، نوع مدیریت  و مؤسسان، ویژگی

همچنین . درونی شرکت و اثرات محیط پیرامونی دانست
هاي  هایی که براي رشد و پایدارسازي شرکت تمامی فعالیت

شود در نهایت با هدف ورود آنها  نوپا به کار گرفته می فناور

به اقتصاد اصلی کشورها و اثرگذاري بر توسعه اقتصاد و 
ها در  هاي اصلی دولت در نتیجه یکی از سیاست. صنعتی است

هاي فناور نوپا در بخش اصلی  برداري از ظرفیت شرکت بهره
فناور هاي  اقتصاد، ایجاد سازوکارهاي توسعه همکاري شرکت

 هاي روش و مسیرها از است کهتر  هاي بزرگ نوپا با شرکت
-سرمایهها، مراکز رشد،  دهنده شتاب. شود می انجام متعددي

، الگوهاي همکاري مشترك و گذاري خطرپذیر شرکتی
ها هستند که عمدتاً با  تضمین خرید برخی از این روش

هاي فناور نوپا و  رویکرد پایدارسازي و رشد بازار شرکت
تر  هاي بزرگ هاي جدید و حل مسائل شرکت حل ایجاد راه

ها براي ایجاد چنین ارتباطی میان  دولت. پذیرد صورت می
تسهیالتی فراهم  ،گرهاي بز شرکت باهاي فناور نوپا  شرکت
 .نمایند گیري چنین ارتباطاتی حمایت می آورند و از شکل می

هاي فناور  به الگوهاي همکاري مشترك شرکت 1در جدول 
  .است اشاره شدههاي بزرگ  نوپا و شرکت

  
  هاي فناور نوپا هاي حمایت از شرکت سیاست -5

وکارهاي نوپا  کسب يهاي پیش رو ها به دلیل چالش دولت
ها  هاي مالی و قانونی از این شرکت اقدام به حمایت

اهمیت  در کنارها شرکتریسک باالي ایجاد این . نمایند می

  هاي بزرگ و شرکتي فناور نوپا ها شرکتالگوهاي همکاري مشترك میان ) 1جدول 
  ها ویژگی  مدل همکاري

هاي  دهنده شتاب
  شرکتی

  ].16[گیرند  می تر شکل بزرگ هاي مجموعه نیازهاي اساس بر شرکتی هاي دهنده شتاب
همکاري د، در این مسیر نکه ساختارهاي پایدارتري داري فناور نوپا ها شرکتهاي نوپا است و امکان حضور  تمرکز این روش بر تیم

  .وکار داراي اهمیت و کاربردي است گیري یک کسب در نتیجه این مدل از همکاري بیشتر در ابتداي چرخه شکل]. 13[محدود است 

  مراکز
  رشد
  شرکتی

  ].17[دهند  هاي بزرگ پاسخ می محور و نوآورانه شرکت شود و به نیازهاي فناوري هاي بزرگ ایجاد می شرکتی، توسط شرکت رشد مراکز
وکارهاي نوپا در مراحل مختلف چرخه عمر  تري در جذب کسب هاي شرکتی امکان و ظرفیت گسترده دهنده مراکز برخالف شتابن ای

هاي بزرگ، چندان مورد استقبال قرار شرکتبنیان باال در  هاي مدیریتی و دانش هاي گزاف و توانمندي هزینه  نیاز به به دلیلد ولی ندار
  ].13[ اندنگرفته

 گذاري سرمایه
 خطرپذیر
  شرکتی

هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي  هاي کوچک بر اساس نیازهاي مجموعه هاي فناور یا تیم تأمین مالی خطرپذیر شرکتدنبال  به رویکرد این
   ].18[ است

رد ولی این رویکرد توانند مدنظر قرار گی هاي مختلف چرخه عمر می هاي فناور نوپا در بخش اي از شرکت در این رویکرد طیف گسترده
  ].13[هاي دانشی و مالی باال است  هاي بزرگ با توانمندي عمدتاً ابزاري در اختیار مجموعه

الگوي تضمین 
  خرید

بنیان و فناور نوپا و کوچک از طریق تضمین پایدار  هاي دانش الگوي تضمین خرید به نوعی از همکاري در جهت توسعه بازار شرکت
  ].13[هاي صنعتی و اقتصادي اشاره دارد  ها توسط سایر مجموعه یان این شرکتبن تولید محصوالت دانش

کند و لذا جذابیت باالیی در  زمان به رفع نیاز شرکت فناوري نوپا و مجموعه صنعتی و اقتصادي توجه می این رویکرد به طور هم
هاي تولید محصول در  کت کنند که داراي توانمنديهاي فناور نوپایی در آن مشار گذاري توسعه فناوري دارد و بایستی شرکت سیاست

  .سطح رقابتی باشند
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ها به حمایت هدفمند از  تمایل دولت ،آنها در توسعه پایدار
نقش کلیدي در  ها این شرکت .را افزایش داده است آنها

اثربخشی تولید، تبدیل دانش به محصوالت کاربردي جدید و 
]. 29[ند افزوده در کشورها دار توسعه اقتصادي و ارزش

ي نوآوري، کارآفرینی، ایجاد ها جنبههاي فناور در  شرکت
عالوه ]. 30[کنند  به اقتصاد ملی کمک می اشتغال و درآمدزایی

پژوهشگران معتقدند که در شرایط رکود اقتصادي،  ،بر این
ي فناورانه ها حوزهخصوص در  وکارهاي کوچک به کسب

وکارهاي  توانایی ایجاد اشتغال پایدارتري نسبت به کسب
ي پیشرفته و کشورهاو در بیشتر ] 31و28[بزرگ دارند 

یکی از منابع اصلی توسعه قلمداد  ها شرکتتوسعه این  درحال
ها، عمدتاً ریسک  در کنار تمامی این ویژگی]. 32[ شوند یم

هاي جدیدتر  ها به دلیل مواجهه با مسائل و چالش این شرکت
وکار  کسانی که کسب% 40متحده  در ایاالت. بیشتر است
وکار خارج  در سال اول از کسب کنند یماندازي  جدیدي راه

ها  همچنین در آلمان، شانس موفقیت شرکت]. 33[شوند  می
به ]. 34[است % 60شان در حدود سال ابتدایی فعالیت 5در 

گیري  اي به حمایت از شکل ها توجه ویژه همین جهت دولت
هاي حمایتی متنوعی را  ها دارند و سیاست و رشد این شرکت
دو سیاست کلی با توجه به این . گیرند می در این زمینه به کار
سیاست اول حمایت از رشد و  :ها است شرایط مدنظر دولت
در مراحل اول ي فناور نوپا ها شرکتپایدارسازي این 

ي ها شرکتسیاست دوم نیز کمک به ایجاد . گیري است شکل
هاي این  بیشتر است تا از این طریق جبران ریزشفناور نوپا 
  . هاي اول صورت پذیرد ها در سال شرکت
توان در  می راهاي فناور نوپا  هاي حمایتی از شرکت سیاست

و غیرمستقیم تقسیم ) که عمدتاً مالی است(دو قالب مستقیم 
هاي حمایتی بایستی در واقع پاسخی به  سیاست]. 35[نمود 
. هاي فناور نوپا باشد هاي رشد و پایدارسازي شرکت چالش
هاي جدي در  منظر داراي چالش 4 هاي فناور نوپا از شرکت

هاي فناور نوپا با توجه به  شرکتی :هستندرشد و پایداري 
کوچک بودن، نوپایی، مواجهه با بازارهاي جدید و وابستگی 

هاي  عمدتاً داراي چالش] 15[به منابع مالی محدود مؤسسان 
ها به دلیل  همچنین این شرکت. باشند می] 15[مالی و بازار 

هاي  هاي فنی و کمبود تجربه و تخصص تخصصتمرکز بر 
هاي  هاي زیرساختی از منظر توانمندي مدیریت دچار چالش

. باشند مدیریت داخلی سازمان و مدیریت الزامات محیطی می
هاي  ها سیاست ها دولت در راستاي پاسخگویی به این چالش

در این مقاله . نمایند ها تعریف می حمایتی از این شرکت
هاي فناور  ها از شرکت هاي حمایتی دولت سیاستبندي  دسته

هاي فناور نوپا در  هاي شرکت نوپا بر اساس پاسخ به نیازمندي
هاي حمایتی  سیاست که شاملشده  دسته اصلی ارائه 4قالب 

هاي قانونی و  مرتبط با تأمین مالی، توسعه بازار، معافیت
هاي  در ادامه ویژگی. توانمندسازي مدیریتی و سازمانی است

هر سیاست به همراه برخی ابزارهاي سیاستی آن مطرح شده 
  .است

  ي تأمین مالیها تیحما 1- 5
هاي حمایتی نوع اول مرتبط با تأمین مالی این  سیاست
هاي فناور  همانگونه که در تعاریف شرکت. ها است شرکت

ها وابسته به منابع اولیه  نوپا اشاره شد، منابع مالی این شرکت
از دو مشکل ي فناور نوپا ها شرکت. باشد میمؤسسان آنها 

  :اصلی در تأمین منابع برخوردارند
که این  هستندپذیرتر و با ابهام باالتري  داراي محصوالت ریسک -

  .دکن امر مجاب کردن نهادهاي مالی در تخصیص منابع را مشکل می
حتی در صورت متقاعد کردن نهاد مالی به دلیل اعتبار پائین  -

  ].28[هاي مورد نیاز را ندارند  ضمانت فراهم کردنشرکت امکان 
هاي متفاوتی را  کنند سیاست ها سعی می به همین دلیل دولت

ها به کار گیرند و رویکردي  براي تأمین مالی این شرکت
ها  در این سیاست. یندتر و سهل گیرانه تر را اخذ نما کپرریس
ها تأمین مالی مبتنی بر بدهی و خطرپذیر را با یکدیگر  دولت

، دلیل پرداختن به هر دو نوع این ]12[دهند  مدنظر قرار می
ها از منظر نوع  هاي حمایتی به تفاوت نوع این شرکت سیاست

هاي حمایتی  تفاوت سیاست. رشد عادي یا نمایی مرتبط است
ي فناور نوپا با توجه به ویژگی نرخ رشد ها تأمین مالی شرکت

باال یا معمولی آنها از زمان تولید نمونه اولیه و آغاز درآمدها 
هاي فناور نوپا با نرخ  در شرکت. شود به طور جدي نمایان می
پذیري باالتر و جذابیت بیشتر براي  رشد باال به علت ریسک

گذاري  مایهگذار به دلیل امکان رشد نمایی درآمدها، سر سرمایه
نرخ  کههاي فناور نوپا  شرکت اما. است پذیر ، توجیهخطرپذیر

بایستی از منابع رایج تأمین مالی که عمدتاً دارند رشد معمولی 
  .دنمبتنی بر بدهی همچون وام است استفاده نمای

چهار دسته اصلی از ابزارهاي حمایت مالی شامل پرداخت 
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هاي ارزان و تسهیل شده یا یارانه  وام(قیمت  تسهیالت ارزان
گذاري خطرپذیر، تسهیالت بالعوض  ، سرمایه)تسهیالت

برخی . استنامه و اعتباري  هاي ضمانت و حمایت) گرنت(
 ،هاي مستقیم مالی از منابع خود ها به جاي پرداخت دولت

نامه و اعتباري،  هاي ضمانت دهند با ارائه حمایت رجیح میت
ها، بورس و سایر نهادهاي  ها را از بانک منابع مالی این شرکت

  .کنندمالی تأمین 
  توسعه بازار يها تیحما 2- 5

هاي  هاي نوع دوم، توسعه بازارهاي هدف شرکت حمایت
ذ ها با اتخا ها، دولت فناور نوپا است که در این نوع سیاست

هاي تشویقی و بعضاً اجباري به حمایت از بازار  سیاست
ها به دلیل ورود  این شرکت. پردازند هاي فناور نوپا می شرکت

نیازمند حمایت در  ،به بازارهاي جدید و ابهامات موجود
فعالیت  4] 36[ 1بادال. هستندتوسعه طرف تقاضا و بازار 

هاي مالی،  تشخیص و حمایت از استعدادها، حمایت
هاي بزرگ و  هاي شرکت سازي نیازها و خواسته شفاف
هاي  سازي مراحل انتخاب و درخواست براي شرکت ساده

ي فناور ها شرکتدهنده بازار  هاي توسعه کوچک را از فعالیت
. داند هاي بزرگ دولتی می در همکاري با بنگاهنوپا و کوچک 

 شامل حمایتی،سیاست ابزارهاي سیاستی اصلی در این دسته 
بنیان و فناورانه، لیزینگ  تضمین خرید محصوالت دانش

بنیان  محصوالت، ایجاد امکان خرید اقساطی محصوالت دانش
گیري از محصوالت  و فناور یا اجبار خریدهاي دولتی به بهره

به طور هاي حمایتی  این دسته از سیاست. فناور داخلی است
هاي فناور  زمان عالوه بر توسعه بازار و رشد شرکت هم

. گردد موجب نفوذ فناوري و نوسازي صنایع سنتی نیز می
هاي فناور نوپا به  ها اتصال شرکت هدف اصلی این سیاست

که حمایت  استجریان اصلی اقتصاد جهت توسعه بازار آنها 
ي یکی از هاي بزرگ صنعتی و اقتصاد از ارتباط آنها با شرکت

اما در ایجاد . ترین ابزارهاي سیاستی در این بخش است مهم
برخی از این  :هاي متعددي وجود دارد این ارتباط چالش

هاي داخلی و برخی مرتبط با  ها مرتبط با توانمندي چالش
هاي این همکاري از دو منظر  چالش. شرایط محیطی است

گ صنعتی و هاي بزر بنیان و بنگاه هاي فناور و دانش شرکت
نه ] 13[زاده  نقی. تحلیل است قابل) بنگاههاي بزرگ(اقتصادي 

                                                 
1- Badal 

   :شمارد چالش کلیدي را در توسعه این ارتباطات برمی
هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي نیازهاي فناورانه  بنگاه: چالش اول ·

  .شناسند خود را نمی
نیازهاي  ،هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي بنگاه: چالش دوم ¸

  .کننداعالم نمیشده خود را شفاف  فناورانه شناسایی
هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي در شناسایی  بنگاه: چالش سوم ¹

  .شوند بنیان و فناور توانمند دچار مشکل می هاي دانش شرکت
º هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي ریسک تأمین  بنگاه: چالش چهارم

بنیان و فناور  وسط شرکت دانشمالی اولیه توسعه محصول فناورانه ت
  .پذیرند را نمی
ریسک خرید  ،هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي بنگاه: چالش پنجم «

  .پذیرند گسترده محصول فناورانه را نمی
بنیان توانایی  هاي کوچک فناور و دانش شرکت: چالش ششم ¼

  .هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي را ندارند برقراري ارتباط با بنگاه
هاي کوچک فناور نیازهاي فناورانه  شرکت: چالش هفتم ½
  .دانند هاي بزرگ صنعتی و اقتصادي را به طور شفاف نمی بنگاه
بنیان توانایی  هاي کوچک فناور و دانش شرکت: چالش هشتم ¾

  .ریسک تأمین مالی اولیه توسعه محصول فناورانه را ندارند
ان، در شرایط بنی هاي کوچک فناور و دانش شرکت: چالش نهم ¿

  .عادي ریسک باالیی از ناحیه عدم فروش محصوالت فناورانه دارند
هاي  بر این اساس چالش اول تا پنجم مرتبط با مجموعه

صنعتی و اقتصادي و چالش ششم تا نهم مربوط به 
  .بنیان است هاي کوچک فناور و دانش شرکت

کارکرد  7 ،ها بر اساس این چالش] 13[زاده  لذا نقی 
گري،  گذاري، تأمین مالی، واسطه تسهیلگري و سیاست

ارتباطی، ضمانت، توانمندسازي و ارزیابی فنی و تخصصی را 
به عنوان کارکردهاي کلیدي نهادهاي میانجی براي حل این 

هایی همچون سیاست  سازي سیاست ها در اجرایی چالش
  .شمارد تضمین خرید برمی

صرفاً محدود به  دیار را نباهاي توسعه باز سیاست البته
وکارها در ارتباط  کسب ریکه با سا نمود ییوکارها کسب
است  B2Bصورت  وکار آنها به نوع کسب او اصطالح هستند

ها به کار گرفته  سیاست نیا زین B2C يوکارها بلکه در کسب
هاي مشترك ارائه  زیرساخت جادیبه طور مثال ا. شود می

هاي  شرکت غاتیهاي تبل از هزینه یپرداخت بخش ایمحصول 
وکارها با  در کسب یتیهاي حما فناور نوپا ازجمله سیاست

ها براي توسعه اولیه بازارهاي  این سیاست .است B2C يالگو
اي که به ساختار  ها است و با توجه به هزینه این شرکت
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مدت زیادي براي یک تواند  نمی کنندحاکمیتی تحمیل می
هاي فناور  معموال فقط شرکتدر نتیجه  .یابند  شرکت ادامه

ها  از این حمایت که در مرحله رشد و پیش از آن هستندنوپا 
  .شوند مند می بهره

  هاي قانونی معافیت يها تیحما 3- 5
هاي  مندي از معافیت هاي حمایتی به بهره نوع سوم سیاست

هاي مالیاتی و گمرکی ازجمله آنها  پردازد که معافیت قانونی می
ها با توجه به نوع نگاه  البته نوع هدفگذاري این سیاست .است

در . ي فناور نوپا متفاوت استها شرکتهاي  به چالش
را بیشتر از جنبه حمایت  ها تیحمارویکردهایی که این نوع 

ي ها نهیهزکاهش  ،دهند، نگاه اصلی قرار می دیتأکمالی مورد 
ي نوپا را ها شرکتولی اگر . ي فناور نوپا استها شرکتاولیه 

به  معموالًي جوان از نظر سنی در نظر بگیریم، ها مجموعه
دلیل عدم توسعه بازار آنها در شروع فعالیت، میزان 

ي مالی از محل کاهش یا حذف مالیات، بیمه و ها تیحما
 سیاستهاآنچه در این . عوارض گمرکی رقم باالیی نخواهد شد

شرکتی  ي مدیریتها یبروکراسکاهش  دارد ياهمیت بیشتر
به تا آنها  استي فناور نوپا ها شرکت سیتأسي اول ها سالدر 
به فرصت کنند  ،پرداختن به اموري همچون مالیات جاي

  .رسیدگی کنندتوسعه فنی و بازار محصوالت خود 
ي قانونی ها تیمعافابزارهاي سیاستی اصلی در  به طور کلی 

شرکت شامل معافیت در امور مالیاتی، بیمه، عوارض گمرکی، 
ها  این سیاست. باشد در مناقصات و قراردادهاي دولتی می

هایی است که در ابتداي چرخه عمر قرار  عمدتاً براي شرکت
  .هاي فناور نوپا است دارند و به همین جهت مناسب شرکت

  توانمندسازي مدیریتی و سازمانی يها تیحما 4- 5
صورت  هاي حمایتی که عمدتاً به نوع چهارم سیاست

غیرمستقیم است، متمرکز بر توانمندسازي مدیریتی و سازمانی 
به طور مثال تقویت توان . هاي فناور نوپا است شرکت

بازاریابی، برندسازي، مدیریت مالی، مدیریت فنی و سایر ابعاد 
ها عمدتاً در این  دولت. ها هستند این حمایت وشرکتی جز

ر نوپا جهت هاي فناو رویکرد امکانات ارزانی را براي شرکت
مندي از  ، زیرا بهره]37[ کنند استفاده از این خدمات فراهم می

هاي فناور نوپا  این خدمات با توجه به بضاعت مالی شرکت
  .دشوار است

ها در کشورهاي مختلف عمدتاً مقصود خود از  دولت

دهند در حالی که یک  ها را حمایت مالی قرار می حمایت
شرکت صرفاً محدود به ابعاد عملیات فنی و تأمین مالی 

اي از  نیست بلکه براي موفقیت نیازمند مجموعه
این . هاي مالی، فنی و عملیاتی و مدیریتی است توانمندي

ک شرکت فناور نوپا بایستی داراي سه بدان معناست که ی
نکته اینجاست . توانمندي کلیدي فنی، مالی و مدیریتی باشند

هاي فنی  داراي توانمنديي فناور نوپا ها شرکتعمده که 
اي  هاي ویژه هاي مالی نیز کمک هستند و در حوزه توانمندي

هاي مدیریتی  شود ولی در توانمندي توسط دولت انجام می
هاي فنی و مالی است  یرساخت بر توانمنديکه درواقع ز
اي که یکی از  به گونه. پذیرد اي صورت نمی حمایت ویژه

هاي فناور از نهادهاي  عوامل کاهش رضایتمندي شرکت
 به منجر که مدیریتی يها مشاوره ارائه عدمتأمین مالی 

   ].38[شده است  خته شود شنا پروژه موفقیت
راي نهادهاي تأمین مالی ها ب اهمیت ایجاد این توانمندي

شود زیرا این  هاي فناور در دنیا نیز دوچندان می شرکت
نهادها عالوه بر مأموریت ذاتی خود در توسعه فناوري و 
نوآوري بایستی تالش نمایند که میزان بازگشت منابع هزینه 
شده خود را افزایش دهند و ریسک نکول و عدم بازگشت 

به طور مثال اگر . دشده را کاهش دهن تسهیالت ارائه
تسهیالت مالی به شرکت فناور نوپا ارائه شود ولی شرکت 
مذکور توانمندي مدیریت پروژه و منابع آن را نداشته باشد، 
احتمال شکست پروژه افزایش یافته و خطر شکست پروژه و 

اتفاق  3یعنی . یابد عدم بازگشت منابع مالی نیز افزایش می
توسعه فناوري و ) الف: دده در این شکست با هم رخ می

منابع مالی هزینه شده توسط ) افتد، ب نوآوري اتفاق نمی
گردد و  دولت و نهاد تأمین مالی به چرخه تأمین مالی بازنمی

هاي و کمبود منابع  آن چالش ه تبعب رود کهباال می معوقات
به مجموعه ي فناور نوپا ها شرکت) دهد و ج مالی آتی رخ می

 هستندشوند که موظف  اي تبدیل می بدهکار و ورشکسته
تسهیالت دولتی را نیز برگردانند که این امر در صورت 

هاي نخبگانی فعال در  تکرار زیاد، منجر به کاهش ظرفیت
ها  این حمایت به ویژه . شود بنیان نیز می عرصه اقتصاد دانش

حله پیش از هاي فناور نوپا که عمدتاً در مر براي شرکت
  . رشد و رشد خود قرار دارند، داراي اهمیت است

ها در این بخش بیشتر حمایت خود را  به همین جهت دولت
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هاي رایگان یا  ها و آموزش بر محور ارائه مشاوره
قیمت، تخصیص اعتبار جهت دریافت استانداردهاي  ارزان

هاي حقوقی و موارد  مدیریتی، ثبت دانش فنی و کمک
  .دهند زمانی قرار میمدیریتی سا

  
 يها شرکتاز  تیحما هاي ي سیاستمورد مطالعه -6

  رانیافاوا فناور نوپا در حوزه 
هاي فناور  هاي متفاوت حمایتی از شرکت در ایران سیاست

شده  نوپا در حوزه فاوا در طول دو دهه اخیر به اجرا گذاشته
هاي حمایتی از سمت وزارت ارتباطات و  عمده سیاست. است

هاي حمایتی ذیل قانون حمایت از  فناوري اطالعات و برنامه
ها و  سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و مؤسسات دانش شرکت

هاي  سیاست. شده است ها ارائه ، به این شرکت]39[اختراعات 
و پس از  1382هاي فناور نوپا فاوا از سال  حمایتی از شرکت
در این . شتاب یافت 1382بودجه سال  13تصویب تبصره 
وزارت فناوري  1برداري از وجوه اداره شده تبصره اجازه بهره

هاي فناور فاوا  اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از شرکت
عالوه بر این منابع که به عنوان منابع . مصوب گردیده است

هاي فناور نوپا فاوا مدنظر قرار گرفت  اصلی حمایتی از شرکت
بنیان و  ؤسسات دانشها و م در قانون حمایت از شرکت

از  بزرگینیز بخش ] 39[ها و اختراعات  آوريسازي نو تجاري
در . هاي فناور فاوا دریافت شدند توسط شرکت، تسهیالت

دسته حمایتی  4شده در هر  هاي انجام ادامه بخشی از حمایت
  .بیان شده است

در هاي فناور نوپا فاوا  شرکتهاي تأمین مالی  سیاست 1- 6
 ایران

قیمت از محل منابع  تسهیالت ارزان 1382از سال گفتیم که 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با عنوان وجوه اداره 

هاي  هاي فناور ازجمله شرکت شده جهت حمایت از شرکت
ها  هاي مالی از این شرکت حمایت. فناور نوپا تخصیص یافت

ره در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از محل وجوه ادا
قیمت نوپا به  شده این وزارت است که شامل تسهیالت ارزان

هاي نوپا  الحسنه براي توسعه شرکت میزان محدود و قرض
                                                 

 يها شرکت داخلی منابع محل از سنواتی بودجه قوانین پیوست در که اعتباراتی -1
 تعـاونی  و خصوصی بخش توسعه و گذاري سرمایه اهداف تحقق منظور به دولتی
  .شود می پرداخت عامل يها بانک طریق از سود یارانه و تسهیالت قالب در

الحسنه براي توسعه  هاي خرد قرض همچنین وام. باشد می
. باشد هاي می اپلیکیشن نیز حمایتی دیگر براي این شرکت

سرمایه وکار، تحقیق و توسعه،  هاي فناورانه توسعه کسب وام
اي که که شامل مبالغ  هاي رایانه در گردش و ساخت بازي

هاي  نیز شامل شرکت استمتفاوت  ايوثیقهباالتر با نظام 
ها و  شود که با توجه به توان مالی این شرکت فناور نوپا می

درصد توان  50ها به میزان حداکثر  محدودیت سقف این وام
هاي فناور  ي شرکتهاي برا ها، میزان این حمایت مالی شرکت

مصوبه  84، 1397تا  1395هاي  در سال .شود نوپا محدود می
هاي نوپا  در این زمینه صرفا براي تسهیالت ویژه شرکت

هاي فناور نوپا در  همچنین شرکت]. 40[مصوب شده است 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات از محل قانون حمایت از 

ها و  سازي نوآوري يبنیان و تجار ها و مؤسسات دانش شرکت
و صندوق نوآوري و شکوفایی نیز به منابع ] 39[اختراعات 
هاي  ترین حمایت مهم. قیمت دسترسی دارند مالی ارزان

قیمت به  هاي ارزان شده توسط این نهاد ارائه وام ارائه
بنیان در کنار تسهیالت لیزینگ و  هاي دانش شرکت
با . ک استبنیان کوچ هاي دانش نامه براي شرکت ضمانت

توجه به وجود منابع مناسب مالی در وزارت ارتباطات و 
هاي  فناوري اطالعات و صندوق نوآوري و شکوفایی، شرکت

نات مالی ها، امکا فناور نوپا در حوزه فاوا نسبت به سایر حوزه
هم سازمان فناوري  98بیشتري در اختیار دارند و در سال 

اطالعات، تالش کرده است در قالب طرح نوآفرین، آنها را 
  . مورد حمایت بیشتر قرار دهد

هاي فناور نوپا فاوا  توسعه بازار شرکت هاي سیاست 2- 6
  در ایران

، وزارت ارتباطات و هاي حمایتی قالب این نوع سیاستدر 
ها اجباري و  فناوري اطالعات عمدتاً از طریق سیاست

تشویقی، بخش دولتی را به خرید محصوالت تولید داخل از 
کمیسیون تنظیم . نموده است تشویقهاي فناور نوپا  شرکت

نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع  آئینمقررات ارتباطات، 
ر بخش ارتباطات و هاي داخل کشور د و منابع و مهارت

که یکی از به تصویب رسانده  92 سالفناوري اطالعات را در 
بر این اساس . باشد ترین قوانین حمایتی در این بخش می مهم

هاي تابعه وزارت ارتباطات مکلفند در برگزاري  تمامی شرکت
درصد از کل  30مناقصات خرید تجهیزات و خدمات، حداقل 
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هایی اختصاص دهند که  به شرکت امتیازات فنی و بازرگانی را
تولید داخل دارند یا از توان فنی داخل براي انجام کار استفاده 

هاي مشابهی نیز  نامه مسئولیت همچنین در این آئین. کنند می
هاي داراي پروانه از وزارت ارتباطات و فناوري  براي شرکت

 .شده است الزامیاطالعات 

سیاست  ،شکوفایی همچنین پس از تأسیس صندوق نوآوري و
حمایت از خرید از کاالهاي  به شکلحمایتی توسعه بازار 

بنیان در قالب خدمت لیزینگ محصوالت در  اي دانش سرمایه
این سیاست درواقع به خرید . دستور کار قرار گرفت

کند میها کمک  بنیان توسط سایر شرکت محصوالت دانش
ي دریافت بنیان هزینه محصول خود را نقد شرکت دانش یعنی
صورت اقساط به صندوق  بههزینه را و شرکت خریدار  نموده

البته این سیاست با دو . کند پرداخت مینوآوري و شکوفایی 
چالش جدي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات مواجه 

براي محصوالت  فقطاول اینکه این سیاست فعالً  :است
به کار گرفته بنیان  هاي دانش اي و لیزینگ پذیر شرکت سرمایه
دومین چالش . باشد شود و براي محصوالت مصرفی نمی می

نیز محدود بودن این خدمت براي خریداران غیردولتی است و 
در حوزه . شوند خریداران دولتی مشمول این حمایت نمی

هاي این قانون براي  افزاري چالش تجهیزات سخت
ر ولی د استهاي فناوري اطالعات و ارتباطات کمتر  شرکت

اي بودن این  افزار تفسیر مشخصی از سرمایه بخش نرم
هاي مربوط به حمایت از  در بخش. افزارها وجود ندارد نرم

ها نیز  بنیان در رسانه هاي دانش تبلیغات محصوالت شرکت
کارهاي محدودي ازجمله تخفیف در پرداختی به صداوسیما 

  .است گرفتهصورت 
هاي فناور نوپا فاوا  معافیت قانونی شرکت هاي سیاست 3- 6

  در ایران
هاي فناور نوپا در حوزه  ترین سیاست حمایتی از شرکت مهم

تحت عنوان  1398فناوري اطالعات و ارتباطات در سال 
. شروع به اجرا نمود] 40[هاي نوپا  نامه حمایت از شرکت آئین

ر سه هاي فناور نوپا زی نامه به طور مشخص، شرکت این آئین
سال و با گردش مالی سالیانه محدود را مورد هدف قرار داده 

ها در  نامه به حمایت قانونی از این شرکت این آئین. است
ها اجازه  پردازد و به شرکت فرآیند مالیات، بیمه و مکان می

هاي مرتبط  دهد در مدت زمان مشخصی فارغ از بروکراسی می

  سیاست. بپردازند با بیمه و مالیات به فعالیت اصلی خود
هاي فناور نوپا  حمایتی معافیت قانونی دیگر براي شرکت

هاي قانون حمایت از شرکت  دانش بنیان فاوا استفاده از مزیت
 15معافیت مالیاتی مندي از  بنیان جهت بهره و مؤسسات دانش

  . استساله 
هاي قانونی  حمایتجمله از  نیز هاي گمرکی همچنین معافیت

  ]. 32[ي فناور نوپا در ایران است ها براي شرکت
هاي مالیاتی و  اي از معافیت الزم به ذکر است حجم عمدهاما 

شود و  هاي متوسط و بزرگ می شرکت نصیبگمرکی 
ها دارند  هاي فناور نوپا، سهم اندکی از این حمایت شرکت

هاي  هاي حمایتی که مشمول معافیت زیرا در ایران سیاست
شود عمدتاً  و گمرك یا سایر موارد میقانونی در بخش مالیات 

ها وابسته است و به همین جهت سهم  به عملکرد شرکت
هاي فناور نوپا که خروجی زیادي در بازار ندارند، در  شرکت

  .آن اندك است
توانمندسازي مدیریتی و سازمانی  هاي سیاست 4- 6

  هاي فناور نوپا فاوا در ایران شرکت
هاي حمایت از  هاي حمایتی، سیاست دسته آخر سیاست

. هاي فناور نوپا است توانمندسازي مدیریتی و سازمانی شرکت
نیز وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با  1393در سال 

وکارهاي نوپا در این  اندازي مرکز توانمندسازي کسب راه
از مهرماه ]. 40[تري به این بخش نمود  حوزه ورود جدي

با ورود صندوق نوآوري و شکوفایی به ارائه این  1394
در حال حاضر . خدمات، حجم و تنوع خدمات افزایش داشت

ها در حوزه فناوري اطالعات  دهنده نیز قانون حمایت از شتاب
و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 

هاي حمایتی  کننده سیاست تواند تقویت تصویب رسیده که می
هاي متعددي در  البته هنوز چالش]. 40[در این بخش باشد 

هاي مالی  حمایتعدم اتصال . این زمینه در کشور وجود دارد
دولتی به فرآیند توانمندسازي مدیریتی و سازمانی 

بنیان کوچک، تمرکز این خدمات در  هاي دانش شرکت
هاي برخوردار و جامع نبودن آنها در ابعاد مختلف  استان

ها در  هاي این سیاست ترین چالش توان از مهم را می سازمانی
هاي  هاي حمایتی از شرکت سیاست 2جدول . ایران نام برد

 .ترین مصادیق آن را ارائه نموده است فناور نوپا فاوا و مهم
هاي حمایتی از تأمین مالی  توان سیاست در مجموع می
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ود وج) هاي فناور نوپا در حوزه فاوا را به دلیل الف شرکت
منابع مناسب در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و 

هاي پائین  نیاز به هزینه) صندوق نوآوري و شکوفایی و ب
نسبت به سایر (ها در ایران  در شروع به فعالیت این شرکت

هاي حمایتی  در سیاست. مناسب دانست) هاي فناوري حوزه
هاي  کتنامه حمایت از شر هاي قانونی، آئین مرتبط با معافیت

تواند تا حد مناسبی  نوپا در صورت اجراي مناسب می
ها را در بدو  اندازي این شرکت هاي قانونی راه چالش
ي توسعه بازار و هاولی  حمایت. اندازي کاهش دهد راه

توانمندسازي مدیریتی و سازمانی هنوز به طور مشخص و 
ط هاي مرتب و برنامه نیستها  مندي در اختیار این شرکت نظام

گذاران و  با آن هنوز به صورت مشخصی توسط سیاست
درك صحیح از . مجریان تدوین و اجرایی نشده است

هاي فناور نوپا فاوا و دالیل رشد و پایداري  نیازهاي شرکت
هاي  تواند سیاست آنها در مراحل مختلف چرخه عمر می

هاي  حمایتی را از تمرکز صرف بر تأمین مالی و معافیت
ها و  ها در سایر بخش تره فراگیرتري از حمایتقانونی به گس

به ویژه توسعه بازار و توانمندسازي مدیریتی و سازمانی این 
  .ها سوق دهد شرکت
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