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پیشگفتار

گزارش حـــــاضر گزیدهای شفاف از زیستبوم شرکتهای دانشبنیان در ســـال  1400است که

با استنــاد به دادههای صورتهای مالی و اطالعات اعتباری شرکتهای دانشبنیان گـــردآوری

شده است .نتایج تحلیــل این دادهها در  70صفحه تقدیم فعاالن زیستبوم میشود .ت

هدف از تهیه و انتشار گزاش حـاضر این است که ضمن آشنایی فعاالن زیستبوم با وضعیت

مالی و اعتباری شرکتهای دانشبنیان ،فرصتی را برای تحلیل و بررسی شکـلگیری زیستبوم

فناوری و مسیر پیش روی بازیگران آن ایجاد کند .این دادهها هم به شرکتها در درک جایگــاه

واقعی خود کمک خواهــد کرد هم به حــــاکمیت و تصمیمســازان و تصمیمگیران در تـــدوین

نقشه راه و مسیر آینده یاری خواهد رساند .این گزارش در پنج بخش زیر ارائه خواهد شد :ت

اطالعات آماری

درآمد و داراییها
وام

ضمانتنامه
رتبهبندی

الزم است از همکاری و تعامل سازنده معاونت علمی و فنـــــاوری ریــــاست جمهوری ،صندوق

نــــــوآوری و شکوفایی ،صندوقهای پژوهش و فناوری و کلیه سازمانها و نهــــــادهای مالی و

اقتصادی -که تسهیم اطالعات و داده با مجموعه ما داشتند-تشکر و قدردانی میکنیم .ت
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اطالعیه

همانطـور که در فهرست مطالب مشاهده خـــواهید کرد بخشی از صفحات

این گـــزارش با عالمت * ستاره مشخص شده است .این صفحات یا حـــاوی

اطالعات محرمانه هستند یا برای تهیه آنهـا الزم است با شرکت اعتبارسنجی

ارزشآفریناعتماد قرارداد همکاری منعقد شود .الزم به ذکر است ما آماده
هستیم در صورت تمایل بخشهایی از گزارش را در محــل سازمان شما به
مدیران و کارمندان ارائه کنیم .ت
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فهرست مطالب
 1آمار شرکتهای دانشبنیان
 2بررسی آماری شرکتهای دانشبنیان به تفکیک سال تاسیس
 3شرکتهای دانشبنیان کی تاسیس شدهاند؟
 4وضعیت اشتغالآفرینی شرکتهای دانشبنیان
 5ده شرکت که بیشترین ایجاد اشتغال را طی سال  1399داشتند

اطالعات آمــــاری

 6حضور زنان در شرکتهای دانشبنیان در سطح اجرایی
 7بررسی دسته فناوری فعالیت و مدرک تحصیلی زنان در هیئتمدیره شرکتهای دانشبنیان

*

 8بررسی جامع شرکتها از لحاظ درآمد ،وام ،ضمانتنامه ،تعداد کارکنان به تفیکیک دستهفناوری و نوع دانشبنیانی

*

 9بررسی جامع شرکتها از لحاظ درآمد ،وام ،ضمانتنامه ،تعداد کارکنان به تفیکیک استان
 10بررسی جایگاه وضعیت درآمدی شرکتها و محصوالت دانشبنیان

*

 11روند درآمدزایی شرکتهای دانشبنیان همراه به تعدیل تورم

*

 12میانگین سود شرکتهای دانشبنیان در چهار سال اخیر

*

 13بازه درآمدی شرکتهای دانشبنیان
 14بررسی وضعیت میزان درآمد شرکتهای دانشبنیان به تفکیک استان
 15بررسی وضعیت درآمدهای معاف از مالیات شرکتها

درآمد و داراییها

 16داراییهای شرکتهای دانشبنیان چقدر است؟

*

 17چه تعداد شرکت دانشبنیان طبق قانون تجارت ورشکسته هستند؟

*

 18روند تغییر ارزش داراییهای شرکتهای دانشبنیان در چهار سال اخیر

*

 19حقوق مالکانه شرکتهای دانشبنیان در چهار سال اخیر چه تغییراتی داشته است؟

*

 20بررسی ترازنامه شرکتهای دانشبنیان به تفکیک دسته فناوری
 21بررسی جایگاه شرکتهای بورسی دانشبنیان در سال 1400
 22رصد وام پرداختی بانکها به شرکتها با محصوالت دانشبنیان

*

 23در دو سال اخیر روند مانده بدهی شرکتهای دانشبنیان چه تغییراتی داشته است؟
 24عملکرد بانکهای کشور در پرداخت وام به شرکتهای دانشبنیان

*

 25روند پرداخت وام به شرکتها در دو سال اخیر همراه با عملکرد تعدیلشده با تورم در دو سال اخیر

*

 26بررسی سهم شرکتها از وامهای پرداختی بانکها
 27وضعیت پراکندگی وامهای دریافتی شرکتهای دانشبنیان از بانکها
 28چه میزان از وامهای شرکتهای دانشبنیان در وضعیت غیرجاری قرار دارد؟
 29مانده بدهی شرکتهای دانشبنیان چقدر است؟

وام

 30کدام بانکها بیشتر به شرکتهای دانشبنیان وام پرداخت کرده است؟

*

 31تحلیل جامع عملکرد بانکها در پرداخت وام به شرکتهای دانشبنیان

*

 32تحلیل جامع عملکرد بانکها در پرداخت وام به  30شرکت بزرگ دانشبنیان

*

) 33تحلیل جامع عملکرد بانکها در پرداخت وام(به جز  30شرکت بزرگ دانشبنیان
 34بررسی وضعیت میزان وام شرکتها در بانکها به تفکیک استان

*

 35تحلیل جامع عملکرد استانها (بانکها) در پرداخت وام به شرکتهای دانشبنیان
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ادامه...
 36روند وامدهی صندوقهای پژوهش و فناوری از سال 1396

*

 37میانگین تعدیلشده با تورم وامهای پرداختی صندوقهای پژوهش و فناوری
 38بررسی وضعیت دریافت وام شرکتهای غیردانشبنیان از صندوقهای پژوهش و فناوری

*

 39عملکرد پرداخت وام صندوق نوآوریوشکوفایی به شرکتهای دانشبنیان

*

 40عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در پرداخت وام به تفکیک دستهفناوری و نوع دانشبنیانی در سالهای  1399و 1400

*

 41بررسی همپوشانی پرداخت وام صندوق نوآوریوشکوفایی ،صندوقهای پژوهشوفناوری و بانکها
 42رصد تعهد/ضمانتنامه صادره بانکها به شرکتها با محصوالت دانشبنیان

*

) 43روند اقالم زیر خط بانکها در دو سال گذشته (مربوط به شرکتهای دانشبنیان
 44عملکرد بانکهای کشور در صدور ضمانتنامه/تعهد به شرکتهای دانشبنیان

*

 45روند میزان تعهد/ضمانتنامه دریافتی شرکتهای دانشبنیان از بانکها در دو سال اخیر

*

 46توزیع تعداد شرکتها در بازه تعهد/ضمانتنامههای فعال بانکی
 47پراکندگی شرکتها با توجه به تعداد و مبلغ تعهد/ضمانتنامه
 48کدام بانکها بیشتر به شرکتهای دانشبنیان تعهد/ضمانتنامه صادر کردهاند؟

ضمانتنامه

*

 49تحلیل جامع عملکرد بانکها در ارائه تعهد/ضمانتنامه به همه شرکتهای دانشبنیان

*

 50تحلیل جامع عملکرد بانکها در ارائه تعهد/ضمانتنامه به  30شرکت بزرگ دانشبنیان

*

) 51تحلیل جامع عملکرد بانکها در ارائه تعهد/ضمانتنامه (به جز  30شرکت بزرگ دانشبنیان
 52بررسی وضعیت میزان تعهد/ضمانتنامه شرکتها به تفکیک استان

*

 53تحلیل جامع عملکرد استانها (بانکها) در ارائه تعهد/ضمانتنامه به شرکتهای دانشبنیان
 54عملکردصندوقهای پژوهش و فناوری در صدور ضمانتنامه
 55صندوقهای پژوهش و فناوری به شرکتهای غیردانشبنیان چه میزان ضمانت نامه صادر کرده اند؟

*

 56عملکرد صندوق نوآوریوشکوفایی در صدور ضمانتنامه از طریق بانکها

*

 57بررسی همپوشانی صدور ضمانتنامه صندوق نوآوریوشکوفایی ،صندوقهای پژوهشوفناوری و بانکها
 58بررسی وضعیت چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان

چکبرگشتی

 59روند چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان

*

 60بیشتر چکهای برگشتی مربوط به چه تعداد شرکت است؟
 61کدام شرکت بیشتر چک برگشتی از لحاظ تعداد و مبلغ را دارد؟
 62بررسی شرکتهای دانشبنیان به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

رتبهبندی

*

 63بررسی شرکتهای دسته فناوریدارو و فرآوردههای حوزه تشخیص و درمان به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 64بررسی شرکتهای دسته فناورینرمافزار و فناوری اطالعات به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 65بررسی شرکتهای دسته فناوریمواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 66بررسی شرکتهای دسته فناوریبرق و الکترونیک به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 67بررسی شرکتهای دسته فناوری ماشینآ الت و تجهیزات پیشرفتهبه تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 68بررسی شرکتهای دسته فناوری فناوری زیستی ،کشاورزی و صنایع غذاییبه تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 69بررسی شرکتهای دسته فناوری تجهیزات پزشکی به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

*

 70بررسی شرکتهای دسته فناوری خدمات تجاریسازیبه تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

مواردی که با * (ستاره) مشخص شده است یا دارای اطالعات محرمانه است یا نیاز به کسب اجازه از شرکت اعتبارسنجی ارزشآفرین اعتماد است .برای اطالع از جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
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بخش
اول

اطالعاتآمــــاری
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آمار شرکتهای دانشبنیان

تعداد شرکتهای دانشبنیان در دستههای فناوری
نوپا نوع 2

400

نوپا نوع 1

نوپا مستعد دانش بنیان

68

273

تولیدی نوع 2

تولیدی مستعد دانش بنیان

تولیدی نوع 1

979

66

78

914
100

337

51

ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته

174

656
286

نرمافزار و فناوری اطالعات

برق و الکترونیک

241
394

91

96

149

151
100

دارو و فرآوردههای حوزه تشخیص و درمان

52

خدمات تجاریسازی

222
110

6,632

مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته

69

41

فناوری زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی

72

تجهیزات پزشکی

118

تعداد شرکتهای دانشبنیان در انتهای سال 1400
1,000

1,500

صنایع فرهنگی ،صنایع خالق و علوم انسانی و اجتماعی
500

0

تعداد شرکتها

شرکتهای دانشبنیان با توجه به ســطح فناوری محصوالت تولیدی و وضعیت اظهارنامه مالیاتی خود در فرایند احـــــــراز صالحیت

دانشبنیان دستهبندی میشوند .بهطورکلی حـــدود  65درصد شرکتهای دانشبنیان در شرکتهای تولیدی دستهبندی شده اند

و اطالعات مالــــی قابل ارائه در فرایند ارزیـابی داشتهاند .شرکتهای نوع  1که حدود  14درصد از شرکتها را تشــــکیل میدهند دارای

محصوالت با سطح فناوری باالتری هستند/.ت

در بین دستههای فناوری مختلف ،دستهفناوری نرمافزار و فناوری اطالعات بیشترین سهم را از لحاظ تعداد شرکتهای دانشبنیان

دارد و بیشترین تعداد شرکتهای تولیدی نوع 2در این دسته طــــبقهبندی میشوند .همچنین ،بیشترین سهم شرکتهای تولیدی

نوع 1را حوزهی برق و الکترونیک تشکیل میدهد/.ت

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

ietemad.ir
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بررسی آماری شرکتهای دانشبنیان به تفکیک سال تأسیس

روند ایجاد شرکتهای دانشبنیان
1400

6,632

1399

6,064

1398

5,186

1397
1396

3,338

1395

3,005

3,384

سال

4,050

1394

2,320
1,488

تعداد شرکتهای تأسیسشده بعد از سال 1392

1393
1392

تعداد شرکتهای دانشبنیان

تعداد شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر رشد پایدار و ثابتی را تجربه کردهاست .یکی از دالیل مهم افزایش تعداد این شرکتها ،تغییرات

در آییننامهی تشخیص صالحیت دانشبنیانی بوده است .دلیل دیگــر ،افزایش مراکــــز رشد و شتابدهی ،کـارخانههای نـوآوری و پارکهای علم
و فناوری است که با افزایش زیرساختهای دانشبنیان ،رشد فزایندهای را تجربه نمودهاند/ .ط

اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان سهم قابل توجهی در تأسیس کسبوکارهای فناورانه در کشور داشته است/.ت

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

ietemad.ir
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شرکتهای دانشبنیان کی تأسیس شدهاند؟

0.34%

1400
1399

4.81%

1398

7.23%

1397

7.92%

1396

8.92%

1395

9.02%

1394

8.40%

1393

6.67%

1392

5.05%

1391

4.43%
4.10%

1390

4.16%

1389
1388

3.35%
3.12%

1386

2.97%

1385

2.88%

1384

2.57%

1383

2.04%

1382

1.88%

1381

1.57%

1380

1.31%

با اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،بیش از نیمی این شرکتها از ســـــال  92تا کنون تأسیس
شدهاند .ولی باتوجه به وضعیت حـــــاکم بر اقتصاد کشـور و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در شــــرکتهای

دانشبنیان ،روند تأسیس این شرکتها از سال  96تا کنون سیر نزولی را طی کردهاست .همچنین مقایسه

وضعیت درآمدی شرکتهای تأسیسشده نشــــان میدهد  ،این شرکتها  -که پس از سال  1392تأسیس
شدهاند -هنوز بخش کوچکی از اقتصاد دانشبنیان را تشکیل میدهند/.ت

1379

1.07%

1378

1.19%
0.91%

1377

0.90%

1376

0.78%

1375

0.76%

1374

0.59%
0.47%
0.60%
گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

ietemad.ir

1373
1372
1371

سال تاسیس

1387
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وضعیت اشتغالآفرینی شرکتهای دانشبنیان

تعداد کارکنان

246,531

215,201

1399

1398
سال

اطالعات از صورتهای مالی سال  1399استخراج شده است.

تعداد شــــرکتهای دانشبنیان در سال نود و نه  6,064شرکت بوده است که از این تعداد  3,612شـــرکت اطالعات

تعداد کارکنان خود را در اظهارنامه مالیاتی وارد کردهاند .البته این شـرکتها بیش از  90درصد از درآمد شــرکتهای
دانشبنیان را داشتهاند .همچنین ،از بین شرکتهایی که تعداد کارکنان آنان در دسترس ما قرار ندارد  650شرکت

درآمدی در آن سال نداشتهاند .با توجه به نکات مذکور ،تعداد کارکنان شرکتهای دانشبنیان در انتهای سال 1399
حدود  275هزار نفر تخمین زده میشود .با مقایسه تعداد کارکنان شرکتها در ابتدا و انتهای سال  ،1399رشــد 20

درصدی تعداد کارکنان نشان دهنده توسعه فعالیتهای این شرکتها قلمداد میگردد .ت

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

ietemad.ir
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ده شرکت که بیشترین ایجاد اشتغال را طی سال  1399داشتند.

مقایسه بازه تعداد کارکنان شرکتهای دانشبنیان
بررسی مقایسهای بازه تعداد کارکــــنان شرکتهای دانشبنیان

نشان میدهد  70درصدکارکنان در  6درصد شرکتها شــــاغل
هستند .ت

از طرفی تعداد شرکتهای دانشبنیانی که در دستهبندی تعداد

کارکـــــــنان جزو شرکتهای کوچک و متوسط قلمداد میگردند

٪تعداد کارکنان

100%

1375
80%

مستلزم برنامهریزی مجــــزا برای حمایت از سیاستهای جذب،

1432

71%

بیش از  80درصد از تعداد شرکتهاست/.ت

به نظر میرسد توسعه اشتغالزایی در شرکتهای دانشبنیان

تعداد شرکتها

60%

نگهـداشت و توانمندسازی کارکنان این شرکتها میباشد/.
ت

40%

417
20%

355

15%
3%

11%

0%

+100

50-100

10-50

0-10

بازه تعداد کارکنان

در جدول روبرو اســامی ده شرکت برتر دانشبنیان را مشــاهده

میکنید که بیشترین افزایش استغال جــــدید در طـــی یک دوره

(سال  )1399را داشتهاند .شرکت نوآوران فناوزاه (دیجـــیکاال)
ًال
در رتبه اول قرار دارد که احتما به دلیل افزایش اقبـــال عمومی

مردم به خرید غیرحضوری در روزهای همهگیری کرونا این اتفاق

افتاده است .ت
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ده شرکت که بیشترین ایجاد اشتغال طی دوره (سال  )1399را داشتهاند
ردیف


1
2

نام شرکت تغییرات طی دوره
نوآوران فنآوازه 2,561
دادهگستر عصر نوین 1,061

3

بینالمللی پیمانکاری عمومی ایران 716

4

توسعه اندیشان اطلس 404

5

فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 346

6

پردازش اطالعات مالی پارت 331

7

اورند پیشرو 296

8

خدمات مخابراتی ارگ جدید 277

9

نرمافزاری داتیس آرین قشم 274

10

توسعه صنایع نفت و گاز سرو 274

33
0%

0
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حضور زنان در شرکتهای دانشبنیان در سطح اجرایی

تعداد اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل زن به تفکیک استان
1604

7

15

16

18

19

20

21

22

23

24

27

29

34 33 33 33

41

41

47 43

50

51
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%22

%12

706

2,592

مدیرعامل

عضو هیئتمدیره

5,324

9,107

مدیرعامل

عضو هیئتمدیره

57 57 55

مركز مازند یزد
ر
ی
ان

110 103

122

205

338

خ آذر الب فا خر ا
تهر
با رز ر
وز
ی
س اسا صفها ان
ستان جا
نر ن
ن
ض
شر
وی
قی

استان تهران با  321نفر بیشترین مدیرعامل زن را در شـــــرکتهای
دانشبنیان دارد که  76نفر نسبت به سال  1398افزایش نشـــــان

میدهد و استان کهگیلویه وبویراحمد با  1نفر کمترین مدیرعامل

زن را دارد .ت

علت تفاوت قابلتوجه تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل زن
در استان تهران با سایر استانها به دلیل استقرار تعداد بیشـــتری

شرکت دانشبنیان در استان تهران است .ت
تعداد  4,106نفر از ســـهامداران حقیقی

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

17%

شـرکتهای دانشبنیان را زنان تشـکیل
میدهند .همچنین؛ زنان حدود  ٪17از

سهام شرکتها را در اختیار دارند .ت

ietemad.ir

زن

مرد

83%
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بررسی دسته فناوری فعالیت و مدرک تحصیلی زنان در هیئتمدیره شرکتهای دانشبنیان

آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل (زن) شرکتهای دانشبنیان
عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

210

127

دکتری تخصصی

101

297

33

92
948

26
16

202

546

188

دکتری حرفه ای
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

تعداد زنان

سهم اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل زن به تفکیک دسته فناوری
90%

10%

92%

8%

ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته

92%

8%

برق و الکترونیک

87%

13%

76%

24%

85%

15%

77%

23%

83%

17%

مرد
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نرمافزار و فناوری اطالعات

زن

مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته
دارو و فرآوردههای حوزه تشخیص و درمان
خدمات تجاریسازی
فناوری زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی
تجهیزات پزشکی

Power BI Desktop

بخش
دوم

درآمد و داراییها
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بررسی جایگاه وضعیت درآمدی شرکتها و محصوالت دانشبنیان

3,979

198

تولید ناخالص داخلی

درآمد شرکتهای دانشبنیان

80

17

درآمد از محصوالت دانشبنیان نوع یک و دو

درآمد از محصوالت دانشبنیان نوع یک

دادهها مربوط به سال  1399است.
ارقام به هزار میلیارد تومـــان است.

طبق اظهـــــارنامه مالیاتی سال مالی  ،1399درآمد شرکتهای دانشبنیان  198هزار میلیارد تومــان بوده است که تخمین زده میشــود ( با پنج
درصد خطا)  118هـــــزار میلیارد تومـان آن حاصل از محصوالت غیر دانشبنیان این شرکتها بوده است .در همین سـال تولید ناخالص داخلی به

]قیمت بـــازار  3,510هزار میلیارد تومـان بوده است که در سال  1400به حدود  4,000هزار میلیارد افزایش پیدا است[ .منبع :بانکمرکزی

در صورتی که با توجه به نحوهی محاسبات تولید ناخالص داخلی ،اندازه درآمد عملیاتی کسبوکارها را ســــه برابر تولید ناخالص داخلی در نظــر

بگیریم سهم کــل درآمد شرکتهای دانشبنیان (از محصوالت دانشبنیان و غیردانشبنیان) حدود  1.65درصد برآورد میگردد و سـهم فروش
محصوالت دانشبنیان از اقتصــــــاد کشــــــور حدود  0.67درصد تخمین زده میشود .بهنظر میرسد جهت افزایش سهم اقتصـــــاد دانش بنیان

از تولید ناخــــالص داخــلی ،باید استفاده از محصوالت دانشبنیان در کاالهای سرمایهای افزایش یابد/.ت

بعالوه ،با توجه به اینکه محصوالت دانشبنیان با ارزیابی سطح فناوری محصوالت به دو دسته نوعیک و نوعدو تقسیم شده است تمرکــــــز بر

توسعه محصوالت با فناوریهای پیشرفته میتواند سهم درآمدی محصوالت با ارزشافزوده باال را از  21درصد ( 17هزار میلیارد تومان) فـروش

دانشبنیان شرکتها افزایش دهد/.ت

روش بررسی اندازه شرکتهای دانشبنیان در اقتصـاد کشـــــــور که در باال ذکر شد تنها یکی از رویکردهای تحلیل است و شاید به جای تمرکـــز بر

افزایش کمی سنجههای عملکردی الزم باشد بر میزان ارزشافزوده ایدهها و نــــوآوریهای شرکتهای دانشبنیان به عنوان اهداف راهبـــــردی
ًا
تمرکز شود .به تعبیری سیاستگذاری برای شرکتهای دانشبنیان الزام نباید به میزان تولید آنها توجه کند و الگوی داده به سـتانده میتواند به

عنوان یکی دیگر از روشهای بررسی نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد .ت
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بررسی وضعیت میزان درآمد شرکتهای دانشبنیان به تفکیک استان

٪شرکت دانشبنیان 53%

استان تهران

میلیاردتومان) جمع درآمد( 99,090
٪از کل درآمدها 50%

5%

البرز

16,740
9%

9%

1%

1%

اصفهان

قزوین

زنجان

10,381
4%

اطالعات از صورتهای مالی سال  1399استخراج شده است/ .ت

بیشترین درصد از کـــل درآمد شـــرکتهای دانشبنیان بــه

ترتیب مربوط به استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،قزوین و
زنجان است .استان قــزوین با وجود در اختیار داشتن تنـها

یک درصد از شرکتهای دانشبنیان ،سهم قــابلتوجهی از

کل درآمد زیستبوم دانشبنیان را به خـود اختصاص داده
است .وجود شرکتهای معدود با درآمد باال در این استان

موجب افزایش سرانه درآمدی در آن شده است .در همین
قیاس ،اســـــــتان اصــــفهان با در اختیار داشتن  9درصــــــد

شرکتهای دانشبنیان تنها  4درصد از درآمد شــــرکتهارا

داشته است .بنابراین ،جــــهت بررسی وضعیت پراکـندگــــی
درآمد در استانهای کشور ،درصد درآمد باالی شـرکتهای
دانشبنیان در اســـتانهایی مانند تهــــــــران و اصــفهان به
تنهایی قابل تفسیر نمی باشد .ت
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10,173
4%

7,647
2%

Power BI Desktop

15

بررسی وضعیت درآمدهای معاف از مالیات شرکتها

درآمدهای معاف از مالیات شرکتها
سایر درآمدهای معاف

درآمد صادراتی

درآمد معاف پارک علم و فناوری

درآمد معاف دانشبنیان

برآورد مالیات معاف محصوالت دانشبنیان26% :
یکهزار میلیاردتومان
حدود  0.3درصد کل درآمدهای دولت از محل مالیات

کل درآمد معاف ابرازی

حدود  77هزار میلیاردتومان

48%

16%

10%
اطالعات از صورتهای مالی سال  1399استخراج شده است/ .ت

با توجه به بررسی و مقایسه میزان معافیت ابرازی شرکتهای دانشبنیان در اظهارنامه مالیاتی  ،1399تنها  26درصد از کل درآمدهای معاف ابرازی

مربوط به معافیت محصوالت دانشبنیان بوده و  75درصد معافیتهای باقیمانده برای سـایر انواع کســبوکارها است .از طـرفی با پیشفرض
ســـــود  30درصدی برای شرکتهای زیستبوم ،معافیت مــالیاتی مربوط به شرکتهای دانشبنیان کمتر از  0.3درصــــد کل درآمد های دولت در

سال  1400از محل مالیات را تشکیل میدهد .ت
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داراییهای شرکتهای دانشبنیان چقدر است؟

وضعیت داراییها و بدهیهای شرکتهای دانشبنیان
ارقام به میلیاردتومان است
اطالعات از صورتهای مالی سال  1399استخراج شده است/ .ت

داراییثابت

داراییجـــاری

79,450

89,439

222,426

212,437

داراییها301,876 :

حقوقمالکــــانه

بدهیکــل

بدهیوحقوقمالکانه301,876 :

نسبت مالکانه میانگین شرکتهای دانش بنیان در سال  1399حدود  0.3بوده است و بخش اعظمی از تــــأمین مالی شرکتهای فعال در
ًا
زیستبوم از طریق دریافت انواع وامها انجام میشود .همچنین ،داراییهای ثابت شـرکتهای دانشبنیان تقریب معادل حقوق صاحبان

سهام و دارایی جاری آنها معادل مجموع بدهی آنهاست .ت

با توجه به اینکه تأمین مالی و بهبود نقدینگی از مهمترین چالشهای کسبوکارهای کوچک محسوب شده و بخش قــــــابل توجهی از این

شرکتها به علت ایرادات ساختار مالی (بیشتر بودن زیانانباشت نسبت به سرمایه) امکـــــان دریافت تسهیالت از نهادهای مالی را ندارند.

تسهیل فرایندهای افزایش سرمایه از محلهایی همچون تجـــــدید ارزیابی داراییها و داراییهای نامشهود میتواند سهم قابل توجهی در

برطرف کردن چالش این دسته از شرکتها داشته باشد .ت

از طرفی با توجه به اینکه عمده شرکتهای دانشبنیان یا نوپا بوده یا در مراحل ابتدایی رشد هستند و تمرکز خود را ابتدا روی مسـائل فنی

و سپس در توسعه بازار خود اختصـــاص میدهند عدم آشنایی با استانداردهای مالی و حسابداری و سرمایهگذاری ناکــــافی بر روی بهبود

شاخصهای سالمت مالی یکی از علل اصلی توقف و یا کند شدن فرایند توسعه این شرکتها قلمداد میگردد .ت
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بررسی جایگاه شرکتهای بورسی دانشبنیان در سال 1400

حــدود  8درصد از شـــرکتهای پذیرفتهشــده در

بورس اوراق بهــــادار را شـــرکتهای دانشبنیان

تشــکیل میدهند که ارزش بــازار این شـــرکتها
تنها حدود  3درصد ارزش کل این بازار است.

مجموع درآمد عملیاتی شرکتهای دانشبنیان
فعال در بورس اوراق بهـــادار  78همت بوده کـه

52

634

تعداد شرکتهای دانشبنیان

تعداد شرکتهای بورسی

عمده آن مربـوط به شـرکتهای فعال در دسـته

فنـــــاوری نرم افــــــزار و فناوری اطالعات و مـــواد

شیــمیایی و پلیمــــری است .بــررسیوضــــعیت

فروش شرکتهای دانشبنیان فعـــال در بورس

191,219

5,899,925

ارزش بازار

ارزش کل بازار

نشان میدهـد که درآمـد عمــوم ایـن شــرکتها
ناشی از محصـوالت غیر دانشبنیان آنها بــوده و

اطالعات در تاریخ 1401٫06٫24 :از سازمان بورس و اوراق بهادار استعالم شده است.

فروش قـــــابل توجهی از محصوالت دانشبنیان

مبالغ به میلیاردتومان است.

نداشتهاند .ت

درآمد عملیاتی

سود عملیاتی

سود خالص

بدهیها

حقوق صاحبان سهام

داراییها

78,166

19,348

17,027

40,186

49,109

89,296

ارقام به میلیارد تومان است.

مقایسه درآمد شرکتهای بورسی دانشبنیان به تفکیک دسته فناوری
درآمد عملیاتی تعدادشرکت دسته فنـاوری
22,768
20,184



 14نرمافزار و فناوری اطالعات
 13مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته

شرکتهای دانشبنیان بورسی در انتهای سال 1400

مجموعآ حدود  18,776میلیارد تومان وام فعـــال داشتند.
این در حالی است که در همان تاریخ ،مجموع وامهای فعال
کل شرکتهای بورسی  269,100میلیارد تومان بود.

9,405

 11دارو و فرآوردههای حوزه تشخیص و درمان

8,099

 7ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته

همچنین ،از حدود 4,992میلیارد تومان ضمانتنامه و

2,771

 2برق و الکترونیک

2,612

 1خدمات تجاریسازی

مربوط به شرکتهای دانشبنیان بورسی است/.ت

2,297

 1فناوری زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی

78,166

 52جمع
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رصد وام پرداختی بانکها به شرکتها با محصوالت دانشبنیان

4,160,000

87,489

کل مانده وام بانکهای کشور میلیارد تومان

وام شرکتهای دانشبنیان

28,268

9,015

وام تخصیصی به محصوالت نوع1و2

وام تخصیصی به محصوالت نوع1

ارقام به میلیارد تومان است و اطالعات مربوط به انتهای سال  1400است/ .ت

میـــزان وامهای فعال شـرکتهای دانشبنیان در سیستم بانکی در انتهـــــای سال  1400حدود  87هــــزار میلیارد تومـــــان بوده است که در مقایسه

با مجموع کل وامهای فعال بانکهای کشور سهم  ٪2.1دارد .از طرفی با توجه به اینکه سهم فروش محصوالت دانشبنیان حـــدود  ٪40از فروش
ًا
شرکتها تخمین زده میشود و شرکتهای دانشبنیان لزومـــــ توانمندی یکسانی برای تأمین مالی از سیستم بانکی را ندارند ،میزان وام تخصیص

داده شده به محصوالت دانشبنیان محاسبه شده است .ت

با فــرض اینکه هزینهکرد تسهیالت دریافتی توسط شرکتهای دانشبنیان متناسب با تفکیک درصد فـــروش آنها صـورت میگیرد (همه فـــــــــروش

شرکتهای نوپا دانشبنیان فرض شده است) محاسبه وام تخصیصداده شده به محصوالت دانشبنیان و محصوالت دانشبنیان نوع  ۱صـــورت
گرفته است .با احتساب این موضوع سهم تسهیالت محصوالت دانشبنیان از مجموع وامهای فعال کشور  ٪0.67است .ت

بنابراین به نظر میرسد اگرچه سیستم بانکی کشـــــــور بیشترین سهم اعطای وام را به شرکتهای دانشبنیان داشتهاست اما بخش قابل توجــهی
از وامهای دریافتی این شرکتها برای محصوالت غیر دانشبنیان یا شرکتهای بزرگی بوده است که درصد فروش محصوالت دانشبنیان در آنهــــــا
ًا
قابل توجه نیست و این دسته از شرکتها عمومــــ خارج از زیستبوم دانشبنیان نیز امکان دریافت این وامها را داشتهاند .در همین راستا بهنظر

میرســــد برنامهریزی برای جهــت دهی وامهای حمایتی دانشبنیان بر روی پــــــروژهها و محصـوالت دانشبنیان میتواند به توسعه هرچـــه بیشـــتر
شرکتها کمک نماید .ت
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عملکرد بانکهای کشور در پرداخت وام به شرکتهای دانشبنیان

6,563

شرکتدانشبنیــــان

1,678

شرکت که حداقل یک وام فعال دارند

4,885

شرکت هیچگونه وام فعالی ندارند

158

شرکت که در بازپرداخت وام دیرکرد دارند

87,489

10,197

مجموع مبالغ وامهای فعال

تعداد وامهای فعال

68,793

2,102

مجموع مانده بدهی وامهای فعال

مجموع دیرکرد وامهای فعال

اطالعات مربوط به انتهای سال  1400است و همه مبالغ به میلیارد تومان است.

در پایان سال  1400کل مانده وام بانکها و موسسات اعتباری  4,160,000میلیارد تومان بود.

از این میزان حـدود  1.6%مربوط به شرکتهای دانشبنیان است.ط

حدود  74درصد شرکتهای دانشبنیان هیچگونه وام فعالی در سیستم بانکی ندارند .از طرفی شرکتهای دارای وام فعال به طـور میانگین

 6وام داشتهاند و میانگین میزان مــانده بدهی وامهای فعال این شرکتها حـــــدود  41میلیارد تومان بوده است .طبق بررسیهــــای صورت
گرفته ،مجموع شرکتهای دانشبنیانی که برای دریافت وام در سال  1400به نهادهای تأمین مالی مانند بانک ،صندوق نـوآوری و شکوفایی
و صندوقهای پژوهش و فناوری مراجعه کردهاند کمتر از نیمی از شرکتها بودهاند و این درحالی است که بخش قابل توجهی از شرکتها و

کسبوکارهای کوچک و متوسط یکی از چالشهای اصلی توسعه کسبوکار خود را نبود نقدینگی برای تولید ذکر میکنند .ت

از مهمترین علل متصور برای این موضوع ،میتوان به عدم وجود سالمت مالی و کسب رتبه اعتباری نامناسب نزد نهــــــادهای مالی ذکر کرد.

توانمندسازی شرکتها به منظور بهبود بهداشت مالی میتواند منجر به بهبود وضعیت تأمین مالی این شرکتها شود .ت
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وضعیت پراکندگی وامهای دریافتی شرکتهای دانشبنیان از بانکها

پراکندگی مبلغ و تعداد وامهای دریافتی شرکتها
10,000.00

1,000.00

10.00

1.00

0.10

150

50

100

0

0.01

تعداد وام

دارای مجموع دیرکرد باالی  10میلیارد تومان

بدون دیرکرد

عموم وامهای دریافتی شرکتهای دانشبنیان در بازهی یک میلیارد تا  10میلیارد تومان میباشد .همچنین عموم شـــرکتهای
این زیستبوم ،کمتر از ده میلیارد تومان وام فعال بانکی دارند .اگــــــرچه حدود  4,900شرکت دانشبنیان هیچگــــــونه وام فعال

بانکی ندارند امــا  2.5درصد شرکتهای دانشبنیان  80درصد کل وام اعطایی بانکها را به خود اختصــــاص دادهاند .همچنین از

 678شــــرکت که دارای وام فعال هستند  150شرکت هیچگونه دیرکــردی نداشته و حـــــدود  90درصد دیــــرکرد وامها متعـلق بـه

 23شرکت است .ت
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چه میزان از وامهای شرکتهای دانشبنیان در وضعیت غیرجاری قرار دارد؟

وضعیت وامهای فعال شرکتهای دانشبنیان

95.5%

2.2%

0.7%

1.5%

سررسید گذشته

معوق

مشکوکالوصول

جاری

الزم به ذکر است که دستهبندی صورت گرفته با استفاده از بدترین وضعیت هر وام صورت گرفته است/.ت

روند وامهای غیرجاری شرکتهای دانشبنیان
وامهای شرکتهای دانشبنیان

12.9%

7.8%

5.7%
5.0%
4.8%
4.5%

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

 4.5درصد کـــل وامهای دریافتی دارای دیرکرد است .بررسی روند

کل وامها

کل دیرکرد سیستم بانکی نیز رفتار مشابهی را نشان میدهد.

کاهش میــزان دیرکرد تسهیالت به دلیل خوشحســابی و یا رشد

1399-06

سیستم اعتبارات موسسات مــالی نیست بلکـه به دلیـل رشـــــد

1400-01

اعطایی باعث کاهش این نسبت شده است .ت

فزایندهی میزان وامهای دریافتی و عدم سررسید وامهای اخیــــر

6.2%
6.4%

-

اکثر وامهای فعال شرکتهای دانشبنیان جاری هستند و تنـــها

ietemad.ir
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مانده بدهی شرکتهای دانشبنیان چقدر است؟

نسبت مانده بدهی مجموع وامهای فعال شرکتها
1,000

873
800

تعدادشرکتها

600

419

400

231

200

100

0

80-100

60-80

40-60

20-40

55
0-20

نسبت مانده بدهی به وامهای فعال

ًا
شرکتهای دانشبنیان عمومـــــ یک پرتفوی بدهی ناشی از تسهیالت دارند که با بــــازپرداخت آنها جـــایگزینی و

دریافت تسهیالت جدید اتفاق میافتد .البته این موضوع به صورت کلی در عموم تسهیالت فعال کسبوکارهــــا
قابل تعمیم است .ت
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کدام بانکها بیشتر به شرکتهای دانشبنیان وام پرداخت کرده است؟

تجارت
ملت

اقتصادنوین

صادرات ایران
ملی ایران
کارآفرین

صنعت و معدن
شهر

پاسارگاد
سامان

خاورمیانه

پارسیان

رفاه کارگران
آینده

سینا

سپه

توسعه صادرات ایران
توسعه تعاون
کشاورزی

ایران زمین

پست ایران
دی

گردشگری

مسکن
انصار

مشترک ایران

قرضالحسنه رسالت

مهر اقتصاد

حکمت ایرانیان
قوامین

مؤسسه اعتباری غیربانکی كوثر مرکزی
سرمایه

مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل
موسسه اعتباری غیربانکی نور

15%
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بررسی وضعیت میزان وام شرکتها به تفکیک استان نزد بانکها

٪شرکت دانشبنیان 53%

5%

1%

3%

9%

استان تهران

البرز

10,347

قزوین

7,098

آذربایجان شرقی
5,717

اصفهان

12%

8%

6%

6%

جمع وامهایفعال  -میلیاردتومان 36,008
٪از کل وامها 40%

بهطورکلی شرکتهای دانشبنیان در مناطــــقی توسعه

مییابند که منابع مــالی ،دانشفنی و نیـــــروی کـــار خبـره
فراهم باشد .از این رو ســـهم استانهای تهــــران ،البرز و

اصفهان در تعداد شرکتهای دانشبنیان بیشتر از سایر

استانهای کشـــور است .تعدادشرکتهای دانشبنیان

در اسـتانهایی همچون تهـــــران موجب افزایش حجـــم
تسهیالت دریافتی توسط آنها شــده و  40درصد از کـــل
وام ها را به خود اختصاص دادهاند ولی استان قـزوین با
در اختـیار داشتن تنهــا  1درصد از شرکتهای دانشبنیان

میـزان قــابل توجهی از کـل وامها را به خــود اختصــــــاص
داده که نشان دهنده دریــــافت تسهیالت بیشتر توسط

چند شرکت بزرگ میباشد .بهنظر میرسد جهت افزایش

سهم تمام اســتانهــــا از دریافت کمـکهای حمــایتی و
تسهیالت فعال از طرف نهادهای سیاســتگذار بــایستی

زیرساختها و منابع کافی جهت توسعهی شــــرکتهای

دانشبنیان در تمامی مناطق کشور فراهم شود .ت
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روند وامدهی صندوقهای پژوهش و فناوری از سال 1396

روند پرداخت وام توسط صندوقهای پژوهش و فناوری
مبلغوامتعدیلشدهباتورم

1,547

تعدادوام

مبلغوام

3,500
2,000

تعداد کـل شرکتها

3,000

که ازصندوقهایپژوهشوفناوری وامدریافتکردهاند.

که در سال  1400توسط صندوقهای پژوهش و فناوری به
شرکتها پرداخت شده است

مبلغ وام-میلیارد تومان

میلیارد تومان وام

1,500

2,000
1,000

1,500

تعداد

2,104

2,500

1,000

500

500
0

1400

1399

1398

1397

1396

0

سال

روند پرداخت وام توسط صندوقهای پژوهش و فناوری به شرکتهای دانشبنیان صعودی بوده است .علت این اتفاق افزایش تعداد صندوقهای پژوهش

و فنــاوری ،اعطای خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق ها و اثرات تورمی میتواند باشد .البته با تعدیل اثر تورم شدت روند صعودی تسـهیالت

کاهـش یافته و حتی درسال  1400نسبت به سال  1399میزان وامهای پرداختی کاهش یافته است .ت

اگرچه سهم مبلغ وامهای پرداختی توسط صندوقهای پژوهشوفناوری در مقایسه با سیستم بانکی قابل توجه نیست اما تسهیالت پرداخت شده توســط
صندوق ها به حدود  1,011شرکت پرداخت شده است و این صندوقها توانستهاند بخشی از خالء مربوط به عدم توانایی شرکتهای کوچک به دریـافت وام از

سیستم بانکی را پوشش دهند.ت
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بررسی وضعیت دریافت وام شرکتهای غیردانشبنیان از صندوقهای پژوهش و فناوری

مقایسه روند میزان پرداخت وام به تفکیک نوع شرکت
دانشبنیان
فناور
دارایمحصوالتفناورانه ــ مورد تائیدمعاونتعلمی

800
700

به  813شرکت دانشبنیان وام پرداخت شدهاست.ط

500
400
300

ًا
در سال  1400مجموع مبلغ  163میلیارد تومان

200

به  502شرکت فنـاور وام پرداخت شدهاست.ط

100
1400

1399

1398

1397

1396

سال

همانطور که در نمودار فوق مشخص است روند اعطای تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان توسط صندوقهای پژوهش و فنـاری

طی ســــالهای  1399و  1400رشد بیشتری نسبت به سایر شرکتها داشته است .علت اصلی این موضوع را میتوان به اعطـــای خط

اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوقهای پژوهش و فناوری برای ارائه خدمات مالی به شرکتهای دانشبنیان نسبت داد.
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ًا
در سال  1400مجموع مبلغ  599میلیارد تومان
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رصد تعهد/ضمانتنامه صادره بانکها به شرکتها با محصوالت دانشبنیان

1,761,000

54,875

کل ضمانتنامههای فعال بانکهای کشور

ضمانتنامه و تعهدات فعال

17,884

6,846

ضمانتنامه تخصیصی به محصولنوع1و2

ضمانتنامه تخصیصی به محصولنوع1

مبالغ به میلیارد تومان است.

میزان ضمانتنامههای فعال شرکتهای دانشبنیان در سیستم بانکی در انتهای ســـال  1400حدود 55هــــزار میلیارد تومان

بوده است که معادل  ٪3.1مجموع اقالم زیر خـط تــرازنامههای بــــانکی است که بخش عمدهی آن را تعهدات تشکیل میدهد.

از طــرفی با توجه به اینکه سـهم فـــــــروش محصـوالت دانشبنیـان حـدود  ٪40از فروش شـــــرکتها تخـمین زده میشـــود و
ًا
شرکتهای دانشبنیان لزومـــــ توانمندی یکسانی برای دریافت خدمات مالی از سیستم بانکی را ندارند ،نیاز به تخمین میـــزان

ضمانتنامههای تخصیصیــــافته به محصوالت دانشبنیان است .بنابراین با فرض اینکه ضمانتنامههای فعال شرکتهای

دانشبنیان متناسب با تفکیک درصد فروش آنها دریافت شــده است (همه فروش شرکتهای نوپـــــا دانشبنیان فرض شده
است) ،میتوان نتیجه گرفت که محصوالت دانشبنیان شرکتها معادل یک درصد مجموع تعهدات سیستمبانکی است .ت

به نظر میرسد اگرچه سیستم بانکی کشـــــــور بیشترین سهم ارائه ضمانتنامه را به شرکتهای دانشبنیان داشتهاست ،اما

بخش قابل توجهی از ضمانتنامههای این شرکتها برای محصوالت غیردانشبنیان یا شرکتهای بزرگی بوده است که درصد

فروش محصوالت دانشبنیان درآنــــها قابل توجه نیست .از طـرفی عملکرد قـــــابل قبول و رو به رشــــد صندوقهای پژوهش و
فناوری در ارائه ی انواع ضمانتنامه پیمانی به شـــرکتهای دانشبنیان نشان میدهد بخش موثری از تضامین پـــــــــروژههای

کارفرمایی شرکتهای کوچکتر توسط این صندوقها صورت میگیرد .ت
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عملکرد بانکهای کشور در صدور ضمانتنامه/تعهد به شرکتهای دانشبنیان

6,563

شرکتدانشبنیــــان

54,875

42,929

مجموع مبالغ ضمانتنامههای فعال

تعداد ضمانتهای فعال

2,276

شرکت که ضمانتنامه فعال دارند

4,278

شرکت صمانتنامه فعال ندارند

1,241

1.3

19

میانگینمبالغضمانتنامههایفعال

میانگینتعدادضمانتنامههایفعال

مبالغ به میلیارد تومان است.

در پایان ســـال  1400میزان ضمانتنامه و تعهدات در بانکها و موسسات

شرکت که مجمـوع ضمانتنامههـــــای
فعال آنها کمتر از 1میلیارد تومان است

اعتباری  1,761,000میلیارد تومان بود .از این میزان حدود  3.1%مربـوط
به شرکتهای دانشبنیان است.ط

حــــدود  65درصد شرکتهای دانشبنیان هیچگــــونه ضمانتنامه فعالی در سیستم بانکی ندارند .از طــرفی میانگین تعداد ضمانتنامههای

فعال شرکتهای دارای ضمانتنامه فعال حدود  19مورد و میانگین مجموع ضمانتنامه فعال این شرکتها حـدود  24میلیارد تومان است.
طبق بررسیهای صورت گرفته مجموع شرکتهای دانشبنیانی که برای دریافت ضمانتنامه در سال  1400به نهادهای تأمین مـــالی همچون

بانک ،صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری مراجعه کردهاند کمتر از  ٪40از شرکتها بودهاند .البته باید در نظـر داست
که بخش قابل توجهی از فعالیت شرکتهای دانشبنیان در قالب فروش محصوالت است که نیاز به ضمانتنامه ندارد .ت

با در نظر گرفتن میانگین  1.3میلیارد تومانی برای هر ضمانتنامه ،میانگین ارزش پـــــروژههای فعال شرکتهای دانشبنیان حـــدود  5میلیـــارد

تومان تخمین زده میشود .ت
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پراکندگی شرکتها با توجه به تعداد و مبلغ تعهد/ضمانتنامه

پراکندگی مبلغ و تعداد ضمانتنامههای فعال شرکتها
10,000.00

1.00

0.01

1000

800

400

600

200

0

تعداد ضمانتنامه
دارای مجموع ضمانتنامه فعال باالی  1,000میلیارد تومان

عموم شرکتهای دانشبنیان کمتر از ده ضمانتنامهی بانکی فعال دارند که میانگین ارزش هر یک ار آنهـــا در

حدود  1.3میلیارد تومان میباشد .البته تعداد قابل توجهی از شـرکتها در زیستبوم فعالیت دارند که مجموع

ضمانتنامههای فعال آنها باالی  100میلیارد است .مطابق نمودار پراکندگی باال ،حداقل پنج شـرکت وجود دارد
که مجموع ضمانتنامههای هر کدام از آنها بیشتر از  5,000میلیارد تومان است .ت
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کدام بانکها بیشتر به شرکتهای دانشبنیان تعهد/ضمانتنامه صادر کردهاند؟

تجارت

پاسارگاد

اقتصادنوین

ملت

پارسیان

صادرات ایران
ملی ایران
کارآفرین

رفاه کارگران

صنعت و معدن
سینا

خاورمیانه
شهر

ایران زمین
سپه

سامان

پست ایران
آینده

توسعه تعاون
انصار

گردشگری

توسعه صادرات ایران
مسکن

مؤسسه اعتباری غیربانکی كوثر مرکزی
کشاورزی

ضمانتنامههای صادره بانک تجــارت به تنهایی حدود یک سـوم کـل ضمانتنامههای بانکی-که

دی

بانکی به شرکتهای دانشبنیان نیز در جایگاه نخست قرار داشت .ت

قوامین

برای شرکتهای دانشبنیان صـادر شده است -را شامل میشود .این بانک در پرداخت وامهــای

سرمایه

موسسه اعتباری غیربانکی نور

حکمت ایرانیان

مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل

مهر اقتصاد

قرضالحسنه رسالت

مشترک ایران
50%

40%

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400
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بررسی وضعیت میزان تعهد/ضمانتنامه شرکتها به تفکیک استان

٪شرکت دانشبنیان 53%

5%

3%

9%

1%

استان تهران

البرز

5,830

فارس

4,499

اصفهان
4,351

خوزستان

10%

8%

8%

6%

جمعضمانتنامههایفعال  -میلیارد تومان 24,579
٪از کل ضمانتنامه 44%

باتوجه به استقرار  53درصد شــرکتهای دانشبنیـان
در تهــران ،نسبت ضمانتنامههای صادره در وجه این

شــرکتها به کـــل ضمانتنامههای صادره با فــراوانی
آنهــا تناسب دارد .در این میان ،وجود شرکتهای بزرگ

پیمانی دانشبنیان در استانهای فـــارس و خوزستان
دلیــــل اختالف بین درصد شــرکتهـــای دانشبنیــان و
سهم آنها از میزان ضمانتنامههای فعال است .ت

گزارشزیستبومشرکتهایدانشبنیان 1400

-

ietemad.ir

3,162

Power BI Desktop

54

عملکرد ضندوقهای پژوهش و فناوری در صدور ضمانتنامه

روند صدور ضمانتنامه توسط صندوقهای پژوهش و فناوری
مبلغضمانتنامهصادرهتعدیلشدهباتورم

مبلغضمانتنامهصادره

تعداد ضمانتنامه صادره

5,000

شرکت

4,000

3,000

3,000

میلیارد تومان ضمانتنامه فعال

3,094

میلیارد تومان ضمانتنامه صادره

3,690

2,000

2,000
1,000

1,000

1400

فقره ضمانتنامه صادره

1399

1398

1397

1396

ســال

ًا
روند صدور انــواع ضمانتنامه توسط صندوق های پژوهش و فناوری در ســــال  1396و  1397تقریبــــ ثابت
بوده و از ســـال  1398روند رشد عملکرد این صندوقها شروع شده است .تورم ،افزایش تعداد صندوقهـــا
و افزایش سرمایه صندوقها میتوانند از عوامل این میـــــزان رشــد در صدور ضمانتنامه باشند .اگرچـــه به
لحـاظ مبلغ ضمانتنامه فعال ،سهم صندوقهای پژوهش و فناوری در مقایسه با نظام بانکی برای تضمین
پروژهها قابل توجه نیست امـــا این صندوقها مشارکت قـــابل توجهی در تضمین پروژههـــــای شرکتهـــای
کوچک دانشبنیان را دارند .از طرفی افزایش تعداد صندوقهای پژوهش و فناوری و ارائه مشوقهای جذاب
به شرکتها توسط صندوقنوآوری و شکوفایی برای دریافت ضمانتنامه از سیستم بانکی منجر به تشدید
رقابت و کاهش جذابیت ارائه ضمانتنامه به شرکتها توسط صندوقهای پژوهش و فنـــاوری شده است.
ت
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0

تعداد

4,149

مبلغ ضمانتنامه  -میلیارد تومان

789

4,000
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صندوقهای پژوهش و فناوری به شرکتهای غیردانشبنیان چه میزان ضمانتنامه صادر کردهاند؟

مقایسه روند میزان ضمانتنامه صادره به تفکیک نوع شرکت
دانشبنیان
فناور
دارایمحصوالتفناورانه ــ مورد تائیدمعاونتعلمی

ًا
در ســال  1400مجموعـ مبلغ 2,182میلیـارد تومان
به 508شرکت دانشبنیان وام پرداخت شدهاست.ط

ًا
در سال  1400مجموع مبلغ  912میلیارد تومان

1,000

به  281شرکت فنــــاور وام پــرداخت شده است.ط

1400

1399

1398

1397

1396

مبلغ ضمانتنامه  -میلیارد تومان

2,000

0

ســال

روند صدور ضمانتنامه به شرکتهای دانشبنیان و فناور توسط صندوقهای پژوهش و فنـــاوری ســاالنه رو به رشد بوده است امـــا
روند رشد ضمانتنامه صادر شده به شرکتهای دانشبنیان رشد بیشتری داشته است .میانگین مجموع ضمانتنامه صــادر شــده
به شرکتهای دانشبنیان درسال  1400حدود چهار میلیارد تومان و برای شرکتهای فناور حدود سه میلیارد تومان بوده است .ت
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بررسی وضعیت چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان

6,563

377

تعداد شرکتهای استعالمشده

تعداد شرکتهای دارای چک برگشتی

1,042

1,809

مجموع مبالغ چکهای برگشتی

تعداد چکهای برگشتی

مبالغ به میلیارد تومان است.

یکی از شرکتهای دانشبنیان به تنهــایی حــدود  30درصـــد مجموع چکهای برگشتی زیستبوم دانشبنیان را دارد و به همراه 14

شرکت دیگر ،در مجموع  82درصد چکهای برگشتی را به خود اختصاص دادند .طبق آییننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان ،این
ابزار نزد معاونت علمی ریاستجمهوری وجود دارد که شرکتهای بدحساب را از لیست شرکتهای دانشبنیان خارج کند .ت

درصورتی که معاونت علمی در این خصوص برنامهریزیهای الزم را انجام دهد ،رفتار اعتباری شرکتها به طرز چشمگیری میتواند

بهبود پیدا کند .عموم شـرکتهای دانشبنیان دارای چک برگشتی نبوده ولی با این وجود تنهــا  6درصد شـرکتهای دانشبنیان دارای

 1,800فقره چک برگشتی هستند .ت
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روند چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان

روند مجموع چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان
مجموعمبلغچکبرگشتی

مجموعمبلغچکبرگشتیتعدیلشدهباتورم

تعدادچکهایبرگشتی

4,000

1,400

6,563

1,200

تعداد شرکتهایاستعالم شده

1,809

)مبلغ چک (میلیارد تومان

تعدادشرکتهایدارایچکبرگشتی

تعداد چکهایبرگشتی

1,000
800

2,000

600
400

1,042

1,000

200

میلیارد تومان چک برگشتی

0

140101

140006

140001

139906

زمان استخراج دادهها

چکهای برگشتی شرکتهای دانشبنیان با حذف اثر تورم ،علیرغم افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان نزولی شده است که به
نظر میرسد از نتایج اجرای قانون جدید چک باشد .ت
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تعداد

377

3,000
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کدام شرکت بیشتر چک برگشتی از لحاظ تعداد و مبلغ را دارد؟

100.00

شرکت موردنظر دانشبنیان تولیـــــدی نوع 2است و در دسـته
برق و الکترونیک در ســـال  1399مورد تائید معاونت علمـــی و
فناوری ریاستجمهوری قرار گرفته است .این شــــرکت حدود
نشده دارد که معادل  ٪30کل چکهای برگشتی شرکتهای

1.00

دانشبنیان است .ط
شرکت نزدیک  156میلیاردتومان از بـــانکها وام دریافت کرده
است که حدود  126میلیارد تومان مانده بدهـــی و  104میلیارد
تومان هم دیرکرد دارد .شایان ذکر است شـرکت مذکور حدود
 60میلیارد تومان ضمانتنامه فعال ( 73فقره) نزد بانکهای

0.01

کشور دارد.ط

250

200

100

150

50

0

تعداد چک برگشتی
دارای مجموع چکهای برگشتی باالی  50میلیارد تومان

مجموع مبالغ چکهای برگشتی اکثر شـرکتهای دانشبنیان (دارای چک برگشتی) کمتر از یک میلیارد تومان است .اما

یکی از شرکتها به تنهــایی حدود  230فقره چک برگشتی به مبلغ بیش از  100میلیارد تومــان و شرکت دیگـری حـدود 90
فقره چک برگشتی به مبلغ حدود  80میلیارد تومان دارد که با چشمپوشی از این دو شرکت ،بهبود قابلتوجهی در رفتار
اعتباری شرکتهای دانشبنیان مشاهده میشود .ت
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بررسی شرکتهای دانشبنیان به تفکیک بیشترین درآمد ،وام و تعهدات

بیشترین میزان وام فعال در انتهای سال 1400
مانده وام اسامی شرکتها


 3Kاورند پیشرو

بیشترین میزان ضمانتنامه و تعهد فعال انتهای سال 1400
ضمانتنامهفعال شرکتها


 4Kمهندسان مشاور سازه

ارقــــــام وام به دلیل 2Kداروسازی دکتر عبیدی

ارقـام ضمانتنامه به
 2Kمهندسی وساخت تاسیسات دریائی ایران

مشــــــــاهده نیـست 2Kواگن سازی تهران

قابل مشاهده نیست
 2Kهوا یار

محرمانه بودن قابل 2Kصنایع هفت الماس
 2Kالکترونیک افزار آزما

بیشترین درآمد عملیاتی در سال 1399
درآمد اسامی شرکتها


 6,421فوالد آلیاژی ایران

دلیل محرمـــانه بودن
 2Kفاتح صنعت کیمیا

 1Kاکسیر نوین فرآیند آسیا

بیشترین درآمد عملیاتی از محصوالت دانشبنیان در سال 1399
درآمد اسامی شرکتها


 6Kآسان پرداخت پرشین

ارقـــام درآمد به دلیل
 6,210آسان پرداخت پرشین

ارقـــام درآمد به دلیل
 6Kنو آوران فن آوازه

 4,736صنایع هفت الماس
مشــــــــاهده نیـست

 3Kرایان ارتباط شب آهنگ
مشــــــــاهده نیـست

 5,519نو آوران فن آوازه
محرمانه بودن قابل
 4,078تهران اینترنت

بیشترین درآمد مشمول معافیت مالیاتی دانشبنیان در سال 1399
درآمد شرکتها
12T



تحقیقاتی وتولیدی سینا ژن

ارقـــام درآمد به دلیل

ایران دلکو

مشــــــــاهده نیـست
7T

مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا

11T

محرمانه بودن قابل
8T

5T

آریوژن فارمد

احیا درمان پیشرفته
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 4Kتهران اینترنت
محرمانه بودن قابل

 2Kپرداخت الکترونیک سامان کیش

