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چکیده
سیاستگذاران ﺑرای دستیاﺑی ﺑه اهداف مورد نظر خود اﺑزارهای سیاستی متنوعی را ﻃراحی میکنند که اجرای موفقیتآمیز این
اﺑزارها ،نیازمند تحلیل و ﺑررسی نتایج و اثرات آنها است .در این راستا ،روشهای مختلفی ﺑرای ﺑررسی اثرﺑخشی مداخﻼت دولت
ﺑهکارﮔرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از اﺑعاد مختلف ﺑر ذینفعان تعیین میشود .هدف مقاله حاضر ،ﺑررسی عمیق ،شناسایی
و دسته ﺑندی شاخص های اثرﮔذاری اﺑزارهای سیاستی مالی و مالیاتی است که توسط دولتها در حمایت از کسب و کارهای
کوچک و متوسط یا نوآور و ﺑمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه میشوند .ﺑدین منظور ،ﺑر اساس روش فراترکیب  279مقاله و
ﮔزارش از پایگاههای رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از ﻃی مراحل الزم  67سند مورد تحلیل نهایی قرار ﮔرفته است.
ﺑا تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیاﺑی سیاست 15 ،شاخص اثرﮔذار ﺑر عملکرد شرکتها شناسایی شد که این
شاخصها در قالب سه دسته اثر افزونگی ورودی ،افزونگی خروجی و افزونگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند .در
پایان ﺑهمنظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات ،ﺑا استفاده از روش آنتروپی شانون ﺑه تعیین ضریب اثر اجزای
شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینهکرد تحقیق و توسعه از دسته افزونگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته
افزونگی خروجی ﺑیشترین تاثیر را دارا ﺑودند.
واژههای کلیدی :مشوق مالی ،مشوق مالیاتی ،اثرﺑخشی ،اثر افزونگی ،فراترکیب.
مقدمه
ﺑنگاههای کوچک و متوسط ﺑخش اصلی اقتصاد در
کشورهای در حال توسعه هستند و نقش حیاتی را در رشد،
نوآوری و شکوفایی ﺑازی میکنند .اما این ﺑنگاهها ﺑهشدت
در دستیاﺑی ﺑه سرمایه الزم ﺑرای رشد و توسعه محدودیت
دارند و میزان دسترسی ﺑه مناﺑع مالی ﺑه عنوان مهمترین
محدودیت آنها در کشورهای در حال توسعه است .ﺑنـگاه-
های کوچـک و متوسط در کشورهای در حال

توسعه ﺑا شکاف مالی مواجه هستند که رونق اقتصادی را
تضعیف میکند(دلبرگ.)2011،1
ﺑا وجود اهمیت تولید در ﺑنگاههای کوچک و متوسط و نقش
آن در ایجاد نشاط در اقتصاد ملی ،شکست ﺑازار و اثرات
جانبی اثرﮔذار ﺑر فعالیتهای تولیدی ،دالیلی هستند که
مداخله دولت را توجیه میکنند .البته همانﻃور که در
جدول  1نشان داده شده ،شکست ﺑازار تنها توجیه حمایت
دولت از ﺑنگاههای خصوصی نیست و دو عامل دیگر رشد

2. Dalberg
نویسندۀ عهدهدار مکاتبات :زهرا محمد هاشمی zhashemi2011@yahoo.com
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اقتصادی و نوآوری و رقاﺑت ﺑرای سرمایهﮔذاری در تحقیق
و توسعه و محققان آن نیز ﺑاید مورد توجه قرار ﮔیرد
(کاروالو.)2011،2
تولید و انتشار دانش ﺑا شکست ﺑازار همراه است و احتماال
این شکستها انگیزههای سرمایهﮔذاری در تحقیق و
توسعه و ارائه نوآوریهای جدید را تضعیف میکند .دانش
یک کاالی عمومی است و تولید آن (تحقیق و توسعه) سه
منبع از شکستها را در ﺑر میﮔیرد :ناپایداری ،عدم قطعیت
و اثرات جانبی .در نتیجه ﺑنگاهها ﺑدلیل نرخ ﺑازدهی پایینتر
سرمایهﮔذاری ﺑخش خصوصی نسبت ﺑه نرخ ﺑازدهی
اجتماعی آن ،در تحقیق و توسعه کمتر سرمایهﮔذاری
میکنند .در این شرایط انگیزه شرکتها ﺑه سرمایهﮔذاری
در تحقیق و توسعه کاهش مییاﺑد ،ﺑهﻃوری که هرﮔونه
یافتههای این فعالیتها توسط رقبا مورد استفاده قرار
میﮔیرد و سود مرﺑوط ﺑه نوآوران کاهش مییاﺑد .ﺑدین
ترتیب منطقی ﺑهنظر میرسد که مناﺑع دولتی ﺑهسمت
فعالیتهایی ﺑا ﺑیشترین اختﻼف ﺑین ﺑازده خصوصی و
اجتماعی هدایت شود و در این شرایط حمایت دولتها از
تﻼشهای تحقیق و توسعه در ﺑخش خصوصی مشروعیت
دارد.
جدول  :1منطق مداخله دولت در بنگاهها
منطق

محرک سیاستی

تمرکز

شکست ﺑازار

سرمایهﮔذاری در
تحقیق و توسعه
کمتر از سطح ﺑهینه
اجتماعی

صنایع و فناوریهایی که سرمایه-ﮔذاری کمی در تحقیق و توسعه نشان
میدهند.
عدم تعادل ﺑین ﺑازده خصوصی واجتماعی

رشد اقتصادی
و نوآوری

تحقیق و توسعه
کسب و کار ﺑه عنوان
اساس نوآوری و رشد

تغییر فناورانه؛انباشتگی دانش؛ظرفیت جذب؛ سریز فعالیتهای تحقیق و توسعه ﺑهسایر ﺑنگاهها و صنایع؛
تعامل ﺑین شرکتها ،دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی؛

رقاﺑت در
سرمایهﮔذاری
تحقیق و
توسعه

جذب و نگهداری
سرمایه ﮔذاری و
مناﺑع تحقیق و
توسعه

افزایش جذاﺑیت ﺑیرونی ﺑرای سرمایهﮔذاری تحقیق و توسعه و پژوهشگران
آن؛
حفظ مناﺑع تحقیق و توسعه و استعدادنیروی انسانی؛

منطق دیگر مداخله ،رشد اقتصادی و نوآوری است .ﺑهﻃور
کلی در اقتصاد ،نقش کلیدی تحقیق و توسعه (ﺑخش
کسبوکار) در رشد اقتصادی پذیرفته شده و ﺑهﻃور تجرﺑی
2. Carvalho

نیز نشان داده است .در واقع رشد اقتصادی یک کشور ﺑه
ﻃور عمده ﺑا سرمایهﮔذاری در تحقیق و توسعه کسب و
کارها ،مرتبط ﺑوده و این سرمایهﮔذاری نیز محرک اصلی
نوآوری است .لذا توجه سیاستهای تحقیق و توسعه از
صنایعی که نشاندهنده شواهدی از شکست ﺑازار در تحقیق
و توسعه کسب و کار هستند ،ﺑه کل اقتصاد ﺑا پیامدهای
مختلف از نظر اهداف ،نتایج و کارآیی سیاست معطوف شده
است .دولتها تحقیق و توسعه در کسب و کار را نه لزوما ﺑه
دلیل عدم تعادل ﺑین ﺑازدههای ﺑخش خصوصی و اجتماعی
در صنایع خاص تشویق میکنند ،ﺑلکه اعتقاد ﺑر این است
که محرک اصلی رشد اقتصادی آینده ﺑر اساس دانش و
نوآوری خواهد ﺑود.
ﻃرحهای مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه ﺑسیاری از
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و
اتحادیه اروپا نشانهای روشن از رقاﺑت ﺑینالمللی ﺑرای
سرمایهﮔذاری تحقیق و توسعه ،ﺑه عنوان منطق دیگری را
از مداخله دولت را نشان میدهد .در حال حاضر ﻃراحی
سیاستهای مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه یک کشور،
تاﺑعی از سایر ﻃرحهای رقاﺑتی مالیاتی تحقیق و توسعه است
و اثر هرﮔونه سیاست مشوق مالیاتی از میزان مشوقهای
مرﺑوط ﺑه سیاست های مالیاتی دیگر کشورها تأثیر پذیرفته
است .این زمینه جدید پیامدهای مهمی در ﻃراحی و اهداف
استراتژیک سیاستهای تحقیق و توسعه دارد؛ از یک ﻃرف،
اﺑزارهای سیاستی ملی ﺑاید ﺑا در نظر ﮔرفتن تاثیرات
متفاوتی که ﺑینالمللی شدن تحقیق و توسعه ﺑر کارایی
نسبی آنها داشته ﺑاشد ،ﺑازنگری شود .از سوی دیگر،
سیاستهای ﺑینالمللیسازی تحقیق و توسعه ﺑاید ﺑه
نگرانیهای ملی از لحاظ جذاﺑیت و رقاﺑت پذیری ،چالش
های جهانی و وجود نیازهای منطق جدید مبتنی ﺑر"ﺑازار"
حمایت دولتی ﺑرای تحریک تحقیق و توسعه کسب و کار،
حفظ مناﺑع تحقیق و توسعه و نیروی انسانی مستعد و
افزایش جذاﺑیت خارجی ﺑرای سرمایهﮔذاری مستقیم
خارجی ﺑر تحقیق و توسعه و پژوهشگران مستعد پاسخ دهد.
در واقع ﺑین کشورها ﺑرای ارائه مناسب مشوقهای مالی
تحقیق و توسعه ،ﺑه عنوان ﺑخشی از فعالیتهای ﮔستردهتر
آنها ﺑرای جذب و نگهداری سرمایهﮔذاریهای تحقیق و
توسعه متحرک ،رقاﺑت وجود دارد (کاروالو.)2011،
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ارزیاﺑی قانونها و سیاستهای مختلف در کشور از جمله
قانون حمایت از شرکتهای دانشﺑنیان قرار ﮔیرد.
ﺑر این اساس ،در این مقاله ﺑا توجه ﺑه اهمیت و فراوانی
کارﺑرد دو اﺑزار سیاستی مشوق مالیاتی و مشوق مالی تحقیق
و توسعه ،فرآیند اثرﺑخشی این اﺑزارها در عملکرد ﺑنگاههای
کوچک و متوسط و نوآور از دید مطالعات تجرﺑی ارزیاﺑی
سیاست و ﺑا استفاده از رویکرد فراترکیب ﺑررسی و تحلیل
میشود .در نهایت چهارچوﺑی ﺑرای تحلیل و توصیف این
فرآیند در سطح ﺑنگاهها ارائه خواهد شد.

ﺑا در نظر ﮔرفتن منطقهای یاد شده ﺑه عنوان اصلیترین
دلیل مداخله ،ﺑستههای سیاستی متفاوتی توسط دولتها
که متشکل از اﺑزارهای سیاستی هستند ،ﺑهمنظور دستیاﺑی
ﺑه اهداف سیاستی خاص تدوین و پیادهسازی میشود.
اﺑزارهای سیاستی میتوانند ﺑه عنوان یک روش شناخته
شده ﺑاشند که از ﻃریق آن اقدام جمعی ﺑرای حل یک
مشکل عمومی شکل میﮔیرد (ساالمون )2002 ،3و
مشوقها و ﺑازدارندههای مندرج در اﺑزارهای سیاستی ﺑرای
ترویج ﺑرخی رفتارها و تضیف ﺑرخی دیگر در نظر ﮔرفته
میشوند( .هاند.)2012،4
ﺑررسی ادﺑیات تجرﺑی در مورد ارزیاﺑی تأثیر مداخﻼت دولتی
نشان میدهد که ﺑا افزایش سطح دسترسی ﺑه دادههای
مناسب ،نگرانی در مورد اثرﺑخشی این مداخﻼت وجود دارد
که علت آن ،فشار جامعه ﺑرای استفاده کارآمد از ﺑودجه
عمومی است .ﺑناﺑراین ،ﺑرای درک و ﺑررسی سیاستهای
دولتی ،ﺑاید اﺑزارهای سیاستﮔذاری و تاثیر و پیادهسازی آن
در عمل ارزیاﺑی شود (الیادیس و همکاران .)2005،5در
اغلب کشورها ﺑاالخص در اروپا و آمریکا ﺑرنامه مدونی ﺑرای
ارزیاﺑی اثرﺑخشی این سیاستها ﺑر اساس دادههای خرد و
کﻼن صنعت و پیمایشهای دورهای صورت ﮔرفته در سطح
ﺑنگاه مانند پیمایش نوآوری و پیمایش تحقیق و توسعه
وجود دارد و از ﻃریق شاخصها و روشهای مختلف این
ارزیاﺑیها صورت میﮔیرد .نتایج حاصل از این ارزیاﺑیها
ضمن تولید دانش و تعیین ارزش مداخﻼت ،قاﺑلیت
یادﮔیری از سیاستهای در حال اجرا را ﺑاال خواهد ﺑرد.
ﺑا وجود اینکه دولتها اﺑزارها و ﺑستههای سیاستی متنوعی
را ﺑرای حمایت از ﺑنگاه های کوچک و نوآور اجرا می کنند
اما ﺑررسی کتب و مقاالت این حوزه ،نشاندهنده تمرکز این
سیاستها ﺑر روی اعطای اﺑزارهای مشوقهای مالی و
مالیاتی ﺑا تمرکز ﺑر تحریک تحقیق و توسعه کسبوکار
(ﺑخش خصوصی) است .ﺑا توجه ﺑه حجم ﺑاالی ﮔزارشها و
مقاالت و نبود چهارچوﺑی جامع از فرآیند اثرﮔذاری این
مشوقها ﺑر عملکرد ﺑنگاهها ،در این تحقیق چهارچوﺑی ارائه
خواهد شد که ضمن شناسایی فرایند اثرﮔذاری اﺑزارهای
سیاستی در ﺑنگاهها ،میتواند مبنای پیادهسازی ﺑرنامه

سازمان ملل متحد )2000(8مشوقهای مالیاتی را ﺑه عنوان
اﺑزارهایی تعریف میکند که ﺑا کاهش ﺑار مالیاتی شرکتها،
منجر ﺑه تحریک آنها ﺑه سرمایهﮔذاری در پروژهها یا
ﺑخشهای خاص میشود .مشوقهای مالیاتی ،کاهش نرخ
مالیات ﺑر سود ،تعطیﻼت مالیاتی( 9معافیت از مالیات ﺑرای
زمان محدود) ،وضع قوانینی که مجوز استهﻼک تسریع
شده 10ﺑرای اهداف مالیاتی و کاهش تعرفه های تجهیزات
وارداتی ،اجزاء و مواد اولیه یا افزایش تعرفه ها ﺑرای محافظت
از ﺑازار داخلی در واردات پروژههای سرمایهﮔذاری جایگزین
را میدهد ،شامل میشود .اهداف دولتها در اعطای
مشوقهای مالیاتی ﺑهبود عملکرد در :صادرات ،انتقال
فناوری ،اشتغال ،آموزش ،ارزش افزوده داخلی و تشویق
سرمایهﮔذاری در ﺑخش و منطقه ای خاص میﺑاشد.

3 .Salamon
4 .hand
5 .Eliadis & et al
6. OECD

7 .Duguet
8. United Nations
9. Tax holidays
10 .Accelerated depreciation

مبانی نظری
مطالعات تجرﺑی زیادی در کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه 6ﻃی  15سال ﮔذشته نشان میدهد که
عملکرد اقتصادی یک کشور ﺑه ظرفیت آن در ارائه
مشوقهای مناسب ﺑه ﺑخش خصوصی واﺑسته است و این
مشوقها عملکرد ﺑنگاهها را ﺑطور قاﺑل توجهی ﺑهبود
میﺑخشند(دوجت .)2012،7ترکیب ﮔستردهای از اﺑزارهای
سیاستی ﺑهمنظور اصﻼح شکست ﺑازار توسط دولتها ﺑکار
ﮔرفته میشود .در این ﺑین ،ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی،
ﺑطور ﮔسترده مورد استفاده و توجه سیاستﮔذاران قرار
ﮔرفته است که در ادامه این ﺑخش مورد ﺑررسی قرار
میﮔیرد.
مشوقهای مالیاتی
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از دیدﮔاه دیگر ،مشوقهای مالیاتی ﺑه شکلهای اعتبار
مالیاتی ،تخفیفهای مالیاتی در قبال سرمایهﮔذاری،
استهﻼک تسریع شده ،تعطیلی مالیاتی و کاهش مالیات ﺑر
شرکتها نمود پیدا میکند .فرق اصلی ﺑین اعتبار مالیاتی و
تخفیفهای مالیاتی در این است که اعتبار مالیاتی مستقیما
مالیات پرداختی را کاهش میدهد ولی تخفیفها ،درآمد
مشمول مالیات را ﺑه نسبت هزینههای سرمایهﮔذاری جدید
کاهش می دهد .اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه ﺑا هدف
تشویق هزینهکرد ﺑیشتر در تحقیق و توسعه ﻃراحی شده
است .استهﻼک تسریع شده نیز تخفیفی است که سیستم
مالیاتی در قبال مصرف سرمایه یا همان هزینه سرمایه ﺑه
سرمایهﮔذار اعطا میکند و درآمد مشمول مالیات وی را
ﺑرای یک ﺑار کاهش میدهد .ﺑعد از اعمال این تخفیف،
ماﺑقی ارزش سرمایه ﺑر اساس خط مستقیم یا نزولی،
مستهلک میشود و مشمول تخفیف نیست (کامینس و
همکاران.)1992،11
کولر و همکاران )2012(12ﮔستردهترین اﺑزارهای انگیزشی
مالیاتی که ﺑرای حمایت از توسعه کسب و کارها ،استارتاپ-
ها و مناﻃق و ﺑخشهای خاص مورد استفاده قرار میﮔیرند
را شامل :اعتبار مالیاتی ،ﻃرحهای استهﻼک تسریع شده
ﺑرای سرمایهﮔذاری ،ﺑخشودﮔی یا تخفیف 13ﺑرای تحقیق و
توسعه که شرکتها را قادر میسازد تا ﺑیش از  100درصد
از هزینه های تحقیق و توسعه خود را از درآمد مشمول
مالیات آنها کسر کنند و کاهش مالیات ﺑر حقوق یا
هزینههای تامین اجتماعی ﺑرای دسته خاصی از کارکنان،
میدانند.
ماهیت ذاتی مشوقهای مالیاتی آنها را از یارانهها و دیگر
سیاستهای نوآوری متمایز میسازد .مشوق مالیاتی
ﺑنگاهها را در انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه آزاد
میﮔذارد و ﺑه ﺑازارها اجازه میدهد امیدوارکنندهترین
پروژههای تحقیقاتی را انتخاب کنند .این اﺑزار سیاستی
همچنین هزینههای اجرایی کمتری ﺑرای دولتها و
ﺑنگاهها نسبت ﺑه دیگر سیاستهای نوآوری دارند .ضعف
عمده مشوق مالیاتی در این است که آنها ﺑازده خصوصی
تحقیق و توسعه را صرف نظر از ﺑازده اجتماعی تقویت

میکنند درحالیکه شکاف ﺑین ﺑازده خصوصی و اجتماعی
میتواند قاﺑلتوجه ﺑاشد (الدینسکا و همکاران.)2015،14
میتوان ﮔفت مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه یک اﺑزار
سیاستی است که ﺑصورت غیر تبعیض آمیز ارائه میشود و
ﺑه شرکتها حداکثر استقﻼل را در انتخاب و انجام تحقیق
و توسعه و تحمل ریسک ﺑیشتری را میدهد.
استفاده اثرﺑخش از مشوقهای مالیاتی مستلزم ﻃراحی
دقیق آنها است .استفاده از این مشوقها امری متداول در
سراسر جهان است و ﻃی ﺑیست سال ﮔذشته اﺑزار سیاستی
محبوب در کشورهای پیشرفته ﺑوده است .تا پایان سال
 ،2014تعداد  26کشور از  28کشور عضو اتحادیه اروپا از
مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده کردهاند .هدف
اصلی این اﺑزار سیاستی تشویق ﺑنگاهها ﺑه سرمایهﮔذاری
ﺑیشتر در تحقیق و توسعه است که میتواند منجر ﺑه نوآوری
ﺑیشتر ،ﺑهرهوری و رشد اقتصادی شود (الدینسکا و
همکاران.)2015،
کارﺑرد مشوقهای مالیاتی در کشورهای کم درآمد نیز شایع
ولی متفاوت است .کشورهای ﺑا درآمد ﺑاال ﺑیشتر ﺑر اعتبار
مالیاتی سرمایهﮔذاری و تداﺑیر مالیاتی مطلوب ﺑرای تحقیق
و توسعه متکی هستند و کشورهای ﺑا درآمد متوسط اغلب
مناﻃق مالیاتی ترجیحی(15که در آن درآمد می تواند معاف
از مالیات ﺑاشد و تداﺑیر مطلوب دیگری اعمال شود) را در
اختیار دارند .اما کشورهای کم درآمد از تعطیﻼت مالیاتی
پر هزینه و معافیتهای مالیات ﺑر درآمد 16ﺑرای جذب
سرمایه ﮔذاری استفاده میکنند ،در حالیکه اعتبار مالیاتی
سرمایهﮔذاری و استهﻼک تسریع شده ،سرمایهﮔذاری
ﺑیشتری در هر دالر را ارائه میدهند .مشوقهای مالیاتی که
ﺑخشهای تولید ﺑرای ﺑازارهای داخلی یا صنایع استخراجی
را هدف قرار میدهد ،ﺑهﻃور کلی اثر کمی دارد ،درحالیکه
ﺑهنظر میرسد مشوقهایی که در راستای ﺑخش های
صادرات محور و سرمایه سیار17هستند ،نسبتا موثرتر ﺑاشند.
ایجاد شرایط مناسب (زیرساخت های خوب ،ثبات اقتصاد
کﻼن ،حاکمیت قانون و  )...ﺑرای اثرﺑخشی این مشوقها
ضروری است (صندوق ﺑین المللی پول و همکاران،18
.)2015

11 .Cummins & et al
12 .Kohler at al
13. Tax allowance
14 .Ladinska & et al

16. preferential tax zones
16 .income tax exemptions
17 .Mobile capital
18. International monetary fund
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مشوقهای مالی
حمایت مستقیم مالی از کسب و کارها ﺑهمنظور توسعه
محصول ،ارتقاء ﻃراحی محصول ،تولید نمونه اولیه ،نوآوری
در فرآیند ،کسب فناوری ،تغییر سازمانی ،ﺑهبود ﺑازاریاﺑی
محصول و  ...انجام میﮔیرد و احتماال متداولترین اقدام
جهت توسعه نوآوری در کشورهای صنعتی است .انواع و
اشکال این پشتیبانیها متفاوت است ،اما هدف همه آنها
کاهش ریسک کسب و کارها در نوآوری است .موارد زیر را
میتوان ﺑهعنوان مهمترین روشهای اعطای مشوق مالی ﺑه
شرکتها نام ﺑرد (تکنوپلیس و میرر)2012،19
 ﮔرنتها 20درصدی از هزینههای تحقیق و توسعه کسب
و کار را پوشش میدهد که میتواند ﺑرای فعالیتهای
تعریف شده ﺑر اساس اولویت یا رقاﺑتی اعطا شود؛
 وامهای نرم 21ﺑه ﻃور مستقیم توسط یک سازمان دولتی
یا از ﻃریق ﺑانکهای تجاری یا سایر واسطههای مالی ارائه
شده است .در ﺑرخی موارد ،این وامها ممکن است تنها در
شرایط خاص ﺑازپرداخت شوند (مثﻼ اﮔر یک پروژه توسعه
محصول موفق ﺑاشد و شرکت فروش جدید را داشته ﺑاشد).؛

 ضمانت وام دولتی ﺑرای تسهیل اعطای وام کسب و کار
توسط ﺑانکهای تجاری یا سایر واسطههای مالی در نظر
ﮔرفته شده که نیاز کسب و کار را ﺑرای تأمین وثیقه در
هنگام درخواست وام کاهش میدهند.
 حمایت دولتی از سرمایه آغازین ،22فرشتگان کسب وکار
و سرمایهﮔذاری خطرپذیر در مراحل اﺑتدایی کسب و کار
که ممکن است ﺑهصورت یکی از اشکال ایجاد صندوقهای
سرمایهﮔذاری ،سرمایهﮔذاری مشترک و  ...صورت ﮔیرد.
اکثر کشورها از اﺑزارهای متنوعی ﺑرای تحقق اهداف
سرمایهﮔذاری خود ﺑهره میﮔیرند .ﺑا این حال ،کشورهای
توسعه یافته اغلب از مشوقهای مالی مانند :ﮔرنت ،وامهای
یارانهای 23یا تضمینهای وام استفاده میکنند .ﺑهﻃور کلی
مشوقهای مالی ﺑهعنوان استفاده مستقیم ﺑودجه دولتی ﺑه
رسمیت شناخته شده است و در کشورهای در حال توسعه
ﺑه سرمایهﮔذاران خارجی ارائه نمیشود .در عوض ،این
کشورها تمایل ﺑه استفاده از مشوق های مالی دارند که
19. Technopolis group & Mioir
20. grant
21 .soft loans
22 .seed capital
23 .Subsidized loans
24. United Nations
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نیازی ﺑه استفاده اولیه از ﺑودجه دولتی را ندارد(سازمان ملل
متحد.)2000،24
تامین مالی 25پروژه های نوآورانه منجر ﺑه نوآوری ﺑیشتر و
ﺑه نوﺑه خود منجر ﺑه افزایش فروش ،افزایش سود کسب و
کارهای مورد حمایت ،افزایش ﺑهره وری و  ...خواهد شد.
ارائه ﮔرنت ،اعتبارات یا ضمانت وام ﺑطور مستقیم ﺑه کسب
و کارهای منتخب (ﺑرای همه متقاضیان ﺑاز ﺑوده اما سرمایه-
ﮔذاری ﺑهﻃور انتخاﺑی در ﺑهترین پیشنهادها و تیمها است)
صورت میﮔیرد که ممکن است ﺑه اعتبار مالیاتی تحقیقو
توسعه که در آن روی فرصتهای امیدوارکننده26
هدفگذاری شده و شرکتکنندﮔان ممکن است تﻼش
ﺑیشتری در پیگیری اهداف پروژه خود داشته ﺑاشند ،ترجیح
داده شود .چنین رویکرد انتخاﺑی ،رقاﺑت ﺑین شرکتها ایجاد
کرده و ممکن است ﺑه روند صعودی سرمایهﮔذاری در
تحقیق و توسعه در یک منطقه یا ﺑخش صنعتی منجر شود.
ﺑهﻃور کلی ﺑرنامهها و اسناد استراتژیک یک یا چند استدالل
زیر را ﺑرای مداخله و حمایت مستقیم دولت در کسب و کار
مطرح میکنند(تکنوپلیس و میرر:)2012،
 سطوح ناکافی هزینههای تحقیق و توسعه کسب و کار
ﺑاعث ترکیب ارزش افزوده پایین در اقتصاد منطقه ای می
شود.

 استفاده از فناوریهای قدیمی یا نامناسب توسط
شرکتها منجر ﺑه نرخ ﺑهرهوری (تولید) نسبتا پایین
میشود .اهداف مداخله ﺑه منظور کمک ﺑه شرکتها ﺑرای
ارتقاء فناوریهای تولید خود و ﺑهبود رقاﺑتپذیری منطقه-
ای است.
 کمک ﺑه شرکتها در جهت انجام فعالیتهای ﺑا ارزش
افزوده ﺑاال یا توسعه ﺑخشهای جدید کسب و کار است.
چنین مداخلهای معموال شرکتهای صادرات محور را ﺑا
ترکیبی از حمایتهای ﺑازاریاﺑی و تحقیق و توسعه هدف
قرار خواهد داد .همچنین ایجاد و رشد شرکتهای مبتنی
ﺑر فناوری جدید از ﻃریق ترکیبی از ﮔرنتهای مستقیم،
تامین مالی سهام 27و انکوﺑاسیون 28و خدمات کسب و کار
ﺑا رشد ﺑاال هم میتواند مطرح ﺑاشد.

25. funding
26 .promising opportunities
27. Equity financing
28. incubation
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 حداکثر کردن اثرات اقتصادی و اجتماعی تامین مالی
دولتی ﺑرای تحقیقات ﺑا تشویق تجاری سازی نتایج
تحقیقات از ﻃریق شرکتهای زایشی یا ارائه لیسانس .توجیه
این مداخله این است که سیستمهای تشویقی دانشگاهی ﺑه
تجاریسازی نتایج پاداش نمیدهند و تمایل کمی ﺑه
کارآفرینی یا "شکاف سهام "29که دسترسی شرکتهای
نوپای ﺑا پتانسیل ﺑاال ﺑه سرمایه اولیه را محدود میکند،
وجود دارد .روشهای مداخله ﺑه استارتاپها ،سرمایه
اولیه ،30حمایت از انتقال تکنولوژی و انکوﺑاتورها و..
میﺑاشد.
رویکردهای اثرگذاری مداخالت دولتی
در مطالعات ارزیاﺑی سیاست ،اثرات پیادهسازی اﺑزارهای
سیاستی از اﺑعاد مختلف مورد ارزیاﺑی قرار ﮔرفته است .در
اغلب مطالعات نظری ،اثر افزونگی 31در ﺑراﺑر اثر جایگزینی32
یارانههای دولتی ﺑر تحقیق و توسعه و نوآوری ،ارزیاﺑی شده
است .تدارک و ارائه حمایتهای دولتی ﺑرای فعالیتهای
نوآورانه میتواند ﺑنگاهها را ترغیب ﺑه افزایش تﻼشهای
نوآوری خود کند که ﺑهعنوان "اثر افزونگی" در نظر ﮔرفته
میشود .در مقاﺑل ﺑنگاهها ممکن است ﺑا ﺑرخورداری از
حمایتهای دولتی ،سرمایهﮔذاری خود در نوآوری را ﺑا
تامین مالی دولتی جایگزین کنند که در اینصورت میزان
مناﺑع در نظر ﮔرفته شده ﺑخش خصوصی ﺑرای نوآوری ﺑا
دریافت حمایت دولتی کاهش یا حذف میشود ،که "اثر
جایگزینی" میﺑاشد (رادیسیس و همکاران.)2015،33
در واقع ﺑاید ﮔفت که هر دو اثر مذکور قاﺑل قبول است.
دالیل ﺑالقوه ﺑرای جایگزینی متعدد هستند و نه تنها ﺑه رفتار
شرکتها ﺑلکه ﺑا عملکرد سازمانهای دولتی مرتبط است.
اﮔر شرکتها قصد سرمایهﮔذاری در یک پروژه نوآورانه ﺑدون
حمایت دولتی داشته ﺑاشند ،دریافت حمایت دولتی میتواند
شرکت ها را مجبور ﺑه جایگزینی تامین مالی خود ﺑا ﺑودجه
دولتی کند .در مورد سازمانهای دولتی ،فرآیند انتخاب
میتواند ﺑه نفع پروژه های نوآورانه ﺑا ﺑازده خصوصی ﺑاال یا
ریسک کم ﺑاشد ،چنانچه پیادهسازی موفق آنها ممکن است
تصویر ﺑرنامه حمایتی را ﺑهبود ﺑخشد .در نهایت ،اﻃﻼعات
نامتقارن ﺑین شرکتها و سازمانهای دولتی میتواند ﺑه
29. equity gap
30. seed funding
31. additionality

انتخاب نامطلوب شرکتهایی که قصد استفاده از ﺑودجه
عمومی ﺑرای تأمین فعالیتهای نامرتبط ﺑا نوآوری دارند
منجر شود (رادیسیس و همکاران.)2015،
ارزیاﺑیها اغلب ﺑه اثرات و کارایی یک مداخله خاص توجه
میکنند تا چگونگی محتوا ،ﻃراحی و پیادهسازی یک اقدام
که منجر ﺑه انواع مختلفی از اثرات روی ﮔروه هدف میشود،
مشخص شود(ادلر و همکاران .)2016 ،34در مطالعات
ارزیاﺑی این اثرات در قالب سه رویکرد اثر افزونگی ورودی،
خروجی و رفتاری مورد ﺑررسی قرار ﮔرفته است.
در مهمترین رویکرد یعنی"افزونگی ورودی" ،منطق کلیدی
مداخله دولتی ،وجود سرریز دانش در جریان فعالیتهای
تحقیق و توسعه است .مشوقهای مالی و مالیاتی یک راه
ﺑرای جبران این هزینه است که ﺑاید افزونگی ورودی را که
همان افزایش تﻼشهای تحقیق و توسعه در ﺑنگاه است را
افزایش دهد .این رویکرد ،مهم است زیرا عدم اﻃمینان نتایج
و عدم تقارن اﻃﻼعات ﺑاعث می شود تا نهادهای مالی از
حمایت از تﻼشهای تحقیق و توسعه در شرکتها دور
شوند .یک منطق ضمنی در تحقق افزونگی ورودی این است
که تحقیق و توسعه ﺑیشتر ﺑاعث نوآوری ﺑیشتر خواهد شد؛
نوآوری های ﺑیشتر منجر ﺑه رقاﺑت ﺑهتر شرکتها در ﺑازار
داخلی و حتی در صادرات شده و در نهایت افزایش رقاﺑت-
پذیری ﺑاعث ایجاد مشاغل ﺑیشتر میشود که تقریبا هدف
نهایی تمام سیاستهای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه
است(الردو.)2016،
دومین رویکرد" ،افرودﮔی خروجی" است که نسبت ﺑه
رویکرد قبل ،در مطالعات ارزیاﺑی کمتر مورد توجه قرار
ﮔرفته است .ﺑر اساس این رویکرد ،توانایی مشوقهای دولتی
در تولید خروجیهای نوآورانه ،رشد و ﺑهرهوری ﺑیشتر
شرکتها ،مدنظر است .در واقع در این رویکرد میزان
افزایش در خروجیهای ﺑنگاه ﺑه دلیل حمایتهای دولتی
مورد ارزیاﺑی قرار میﮔیرد.
ﺑهمنظور تکمیل معیارهای سنتی ارزیاﺑی اثرﺑخشی سیاست
(اثر افزونگی ورودی و خروجی) ،رویکرد "افرودﮔی رفتاری"
در سال  1995توسط ﺑیزرت و همکاران 35ارائه شده است.
آنها اینگونه استدالل نمودهاند که این واقعیت که ﺑنگاه ﺑه
32 .crowding out
33. Radicic & et al
34. Edler & et al
35 .Buisseret &et al
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دلیل حمایتهای دولتی در تحقیق و توسعه هزینه میکند
(افزونگی ورودی) یا خروجیهای ﺑیشتری ﺑه دلیل حمایت-
های دولتی ایجاد میکند (افزونگی خروجی) ﺑرای ارزیاﺑی
موفقیت یک سیاست یا ﻃراحی یک سیاست جدید کافی
نیست .آنها پیشنهاد کردند که آنچه که در درون یک ﺑنگاه
در نتیجه مداخﻼت دولتی اتفاق میافتد ﺑا پرسیدن این
سوال که "سیاست مورد ﺑحث ،چه تفاوتی در رفتار
ﺑنگاههایی که از آن حمایت میکند ایجاد کرده است؟"
تحلیل شود (ﺑیزرت و همکاران .)1995،در نتیجه اثرات
مداخﻼت دولتی در قالب تغییرات رفتاری که ﺑوسیله ﺑنگاه-
ها تجرﺑه می شوند (رفتار نوآورانه ﺑنگاه) ،ارزیاﺑی میشود.
البته شواهد تجرﺑی ﺑرای این رویکرد نسبتا کم است (افچاو
ﮔارسیا.)2014،36
در ادامه این مقاله ،ضمن ﺑررسی و شناسایی شاخصهای
اثرﮔذار در مطالعات ارزیاﺑی سیاست ،رویکردهای سهﮔانه
فوق مبنای دستهﺑندی و ارائه نگاشت نهایی یافتهها قرار
خواهد ﮔرفت.
روششناسی پژوهش
یکی از روشهایی که ﺑهمنظور ﺑررسی ،ترکیب و تفسیر
پژوهشهای ﮔذشته معرفی شده ،فرامطالعه 37است.
فرامطالعه ،تجزیه و تحلیلی عمیق از نتایج پژوهشی در
حوزهای خاص است .ﺑهﻃورکلی میتوان ﮔفت که فرامطالعه
شامل چهار روش زیرمجموعه اصلی است(ﺑنچ و
دی :)2010،38فراتحلیل( 39تحلیل کمی یافتههای
تحقیقات ﮔذشته) ،فراروش( 40تحلیل روششناسی
تحقیقات) ،فرانظریه( 41تحلیل نظریههای پژوهشهای
ﮔذشته) و فراترکیب. 42
فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اﻃﻼعات و
یافتههای مطالعات کیفی دیگر را ﺑا موضوع مرتبط و مشاﺑه
ﺑررسی میکند .نمونه مورد نظر ﺑرای فراترکیب از مطالعات
کیفی منتخب و ﺑر اساس ارتباط آنها ﺑا سؤال پژوهش
تشکیل میشود (سهراﺑی و همکاران .)1390،این روش ﺑا
فراهم کردن نگرشی نظاممند ﺑرای پژوهشگران از ﻃریق
ترکیب پژوهشهای کیفی مختلف ﺑه کشف موضوعات
جدید و اساسی میپردازد ،دانش جاری را ارتقا میدهد و
36. Afcha and García-Quevedo
37 .Meta-study
38 .Bench & Day
39. Meta-Analysis
40 .Meta-method
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دید جامع و ﮔستردهای را نسبت ﺑه مسائل ﺑه وجود میآورد.
فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر ﺑازنگری دقیق و
عمیقی انجام دهد و یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط را
ترکیب کند(زیمر.)2006،43
در این مقاله ﺑهمنظور مطالعه پژوهشهای ارزیاﺑی سیاست
و ارائه نگاشت مستخرج از این مطالعات ،از رویکرد
فراترکیب استفاده شده و سپس ﺑرای تعیین ضریب اهمیت
و اولویت هر یک از مقوله های شناسایی شده ،روش کمی
آنتروپی شانون ﺑکار ﮔرفته میشود.
محققان روشهای مختلفی ﺑرای انجام فراترکیب ارائه
نمودهاند که اﮔرچه در عناوین و تعداد ﮔامها ﺑا هم متفاوت
هستند اما در عمل مسیر یکسانی را تا رسیدن ﺑه نتیجه
ﻃی مینمایند .در پژوهش حاضر الگوی فراترکیب ﺑرﮔرفته
از رویکرد ساندولسکی و ﺑاروسو  )2007(44مورد استفاده
قرار ﮔرفت .این روش مطاﺑق شکل  1در هفت مرحله ﺑه
ﺑررسی و تحلیل موضوع مطالعه میپردازد.
تعریف هدف مطالعه

جستجوی نظاممند مطالعات مرتبط

ﺑررسی نتایج جستجو و ارزیاﺑی اسناد

استخراج محتوای مرتبط ﺑا هدف تحقیق

تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی

کنترل کیفیت

ارائه یافته ها

شکل  :1مراحل اجرای روش فراترکیب

41 .Meta-theory
42 .Meta-synthesis
43. Zimmer
44 .Sandelowski and barroso
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مرحله اول :تعریف هدف مطالعه و سوال پژوهش

مرحله سوم :ﺑررسی نتایج جستجو و ارزیاﺑی اسناد

در ﮔام نخست از مرحله فراترکیب اﺑتدا پرسشهای مبنایی
مطرح شده و ﺑا پاسخﮔویی ﺑه آنها محدوده کار مشخص
میشود .در جدول  2پرسشهای پژوهش ﺑه همراه پارامترها
ﺑیان شده است.

ﺑا توجه ﺑه این که ﺑسیاری از اسناد ﺑه دست آمده از پایگاه-
های اﻃﻼعاتی تنها حاوی کلید واژه های جستجو ﺑودند و
اﻃﻼعاتی در خصوص چگونگی ارزیاﺑی اﺑزارهای سیاستی
ارایه نمیکردند ،الزم ﺑود از آن میان اسنادی که ﺑهﻃور
کامل موضوع پژوهش را پوشش میدادند ،ﺑهعنوان اسناد
مرتبط شناسایی و انتخاب شوند .نتایج ﺑه دست آمده در

مرحله دوم :جستجوی نظاممند مطالعات مرتبط
جامعه آماری پژوهش را کلیه مقاالت و ﮔزارشهای
پژوهشی در خصوص ارزیاﺑی اﺑزارهای سیاستی تحت
مطالعه که ﻃی سالهای 1990تا  2016منتشر شده ﺑودند،
تشکیل دادند .مجموعه متنوعی از کلید واژهها ﺑرای
جستجوی مقاالت ﺑر اساس :نوع اﺑزار سیاستی کشورها ﺑا
تکیه ﺑر اﺑزارهای سیاستی مشوق مالی و مالیاتی تحقیق و
توسعه و نوآوری ،نوع ﺑنگاه ﺑا تکیه ﺑر ﺑنگاههای کوچک و
متوسط ،نوآور و دانشﺑنیان و ﺑر اساس نوع سیاست ﺑا تمرکز
ﺑر سیاست فناوری و نوآوری مورد استفاده قرار ﮔرفتند.
کلید واژههای تحقیق در پایگاههای معتبر داخلی و ﺑین-
المللی مانند ﮔوﮔل اسکوالر ،45اسکوپوس ،46ساینس
دایرکت ،47پایگاه اﻃﻼعات علمی 48و  ...جستجو شد .نتیجه
جستجو فهرستی از اسناد ﮔوناﮔون شامل  279مقاله و
ﮔزارش های نهادهای مرتبط ﺑا این حوزه ﺑود.
جدول :2پرسشهای پژوهش
پارامترها

سوال های پژوهش

)چیستی کار(
?What

شناسایی اﺑزارهای سیاستی،
اهداف سیاستی ،مکانیزم
اثرﮔذاری اﺑزارها در عملکرد
ﺑنگاه ها

)جامعه مورد مطالعه?( who

مقاالت ،ﮔزارشها و پایگاههای
دادهای و کتب مرتبط

)محدودیت زمانی?( When

موارد منتشره از سال  1990تا
سال 2016

)چگونگی روش?( How

ﺑررسی موضوعی آثار ،شناسایی
و استخراج نکات کلیدی ،تحلیل
مفاهیم ،دستهﺑندی مفاهیم و
کدها شناسایی شده.

45 google scholar
46 Scopus

این مرحله ﻃی چند فرایند پاالیش شدند تا اسناد نامرتبط
مشخص شده و سایر اسناد ﺑرای اجرای مرحله چهارم
استخراج ﮔردد .شکل  2فرایندهای صورت ﮔرفته و نتایج
حاصل از هر کدام را ﺑه ﻃور خﻼصه نشان میدهد.
در خصوص ﺑررسی اعتبار اسناد ،معیارهای مانند
نظاممندی محتوای ارایه شده ،مشخص ﺑودن مناﺑع مورد
استفاده و اﻃﻼعات کتاب شناسی ﺑه ویژه نام نویسنده مورد
توجه قرار ﮔرفت .دستاورد این مرحله از پژوهش  67سند
مرتبط ﺑا موضوع پژوهش حاضر ﺑود.

مرحله چهارم :استخراج محتوای مرتبط ﺑا هدف تحقیق
در این مرحله از روش فراترکیب ،مناﺑع منتخب ﺑه روش
تحلیل محتوا مطالعه شدند .تحلیل محتوا مطالعه دقیق
مناﺑع و اسناد است که ﺑرای ﺑررسی محتوای آشکار و معنای
سطحی متن و نیز الیه های عمیق تر پنهان در اسناد و
مطالعه و تجزیه و تحلیل رواﺑط ﺑه شیوه نظام مند و کیفی
ﺑکار میرود (ساندلسکی و ﺑاروس .)2007،کلیدواژه های
مرتبط ﺑا موضوع و مناﺑعی که حاوی این کدها ﺑود ،از اسناد
مورد ﺑررسی استخراج شد .سپس ﺑه منظور تحلیل های
ﺑعدی اﻃﻼعات مرﺑوط ﺑه هر منبع شامل؛ نام اﺑزار سیاستی،
اهداف سیاستی(شاخص های ارزیاﺑی) ،نام نویسنده و سال
ﮔردآوری شدند.

47 Science Direct
)48 Scientific information database(SID
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شکل  :2الگوریتم انتخاب مدارک مناسب جهت تحلیل

مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل محتوا
در این مرحله ،پس از تحلیل محتوای اسناد جمعآوری شده
ﺑاید موارد مشاﺑه ،تلفیق و موارد غیر مشاﺑه ﺑه همراه زیرﮔروه
هایشان دستهﺑندی شده و تجزیه و تحلیل و تلفیق
کیفی یافتهها ﺑا هدف ایجاد تفسیر یکپارچه و جدیدی از
آن انجام ﮔیرد (ساندلسکی و ﺑاروس .)2007،ﺑدین معنا که
تمام سازوکارهای استخراج شده در ﮔام پیشین در قالب
چنـد مفهوم مـشاﺑه دستهﺑنـدی میشود .ﺑا انجـام این کار
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تفسیری فراتر از هر یک از مطالعات ﮔنجانده شده در
فراترکیب در پدیده مورد نظر ارائه میشود که در ﺑر ﮔیرنده
همه آنها نیز خواهد ﺑود ﺑه ﮔونه ای که اثر هر یک از
مطالعات اولیه را می توان در این کل جستجو کرد.
ﺑر مبنای تحلیل های صورت ﮔرفته ﺑه کمک روش تحلیل
محتوا روی  67مدرک نهایی انتخاب شده ،مولفههای
شناسایی شده که همان اهداف سیاستی یا شاخصهای
ارزیاﺑی است ﺑه عنوان کد در نظر ﮔرفته میشود .سپس هر
یک از این کدها ﺑر مبنای رویکردهای اثرﮔذاری اﺑزارهای
سیاستی ،در مفاهیم مشاﺑه (مقولهها) که شامل افزونگی
ورودی ،خروجی و رفتاری است ،قرار ﮔرفتهاند که این
دستهﺑندی مبنای تهیه نگاشت تحقیق میﺑاشد .ﺑر این
اساس و ﺑا توجه ﺑه جدول  ،3شاخصهای میزان هزینه کرد
تحقیق و توسعه ،تعداد کارکنان تحقیق و توسعه ،سطح
دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه در دسته افزونگی ورودی،
شاخصهای ﺑهرهوری ،تعداد پتنت ،تعداد نوآوری ،حجم
فروش ،صادرات و اشتغال پایدار در دسته افزونگی خروجی
و شاخصهای ارتباط ﺑا موسسات تحقیقاتی،تامینکنندﮔان
و مشتریان ،ظرفیت جذب ،یادﮔیری ،قاﺑلیت نوآوری و
شدت ﺑخشیدن ﺑه فعالیتهای تحقیق و توسعه در دسته
افزونگی رفتاری قرار ﮔرفتند.
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جدول:3دسته بندی ابزارها و اهداف سیاستی مستخرج از ادبیات تحقیق
ابزار سیاستی

مفاهیم(مقوله ها)

هدف سیاستی(کدها)

منبع

ﮔرنت تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

)(Song , 2007

افزونگی خروجی

حجم فروش

یارانه و وام تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

ایجاد اشتغال در کوتاه مدت

تامین مالی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

شدت تحقیق و توسعه

(Fombasso and
Cincera
)2016
(almus and
)czarnitzki,2003

ﮔرنت تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

یارانه های تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه
تعداد شاغﻼن تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

سطح کیفیت(صﻼحیت) شاغﻼن تحقیق و
توسعه

)Meeusen and
)Janssens, 2001
(Afcha and
García)Quevedo,2014

یارانه های تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

(Klette and
)moen,2011
)(OECD , 2002

ﮔرنت تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

-هزینه کرد تحقیق و توسعه

)( Aschhoff , 2009

افزونگی خروجی

-فروش در ﺑازارهای جدید

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

ﮔرنت تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

حجم صادرات
حجم فرو ش داخلی

(Lokshin and
)Mohnen ,2012
(Bronzin and
Iachini
),2014
(Bloch and
)Graversen, 2008
)(Zhu & et al,2006
)(Sissoko,2013

یارانه های تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

ﺑهره وری

(ørensen & et
)al,2003

مشوق هالی مالی و یارانه های تحقیق
و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

)(Dumont,2013

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

مشوق مالیاتی(اعتبار مالیاتی -تخفیف
مالیاتی)

افزونگی خروجی

فعالیت نوآوری(محصول)

(Huang&Yang,
)2009
&(Kizim
)Kasyanova ,2012

اعتبارات مالیاتی سرمایه ﮔذاری
تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

(Agrawal & et al,
)2014

کمک های مالی مستقیم (ﮔرنت و
تدارکات)و مشوق های مالیاتی

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

& (Guellec
Pottelsberghe,
)2003
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افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

(Czarnitzki and
)Hussinger, 2004

ﮔرنت دولتی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

نوآوری

مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

نوآوری در محصول و فرایند

(Hewitt-Dundas and
)Roper, 2010
(Aralicaa and
)Botrić,2013

مشوق های مالیاتی(ﺑر سود
فعالیت های نوآورانه)

افزونگی خروجی

نوآوری

)(Liakhovets,2014

اعتبار مالیاتی

افزونگی خروجی

نوآوری

&(Corchuelo
)Martínez,2009

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

-هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

مشوق مالیاتی
(اعتبار مالیاتی و تخفیف مالیات
ﺑر ارزش افزوده)

افزونگی خروجی

نوآوری

(Kizim& Kasyanova
),2012

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

ﺑهره وری

(Colombo & et al,
)2011

مشوق مالیاتی(اعتبار مالیاتی
تحقیق و توسعه)

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

)(Hall, 1993

اعتبار مالیاتی و
تخفیف/ﺑخشودﮔی مالیاتی

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

نوآوری در محصول

(Köhler & et al,
)2012

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

موفقیت در نوآوری در محصول و فرایند-پتنت

(Cappelen & et al,
)2008

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

فرکانس توسعه محصوالت جدیدمعرفی محصول جدید ﺑرای ﺑازارسهم فروش محصوالت جدید-سهم ﺑازار شرکت

(Czarnitzki & et al ,
)2011

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

اشتغال در ﺑخش تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

میزان ﺑهره وری

مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیقات

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

(Czarnitzki and
)Bento,2012
(Cappelen & et al,
)2007
(Guceri
)and Liu,2015
)Mulkay and
)Mairesse,2013
(Hægeland and
)Møen,2007
(Bozio & et al,
)2014

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

دستمزد کارمندان تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه
تعدادکارکنان تحقیق و توسعه

(Lokshina and
)Mohnen,2013
)(Guceri, 2016

یارانه تحقیق و توسعه

) (Parsons, 2011
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اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه
تعداد محققان

)(Duguet, 2012

اعتبار مالیاتی و ﮔرنت تحقیق و
توسعه

افزونگی خروجی

نوآوری در محصول

(Berube and mohnen,
)2009

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

(dechezleprêtre & et
)al,2016

افزونگی خروجی

ثبت پتنت
نوآوری

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

عملکرد نوآورانه

(Albors-Garrigos
)and Barrera,2011

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

)(Alecke & et al, 2012

تامین مالی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

میزان ﺑهره وری

)( Billings & et al, 2004

یارانه تحقیق وتوسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

(Cerulli and Poti,
)2012

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

موفقیت در نوآوری(تعداد محصول)

)(Falk & et al,2009

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت
ﺑهره وری

(Czarnitzki and Licht,
)2006

حمایت مالی از تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت

)(Gelabert & et al,2009

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی ورودی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

)(Lach, 2002

ﮔرنت و مشوق مالیاتی

افزونگی خروجی

میزان ﺑهره وری

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

تعداد پتنت
تولید و خرید فناوری

(Grilli and Murtinu,
)2012
(Herrera and Bravo
)Ibarra ,2010

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

محصول و خدمت جدید

(Hujer and Radic,
)2005

تامین مالی تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

میزان ﺑهره وری

)(Mamuneas,1999

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی خروجی

نوآوری

(Schneider and
)Veugelers,2010

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

-ورود یا ادامه فعالیتهای تحقیق و توسعه

ﺑرنامه های تحقیق و توسعه
مشارکتی

افزونگی رفتاری

افزایش شناخت و یادﮔیری شرکت ها

(arque-castells and
)mohnen,2011
() autio & et al,2008

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

یادﮔیری
سرمایه ﮔذاری در ظرفیت جذب
شبکه سازی

)(clarysse & et al,2009

یارانه تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

افزایش شایستگی ها و قاﺑلیت های نوآوریاستفاده از تکنولوژی های جدید و رویه های مبتنی ﺑرتحقیق و توسعه

)(Falk,2007
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اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

افزایش تمرکز و تغییر رفتار تحقیق و توسعهارتباط شرکت ها ﺑا دانشگاه ها ،دانشکده ها ،موسسات تحقیقاتی ،مشتریان و تامین کنندﮔان

تامین مالی تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

توسعه دانش ﺑنیادی ﺑنگاه و تحریک ﺑنگاه ﺑه فعالیت
های تحقیق و توسعه

وام تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

تسریع در فعالیت های تحقیق و توسعه

)Özçelik and Taymaz
),2008

حمایت مالی دولتی از تحقیق و
توسعه

افزونگی رفتاری

همکاری ﺑا دیگر ﺑنگاه ها و سازمان های پژوهشی
دولتی

(Busom and Fernández)Ribas, 2008

حمایت مالی دولتی

افزونگی رفتاری

ﺑین المللی شدن فعالیت های نوآوری شرکت ها و
تغییر نحوه سازماندهی فعالیت های نوآوری.

(Fernandez- Ribas and
)Shapira, 2009

تامین مالی تحقیق و توسعه

افزونگی رفتاری

همکاری های پژوهشی ﺑا دانشگاه ها و سازمان های
پژوهشی دولتی

(Teirlinck and Spithoven,
)2012

تسهیﻼت مالی

افزونگی ورودی

تأمین مالی ﺑنگاههای کوچک و متوسط

(ﻃیبی و همکاران)1389 ،

وام

افرودﮔی خروجی

اشتغال

(شاه ﻃهماسبی و همکاران)1391،

منبع :یافتههای پژوهشگران

Nadiri

(Mamuneas and
),1996
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مرحله ششم :کنترل کیفیت
پس از ﺑررسی و جمعﺑندی ادﺑیات موضوع و ارائه دسته-
ﺑندی اولیه از مطالعات ارزیاﺑی سیاست ،ﺑه منظور تایید
اعتبار ،چهارچوب پیشنهادی ﺑرای  5نفر از صاحبنظران
دانشگاهی دارای مقاله معتبر در زمینه تحقیق ارسال شد.
همچنین از آنجایی که قاﺑلیت اعتماد در تحلیل محتوا ﺑه
میزان توافق میان کدﮔذاران مرتبط میشود و ضرایب
قاﺑلیت اعتماد تحقیق ،مرتبط ﺑا ضرایب توافق میان داوران
است ،ﺑرای محاسبه پایایی از روش فرمول کاپا که توسط
کوهن ( )1960ﺑه صورت راﺑطه ( )1ارائه ﮔردیده است
استفاده شد(استملر:)2001،49

po  pe
1  pe

()1

kappa 

که در آن  ، Poمیزان توافق مشاهده شده و  ، Peمیزان
توافق مورد انتظار است .مقدار کاپا ،ﺑین صفر تا یک نوسان
دارد و هرچه مقدار آن ﺑه عدد یک نزدیکتر ﺑاشد ،نشان
میدهد که توافق ﺑیشتری ﺑین مرورﮔران وجود دارد.
نتایج اعتبارسنجی ﺑا استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل
شده و میانگین ضریب کاپا نیز ﺑرای  5خبره  0.715ﺑدست
آمده است که عدد مطلوﺑی ﺑرای قاﺑلیت اعتماد میﺑاشد.
جدول  ،4ضریب قاﺑلیت اعتماد ﺑا مقدار  0.797در یکی از
آزمونهای توافق کدﮔذاری میان پژوهشگر و یکی از
خبرﮔان را نشان میدهد.
جدول :4نتایج آزمون کاپا

تفسیر یافته ها
تفسیر یافتهها مرحله آخر رویکرد فراترکیب است .ﺑر اساس
کدها و مقولههای شناسایی شده در جدول  ،3نگاشت
تحقیق ﺑه صورت شکل  3ارائه میشود .ﺑا توجه ﺑه این
نگاشت ،ارزیاﺑی فرآیند اثرﺑخشی اﺑزارهای سیاستی
"مشوقهای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه" ،در سه ﺑخش

49 .Stemler
50. Almus and Czarnitzki
51. Agrawal et al.
52. Dumont
53. Eshima

اثر افزونگی ورودی ،اثر افزونگی خروجی و اثر افزونگی
رفتاری مد نظر قرار ﮔرفته است.
مقوله :1اثر افزونگی ورودی
اکثر مطالعات ارزیاﺑی ﺑر «افزونگی ورودی» ﺑا محوریت
ارزیاﺑی شاخص «هزینه کرد تحقیق و توسعه کسبوکار»
متمرکز شده و اثر افزونگی ورودی این مداخﻼت ،غالبا
مثبت و مؤثر عنوان شده است (الموس و
سزارنیتکی2003،50؛ افچا و کیوودو2014،؛ آﮔروال و
همکاران2014،51؛ دمونت)2013،52
ﺑرای سنجش اثر افزونگی ورودی حمایتهای دولتی ﺑر
«سرمایه انسانی» ﺑنگاهها از شاخصهای میزان «اشتغال»
و تغییر در سطح «دستمزد» نیروی انسانی استفاده شده
است .تأثیر این حمایتها ﺑر میزان اشتغال تحقیق و توسعه
 ،غالباً ﺑهعنوان شاخص مکمل در نظر ﮔرفته شده
(اشیما2003،53؛ لرنر1999،54؛ لینک و اسکات2013،55؛
والستن )2000،56و تعداد مطالعاتی که ﺑهﻃور مستقیم
اشتغال تحقیق و توسعه را ﺑهعنوان متغیر واﺑسته در نظر
ﮔرفتهاند ،ﺑسیار محدود است.
ﺑر اساس استدالل ﮔولسبی ، )1998( 57ﺑیشتر هزینههای
تحقیق و توسعه خصوصی مرﺑوط ﺑه پرداخت حقوق و
دستمزد ﺑرای پرسنل تحقیق و توسعه است .در نتیجه،
شرکتها از یک ﺑخش مهم از یارانه های عمومی تحقیق و
توسعه خصوصی ﺑرای افزایش تعداد محققان و سطح
دستمزد پرسنل موجود تحقیق و توسعه ﺑه جای افزایش
فعالیت تحقیق و توسعه استفاده نمودهاند .همچنین
شرکتهای فناور کوچک ،معموالً پویاتر ﺑوده و ﺑا توجه ﺑه
تمرکز ﺑیشتر ﺑر انجام تحقیق و توسعه و وجود رقاﺑت در
جذب و نگهداری محققان ،ﺑخشی از این حمایتهای
دریافتی را ﺑرای حفظ محققان ماهر خود استفاده نمودهاند
(لﻼرج.)2008،
در خصوص اثر مشوقهای مستقیم مالی ﺑر افزونگی ورودی،
جمعﺑندی ﮔارسیا و کوئودو )2004(58از  74مطالعه
انجامشده ،نشاندهنده مؤثر ﺑودن در  38مورد (تأمین مالی
دولتی ،تأمین مالی ﺑخش خصوصی را افزایش میدهد)،

54. Lerner
55. Link and Scott
56. Wallsten
57 Goolsbee
58. Garcia-Quevedo
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وجود اثر جایگزینی در  17مورد و ﺑیاثر ﺑودن در نتایج در
 19مطالعه ﺑوده است (کانینگام .)2016،59ارائه نتیجهﮔیری
کلی در خصوص تحلیل مطالعات تجرﺑی در خصوص اثرات
افزونگی ورودی تسهیﻼت مستقیم دشوار است ،اما ﺑه اعتقاد
کانینگام ( )2016در مطالعات در سطح کﻼن ،افزونگی
نسبتاً ﺑیشتری وجود دارد و در شرکتهای کوچکتر که در
ﺑخشهای ﺑا فناوری نسبتاً کم و از مناﻃق کمتر پیشرفته
هستند ،تمایل ﺑیشتری ﺑه ارائه افزونگی ورودی دارند .ﺑرخی
شواهد تجرﺑی ﮔذشته (الچ2002،؛ ﮔونزالز و
همکاران )2005،حمایتهای مالی در ﺑنگاههای کوچک،
تأثیرﮔذارتر نشان دادهاند .در ﺑنگاههای ﺑزرگتر معموالً ﺑه
دلیل داشتن مناﺑع مالی کافی و دسترسی ﺑه ﺑازار اعتباری60
حمایتهای مالی دولتی چندان اثرﮔذار نیست (ﺑرونزین و
یاچینی .)2014 ،61از سویی دیگر ،غالباً ﺑنگاههای ﺑزرگ
محدودیتهای مالی کمتری دارند و کمتر ﺑه ﺑودجه دولتی
واﺑسته هستند (افچا و کیوودو.)2014،
در مطالعات پیشین ارزیاﺑی مشوقهای مالیاتی ،اغلب
ارزیاﺑی اثر «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» مورد توجه قرار
ﮔرفته است .در اغلب مطالعات تجرﺑی ،اثرﮔذاری این اﺑزار
در کوتاهمدت و ﺑهویژه در ﺑنگاههای کوچک مورد تائید قرار
ﮔرفته است ،اما میزان این اثرات مثبت در افزونگی ورودی
(هزینهکرد تحقیق و توسعه و نیروی انسانی تحقیق و
توسعه) ،متفاوت ﺑوده و ﺑه کشور تحت مطالعه ،زمان در نظر
ﮔرفته شده و روشهای اقتصادسنجی ﺑکار ﮔرفته شده
واﺑسته است (الردو .)2016،در مقایسه تأثیرﮔذاری ﺑیشتر
این مشوق در ﺑنگاههای کوچک نسبت ﺑه ﺑزرگ ،لوکشین و
مونن )2012( 62استدالل نمودهاند که اثر افزونگی ورودی
ﺑا ﮔذشت زمان در شرکتها کاهش مییاﺑد و اثر جایگزینی
تنها میتواند در ﺑنگاههای کوچک اجتناب شود ،درحالیکه
ﺑرای ﺑنگاههای ﺑزرگ این اﺑزار ﺑیاثر میشود و الزم است
مشوقهای مالیاتی متمایز دیگری ﻃراحی شود.

مونن2009،؛ فالک ،)2009،ﺑیشــتر مورد توجه قرار ﮔرفته
است.
تجزیه و تحلیل مطالعات صورت ﮔرفته در خصوص اثر
افزونگی خروجی نشان میدهد که ﺑرنامههای ملی ارائه
مزایای مالی و مالیاتی تحقیق و توسعه تاثیرات مثبتی ﺑر
عملکرد ﺑنگاهها دارند .البته اینگونه استدالل شده که
ارزیاﺑی مستقیم اثرات پیادهسازی مشوقها ﺑدلیل پیچیدﮔی
مکانیزم تبدیل مزایای حمایتها ﺑه محصوالت نوآورانه
تقریبا غیرممکن است و نتایج حاصله در خصوص اینگونه
ارزیاﺑیها در مورد اثر مشوقها ﺑر توسعه نوآوری یک شرکت
یا کشوری چندان روشن و قاﺑل اﻃمینان نیست .ﺑر این
اساس اکثر محققان راﺑطه افزایش هزینههای تحقیق و
توسعه ﺑر نوآوری ﺑنگاه را تخمین میزنند در حالیکه اثرات
ﺑاید ﺑر کیفیت و کمیت نوآوریهای توسعه داده شده و اجرا
شده در تولید ،افزایش فعالیت کسب و کار در تولید کاالهای
نوآورانه ،ﺑا شاخص رقاﺑتپذیری ( عامل نوآوری) و سطح
سرمایهﮔذاری مستقیم خارجی آزمایش شود
(لیاخوست .)2014،65در واقع در مطالعات ارزیاﺑی ،اثر
افزونگی خروجی ﺑر شرکتهایی که رشد زیادی را در هزینه
تحقیق و توسعه داشتهاند ﺑیشتر نشان داده شده و نتایج
اثرات مستقیم حمایتها روی ورودی تحقیق و توسعه یعنی
افزایش هزینهکرد در تحقیق و توسعه (افزونگی ورودی)
ﺑهمنظور ﺑررسی اثرات ﺑیشتر روی خروجی تحقیق و توسعه
یعنی تعداد پتنت ،تعداد نوآوری (محصول و فرایند) و
ﺑهرهوری مورد استفاده قرار ﮔرفته است (کازان و
ﺑایدار2014،66؛ لیو و تسای.)2007، 67
فروش (محصوالت جدید) ،صادرات (محصوالت جدید) و
اشتغال پایدار ﺑه عنوان اثرات ایجاد نوآوری و ﺑهرهوری در
ﺑنگاه نیز شاخصهای دیگری از ارزیاﺑی ﺑودهاند که ﺑا توجه
ﺑه ماهیت شاخصها و اثرﮔذاری آن در ﺑلندمدت ،در ﮔروه
کمی از مطالعات ﺑه آنها پرداخته شده است.
نتایج تحلیل ادﺑیات در رویکرد افزونگی خروجی چندان
روشن نیست .افزونگی خروجی ﺑه نظر میرسد زمانی که
حمایتهای دولتی ﺑا یک عامل مطلوب دیگر مانند ﺑاز ﺑودن
شرکت دریافتکننده ،قاﺑلیت ،ظرفیت و دسترس ﺑودن سایر

59. Cunningham
60. Credit Market
61. Bronzini and Iachini
62. Lokshin and Mohnen
63 Parsons

64 Gelabert & et al
65 .Liakhovets
66 Kazan and Baydar
67 Liu and Tsai

مقوله :2اثر افزونگی خروجی
در م طال عات ارز یاﺑی اثر «افزونگی خروجی» ﺑر عملکرد
ﺑنگــاه در ثبــت پتنــت (پــارســـونز2011،63؛ﮔلبرت و
هم کاران ،)2009،64توســـ عه محصـــول جد ید (ﺑروب و
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اﺑزارهای پشتیبانی ترکیب شود ،ایجاد خواهد شد .اقدامات
مستقیم حمایتی کمککننده هستند ،اما ﺑه خودی خود
کافی نیستند .نتایج متضاد در افزونگی خروجی ﺑه احتمال
زیاد ﺑه دلیل نبود یا حضور عوامل دیگر ﺑهموازات این
حمایتها است (کانینگام.)2016،
ﺑا این حال ،این رویکرد ﺑه دلیل عدم موفقیت در ﺑررسی
اثرات پیچیدهتر یارانهها روی ﺑنگاهها ،از نظر تأثیرﮔذاری ﺑر
رفتار و استراتژی شرکت ،انتقاداتی را ﺑه دنبال داشته است
(جورجیو ،)2002،که ﺑهمنظور تکمیل معیارهای سنتی
ارزیاﺑی اثرﺑخشی سیاست (اثر افزونگی ورودی و خروجی)،
رویکرد «افرودﮔی رفتاری» ارائه شده است.

مفهوم افزونگی رفتاری ﺑر نقش مناﺑع انسانی ﺑه عنوان مؤلفه
اصلی در ارزیاﺑی هرﮔونه مزایای حاصل از
سیاستهای عمومی تأکید دارد .این چشم انداز ،که در
تئوری مبتنی ﺑر منبع 72استوار است ،ﺑر اهمیت مناﺑع
منحصر ﺑهفرد و نادر ﺑرای شرکتها تأکید میکند و ازاین
رو ،اهمیت در نظر ﮔرفتن تأثیرﮔذاری سیاستها ،از منظر
ﺑهبود کیفی در نیروی انسانی مورد توجه قرار ﮔرفته است
(افچا و ﮔارسیا .)2014،جورجیو و کﻼرسی)2006(73
استدالل میکنند که ﺑهجای افزایش ساده در تعداد
کارکنان ،ﺑودجه عمومی ﺑاید ﺑه عنوان انگیزهای ﺑرای
افزایش سطح صﻼحیت کارکنان تحقیق و توسعه ﺑاشد ،و
شرکتها را قادر سازد مهارتهایی را جذب کنند که ﺑه
آنها امکان دستیاﺑی ﺑه مزایایی رقاﺑتی را دهد .تأثیر ناشی
از یارانهها ﺑر ترکیب مناﺑعانسانی (سطح تحصیﻼت و
صﻼحیت) که در این فعالیتهای تحقیق و توسعه مشغول
ﺑه فعالیت هستند ،ﺑهجز در مطالعه آفچا و ﮔارسیا ()2014
ﺑهﻃور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است .ﺑناﺑراین
در مطالعات اخیر ،ارزیاﺑی تکمیلی ،افزون ﺑر ورودی و
خروجی و ﺑا تجزیه و تحلیل تغییرات در رفتار شرکتها
نسبت ﺑه مداخﻼت عمومی پیشنهاد شده است.

68 Chapman & Hewitt-Dundasa
69Clarysse & et al
70 Falk

71 Autio et al
72 resource-based theory
73 Georghiou and Clarysse

مقوله :3اثر افزونگی رفتاری
ﺑا توجه ﺑه عدم کفایت ﺑررسی افزونگی ورودی و خروجی
در ارزیاﺑی اثر یارانهها ﺑر ﺑنگاهها ،اثر «افرودﮔی رفتاری» در
ارزیاﺑی ﺑرنامهها مورد توجه قرار ﮔرفت(هویت دانداسا و
چاپمن .)2015،68در مطالعات ارزیاﺑی اثر افزونگی رفتاری
نیز مواردی همچون؛ تقویت سرمایه انسانی ،افزایش ظرفیت
جذب ،افزایش همکاری ﺑنگاهها ﺑا دانشگاهها ،مشتریان و
سایر ﺑنگاهها و  ...مورد ﺑررسی قرار ﮔرفته است .وجود
افزونگی رفتاری نقش مهمی در ایجاد افزونگی ورودی دارد
و در واقع همبستگی قوی ﺑین افزونگی ورودی و افزونگی
رفتاری ﺑرقرار است ( کﻼریسی و همکاران.)2009،69
شواهد تجرﺑی در مورد افزونگی رفتاری نسبتا کم است ﺑا
این وجود ،مطالعات مختلف (فالک2006،70؛اتیو و
همکاران2008،71؛ کﻼریسی و همکاران )2008،ﺑهﻃور
صریح تغییرات رفتاری در شرکتهای پشتیبانی شده دولتی
را تجزیه و تحلیل کردهاند و شواهد تجرﺑی از وجود اثرات
افزونگی رفتاری در پروژههای تحقیق و توسعه که توسط
دولت تأمین مالی شده ،ارائه شده است .ﺑناﺑراین ﺑه نظر
میرسد که مداخﻼت دولتی میتوانند تأثیرات رفتاری
داشته و ﺑه تغییرات در مناﺑعانسانی شرکتهای تحت
حمایت ﺑا یارانهها منجر شوند .از سویی دیگر این مداخﻼت
نقش مهمی در تقویت سرمایهانسانی ،دانش فنی فناورانه و
ارتقا مدیریت فناوری از ﻃریق ﺑکارﮔیری پرسنل ﺑا قاﺑلیت
ها و دانش خاص ﺑرای اجرای پروژههای تحقیق و توسعه،
ﺑازی میکند.
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افزودگی ورودی
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افزودگی خرو جی

هزینه کرد ت حقیق و
توسعه

مشوق مالی
تحقیق و توسعه

پتنت
نوآ وری

مشوق مالیاتی
تحقیق و توسعه

تعداد م حققان

ﺑهر ه وری

سطح دس تمز د
م حققان

افزودگی رفتاری

فروش

و رود ،ادامه و ش دت
فعالیت های تحقی ق و
توسعه

ارتباط ﺑا موسس ات
پژو هش ی و سایر
ص نایع

سطح صﻼحیت
م حققان

یادﮔیری

ق اﺑلیت های نوآوری

ظرفیت جذب

ص ادرات
اشتغال پایدا ر

شکل  :3نگاشت مفهومی فرآیند اثربخشی ابزارهای سیاستی (منبع :یافتههای پژوهشگران)

تجزیه و تحلیل یافتهها
ﺑا توجه ﺑه نگاشت شکل  15 ،3شاخص (کد) از ﺑررسی
مطالعات ارزیاﺑی سیاست استخراج ﮔردید.
ﺑهمنظور تعیین ضریب اهمیت و اولویت هر یک از
مقولهها و کدهای استخراج شده و میزان اهمیت و
پشتیبانی مطالعات ﮔذشته از آنها ،از روش کمّی
آنتروپی شانون استفاده میشود .شناسایی میزان تاکید
این مطالعات ﺑر هریک از شاخصها ،ﺑه سیاستﮔذاران
و ﺑرنامهریزان در شناسایی اثرات قاﺑل پیشﺑینی و مورد
انتظار ﺑرای مداخﻼت اعمال شده در موارد مشاﺑه کمک
میکند .ﺑدین منظور الزم است وزن شاخصهای
(کدها) تحقیق مشخص شود .روشهای متعددی ﺑرای
تعیین وزن شاخصها وجود دارد که آنتروپی شانون
یکی از ﺑهترین روشها است (آذر و همکاران .)1387
ﺑرای استفاده از الگوریتم آنتروپی شانون اﺑتدا ﺑایستی

کدها را ﺑه تناسب هر مقاله در قالب فراوانی شمارش
نمود .سپس ﺑا استفاده از راﺑطه  2مقدار عدم اﻃمینان
حاصل از هر کد  E jمحاسبه میشود.
()2

)(j = 1, 2, … , n

𝑚∑ 𝐾𝐸𝑗 = −
] 𝑗𝑖𝑃 𝑛𝐿 𝑖=1[𝑃𝑖𝑗 .

در جدول  5مشاهده میشود که در تحقیقات ﮔذشته
ﺑیشترین تأکید ﺑر شاخصهای "هزینهکرد تحقیق و
توسعه" و "نوآوری" است.
1

ﺑهﻃوریکه 𝑚  𝑘 = lnاست .آنگاه ﺑا استفاده از ﺑار
اﻃﻼعاتی کدها ضریب اهمیت هر یک را میتوان ﺑا
استفاده از راﺑطه  3محاسبه نمود.
()3

)(j = 1, 2, … , n

𝑗𝐸
𝑗𝐸 𝟏=𝒋𝒏∑

= 𝑗𝑊
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جدول :5ضریب اهمیت هر یک از کدهای تحقیق

مقوالت

عدم اطمینان

ضریب

رتبه در

Ej

اهمیت wj

مقوله

0.169

1

1

2

5

کد ها(شاخصها)

فراوانی

هزینه کرد تحقیق و توسعه

13

0.135

تعداد کارکنان تحقیق و توسعه(کوتاه مدت)

5

0.059

0.073

دستمزد کارکنان تحقیق و توسعه

1

0.018

0.023

3

7

نوآوری

31

0.103

0.128

1

2

ﺑهره وری

7

0.073

0.091

3

4

افزونگی

فروش

5

0.059

0.073

4

5

خروجی

صادرات

1

0.018

0.023

6

7

اشتغال پایدار

2

0.031

0.039

5

6

پتنت

01

0.090

0.112

2

3

یادﮔیری

2

0.031

0.039

2

6

ورود،ادامه یا شدت ﺑخشیدن ﺑه فعالیت های

5

0.059

0.073

1

افزونگی
ورودی

5

تحقیق و توسعه
افزونگی

رتبه در کل

ظرفیت جذب

1

0.018

0.023

3

7

قاﺑلیت های نوآوری

2

0.031

0.039

2

6

سطح صﻼحیت محققان

1

0.018

0.023

3

7

ارتباط ﺑا مراکز پژوهشی و دیگر ﺑنگاه ها

5

0.059

0.073

1

6

رفتاری

منبع :یافتههای پژوهشگران
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بحث و نتیجهگیری
ﺑهﻃور کلی سیاستهای مالی و مالیاتی ﺑا شکلدهی
محیطی که در آن نوآوری انجام می شود ﺑه ﺑهبود ظرفیت
نوآوری و تسهیل توسعه محصوالت جدید کمک میکنند.
حمایت از فعالیتهای نوآورانه ﺑنگاههای کوچک و متوسط
مهمترین سیاست کشورها ﺑرای توسعه فناوری میﺑاشد،
ﺑدین منظور دولتها قوانین و مشوقهایی را در نظر ﮔرفته
و ساختارهایی نظیر صندوقهای تامین مالی را شکل
دادهاند.
در اغلب کشورها این ﺑرنامههای حمایتی دولتی ،شرکتهای
کوچک و متوسط ،نوپا ،نوآور و دانشﺑنیان را هدف قرار داده
است .اهمیت این دسته از ﺑنگاهها در توسعه اقتصادی ﺑا
عواملی نظیر سهم و ظرفیت شرکتها در ایجاد اشتغال،
نوآوری و عملیات کاری فشرده و شدید نسبت ﺑه
شرکتهای ﺑزرگ سنجیده میشود .لذا این موارد دولتها
را ﺑه تدوین و اعمال اﺑزارهای حمایتی حول این ﺑنگاهها
ﺑهمنظور حمایت از ﻃرحهای تحقیقوتوسعه در جهت ایجاد
نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی ترغیب میکند.
در سه دهه ﮔذشته تعداد زیادی از مطالعات تجرﺑی،
اثرﺑخشی حمایتهای دولتی ﺑر هزینههای تحقیق و توسعه
کسب و کار را ﺑررسی نمودهاند .ﺑهﻃور کلی ،میان محققان
و سیاستﮔذاران در مورد مطلوﺑیت حمایت از فعالیت های
تحقیق و توسعه ﺑخش خصوصی توافق وجود دارد .توسعه
فعالیتهای تحقیق و توسعه در ﺑخش دولتی و ارائه
یارانههای دولتی تحقیق و توسعه ﺑه ﺑخش خصوصی ،ﺑه
عنوان اﺑزار سیاستﮔذاری ﺑرای پر کردن شکاف ﺑین سطوح
خصوصی و اجتماعی ﺑهینه در سرمایهﮔذاری تحقیق و
توسعه استفاده میشود.
ﺑا توجه ﺑه نقش مهم تحقیق و توسعه در ایجاد نوآوری و
رشد اقتصادی ،یافتههای این تحقیق نیز نشاندهنده تمرکز
کشورها ﺑر ارائه سیاستها و مشوقهای مالی و مالیاتی ﺑرای
ﺑنگاههای کوچک و متوسط و نوآور ﺑرای ترغیب تحقیق و
توسعه در کسب و کار است و در ﺑخش عمدهای از این
مطالعات نیز این اﺑزارهای سیاستی ،سرمایهﮔذاری ﺑخش
کسب و کار را افزایش و موجب ایجاد نوآوری در ﺑنگاهها
شده است.

74. Global Innovation Index

19

ﺑناﺑراین میتوان ﮔفت موضوع هزینهکرد ﺑخش کسبوکار
در فعالیتهای تحقیق و توسعه یکی از مسائل مهم در نظام
نوآوری ایران است و علیرغم وجود اﺑزارهای سیاستی
پراکنده در کشور ،سهم این ﺑخش در هزینهکرد تحقیق و
توسعه کم است .در ﮔزارش شاخص جهانی نوآوری 74در
سال  2018نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید
ناخالص داخلی کشور 0.3 ،اعﻼم شده است که سهم کمی
از آن توسط ﺑخش کسب و کار انجام میشود و نقش
دانشگاهها و مؤسسات دولتی در هزینهکرد ﺑرای تحقیق و
توسعه ﺑیشتر است .درحالیکه احتمال تجاریسازی نتایج
تحقیق و توسعهای که در ﺑخش کسب و کار انجام میشود
معموالً ﺑیشتر است و این ﺑخش میتواند نقشی اساسی در
خلق ثروت حاصل از علم و تحول در اقتصاد ایفا نماید.
از سویی دیگر در کشور قوانینی در حمایت از ایجاد و توسعه
ﺑنگاههای کوچک و متوسط و دانشﺑنیان مانند قانون رفع
موانع تولید رقاﺑت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،آییننامه
ﮔسترش ﺑنگاههای کوچک زودﺑازده و کارآفرین و قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشﺑنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات ﻃراحی و اجرا شده است که در این
اسناد ارائه تسهیﻼت مالی و ﺑرخی معافیتهای مالیاتی
تحت شرایطی خاص ﺑه ﺑنگاهها پیشﺑینی شده است.
درحالیکه در ﻃراحی و ارائه این مشوقها ،تمرکز و
هدفﮔذاری الزم ﺑر افزایش تحقیق و توسعه در کسب و کار
صورت نگرفته است .ﻃبق یافتههای این تحقیق ،اﺑزارهای
"اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه" و "ﮔرنت و یارانه تحقیق
و توسعه" ﺑیشترین فراوانی را در سیاستهای توسعهای
کشورهای مختلف داشته و منجر ﺑه رشد هزینه کرد تحقیق
و توسعه ،ایجاد نوآوری و ﺑهرهوری در ﺑنگاهها شده است ،در
حالیکه جای خالی این اﺑزارها در قوانین داخلی کشور ﺑه
شدت احساس میشود.
در این مقاله نسبت ﺑه شناسایی و ﻃبقهﺑندی مطالعات
ارزیاﺑی سیاست ﺑا هدف دستیاﺑی و ارائه یک چهارچوب از
فرآیند اثرﮔذاری حمایت های دولتی از تحقیق و توسعه ﺑر
عملکر ﺑنگاهها پرداخته شده است .ﺑیشتر مطالعات در
کشورهای توسعه یافته ،عمدتا در ایاالت متحده و کشورهای
اتحادیه اروپا متمرکز شده است ،و شواهد کمی ﺑرای
کشورهای دیگر ،ﺑه ویژه کشورهای در حال توسعه و در حال
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ظهور وجود دارد .همچنین ﺑیشترین اﻃﻼعات موجود از
مطالعات انجام شده در سطح شرکت است ،زیرا شرکت ها
دریافتکننده یارانههای دولتی هستند .سهم قاﺑلتوجهی از
مطالعات ارزیاﺑی نیز ﺑه تحلیل اقتصادسنجی عملکرد
ﺑنگاهها ،ﺑه ترتیب در قالب ارزیاﺑی اثر افرونگی ورودی و
خروجی متمرکز است و یافتههای وزندهی شاخصهای این
مطالعات ،نقش و اهمیت حمایتهای دولتی در تحریک و
افزایش تمرکز ﺑنگاهها ﺑر تحقیق و توسعه (ﺑا وزن  )0.17و
در نتیجه ایجاد نوآوری (ﺑا وزن  )0.13را نشان میدهد.
اﺑزارهای سیاستی که معموال توسط دولتها مورد توجه قرار
میﮔیرند تا حد زیادی یکدیگر را تقویت کرده و اهداف
مکملی دارند .تعامﻼت میان این اﺑزارها تحلیل اثرﺑخشی آنها
را ﺑه تنهایی و مستقل از دیگر اﺑزارها مشکل ساخته است.
اﺑزارهای سیاستی متفاوت تشکیلدهنده یک سیستم
هستند و کارایی آنها ﺑا تحلیل کل سیستم ﺑهتر ﺑهدست
میآید .لذا اثرﮔذاری و تعامﻼت اﺑزارهای سیاستی موضوع
مهمی است که در مطالعات ارزیاﺑی چندان مورد توجه قرار
نگرفته است و مطالعاتی که در این خصوص انجام شده
ﺑسیار محدود ﺑوده است .در مطالعه ﮔولک و پوترسبرگ75
( )2003جایگزین ﺑودن دو اﺑزار حمایتی یارانهها و
مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه نتیجه ﮔرفته شد .ﺑه
منابع
 .1آذر ،عادل ،.میرفخرالدینی ،سیدحیدر ،.انواری
رستمی ،علی اصغر ( .)1387ﺑررسی مقایسه ای
تحلیل داده ها در شش سیگما ،ﺑا کمک اﺑزارهای
آماری و فنون تصمیمگیری چند شاخصه ،مجله
مدرس علوم انسانی ،دورۀ  12شمارۀ .36- 1: 4
 .2اصغرپور ،محمدجواد(.)1388تصمیم ﮔیری های
چند معیاره.انتشارات دانشگاه تهران.200-196 ،
 .3سهراﺑی ،ﺑاﺑک؛ اعظمی ،امیر؛ یزدانی،
حمیدرضا( .)1390آسیب شناسی پژوهشهای انجام
شده در زمینه مدیریت اسﻼمی ﺑا رویکرد
فراترکیب .فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی .
 .4شاهﻃهماسبی ،مجید ،.جوادیان ،مجید ،.نیکبخت،
محمدجواد .)1391( .ﺑررسی نقش اعطای تسهیﻼت
ﺑه ﺑنگاههای کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد
اشتغال (مورد مطالعه :کارﮔاههای صنعتی شهر
تهران) .فصلنامه علوم اقتصادی.7-30 ،1 ،
75 .Guellec
and Pottelsberghe
صمیمی ،پریسا
 .5ﻃیبی ،سیدکمیل ،.ساﻃعی ،مهسا،.
76. Bérubé and Mohnen
 .)1389(.تأثیر تسهیﻼت ﺑانکی ﺑر اشتغالزایی
ﺑخشهای اقتصادی ایران .فصلنامه پول و اقتصاد،4 ،
.1-33

این معنی که افزایش شدت یکی ،منجر ﺑه کاهش اثر دیگری
در سرمایهﮔذاری تحقیق و توسعه ﺑخش خصوصی است .ﺑا
این حال ،ﺑروب و مونن )2009(76نتایجی متضاد را ﺑهدست
آوردهاند ،شرکتهایی که هر دو ﮔرنت تحقیق و توسعه و
اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت کردهاند ﺑهﻃور
قاﺑل توجهی نوآورانهتر (در معرفی محصول جدید) از
شرکتهایی ﺑودند که تنها مشوقهای مالیاتی تحقیق و
توسعه را دریافت کردهاند .دو مطالعه مذکور از معدود
مواردی هستند که اثرات متقاﺑل اﺑزارهای سیاستی مورد
ﺑررسی قرار دادهاند.
در مطالعاتی که موضوع این تحقیق را مورد ﺑحث قرار ﮔرفته
است ،ﺑه اثرات متقاﺑل و نحوه استفاده همزمان از هر دو نوع
اﺑزار ﺑهﻃور موازی و موثر چندان پرداخته نشده است .لذا
پیوند دادن دادههای مشوقهای مالیاتی و دادههای مرﺑوط
ﺑه حمایتهای مالی مستقیم دولتی در سطح شرکت ،یک
پایگاه داده مفید ﺑرای تحقیقات ﺑیشتر در این زمینه است.
ازاینرو ،مسیر دیگری که ﺑرای تحقیقات آینده پیشنهاد
میشود ،مرﺑوط ﺑه راﺑطه متقاﺑل ﺑین مشوقهای مالیاتی و
مالی دولتی ﺑهمنظور شناسایی تعارضات یا همافزایی ﺑین
این اﺑزارها میﺑاشد.
اشتغال (مورد مطالعه :کارﮔاههای صنعتی شهر تهران).
فصلنامه علوم اقتصادی.7-30 ،1 ،
 .5ﻃیبی ،سیدکمیل ،.ساﻃعی ،مهسا ،.صمیمی ،پریسا
 .)1389(.تأثیر تسهیﻼت ﺑانکی ﺑر اشتغالزایی
ﺑخشهای اقتصادی ایران .فصلنامه پول و اقتصاد،4 ،
.1-33
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