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With the approval of the law for supporting knowledge-based firms in 2010, a new wave in 
Iran’s science, technology and innovation system began with a focus on the knowledge based 
economy and innovation-based. Currently, there are more than 4,000 knowledge-based firms 
in Iran that nearly 5% of them are active in biotechnology. The aim of the present study is to 
design an empirical model of the relationship between financial and tax incentives of this law on 
some of the performance indicators of biotechnology knowledge-based firms. For this purpose, 
after analyzing the content of related documents and designing the study model, for evaluating 
the direct and interacting effects between policy tools, identifying the important empirical 
factors and their level, “23 factorial design” was used. Study target community includes 113 
manufacturing knowledge-based firms in the field of biotechnology. The findings of this 
study on input additionality indicators show the positive effect of the threefold interaction of 
factors on the R&D expenditure and the positive effects of commercialization financing and 
technology financing and their interactions on R&D employee. In the present study, there was 
no relationship between the effectiveness of policy tools on output additionality indicators.
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  چکيده
، موج جدیدی ۱۳۸۹بنیان در سال های دانشبا تصویب قانون حمایت از شرکت

ر بنیان و مبتنی بدر نظام علم، فناوری و نوآوری ایران با تمرکز بر اقتصاد دانش
بنیان در ایران فعالیت شرکت دانش ۴۰۰۰نوآوری آغاز شد. در حال حاضر بیش از 

فناوری فعال هستند. هدف مطالعه آنها در حوزه زیست %۵حدود کنند که می
های مالی و مالیاتی این قانون، بر حاضر، طراحی مدل تجربی از ارتباط مشوق

فناوری است. به بنیان زیستهای دانشهای عملکردی شرکتبرخی از شاخص
ی این منظور، پس از تحلیل محتوای اسناد مرتبط و طراحی مدل مطالعه، برا

 همم عوامل ارزیابی اثرات مستقیم و متقابل میان ابزارهای سیاستی، تعیین
" استفاده شد. جامعه هدف مطالعه ۳۲از "طرح آزمایشی عاملی  آنها سطح و تجربی

فناوری هستند. بنیان تولیدکننده در حوزه زیستشرکت دانش ۱۱۳شامل 
ده اثرگذاری مثبت دهنهای افزودگی ورودی نشانهای مطالعه در شاخصیافته

کرد تحقیق و توسعه و اثرات تسهیالت ها بر هزینهتایی عاملاثرات متقابل سه
سازی و اثرات متقابل آنها بر نیروی انسانی تحقیق و توسعه فناوری و تجاری

های است. در مطالعه  حاضر، ارتباطی میان اثربخشی ابزارهای سیاستی بر شاخص
  افزودگی خروجی مشاهده نشد.
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  مقدمه
 ست،ا یکم و بیست قرن کلیدی هایفناوری از یکی زیستی فناوری

کشورهای در  هایبنگاهبزرگ و در حال رشد، سهم با وجود بازار اما 
در اسناد  .، بسیار اندک استفناوری زیستی حال توسعه از بازار

های ، برنامه١٤٠٤انداز ایران باالدستی ایران از جمله سند چشم
های نقشه جامع علمی کشور به این ساله توسعه و اولویتپنج

شدن در منطقه، این اسناد پیشگامفناوری اشاره شده است. در 
بازار  %٣یابی به رتبه دهم جهانی و افزایش سهم ایران به دست

گذاری شده است که با توجه به سهم کنونی هدف ١٤٠٤جهانی تا افق 
رسد فاصله زیادی برای نظر می تخمین زده شده، به %٠٫٥که کمتر از 

های مناسب ستتحقق این هدف در کشور وجود دارد و به اتخاذ سیا
	.[1]نیاز است
بخش اصلی اقتصاد در کشورهای در  ،های کوچک و متوسطبنگاه

شوند و نقش حیاتی را در رشد، تحریک حال توسعه در نظر گرفته می
ن و حمایت از توسعه ای کنندکارآفرینی، نوآوری و شکوفایی ایفا می

اوری فنزیستهای نوظهور و اثرگذاری مانند ها در فناوریقبیل بنگاه
یابی به سرمایه الزم شدت در دستبه هابنگاهاما این  .[2]ضرورت دارد

های اهمیت تولید در بنگاه .[3]برای رشد و توسعه محدودیت دارند
کوچک و متوسط در ایجاد نشاط اقتصاد ملی در کنار شکست بازار 

قش های تولیدی، نو اثرات جانبی سیستماتیک اثرگذار بر فعالیت
برای  رقابت و اقتصادی و نوآوری یق و توسعه در رشدتحق

دالیلی هستند  محققان است و توسعه و در تحقیق گذاریسرمایه
دارو و  بازار عنوان مثال، در. به[4]کنندکه مداخله دولت را توجیه می

 ورود که وجود دارد بازار شکست از متعددی مصادیق واکسن،
 ازار،ب شکست علل از کند. یکیمی توجیه را بازار اصالح برای هادولت
 در قانونی انحصارهای وجود است. بازار قدرت نام عاملی به وجود
 هایشرکت برای سالهبیست انحصار مجوز حق جهانی مانند بازار
 تعیین با حوزه این بزرگ هایشرکت تا شد خواهد موجب نوآور
 هب ورود هایهزینه تامین از فراتر و محصوالت باال برای هایقیمت
 هب را خود سود کنند تا تالش پرهزینه، صنعت یک عنوانبه بازار

 ظامن فاقد و درآمدکم کشورهای دسترسی اگر حتی برسانند، حداکثر
  .[5]گردد محدود اقالم، این کارآمد به ایبیمه

 های سیاستی متفاوتی توسط دولتبه این منظور الزم است تا بسته
های کوچک و متوسط در این حوزه در نظر گرفته بنگاهبا تمرکز به 

های سیاستی متنوعی را ها ابزارها و بستهباوجود اینکه دولت شود.
کنند اما بررسی های کوچک و نوآور اجرا میبرای حمایت از بنگاه

ها روی دهنده تمرکز این سیاستکتب و مقاالت این حوزه، نشان
و مالیاتی با تمرکز بر تحریک های مالی اعطای ابزارهای مشوق
 در ایران نیز و کار (بخش خصوصی) است. تحقیق و توسعه کسب

های کوچک و متوسط و برنامه جامعی برای حمایت از بنگاه
های فناورانه مختلف وجود دارد. با رشد تعداد بنیان در حوزهدانش
ر های حمایتی مشتمل بفناوری، بستهبنیان زیستهای دانششرکت

الب ها در قرایه تسهیالت مالی و معافیت مالیاتی برای این شرکتا
های ذیل آن نامهبنیان و آیینهای دانشقانون حمایت از شرکت

 سازی محصوالتدهی اکوسیستم نوآوری و ارتقای تجاریبرای شکل
  فناوری در نظر گرفته شده است.زیست
شان ن دولتی تمداخال تاثیر مورد ارزیابی در تجربی ادبیات بررسی
 نگرانی های مناسب،دسترسی به داده افزایش سطح دهد که بامی
علت آن، فشار جامعه  که دارد وجود این مداخالت اثربخشی مورد در
 و درک برای بنابراین. است عمومی بودجه از کارآمد استفاده برای
 و یرتاث و گذاریسیاست ابزارهای باید دولتی، هایسیاست بررسی
کشورها برنامه در اغلب . [6]ارزیابی شود عمل آن در سازیپیاده

رد خهای ها براساس دادهمدونی برای ارزیابی اثربخشی این سیاست
ای در سطح بنگاه مانند پیمایش های دورهپیمایشو کالن صنعت و 
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از  هااین ارزیابینوآوری و پیمایش تحقیق و توسعه وجود دارد و 
گیرد. نتایج حاصل مختلف صورت می هایروشها و طریق شاخص
ها، ضمن تولید دانش و تعیین ارزش مداخالت، از این ارزیابی

های در حال اجرا را باال خواهد برد. با قابلیت یادگیری از سیاست
بنیان های ذیل قانون دانشاین وجود، ارزیابی اثربخشی حمایت

ز ارایه آمارهایی از رشد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به غیر ا
ها، میزان فروش و اشتغال در آنها، گزارشی تحلیلی در تعداد شرکت

  خصوص اثربخشی ابزارها منتشر نشده است.
اکثر مطالعات در حوزه ارزیابی سیاست، از چارچوب اقتصادسنجی 

س ها بیشتر و بهتر در دستر کنند، زیرا این قبیل دادهخرد استفاده می
اً بر اقتصاد ایاالت متحده و کانادا تمرکز دارند. هستند و غالب

مطالعات با استفاده از چارچوب اقتصادسنجی کالن کمیاب اما 
دهد تا اثرات های کالن اجازه میاهمیت هستند، زیرا دادهبا

ها مثالً اثرات سرریز نوآوری بین کشورها غیرمستقیم ناشی از مشوق
از نظر  هامشوقاثر غالبًا  یارزیاب مطالعات. [7]دست آورند را به

 پانل هایدادهبراساس  و معموالً  کنندمیاقتصادسنجی را تحلیل 
 مشوق راقبل و بعد از معرفی یک  هایدورهو  هستندسطح شرکت 

 وتحلیلتجزیهرا  هامشوقیا اثرات تغییرات  دهند ومیپوشش 
ه فادگروه کنترل نیز مورد است هایروشاخیر،  هایسال. در کنندمی

ا ب کننداستفاده می که از مشوق هاییشرکتکه  اندگرفتهقرار 
، مقایسه کنندنمیفعال که از مشوق استفاده  هایشرکت
	.[8]شوندمی

های سنتی ارزیابی "یک در حالی که اغلب محققان معموالً از روش
های مختلف متغیر در یک زمان" برای تعیین اثرات فردی عامل

طرح آزمایشی عاملی که در این مطالعه مورد کنند، استفاده می
کند استفاده قرار گرفته است، ظرفیت زیادی از اطالعات را فراهم می

دهد. ها، زمان و هزینه کلی تحقیقات را کاهش میو تعداد آزمایش
ترین مزیت این روش این است که اثرات پارامترها به همراه مهم

ه تعامل دو یا چند عامل آید و نحومیدست  اهمیت نسبی آنها به
حال، مطالعات محدودی در با این  .[10	,9]شودبا یکدیگر مشخص می

  خصوص کاربرد این روش در مطالعات ارزیابی سیاست وجود دارد.
 های مالی ودر این مطالعه ابتدا اسناد سیاستی مرتبط با حمایت

 ابنیان مورد تحلیل محتوهای دانشمالیاتی قانون حمایت از شرکت
قرار گرفت و پس از استخراج منطق و اهداف سیاستی و ارایه مدل 

کارگیری روش طراحی عاملی دو سطحی، اثربخشی مطالعه، با به
، تسهیالت مالی فناوری (A)ابزارهای سیاستی معافیت مالیاتی 

(B)سازی ، تسهیالت تجاری(C)  و نحوه تعامل آنها بر اهداف
فناوری، از طریق آزمون های حوزه زیستسیاستی منتخب در شرکت

  های زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:فرضیه
دار بر اهداف سیاستی معنی Cو  A ،Bاثر ابزارهای سیاستی  -الف -١

  نیست.
H0=A=B=C=	

دار معنیبر اهداف سیاستی  Cو  A ،Bاثر ابزارهای سیاستی  -ب -١
  است.

  1H= صفر≠یک اثر مستقیم حداقل 
  

بر  ABو  ABC ،BC ،ACاثر متقابل ابزارهای سیاستی  -الف -۲
  دار نیست.اهداف سیاسی معنی

  
H0=AB=AC=BC=ABC= صفر	
	

بر اهداف  ABو  ABC ،BC ،ACاثر متقابل ابزارهای سیاستی  -ب -۲
  دار است.سیاسی معنی

  1H=صفر ≠حداقل یک اثر متقابل
  

  چارچوب نظری
های ارایه های نظری و خردمایهدر این بخش ابتدا پشتیبانی

تسهیالت مالی و معافیت مالیاتی ارایه شد. سپس ضمن معرفی و 
ن بنیاهای دانشبررسی منطق این ابزارها در قانون حمایت از شرکت

از طریق تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه، الگوی مفهومی مطالعه 
  نیز ارایه شد.

	های مالیاتیمشوق
 عنوانبه مالیاتی را هایمشوق ٢٠٠٠سازمان ملل متحد در سال 

جر من ،هاشرکت مالیاتی بار با کاهش که کندابزارهایی تعریف می
 خاص هایبخش یا هاپروژه در گذاریسرمایه به آنها به ترغیب

 تعطیالت سود، بر مالیات نرخ کاهش مالیاتی هایشود. مشوقمی
وضع قوانینی مربوط مالیاتی (معافیت از مالیات برای زمان محدود)، 

 کاهش شده برای اهداف مالیاتی واجازه استهالک تسریع به
 هاتعرفه افزایش یا اولیه مواد و اجزا وارداتی، تجهیزات هایتعرفه
گذاری سرمایه هایپروژه واردات داخلی در بازار از محافظت برای

های ها در اعطای مشوقشوند. اهداف دولتمیجایگزین را شامل 
ش، آموز  فناوری، اشتغال، انتقال ،عملکرد در صادرات بهبود مالیاتی
ای در بخش و منطقه گذاریسرمایهتشویق داخلی و  افزودهارزش

  .[11]خاص است
ها و دیگر های مالیاتی آنها را از یارانهماهیت ذاتی مشوق

 ها را درکند. مشوق مالیاتی بنگاههای نوآوری متمایز میسیاست
گذارد و به بازارها اجازه های تحقیق و توسعه آزاد میانتخاب پروژه

های تحقیقاتی را انتخاب کنند. ترین پروژهدهد که امیدوارکنندهمی
ها های اجرایی کمتری برای دولتاین ابزار سیاستی همچنین هزینه

 هایمشوق .[12]آوری دارندهای نوها نسبت به دیگر سیاستو بنگاه
 هاتشرک به و آمیز هستندتبعیض غیر توسعه و تحقیق مالیاتی،
تحمل  تحقیق و توسعه و انتخاب و انجام در را استقالل حداکثر

  دهند.ریسک بیشتر را می
های مالیاتی مستلزم طراحی دقیق آنها استفاده اثربخش از مشوق
جهان امری متداول است  ها در سراسراست. استفاده از این مشوق

و طی بیست سال گذشته ابزار سیاستی محبوب در کشورهای 
کشور عضو  ۲۸کشور از  ۲۶، ۲۰۱۴تا پایان سال  پیشرفته بوده است.

های مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده اتحادیه اروپا از مشوق
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های مالیاتی در کشورهای غیر عضو همچنین این مشوق اند.کرده
 آفریقای جنوبی توسعه و سنگاپور ،روسیه ،هند ،چین ،مانند برزیل
ه ها بهدف اصلی این ابزار سیاستی تشویق بنگاه .[13]اندداده شده
ر به تواند منجگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه است که میسرمایه

  .[12]وری و رشد اقتصادی شودنوآوری بیشتر، بهره
  ی مالیهامشوق

قای ارت محصول، و کارها برای توسعهحمایت مستقیم مالی از کسب 
 اوری،فن کسب فرآیند، در نوآوری اولیه، نمونه تولید محصول، طراحی
 شود وانجام می غیره و محصول بازاریابی بهبود سازمانی، تغییر

ترین اقدام نوآوری در کشورهای صنعتی است. انواع احتماالً متداول
 کریس آنها کاهش همه اما هدف متفاوت، هاپشتیبانی و اشکال این

های اعطای مشوق ترین روشاست. از مهم و کارها در نوآوری کسب
  :[14]توان نام بردها موارد زیر را میمالی به شرکت

 را و کارکسب  توسعه و تحقیق هایهزینه از گرنت که درصدی -۱
 براساس شدهتعریف هایفعالیت برای تواندمی که دهدمی پوشش
  شود. اعطا رقابتی یا اولویت

 زا یا دولتی سازمان یک توسط مستقیم طورکه به نرم هایوام -۲
 رد. است شده مالی ارایه هایواسطه سایر یا تجاری هایبانک طریق
 بازپرداخت خاص شرایط در تنها است ممکن هاوام این موارد، برخی

 روشف شرکت و باشد موفق محصول توسعه پروژه یک اگر شوند، مثالً 
  داشته باشد. را جدید
 طو کار توس کسب اعطای وام تسهیل که برای دولتی وام ضمانت -۳

 است شده گرفته نظر در مالی هایواسطه سایر یا تجاری هایبانک
 موا درخواست هنگام در وثیقه تامین برای را و کار نیاز کسب که

  .دهندمی کاهش
کسب و کار و حمایت دولتی از سرمایه آغازین که فرشتگان  -۴

گذاری خطرپذیر در مراحل ابتدایی کسب و کار هستند و سرمایه
های صورت یکی از اشکال ایجاد صندوقممکن است به 

	گذاری مشترک و غیره انجام شود.گذاری، سرمایهسرمایه
 خود هنوبو به  بیشتر منجر به نوآوری نوآورانه هایمالی پروژه تامین
 افزایش مورد حمایت، کسب و کارهای سود فروش، افزایش افزایش
ارایه گرنت، اعتبارات و یا ضمانت وام  .شد خواهد غیره و وریبهره
طور مستقیم به کسب و کارهای منتخب (برای همه متقاضیان به

طور انتخابی در بهترین پیشنهادها و گذاری بهباز بوده، اما سرمایه
یق بار مالیاتی تحقشود که ممکن است به اعتها است) انجام میتیم

گذاری شده های امیدوارکننده هدفو توسعه که در آن روی فرصت
کنندگان ممکن است تالش بیشتری در پیگیری است و شرکت

چنین رویکرد  اهداف پروژه خود داشته باشند، ترجیح داده شود.
کند و ممکن است به روند ها رقابت ایجاد میانتخابی، بین شرکت

ری در تحقیق و توسعه در یک منطقه یا بخش گذاصعود سرمایه
  .[14]صنعتی منجر شود

	چارچوب اثرگذاری مداخالت دولتی
سازی ابزارهای سیاستی از در مطالعات ارزیابی سیاست، اثرات پیاده

مطالعات اغلب  درابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

قیق های دولتی بر تحیارانهاثر جایگزینی نظری، اثر افزودگی در برابر 
های و ارایه حمایت و توسعه و نوآوری ارزیابی شده است. تدارک

 ها را وادار به افزایشتواند بنگاههای نوآورانه میدولتی برای فعالیت
در نظر گرفته  افزودگیعنوان اثر های نوآوری خود کند که بهتالش
 هایرداری از حمایتها ممکن است با برخوشود. در مقابل، بنگاهمی

گذاری خود در نوآوری را با تامین مالی دولتی دولتی، سرمایه
ه بخش شدصورت میزان منابع در نظر گرفته جایگزین کنند که در این

خصوصی برای نوآوری با دریافت حمایت دولتی کاهش یا حذف 
  .[15]اثر جایگزینی استشود که این به معنی می

د کننت و کارایی یک مداخله خاص توجه میها اغلب به اثراارزیابی
سازی یک اقدام که منجر به تا چگونگی محتوا و طراحی و پیاده

در  .[16]شود، درک شودگروه هدف میانواع مختلفی از اثرات روی 
مطالعات ارزیابی این اثرات در قالب سه رویکرد اثر افزودگی ورودی، 

  ت.خروجی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته اس
 مداخله کلیدی منطق ورودی، ترین رویکرد یعنی افزودگیدر مهم
 توسعه و تحقیق هایفعالیت جریان در دانش وجود سرریز دولتی،
 است هزینه این جبران برای راهی مالی و مالیاتی هایمشوق است.
 و تحقیق هایتالش افزایش که همان ورودی افزودگی که باید
 یراز است، با اهمیت بعد این افزایش دهد.در بنگاه است را  توسعه
 نهادهای تا شودمی باعث اطالعات تقارن عدم و نتایج اطمینان عدم
 .شوند دور هاشرکت توسعه و تحقیق هایتالش از حمایت از مالی
 و این است که تحقیق ورودی افزوگی تحقق در منطق ضمنی یک

 تربیش هاینوآوری شد. خواهد بیشتر نوآوری باعث بیشتر توسعه
 صادرات در حتی و داخلی بازار در هاشرکت بهتر منجر به رقابت

مشاغل بیشتری را ایجاد  پذیریافزایش رقابت در نهایت شود ومی
 مالیاتی مالی و هایسیاست تمام نهایی تقریبًا هدف که کندمی

  است. تحقیق و توسعه
ر رویکرد قبل، ددومین رویکرد، افزودگی خروجی است که نسبت به 

مطالعات ارزیابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. براساس این 
نوآورانه،  هایخروجی تولید های دولتی درمشوق رویکرد، توانایی

درواقع در این رویکرد،  ها مدنظر است.بیشتر شرکت وریرشد و بهره
های دولتی های بنگاه به دلیل حمایتمیزان افزایش در خروجی

  گیرد.ارزیابی قرار میمورد 
و همکاران  جرجیوتوسط  ١٩٩٥رویکرد افرودگی رفتاری در سال 

منظور تکمیل معیارهای سنتی ارزیابی اثربخشی سیاست (اثر به
گونه استدالل افزودگی ورودی و خروجی) ارایه شده است. آنها این

های دولتی در اند که این واقعیت که بنگاه به دلیل حمایتکرده
های کند (افزودگی ورودی) یا خروجیتحقیق و توسعه هزینه می
کند (افزودگی های دولتی ایجاد میبیشتری به دلیل حمایت

خروجی) برای ارزیابی موفقیت یک سیاست یا طراحی یک سیاست 
جدید کافی نیست. بنابراین پیشنهاد کردند که آنچه درون یک بنگاه 

افتد با پرسیدن این سئوال که در نتیجه مداخالت دولتی اتفاق می
ت هایی که از آن حمای"سیاست مورد بحث، چه تفاوتی در رفتار بنگاه

درنتیجه اثرات مداخالت  .[17]کند ایجاد کرده است؟" تحلیل شودمی
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شوند یها تجربه موسیله بنگاه دولتی در قالب تغییرات رفتاری که به
ن البته شواهد تجربی برای ایشود. ارزیابی می (رفتار نوآورانه بنگاه)،
  .[18]رویکرد نسبتًا کم است
  الگوی مفهومی مطالعه

 برای رایج سیاستی ابزارهای از مالیاتی یکی هایمعافیت اعطای
است و معموالً اولین  در جهان توسعه تحقیق و و نوآوری از حمایت

شود. گذاران در نظر گرفته میابزار حمایتی است که توسط سیاست
ها برای های جدی دولتمعافیت مالیاتی یکی از گزینهاعطای 

ها ها است، زیرا منجر به کاهش هزینه در شرکتحمایت از شرکت
ها، کسب و شوند. در اکثر کشورها مخاطبان اصلی این معافیتمی

کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری و دانش هستند. در ایران نیز در 
ل گیری و فعالیت این قبیشکلمنظور تسهیل و ترویج به ۱۳۸۹سال 
 بنیان تصویبها و موسسات دانشها، قانون حمایت از شرکتشرکت

قانون حمایت از  ۳ها در بند الف ماده شده است. این نوع معافیت
 عوارض، مالیات، پرداخت از صورت معاف بنیان بههای دانششرکت
ال س ۱۵ مدت به صادراتی عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق

اعطای معافیت مالیاتی به  ۱۳۹۲اشاره شده است. در سال 
شرکت  ۸۰بیش از  ۱۳۹۶پایان سال بنیان آغاز و تا های دانششرکت
مندی از این معافیت مالیاتی درآمد ناشی از فناوری برای بهرهزیست

بنیان، به سازمان های دانشبنیان شرکتفروش محصوالت دانش
	امور مالیاتی معرفی شدند.

منظور استخراج منطق و اهداف سیاستی ابزار معافیت مالیاتی، به
 ایتحم قانونمحتوای قانون و اسناد پشتیبان مرتبط با آن شامل 

اجرایی قانون،  نامهنییآ ،انیبندانش موسسات وها شرکت از
 هاشرکتتعهدنامه  اجرایی و نامهنییآ ۲۲دستورالعمل اجرایی ماده 

مورد تحلیل محتوای  استفاده از مزایای قانون،متقاضی و موسسات 
هایی با چند نفر از عوامل اجرایی کیفی قرار گرفت. همچنین مصاحبه

  قانون انجام شد.
قانون حمایت از  ۳ها در بند ب ماده ارایه تسهیالت مالی به شرکت

صورت "تامین تمام یا بخشی از هزینه  بنیان بههای دانششرکت
کارگیری فناوری و نوآوری با اعطای تسهیالت بهتولید، عرضه یا 

" مدت بر طبق عقود شرعیبهره و یا بدون بهره بلندمدت و یا کوتاهکم
منظور ارایه خدمات مالی قانون، به ۵طبق ماده  .[19]اشاره شده است

بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی های دانشو تسهیالت به شرکت
مورد  ۱۳۹۱ین صندوق در سال نامه اتاسیس شده است که اساس

صندوق نوآوری و شکوفایی ساز و  ۱۳۹۲تایید قرار گرفت. از سال 
های حوزه سازی فعالیتکارهایی برای تامین مالی تجاری

تا مهرماه بنیان فراهم کرده است. های دانشفناوری شرکتزیست
فناوری مورد حمایت صندوق شرکت زیست ٢٠٣مجموعاً  ١٣٩٥سال 

از بودجه صندوق به  %٢٣اند و تقریبا شکوفایی قرار گرفته نوآوری و
شده به تسهیالت مالی ارایه .[1]فناوری تعلق گرفته استحوزه زیست

 ولیدت از قبل سازی) والحسنه (نمونهتسهیالت قرضها شامل شرکت
 گردش که در این در سرمایه صنعتی و صنعتی و تسهیالت تولید

ت "تسهیال و فناوری" "تسهیالت هایقالب در ترتیب به مطالعه

  هستند. گیرند،سازی" مورد ارزیابی قرار میتجاری
منظور استخراج منطق و اهداف سیاستی ابزارهای تسهیالت مالی به

سازی، محتوای قانون و اسناد پشتیبان مرتبط با فناوری و تجاری
 بنیان،دانش موسسات و هاشرکت از حمایت قانونآن شامل 

آیین نامه اجرایی قانون  نامه صندوق نوآوری و شکوفایی،اساس
مورد تحلیل محتوای  بنیاندانشسسات وو م هاشرکتحمایت از 

هایی با چند نفر از عوامل اجرایی کیفی قرار گرفت. همچنین مصاحبه
  قانون انجام شد.

مرتبط،  سپس با هدف طراحی مدل مطالعه، پس از مرور مستندات
مشخص و پس از آن اهداف مورد نظر و اثرات  معنادار جمالت تمام

ها های مالی و مالیاتی از مستندات و مصاحبهرفتاری اعطای مشوق
 در مفاهیم و مضامین در واقع یا موارد برخی استخراج شده است.

 شوندگانمصاحبه هایگفته متن از مستقیم طوربه مطالعه این
 مضامین و مفاهیم به توجه با دیگر برخی و است شده برگرفته
 ایهیافته تجربی، شواهد ادبیات، و نظری مبانی مرور از برگرفته
 براساس آمدهدستاست. موارد به آمده دست به مدارک و اسناد

 احدو به صورت یک شاخص یا هدف دارند، یکدیگر با که اشتراکاتی
ها که شامل موارد مورد اشاره و در نهایت شاخص شود.تعریف می

تمرکز قانون در خصوص اهداف ابزارها یا اثرات رفتاری ابزارها در 
های شاخص ادامه شود. درها است، استخراج میفرآیندهای شرکت

گانه افزودگی ورودی، رویکردهای سه شده، با توجه بهشناسایی
شوند و مدل مفهومی مطالعه بر بندی میخروجی و رفتاری دسته
های ). از مجموع شاخص١شکل شود (مبنای آنها ارایه می

کرد تحقیق و توسعه و نیروی شده در این مدل، هزینهشناسایی
بنیان و حجم فروش و انسانی آن، تعداد محصوالت جدید دانش

حجم صادرات این محصوالت در این مطالعه مورد بررسی قرار 
  گیرد.می

  

ابزارهاي سياستي

همكاري با موسسات 
پژوهشي و ساير صنايع

افزايش در ظرفيت 
جذب 

رود، ادامه و شدت فعاليت  و
هاي تحقيق و توسعه

ري افزايش سرمايه گذا

انتقال فناوري /اكتساب
جديد

ليه توسعه نمونه او

تعداد محصول جديد 
دانش بنيان

حجم فروش 
محصوالت دانش بنيان

حجم صادرات 
محصوالت دانش بنيان

هزينه كرد تحقيق و 
توسعه

تعداد نيروي انساني 
تحقيق و توسعه

تعداد پتنت
معافيت مالياتي-
تسهيالت مالي -

فناوري
تسهيالت مالي -

تجاري سازي

  
  مطالعه مفهومی مدل) ۱ شکل

  

  هاابزار و روش
در مطالعه حاضر، اثربخشی ابزارهای سیاستی قانون حمایت از 

بنیان بر برخی از اهداف شناسایی و همچنین های دانششرکت
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بررسی اثرات متقابل ابزارها بر یکدیگر، با استفاده از روش طراحی 
طور آگاهانه در متغیرهای ها انجام شد. در این روش، بهآزمایش

شود تا از این طریق میزان تغییرات د تغییراتی داده میورودی فرآین
  .[20]حاصل در پاسخ (خروجی) فرآیند مشاهده و شناسایی شود

 در فیشر توسط ابتدا ۱۹۲۰ دهه اوایل در هاروش طراحی آزمایش
عنوان سپس به .[21]یافت توسعه انگلستان در کشاورزی ایستگاه

تکنیکی برای حل مسایل در حوزه مهندسی شیمی مورد استفاده قرار 
ای در بسیاری از صنایع طور گستردهبه ۱۹۷۰گرفت و از اواخر دهه 

 اصلی . هدف[22]کار گرفته شدمانند خودرو، هوافضا و الکترونیک به
 تعداد حداقل با اطالعات حداکثر آوردندستبه آزمایشی طراحی

 مانند آزمایشی هایمختلفی از طرح انواع .[23]آزمایشات است
از آنجایی که  .دارد وجود سطح پاسخ و عاملی طراحی ساده، طراحی

در این مطالعه، ارزیابی چند ابزار سیاستی (عامل) مورد نظر است، از 
ی عاملی به عنوان موثرین هاطرح. شودیمطرح عاملی استفاده 

عاملی از  طراحی. شوندیمیی محسوب هاشیآزماروش برای چنین 
 یک که است معنی به این و است هاترین نوع طراحی آزمایشمهم

 و راتاث اثبات برای مختلف، عوامل تغییر با همزمان طوربه سیستم
در یک طرح عاملی در هر  .گیردمی قرار مطالعه مورد آنها تعامالت

ی حاصل از سطوح هابیترکاجرای کامل با تکرار آزمایش، تمام 
. این طرح آزمایشگر را قادر شودیمی مورد نظر بررسی هاعامل
طور مجزا (اثرات اصلی) را به هاعاملتا اثرات هر یک از  سازدیم

  .[24]را ارزیابی کند هاعاملبررسی و وجود اثر متقابل بین 
های عاملی که در این مطالعه به دلیل های خاص طرحیکی از حالت

 kها مورد استفاده قرار گزفت، حالتی است که بودن عاملطحیدوس
 هستند پارامترهایی عوامل عامل دوسطحی وجود داشته باشد. این

 ره که هستند مقادیری سطوح، و موثرند آزمایشات بر نتیجه که
این سطوح شامل سطوح کم یا زیاد یک . باشد تواند داشتهمی عامل

عامل، به صورت کیفی در نظر گرفته عامل یا وجود یا عدم وجود یک 
در این مطالعه به دلیل وجود سه عامل که در دو سطح . [24]شودمی

 ۳۲ عاملی هستند، روش طراحی یک (دریافت) و صفر (عدم دریافت)
 خابانت پاسخ متغیرهای در آنها تعامالت و عوامل تاثیر بررسی برای
  .شد

  هاگردآوری و کیفیت داده
 ۲و  ۱های نوپای نوع دسته شرکت چهار به بنیانهای دانششرکت

 بندیدسته این که شوندمی تقسیم ۲و  ۱و تولیدی نوع 
های شرکتها است. این شرکت انواع مزایای کنندهمشخص
 %۵۰ از بیش که هستند هاییشرکت ،۱بنیان تولیدی نوع دانش

 بنیان آنهادانش محصول از مالیاتی اظهارنامه آخرین در درآمد آنها
 بر هعالو و رسیده تولید مرحله به باید هاشرکت این محصول. باشد
 یفناور  سطح از باید توسعه، و تحقیق بر مبتنی طراحی داشتن
 ات کند ایجاد را زیادی افزوده ارزش باشد و برخوردار باالیی بسیار

ه بشود. الزم  یک سطح بنیانفهرست کاال و خدمات دانشمشمول 
از مزایای  ۲و تولیدی نوع  ۲های نوپای نوع ذکر است که شرکت

 ۱های نوپای نوع معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود و شرکت

بنابراین با  .[25]ندارند درآمدی یا هستند و مالیاتی اظهارنامه فاقد
توجه به هدف مطالعه حاضر که ارزیابی اثرات مستقیم و متقابل 

ده بنیان تولیدکننهای دانشمالیاتی است، شرکت های مالی ومشوق
  شوند.عنوان جامعه آماری در نظر گرفته میبه ۱نوع 

 ۱۱۳، ۱۳۹۶فناوری تا پایان سال ها در حوزه زیستتعداد این شرکت
های مورد نیاز برای تحلیل، از اظهارنامه مالیاتی و شرکت است. داده

 هایصالحیت شرکتبانک اطالعاتی سامانه ارزیابی و تشخیص 
های بنیان استخراج شده است. بازه زمانی مورد مطالعه سالدانش
است و با درنظرگرفتن سال دریافت معافیت مالیاتی  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۳

و تسهیالت مالی، عملکرد شرکت از نظر شاخص های نیروی انسانی 
کرد تحقیق و توسعه، تعداد محصوالت جدید تحقیق و توسعه، هزینه

بنیان در بازه قبل نیان و فروش و صادرات محصوالت دانشبدانش
عنوان ها گردآوری و اختالف عملکرد بهو بعد از زمان دریافت مشوق

 های تحتهای کلی شرکتمتغیر پاسخ در نظر گرفته شد. ویژگی
شرح  ها بهارایه شده است و روش گردآوری داده ۱آزمایش در جدول 

	زیر است:
این مورد  قیق و توسعه (از محل فروش شرکت):کرد تحالف) هزینه

های های مهم و اثرگذار در عملکرد نوآورانه شرکتیکی از شاخص
های این کوچک و متوسط است. با توجه به عدم گردآوری داده

منظور ارزیابی اثر شاخص توسط مراجع مربوطه، در مطالعه حاضر به
کرد تحقیق و ههزین ۱ابزارهای سیاستی تحت آزمون، طبق رابطه 

از طریق محاسبه درصد فروش سال قبل شرکت  )iY(توسعه هر سال 
)۱‐iX( که این درصد بر مبنای تعداد محصوالت تولیدی با توجه نوع ،

، )۱c۲(اکتساب دانش فنی (مبتنی بر ایده و طراحی داخلی شرکت
انتقال فناوری به همراه اعمال تغییر اساسی در خط تولید یا کاال 

)۲c( ،مهندسی معکوس یک محصول بیرون شرکت )۳c تخمین زده (
ی قبل و بعد از هاسالطی  کردنهیهزخواهد شد. سپس تفاوت در 

  طبق معادله زیر برای هر شرکت محاسبه شد: هامشوقدریافت 
  
)۱(                                    ]/1001‐i)x3+c	2+	c1=	[(2ciY  
  

های این شاخص از اطالعاتی که داده ب) کارکنان تحقیق و توسعه:
ها از کارکنان فعال در بخش تحقیق و توسعه خود در توسط شرکت

ه، بنیان درج شدهای دانشسامانه ارزیابی و تعیین صالحیت شرکت
ها استخراج شده است. تعداد کارکنان تحقیق و توسعه این شرکت

 تفاوت تعدادها استخراج و های قبل و بعد از دریافت مشوقطی سال
  کارکنان تحقیق و توسعه برای هر شرکت محاسبه شد.

های این شاخص از داده بنیان:ج) تعداد محصوالت جدید دانش
عنوان اطالعاتی که از تعداد و مشخصات محصوالت تاییدشده به

های بنیان" در سامانه ارزیابی و تعیین صالحیت شرکت"دانش
است. تعداد محصوالت بنیان درج شده، استخراج شده دانش
ها قبل و بعد از دریافت بنیان جدید و مورد تایید این شرکتدانش
ها استخراج و تفاوت محصول هر شرکت محاسبه شد. با توجه مشوق

ان، بنیبه تمایز نوع اکتساب دانش فنی هر یک از محصوالت دانش
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صورت "انتقال فناوری به همراه  برای نوع اکتساب دانش فنی به
ال تغییر اساسی در خط تولید یا کاال" و "مهندسی معکوس یک اعم

محصول بیرون شرکت" با توجه به اکتساب دانش فنی از بیرون 
و برای اکتساب "مبتنی بر ایده و طراحی داخلی  ۲/۱شرکت، ضریب 
  در نظر گرفته شد. ۱شرکت" ضریب 

منظور به بنیان:د) حجم فروش و صادرات محصوالت دانش
بنیان از معافیت مالیاتی فروش های دانششرکت برخورداری

محصوالت آنها، اطالعات فروش این محصوالت ساالنه توسط این 
شود. ها در قالب اظهارنامه مالیاتی در سامانه ارسال میشرکت
های میزان فروش داخلی و خارجی از اظهارنامه مالیاتی داده
ان فروش بنیان استخراج شده است. سپس میز های دانششرکت

های قبل و بعد از دریافت ها طی سالداخلی و خارجی این شرکت
  ها استخراج و تفاوت فروش برای هر شرکت محاسبه شد.مشوق

  هاروش تحلیل داده
های طراحی در نظر عنوان عاملسه ابزار سیاستی تحت بررسی به

) که سطح صفر به معنی ۲شد (جدول گرفته شد و سطوح آن تعریف 
  به معنی دریافت/اعمال ابزار است. ۱اعمال/دریافت ابزار و سطح عدم 

 استفاده شد که ماتریس طرح ۳۲ها از طرح عاملی برای تحلیل داده
  ارایه شده است. ۳در جدول 

  
  آزمون تحت هایشرکت ویژگی )۱ جدول
  ١بنیان تولیدکننده نوع شرکت دانش  های تحت آزمایششرکت

  فناوریزیستحوزه   زمینه فعالیت شرکت
  ١٣١  ١٣٩٦ها تا سال تعداد شرکت

تا  ١٣٩٣های میانگین فروش طی سال
  (لایر) ١٣٩٦

١٧، ٣٤٤، ٦٧٨، ٢٨٣  

نیروی انسانی طی  میانگین تعداد
  ١٣٩٦تا  ١٣٩٣های سال

١٣٫١٤  

ها تا میانگین مدت فعالیت شرکت
  (سال) ١٣٩٧ابتدای سال 

٦٤/٦  

  
  آن سطوح و هاعامل )۲جدول 
  سطح باال  هاعامل  هاعامل

  ١  صفر  معافیت مالیاتی
  ١  صفر  تسهیالت مالی فناوری
  ١  صفر  سازیتسهیالت مالی تجاری

  

  طرح ماتریس )۳ جدول
  ترکیب تیماری	(A)معافیت مالیاتی   (B)تسهیالت فناوری   (C)سازی تسهیالت تجاری  ویژگی گروه  نام گروه

١  
ها را دریافت کدام از مشوقهایی که هیچشرکت
  اند.نکرده

  ١  صفر  صفر  صفر

٢  
هایی که فقط معافیت مالیاتی دریافت شرکت
  اند.کرده

	a  ١  صفر  صفر

٣  
فقط تسهیالت مالی فناوری هایی که شرکت

  اند.دریافت کرده
  b  صفر  ١  صفر

٤  
را  سازیهایی که فقط تسهیالت مالی تجاریشرکت

  انددریافت کرده
  c  صفر  صفر  ١

٥	
هایی که معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی شرکت

  اند.فناوری دریافت کرده
  ab  ١  ١  صفر

٦	
هایی که معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی شرکت
  اند.سازی دریافت کردهتجاری

  bc  ١  صفر  ١

٧	
هایی که تسهیالت مالی فناوری و تسهیالت شرکت

  اند.سازی دریافت کردهمالی تجاری
  ac  صفر  ١  ١

٨	
هایی که معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی شرکت

سازی را دریافت فناوری و تسهیالت مالی تجاری
  اند.کرده

١  ١  ١  abc  

  
، تسهیالت مالی فناوری (A)با درنظرگرفتن عامل معافیت مالیاتی 

(B) سازی و تسهیالت مالی تجاری(C)  مدل اثرات در این مطالعه
  بندی شد:فرمول ۲صورت معادله به 

  
)۲(  

ijkl
+ε

ikj
+(abc)

jk
+(bc)

ik
+(ac)
ij

+(ab)
k

+c
j

+b
i

=µ+a
ijkl
Y

  

  

k,j,I=1,	2	
  

 و A ،B ،Cهای به ترتیب اثرات عامل ia،jb،kcدر رابطه فوق 
ijk(abc) ،jk(bc) ،ik(ac) ،ij(ab) ها، اثرات متقابل بین عاملY 

 و میانگین جامعهاثر  μمتغیر پاسخ، 
ijkl
ε دهد.را نشان می خطا	

سنگ از ی همهاگروهاجرای آزمایش، الزم است تا  منظوربه
آزمایش باید به  ).۳ایجاد شوند (جدول  انیبندانشی هاشرکت
شود که مانع حضور متغیرهای  یدهو سازمان یز یربرنامهنحوی 

 دارخدشهزیرا این متغیرها نتایج آزمایش را  باشد، گراخاللمزاحم و 
،مزاحم متغیرهای و عوامل دخالت از جلوگیری برای .کنندیم
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 هایویژگیمشابه که از صفات و  هایگروهیعنی  ،برابر یهاجفت
البته در این مطالعه با  .شوندمی، انتخاب هستند یکسان برخوردار

" و نوع فعالیت یکسان ۱بنیان تولیدی نوع توجه به نوع بنگاه "دانش
های تحت آزمایش تا حد زیادی شبیه به هم فناوری"، شرکت"زیست

از نظر  های تحت آزمایشکه گروهحال در صورتی هستند. با این 
یره و غمدت زمان فعالیت شرکت، تعداد نیروی انسانی عواملی مثل 

داشته باشند و قابل مقایسه با یکدیگر  زیادی با هم اختالفات
منظور کاهش آثار ناخواسته و کنترل متغیرهای کیفی و ، بهنباشند

شده انتخاب هایشرکتدر آن شود که سازی انجام میهمتامزاحم، 
منظور شوند. در برخی موارد بهمیاز نظر متغیر ناخواسته همگن 

تحت هاى ها در گروهآزمودنى سعی شد تا کردن مواردتراز هممعادل و 
از لحاظ ا هکه میانگین و واریانس گروهقرار بگیرند اى گونه، بهبررسی

  .دنتا حد امکان برابر باشسایر متغیرها 
کاهش خطاهای ناشی از نابرابری صفات  منظوربه از سویی دیگر

انجام  ای زیادیهبا تعداد نمونه هاآزمایش، هاجفتو  هاآزمودنی
  .شودحاصل می تریواقعیو  تردقیقنتایج  شد که مطمئناً 

ه ها کمنظور بررسی اعتبار و کفایت مدل تحت آزمون، باقیماندهبه
 شده متغیر پاسخشده و برازشبراساس اختالف بین مقادیر مشاهده

فرض  k۲گیرند. در تحلیل طراحی هستند، مورد تحلیل قرار می
صورت نرمال و مستقل با واریانس یکسان  ها بهیماندهشود که باقمی

های فرضیهاند. در نهایت در سطح هر عامل یا تیمار توزیع شده
 18	Minitabافزار نرمدر  )k۲طرح عاملی کامل ( تحقیق از طریق

  آزمون شدند.
  

  هایافته

  کرد تحقیق و توسعه (از محل فروش شرکت)هزینه
دریافت  که دهدمی نشان ۴ جدول در شاخص این نتایج تحلیل

تسهیالت مالی فناوری و دریافت همزمان سه ابزار تسهیالت مالی 
سازی و معافیت مالیاتی به ترتیب بر تغییر در فناوری و تجاری

 فناوریبنیان زیستهای دانشکرد تحقیق و توسعه شرکتهزینه
طح ) و سایر اثرات اصلی و متقابل در س>۰۵/۰pاثرگذار هستند (

ضرایب اثرات ابزارهای  ، صفر هستند و معنادار نیستند.%۵معناداری 
دهد که ابزارهای سیاستی تسهیالت مالی تحت بررسی نشان می

سازی، اثر متقابل تسهیالت مالی فناوری و معافیت مالیاتی تجاری
تایی ابزارها دارای اثرات مثبت و بقیه ابزارها بر و اثر متقابل سه

حال یق و توسعه دارای تاثیرات منفی هستند. با این کرد تحقهزینه
. با دار استتایی معنیبین این اثرات مثبت، فقط اثر متقابل سه

آن  داریسازی و معنیبودن اثر تسهیالت مالی تجاریتوجه به منفی
کرد تحقیق و توسعه، با دریافت این تسهیالت، میزان بر هزینه
  یابد.میکرد تحقیق و توسعه کاهش هزینه
ودن بمنظور بررسی اعتبار و کفایت مدل تحت آزمون، آزمون نرمالبه

ساز ربع اول شود. در این آزمون، خط وسط نیمها انجام میباقیمانده
ها در مقادیر مورد انتظار توزیع نرمال است و نقاط آبی باقیمانده

ها باقیماندهبودن کننده نرمالبودن به این خط، بیانصورت نزدیک
شود و نقاط ها تایید میبودن داده، نرمال۱است. با توجه به نمودار 

قرار دارند.  ساز ربع اولشده در امتداد خط راست در وسط نیمرسم
شدن واریانس کننده زیادشدن و کمروند خاصی که بیان ۲در نمودار 

ه تبودن واریانس پذیرفشود، بنابراین فرض ثابتباشد، دیده نمی
ها نسبت به ترتیب زمان بودن پراکنش باقیماندهشود. مستقلمی
ها است. در ها، برای بررسی استقالل بین باقیماندهآوری دادهجمع

بودن در این نشدن هر گونه روندی مانند سینوسیصورت مشاهده
روند خاصی  ۳شود. در نمودار نمودار فرض مورد نظر نیز پذیرفته می

شود. ها را رد کرد، دیده نمیفرض استقالل باقیماندهکه بتوان با آن 
  شده مورد تایید است.بنابراین کفایت مدل انتخاب

  
  توسعه و تحقیق کردهزینه شاخص واریانس آنالیز )۴ جدول

DF	 Adj	SS  Adj	MS	 effect	 F‐Value	 P‐Value	 	منبع
٧	 ٢٤٢٥٢/١E٧٧٥٠٣/١  +١٩E+١٨	 	 ٩٢/٤	 ٠٠٠/٠	   مدل
٣	 ٠٧٠٢٢/١E+١٩	 ٥٦٧٤١/٣E+١٨	 	 ٨٨/٩	 ٠٠٠/٠	   اثر خطی
١	 ٣٦١٢١/٧E+١٧	 ٣٦١٢١/٧E+١٧	 ٢٩٠٢٠٣٤٢١-	 ٠٤/٢	 ١٥٧/٠	   معافیت مالیاتی
١	 ٦٠٥٦١/٦E+١٨	 ٦٠٥٦١/٦E+١٨	 ٨٦٩٣٢٩٤٨٦-	 ٢٩/١٨	 ٠٠٠/٠	   تسهیالت فناوری
١	 ٩٦٩٧٤/١E+١٧	 ٩٦٩٧٤/١E+١٧	 ١٥٠١١٨٠٩٧	 ٥٥/٠	 ٤٦٢/٠	   سازیتجاریتسهیالت 
٣	 ٠٧٣٢٤/٤E+١٨	 ٣٥٧٧٥/١E+١٨	 	 ٧٦/٣	 ٠١٤/٠	   اثر متقابل درجه دوم
١	 ٧٩٦٠٤/٩E+١٧	 ٧٩٦٠٤/٩E+١٧	 ٣٣٤٧٧٥٢٨٢	 ٧١/٢	 ١٠٣/٠	   تسهیالت فناوری ،معافیت مالیاتی

١	 ٤٠٧٥٦/٩E+١٧	 ٤٠٧٥٦/٩E+١٧	 ٣٢٨٠٧٠٠٣٩-	 ٦١/٢	 ١١٠/٠	 تسهیالت  ،معافیت مالیاتی
  سازیتجاری

١	 ٣٤٢٣٩/١E+١٨	 ٣٤٢٣٩/١E+١٨	 ٣٩١٨٩٢٦٤١-	 ٧٢/٣	 ٠٥٧/٠	 تسهیالت  ،تسهیالت فناوری
  سازیتجاری

١	 ٥٥٦٢٨/١E+١٨	 ٥٥٦٢٨/١E+١٨	 	 ٣١/٤	 ٠٤١/٠	   اثر متقابل درجه سوم

١	 ٥٥٦٢٨/١E+١٨	 ٥٥٦٢٨/١E+١٨	 ٤٢١٩٦٠٥٥٢	 ٣١/٤	 ٠٤١/٠	  ،تسهیالت فناوری ،معافیت مالیاتی
  سازیتسهیالت تجاری

٨٠	 ٨٨٨٩٩/٢E+١٩	 ٦١١٢٤/٣E+١٧	 	 	 	 	خطا
٨٧	 ١٣١٥١/٤E+١٩	 	 	 	 	 	کل
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  هاباقیمانده نرمال احتمال نمودار )١نمودار 

  

  
  شدهبرازش مقادیر حسب بر هاباقیمانده پراکنش نمودار )٢نمودار 

  
  مشاهدات ترتیب حسب بر هاباقیمانده نمودار )۳نمودار 

  
  کارکنان تحقیق و توسعه

نشان  ۵نتایج شاخص کارکنان تحقیق و توسعه در جدول تحلیل 
سازی و تسهیالت مالی دهد که ارایه تسهیالت مالی تجاریمی

 سازی بهفناوری و دریافت همزمان تسهیالت مالی فناوری و تجاری
ترتیب بر تعداد نیروی انسانی تحقیق و توسعه موثر شناخته شده و 

بودن ضرایب اثرات این مثبت). با توجه به >۰۵/۰pدار است (معنی
هایی که تسهیالت مالی فناوری یا توان گفت شرکتها میعامل

زمان دریافت صورت همسازی یا هر دو را به تسهیالت مالی تجاری
	اند.اند در تعداد کارکنان تحقیق و توسعه خود افزایش داشتهکرده

بودن نرمالها، مدل از لحاظ آزمون با توجه به تحلیل باقیمانده
) ۶) و تساوی واریانس (نمودار ۵بودن (نمودار )، مستقل۴(نمودار 

شده از کفایت الزم برخوردار بررسی و مشخص شد که مدل انتخاب
  است.

  
	توسعه و تحقیق کارکنان شاخص واریانس آنالیز )۵ جدول

DF	 Adj	SS	 Adj	MS	 effect	 F‐Value	 P‐Value	  منبع
٧	 ٥٥٨/١١٥ 	 ٥٠٨٣/١٦ 	 	 ٤٨/٧ 	 ٠٠٠/٠ 	  مدل
٣	 ٤٦٤/٨٤ 	 ١٥٤٦/٢٨ 	 	 ٧٥/١٢ 	 ٠٠٠/٠ 	  اثر خطی
١	 ٧٦٣/٠ 	 ٧٦٣٠/٠ 	 ٢٢٩/٠- 	 ٣٥/٠ 	 ٥٥٨/٠ 	  معافیت مالیاتی
١	 ٠٦٣/٢٧ 	 ٠٦٣٢/٢٧ 	 ٣٦٦/١ 	 ٢٦/١٢ 	 ٠٠١/٠ 	  تسهیالت فناوری
١	 ٨٧٣/٤٧ 	 ٨٧٢٨/٤٧ 	 ٨١٧/١ 	 ٦٨/٢١ 	 ٠٠٠/٠ 	 سازیتسهیالت تجاری  
٣	 ٨٥٧/٣٠ 	 ٢٨٥٦/١٠ 	 	 ٦٦/٤ 	 ٠٠٤/٠ 	  اثر متقابل درجه دوم

١	 ٠٤٦/٠ 	 ٠٤٦١/٠ 	 ٠٥٦/٠ 	 ٠٢/٠ 	 ٨٨٥/٠ 	
تسهیالت ، معافیت مالیاتی

 فناوری

١	 ١١٩/٠ 	 ١١٨٧/٠ 	 ٠٩٠/٠ 	 ٠٥/٠ 	 ٨١٧/٠ 	
تسهیالت ، معافیت مالیاتی

سازیتجاری  

١	 ٦٠٤/٢٥ 	 ٦٠٣٨/٢٥ 	 ٣٢٩/١ 	 ٦٠/١١ 	 ٠٠١/٠ 	
تسهیالت  تسهیالت فناوری

ی،ساز تجاری  
١	 ٣٤٧/١ 	 ٣٤٧٢/١ 	 	 ٦١/٠ 	 ٤٣٦/٠ 	  اثر متقابل درجه سوم

١	 ٣٤٧/١ 	 ٣٤٧٢/١ 	 ٣٠٥/٠ 	 ٦١/٠ 	 ٤٣٦/٠ 	
تسهیالت فناوری، معالیت 
سازیمالیاتی، تسهیالت تجاری  

١٠٥	 ٨٠٤/٢٣١ 	 ٢٠٧٧/٢ 	 	 	 	  خطا
١١٢	 ٣٦٣/٣٤٧ 	 	 	 	 	  کل
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  هاباقیمانده نرمال احتمال نمودار )۴نمودار 

  

  
  مشاهدات ترتیب حسب بر هاباقیمانده نمودار )۵نمودار 

  
  شدهبرازش مقادیر حسب بر هاباقیمانده پراکنش نمودار )۶نمودار 

  

جدید (نوآوری در محصول در سطح  انیبندانشتعداد محصول 
  شرکت)

معافیت مالیاتی و  دهد که دریافتنتایج نشان می ۶در جدول 
سازی به ترتیب بر تعداد محصوالت جدید تسهیالت مالی تجاری

). البته با توجه به >۰۵/۰pدار است(موثر شناخته شده و معنی
ها، این اثر منفی است و با دریافت آنها تعداد ضرایب منفی این عامل
فناوری کاهش های زیستبنیان در شرکتمحصوالت جدید دانش

	یابد.می
بودن ها از لحاظ نرمالبرای بررسی کفایت مدل، آزمون باقیمانده

بودن ) و مستقل۸ها (نمودار )، تساوی واریانس باقیمانده۷(نمودار 
  ) بررسی و اعتبار مدل تایید شد.۹(نمودار 

  
	جدید بنیاندانش محصوالت تعداد شاخص واریانس آنالیز )۶ جدول

DF	 Adj	SS	 Adj	MS	 effect	 F‐Value	 P‐Value	  منبع
٧	 ٠٩٠/١٤٧ 	 ٠١٢٨/٢١ 	 	 ٥٨/٧ 	 ٠٠٠/٠ 	  مدل
٣	 ٢٢٢/١١١ 	 ٠٧٤٠/٣٧ 	 	 ٣٧/١٣ 	 ٠٠٠/٠ 	  اثر خطی
١	 ٣٢٠/٢٤ 	 ٣٢٠٢/٢٤ 	 ٦٢٣/١- 	 ٧٧/٨ 	 ٠٠٤/٠ 	  معافیت مالیاتی
١	 ٦٠٢/٣ 	 ٦٠١٧/٣ 	 ٦٢٥/٠- 	 ٣٠/١ 	 ٢٥٨/٠ 	  تسهیالت فناوری
١	 ٩٢٨/٢١ 	 ٩٢٨٤/٢١ 	 ٥٤١/١- 	 ٩١/٧ 	 ٠٠٦/٠ 	 سازیتسهیالت تجاری  

٣	 ٩٨٠/٧ 	 ٦٦٠٠/٢ 	 	 ٩٦/٠ 	 ٤١٦/٠ 	  اثر متقابل درجه دوم
١	 ٠٣٧/٥ 	 ٠٣٦٧/٥ 	 ٧٣٩/٠- 	 ٨٢/١ 	 ١٨١/٠ 	 ،تسهیالت فناوری معافیت مالیاتی  

١	 ٢٩٢/٠ 	 ٢٩٢٤/٠ 	 ١٧٨/٠ 	 ١١/٠ 	 ٧٤٦/٠ 	 سازی، معافیت مالیاتیتسهیالت تجاری  

١	 ٤١٨/٠ 	 ٤١٧٨/٠ 	 ٢١٣/٠ 	 ١٥/٠ 	 ٦٩٩/٠ 	 سازی، تسهیالت فناوریتجاریتسهیالت   

١	 ٩٨٦/٠ 	 ٩٨٥٧/٠ 	 	 ٣٦/٠ 	 ٥٥٣/٠ 	  اثر متقابل درجه سوم
١	 ٩٨٦/٠ 	 ٩٨٥٧/٠ 	 ٣٢٧/٠ 	 ٣٦/٠ 	 ٥٥٣/٠ 	 سازیتسهیالت فناوری، معالیت مالیاتی، تسهیالت تجاری  

٨٥	 ٧٢٢/٢٣٥ 	 ٧٧٣٢/٢ 	 	 	 	  خطا

٩٢	 ٨١٢/٣٨٢ 	 	 	 	 	  کل

  

  
  هاباقیمانده نرمال احتمال نمودار )۷نمودار 

  
  شدهبرازش مقادیر حسب بر هاباقیمانده پراکنش نمودار )۸نمودار 
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  مشاهدات ترتیب حسب بر هاباقیمانده نمودار )۹نمودار 

  

  انیبندانشحجم فروش محصوالت 
کدام از دهد که هیچمینشان  ۷نتایج آنالیز واریانس در جدول 

ابزارهای سیاستی تحت آزمون بر حجم فروش اثرگذار نیستند 
)۰۵/۰p> همچنین اثر مستقیم معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی .(

سازی و اثر متقابل بین تسهیالت مالی فناوری و فناوری و تجاری
ها مثبت هستند که با تایی عاملسازی و اثر متقابل سهتجاری

تواند ها حجم فروش میاین ترکیب سیاستی توسط شرکتدریافت 
افزایش یابد. البته با توجه به نتایج آزمون، این اثرات بر حجم فروش 

  چندان قابل توجه نیستند.
بودن ها، مدل از لحاظ آزمون نرمالبا توجه به تحلیل باقیمانده

) ۱۲ ) و تساوی واریانس (نمودار۱۱بودن (نمودار )، مستقل۱۰(نمودار 
  بررسی و مشخص شد که از کفایت الزم برخوردار است.

  
  فروش حجم واریانس آنالیز )۷ جدول

DF	 Adj	SS	 Adj	MS	 effect	 F‐Value	 P‐Value	  منبع
٧	 ٥٤٧٤٥/٢ E+٢٠	 ٦٣٩٢٢/٣ E+١٩	 	 ٢٦/٣ 	 ٠٠٤/٠ 	  مدل
٣	 ٧٤٩٥٤/٤ E+١٩	 ٥٨٣١٨/١ E+١٩	 	 ٤٢/١ 	 ٢٤٤/٠ 	 خطیاثر   

١	 ٦٨٥٢٨/١ E+١٤	 ٦٨٥٢٨/١ E+١٤	 ٠٠/٠ ٥١٦٩٤٨٣ 	 ٩٩٧/٠ 	  معافیت مالیاتی
١	 ١٧٨٣٢/٣ E+١٧	 ١٧٨٣٢/٣ E+١٧	 ٠٣/٠ ٢٢٤٤٩٦٨٣٨ 	 ٨٦٦/٠ 	  تسهیالت فناوری
١	 ٦٣٠٧٦/٢ E+١٩	 ٦٣٠٧٦/٢ E+١٩	 ٣٦/٢ ٢٠٤٢٤٥٢٣٨٠ 	 ١٢٩/٠ 	 سازیتسهیالت تجاری  

٣	 ٤٩٩٥٩/٦ E+١٩	 ١٦٦٥٣/٢ E+١٩	  ٩٤/١ 	 ١٣٠/٠ 	  اثر متقابل درجه دوم

١	 ٤٣٢٥٤/٣ E+١٩	 ٤٣٢٥٤/٣ E+١٩	 ٢٣٣٣٠٢٣٢٢٤-  ٠٧/٣ 	 ٠٨٤/٠ 	
تسهیالت فناوری، معافیت 

 مالیاتی

١	 ٥٩١٤٥/٣ E+١٨	 ٥٩١٤٥/٣ E+١٨	 ٧٥٤٦٠٧٢٥-  ٣٢/٠ 	 ٥٧٢/٠ 	
سازی، معافیت تسهیالت تجاری

 مالیاتی

١	 ٣٩١٨٨/١ E+١٦	 ٣٩١٨٨/١ E+١٦	 ٠٠/٠ ٤٦٩٧٩٨٧٨ 	 ٩٧٢/٠ 	
سازی، تسهیالت تجاری
 تسهیالت فناوری

١	 ٧٧٩٦٩/٧ E+١٨	 ٧٧٩٦٩/٧ E+١٨	  ٧٠/٠ 	 ٤٠٧/٠ 	  اثر متقابل درجه سوم

١	 ٧٧٩٦٩/٧ E+١٨	 ٧٧٩٦٩/٧ E+١٨	 ٧٠/٠ ١١١٠٦٨٩١٤٠ 	 ٤٠٧/٠ 	
تسهیالت فناوری، معافیت 
سازیمالیاتی، تسهیالت تجاری  

٧٥	 ٣٧٦٣٧/٨ E+٢٠	 ١١٦٨٥/١ E+١٩	  	 	  خطا

٨٢	 ٠٩٢٣٨/١ E+٢١	 	 	 	 	  کل

  

  
  هاباقیمانده نرمال احتمال نمودار )١٠نمودار 

  

  
  مشاهدات ترتیب حسب بر هاباقیمانده نمودار )١١نمودار 
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   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                                 فناوری دانشگاه تربیت مدرسزیست

  
  شدهبرازش مقادیر حسب بر هاباقیمانده پراکنش نمودار )١٢نمودار 

  
  انیبندانشحجم صادرات محصوالت 
یدی در تول انیبندانشی هاشرکتشده، اکثر با توجه به بررسی انجام

هستند و  سیساتفناوری، دارای ابعاد کوچک و تازهحوزه زیست
شرایط و توانمندی الزم برای صادرات ندارند. با درنظرگرفتن  اصوالً 
جامعه آماری برای این آزمون، در مدل تحلیل این  هاشرکتکلیه 

شاخص، تعداد زیادی شرکت با میزان صادرات صفر وجود دارد که 

 منظوربهدار نخواهد شد. بنابراین مدل انتخابی معنی تینها در
یی مورد آزمون قرار گرفتند که میانگین فروش هاشرکتاصالح مدل، 

از میانگین فروش  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۳ی هاسالطی  آنهایا نیروی انسانی 
نیروی  و ۱۷، ۳۴۴، ۶۷۸، ۲۸۳ی یعنی فناور ستیزی هاشرکتکل 

  بیشتر باشند. ١٣٫١٤ انسانی
شرکت شناسایی شدند و مورد آزمون  ۱۹پس از انجام موارد فوق، 

ی هانیانگیماز  ترنییپای هاشرکتدر  باً یتقر قرار گرفتند.
  وجود نداشت.ی اصادرکننده، شرکت شدهدرنظرگرفته

کدام از دهد که هیچنشان می ۸نتایج آنالیز واریانس در جدول 
شده از ابزارهای سیاستی بر حجم صادرات موثر های ارایهترکیب

بودن اثرات برای ابزار ). با توجه به مثبت<۰۵/۰pشود(شناخته نمی
ا سازی و اثر متقابل آنها، بمعافیت مالیاتی و تسهیالت مالی تجاری

ته تواند افزایش داشافت این ترکیب سیاستی، حجم صادرات میدری
باشد. اگرچه تاثیر این ابزارها در صادرات چندان مهم و قابل توجه 

	نیستند.
بودن ها، مدل از لحاظ آزمون نرمالبا توجه به تحلیل باقیمانده

) و تساوی واریانس (نمودار ۱۴بودن (نمودار )، مستقل۱۳(نمودار 
شده از کفایت الزم مشخص شد که مدل انتخاب ) بررسی و۱۵

  برخوردار است.
  

  صادرات حجم واریانس آنالیز )۸ جدول

DF	 Adj	SS	 Adj	MS	 effect	 F‐Value	 P‐Value	  منبع
٤	 ٠٠٩٠٥/٣ E+٢١	 ٥٢٢٦٢/٧ E+٢٠	 	 ١٨/٣ 	 ٠٤٧/٠ 	  مدل
٣	 ٩٣٣٤٢/١ E+٢١	 ٤٤٤٧٤/٦ E+٢٠	 	 ٧٢/٢ 	 ٠٨٤/٠ 	  اثر خطی
١	 ٦٧٣١٣/١ E+٢٠	 ٦٧٣١٣/١ E+٢٠	 ٦٧٦١٠٨٢٤٦٤	 ٧١/٠ 	 ٤١٥/٠ 	  معافیت مالیاتی
١	 ٤٨٤٦١/٩ E+٢٠	 ٤٨٤٦١/٩ E+٢٠	 ٢٩٢٣٥/٣- E+١٠	 ٠٠/٤ 	 ٠٦٥/٠ 	  تسهیالت فناوری
١	 ٧٧٣١٨/٨ E+٢٠	 ٧٧٣١٨/٨ E+٢٠	 ١٥٤٨٢١١٣٤٢٧	 ٧٠/٣ 	 ٠٧٥/٠ 	 سازیتسهیالت تجاری  

١	 ٩٦٤٥٥/٥ E+٢٠	 ٩٦٤٥٥/٥ E+٢٠	 	 ٥٢/٢ 	 ١٣٥/٠ 	 متقابل درجه دوماثر   

١	 ٩٦٤٥٥/٥ E+٢٠	 ٩٦٤٥٥/٥ E+٢٠	 ١٢٧٦٥٥٨١٥٥٤	 ٥٢/٢ 	 ١٣٥/٠ 	
، سازیتسهیالت تجاری
 معافیت مالیاتی

١٤	 ٣١٦٥٤/٣ E+٢١	 ٣٦٨٩٦/٢ E+٢٠	 	 	 	  خطا

١٨	 ٣٢٥٥٨/٦ E+٢١	 	 	 	 	  کل

  

  
  هاباقیمانده نرمال احتمال نمودار )١٣نمودار 

  

 
  شدهبرازش مقادیر حسب بر هاباقیمانده پراکنش نمودار )١٤نمودار 
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 ۶۹۳ یفناور ستیز انیبندانش یهااز شرکت یدولت یهاتیحما یاثربخش یابیارزـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Modares Journal of Biotechnology                                                                                                                                             Volume 10, Issue 4, Fall 2019 

  
  مشاهدات ترتیب حسب بر هاباقیمانده نمودار )١٥نمودار 

  

  بحث
 توسعه و همکاری مطالعات تجربی زیادی در کشورهای عضو سازمان

دهد که عملکرد سال گذشته نشان می ۱۵طی  (OECD) اقتصادی
های مناسب در اقتصادی یک کشور به ظرفیت آن در ارایه مشوق

ها را ها عملکرد بنگاهبخش خصوصی وابسته است و این مشوق
های . به این منظور مشوق[26]بخشندتوجهی بهبود میطور قابلبه

ت ا برای حمایمالی و مالیاتی دو ابزار سیاستی مهم در اکثر کشوره
اند. هدف شدههای کوچک، متوسط و نوآور در نظر گرفته از بنگاه

شتر در گذاری بیها به سرمایهاصلی این ابزار سیاستی تشویق بنگاه
وری تواند منجر به نوآوری بیشتر، بهرهتحقیق و توسعه است که می

  .[12]و رشد اقتصادی شود
  اثر افزودگی ورودی

در مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی ابزارهای سیاستی در رویکرد 
کرد تحقیق و توسعه" و افزودگی ورودی، در قالب دو شاخص "هزینه

"نیروی انسانی تحقیق و توسعه" انجام شده است. نتایج این بررسی، 
عدم اثرگذاری مستقیم ارایه معافیت مالیاتی بر دهنده نشان
نیان بهای دانشتحقیق و توسعه شرکتکرد و نیروی انسانی هزینه
  فناوری است.زیست

عنوان یک ابزار سیاستی ابزار مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه، به
ط طور گسترده توسبرای حمایت از تحقیق و توسعه کسب و کار، به

شود. منطق اصلی این ابزار جبران کشورها استفاده می
درنتیجه سرریز  های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی،محدودیت
های مالیاتی امری متداول در استفاده از مشوق .[13]دانش است

سراسر جهان و طی بیست سال گذشته ابزار سیاستی محبوبی در 
در اغلب مطالعات تجربی اثرگذاری  کشورهای پیشرفته بوده است.

کرد تحقیق و توسعه در مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه بر هزینه
تایید قرار گرفته است، اما میزان این اثرات مثبت مدت مورد کوتاه

متفاوت بوده و به کشور تحت مطالعه، زمان  در افزودگی ورودی،
ته شده وابسکارگرفتههای اقتصادسنجی بهشده و روشدرنظرگرفته

ها افزودگی ورودی معموالً با گذشت زمان در شرکت اثر .[13]است
د در توانخصوصی، تنها می یابد و اثر جایگزینی در بخشکاهش می

های بزرگ های کوچک اجتناب شود. در حالی که برای بنگاهبنگاه

های مالیاتی متمایز شود و الزم است مشوقاثر میاین ابزار بی
	.[27]دیگری طراحی شوند

های عدم اثربخشی ابزار معافیت مالیاتی بر افزودگی ورودی شرکت
توان در ایر مطالعات را میفناوری و تفاوت نتایج آن با سزیست

های تمایز نحوه ارایه این مشوق در قانون حمایت از شرکت
گیری آن بر معافیت مالیاتی براساس میزان بنیان که جهتدانش

های رایج مالیاتی سایر کشورها که "فروش"، نسبت به معافیت
  متمرکز بر "تحقیق و توسعه" است، دانست.

کرد سازی در هزینهاوری و تجاریارزیابی اثر تسهیالت مالی فن
دهنده عدم تاثیر و حتی تحقیق و توسعه در این مطالعه، نشان

یه حال، اراجایگزینی) است. با این  ها (اثرکرد شرکتکاهش در هزینه
سازی، در افزایش تعداد نیروی این تسهیالت فناوری و تجاری
. فناوری اثرگذار بوده استهای زیستانسانی تحقیق و توسعه شرکت

های مستقیم مالی بر افزودگی ورودی، در خصوص اثر مشوق
 ندهدهشده، نشانانجام مطالعه ۷۴ از کوئودو -گارسیاوبندی جمع

 خصوصی دولتی و بخش مالی تامین یعنی( مورد ۳۸ موثربودن در
 اثربودن دربی مورد و ۱۷ ، وجود اثر جایگزینی در)دهدمی افزایش را

گیری کلی تحلیل ارایه نتیجه  .[28]بوده است مطالعه ۱۹ نتایج در
مطالعات تجربی در خصوص اثرات افزودگی ورودی تسهیالت 

در سطح  مطالعاتدر  که رسدمی نظر مستقیم دشوار است، اما به
 هدر حالی ک. افزودگی نسبتاً بیشتری وجود دارشته باشد کالن،
 در که تر،کوچک هایشرکت دارد و وجود نیز آن مخالف هاینمونه
 تند،هس پیشرفته کمتر مناطق از و کم نسبتاً  با فناوری ایهبخش
  .[29]دارند ورودی افزودگی بیشتری به ارایه تمایل

رسد این فرضیه که نظر می بهبا توجه به نتایج این مطالعه، 
ممکن است صرف استخدام و حقوق باالتر برای شده تسهیالت ارایه

جدید تحقیق و توسعه های جای فعالیت مهندسان و دانشمندان به
فناوری با دریافت های زیستشود، تقویت شده است و در شرکت

کرد تحقیق و توسعه کاهش و در عوض نیروی تسهیالت مالی هزینه
 ری توسطگیانسانی تحقیق و توسعه افزایش یافته است. این نتیجه

 اقعیتو این مرسوم ادبیات که شده است استدالل بررسی و گولسبی
 هب مربوط بخش خصوصی توسعه و تحقیق هایهزینه بیشتر که

 است را توسعه و تحقیق کارکنان برای دستمزد و حقوق پرداخت
 هاییارانه از مهم بخش یک از هاشرکت درنتیجه .[30]گیردمی نادیده
تعداد محققان و  افزایش منظوربه برای بخش خصوصی عمومی

 افزایش جایبه توسعه و موجود در تحقیق کارکنان سطح دستمزد
  جدول .کنندتوسعه استفاده می و فعالیت تحقیق

  اثر افزودگی خروجی
بررسی اثربخشی معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی فناوری و 

های "محصول سازی روی افزودگی خروجی در قالب شاخصتجاری
دهنده عدم اثربخشی بنیان"، "فروش" و "صادرات"، نشانجدید دانش

بنیان های دانشسیاستی بر خروجی شرکتاین ابزارهای 
  فناوری است.زیست
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 میزان بر توسعه و تحقیق مالیاتی هایمشوق اثرات بررسی در
 احتمال در مثبت اثرات ها،بنگاه عملکرد و نوآوری در موفقیت
 است. داشته وجود بنگاه در جدید فرآیندهای و محصوالت معرفی
 ابلق طوربه هانوآوری این در تازگی میزان به مربوط هاییافته اگرچه
 که ندارد وجود روشنی شواهد حال عین در. است متفاوت توجهی

 رسای یا وریبهره توسعه، و تحقیق مالیاتی مشوق طریق از صرفاً 
 شانن نتیجه این. است یافته افزایش بنگاه عملکردی هایمقیاس
 باعث است ممکن توسعه و تحقیق مالیاتی هایمشوق که دهدمی

 د،شو ترپایین بازدهی نرخ با توسعه و تحقیق هایپروژه تحریک
  .[13]است ناچیز هاپروژه این در وریبهره اثرات که طوریبه

 نظر هب نتایج تحلیل ادبیات افزودگی خروجی چندان روشن نیست.
 های دولتی با یککه حمایت زمانیافزودگی خروجی در که  رسدمی
 ،قابلیت کننده،شرکت دریافت بازبودن مانند دیگر مطلوب عامل
ود، ترکیب ش ابزارهای پشتیبانی سایر بودندر دسترس و ظرفیت

 افیک اما کننده هستند،کمک مستقیم حمایتی اقدامات ایجاد شود.
 لیلد به زیاد احتمال به خروجی افزودگی متضاد در نتایج. نیستند

  .[29]است هاحمایتموازات این  دیگر به عوامل حضور یا عدم حضور
ی هافناوری بخش خصوصی، از جمله شرکتهای زیستاغلب شرکت

های جدیدی هستند که در کوچک، متوسط نوپا و استارتاپ
اند. تعداد کمی از آنها رشد های علم و فناوری مستقر شدهپارک

 .[1]های صنعتی نقل مکان کننداند به شهرککافی داشته و توانسته
 و طراحی وظیفه فناوری، عمدتاً بنیان حوزه زیستدانش هایشرکت
 و نوپا هایشرکت دارند. درواقع عهده بر را جدید محصوالت تولید
 اییتوان عدم و تولیدی هایزیرساخت نداشتن به دلیل اغلب کوچک
 ممستقی ورود تجاری از نام و برند به مربوط مسایل به بازار و ورود
 و ندکن بازار وارد خود را محصول توانندنمیو  کنندمی پرهیز بازار به
 انجام بزرگ هایشرکت به محصول فروش از طریق معموالً  کار این
های اصلی سازی و دسترسی به بازارها از چالشتجاری .[31]شودمی

شود. بنابراین میزان فناوری محسوب میهای ایرانی زیستشرکت
ها به توانمندی آنها در ارتباط با فروش و توسعه بازار این شرکت

ان رتبه جهانی ایر فناوری، زیستدر حوزه  .صنایع بزرگ وابسته است
جهان و اول سیزده ، ٢٠١٧سال  مستندات علمی در ٩٠٧با تولید 

منطقه است. اما با وجود جایگاه مناسب ایران، مشکالتی در 
عنوان مثال سازی محصوالت این حوزه وجود دارد که بهتجاری
از موانع  برای اخذ مجوز برای ورود به بازار هاآزمایشبودن برزمان

اثرگذاری ابزارهای سیاستی  عمده است. نتایج این مطالعه نیز عدم
ان ها را نشمعافیت مالیاتی و تسهیالت مالی بر خروجی این شرکت
ها الزم است داد که برای ایجاد اثر افزودگی خروجی در این شرکت

ار و به باز  همزمان ابزارهای پشتیبانی دیگری در این حوزه با تمرکز
های نرم هایی در حوزه تحریک تقاضا، تقویت مهارتاذ سیاستاتخ

  ها در نظر گرفته شود.بازاریابی و مدیریتی این شرکت
  اثر افزودگی رفتاری

های مالی و با وجود شناسایی برخی از اثرات رفتاری ارایه مشوق
، در ۱فناوری در مدل مطالعه شکل های زیستمالیاتی بر شرکت

در ها پرداخته نشده است. رزیابی این شاخصمطالعه حاضر، به ا
ت ندر های مالیاتی بهمطالعات ارزیابی، اثر افزودگی رفتاری مشوق

های مورد توجه قرار گرفته است و دلیل اصلی آن این است که مشوق
. دهندطور مستقیم موضوعات رفتاری را مخاطب قرار نمیدولتی به
های رفتاری مشوق افزودگی مطالعات و تحلیلتجزیه  از گیرینتیجه

 خروجی، و ورودی افزودگی مطالعات برخالف. مالی دشوار است
 ددهنمی گزارش را مثبت نتایج همیشه رفتاری افزودگی مطالعات

 ،شده استمنفی بحث  رفتاری در مورد اثرات ادبیات در در حالی که(
 از و) دهد قرار بررسی مورد را آن که ندارد وجود تجربی مطالعه هیچ
 استفاده) رفتار انواع یعنی( هاشاخص از ایگسترده طیف
  .[13]کنندمی

 وجود، این باشواهد تجربی در مورد افزودگی رفتاری نسبتاً کم است. 
 مالیاتی هایانگیزه رفتاری تاثیرات با که دارد وجود مطالعاتی
 واجهم توسعه و تحقیق هایهزینه تغییر از فراتر توسعه و تحقیق
 در رفتاری تغییرات صریح طوربه 32]‐[34مختلفی در مطالعات است.
 است. شده و تحلیلتجزیه  دولتی شدهپشتیبانی هایشرکت

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را بر  اثرات موننو  آرکیوکستل
ق و های تحقیهای اسپانیایی در ورود یا ادامه فعالیتتصمیم بنگاه

 دلیل به هاشرکت از %١٢ که دریافتند آنها کنند.توسعه بررسی می
 گذاریسرمایه %١٣ و پیوستند توسعه و تحقیق به مالیاتی اعتبار
و همکاران اثر  السوس. [35]دادند ادامه توسعه و تحقیق در را خود

حلیل کنند را تمی استفاده مالیاتی از اعتبار که هاییشرکت رفتاری
 رکزتم هاشرکت این باالیی از بسیار د که درصدنکردند و نشان داد

 اعتبار طرح از نتیجه یک عنوانبه توسعه و تحقیق روی را خود
 با هاشرکت است که شده باعث طرح این و اندداده افزایش مالیاتی
 و مشتریان تحقیقاتی، موسسات ها،دانشکده ها،دانشگاه
 و اتیومطالعه . [36]باشند داشته نزدیکی ارتباط کنندگانتامین

 اب مشارکتی، توسعه و تحقیق هایبرنامه که دهدمی نشان همکاران
 ییادگیر  نتایج عمل، جامعه با اییارانه هایشرکت شناخت افزایش

 و کالرسه مشابه، طوربه .[33]دهندمی افزایش را هاشرکت این در
را  جذب ظرفیت در گذاریسرمایه و یادگیری افزایش همکاران

  .[34]گزارش کردند
  متقابل میان ابزارهااثر 

 گذاریتعامالت میان ابزارهای سیاستی موضوع مهمی در سیاست
است، ولی در مطالعات ارزیابی سیاست، به تعامالت میان معافیت 

. [13]مالیاتی و تسهیالت مستقیم مالی بسیار کم پرداخته شده است
ها مورد توجه قرار ابزارهای سیاستی که معموالً توسط دولت

کنند و اهداف مکملی تا حد زیادی یکدیگر را تقویت می گیرندمی
دارند. وجود تعامالت میان این ابزارها، تحلیل اثربخشی آنها را 

ی کند. ابزارهای سیاستتنهایی و مستقل از دیگر ابزارها مشکل میبه
دهنده یک سیستم هستند و کارآیی آنها با تحلیل متفاوت تشکیل

  آید.میدست  کل سیستم به صورت بهتری به
مطالعاتی که در آنها این موضوع در نظر در حوزه ارزیابی سیاست، 

این مطالعه یکی از معدود گرفته شده باشد، بسیار محدود است و 
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مطالعات در حوزه ارزیابی سیاست است که در آن موضوع تعامالت 
  ابزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

ارها در افزودگی ورودی و در در این مطالعه وجود تعامالت بین ابز 
کرد تحقیق و توسعه و نیروی انسانی تحقیق و های هزینهشاخص

طوری که با وجود عدم اثرگذاری مستقیم هر توسعه برجسته بود، به
کرد تحقیق و توسعه، اثر متقابل سه ابزار تحت بررسی، ابزار بر هزینه

ه ابزار برخوردار زمان از سهایی که هممورد تایید قرار گرفت و شرکت
 اند. همچنین تعاملکرد تحقیق و توسعه را افزایش دادهبودند هزینه

ها سازی بر عملکرد شرکتدو ابزار تسهیالت مالی فناوری و تجاری
در افزایش نیروی انسانی تحقیق و توسعه موثر تشخیص داده شد. 

های افزودگی خروجی، این تعامالت با وجود در بررسی شاخص
تایی ابزارها بر میزان فروش و تولید ودن اثر متقابل سهبمثبت

دار محصول جدید، این اثرات چندان در نتیجه نهایی مهم و معنی
	تشخیص داده نشد.

در مطالعات ارزیابی که اثرات متقابل ابزارهای سیاستی مورد بررسی 
 ی،ادر مطالعهدست آمده است. اند، نتایج متفاوتی به قرار گرفته
قیق تح مالیاتی هایمشوق و هایارانه حمایتی بودن دو ابزارینجایگز

 کی،ی شدت افزایش که معنی این به .نتیجه گرفته شد و توسعه
خش ب توسعه و تحقیق گذاریسرمایه دیگری در اثر منجر به کاهش

را  متضادی نتایج مونن و بروبحال،  با این .[37]شودمی خصوصی
 و تحقیق گرنت دو هر که کانادایی هایشرکت دست آوردند. به

 طوربه د،انکرده را دریافت تحقیق و توسعه مالیاتی توسعه و اعتبارات
 دندهایی بوشرکت تر ازنوآورانه معرفی محصول جدیددر  توجهی قابل
  .[38]داشتند را تحقیق و توسعه مالیاتی هایمشوق تنها که

 درکرد تحقیق و توسعه میزان هزینهاعتماد از های قابلفقدان داده
های این شاخص عدم گردآوری داده فناوری به دلیلهای زیستبنگاه

، محدودیت اصلی در انجام در ایران نفر ۵۰های کمتر از در بنگاه
های انجام شده بر میزان ارزیابی و تحلیل اثربخشی تاثیر حمایت

ص ذ ساز و کار مشخاتخاتحقیق و توسعه در این حوزه است. بنابراین 
  های این شاخص ضرورت دارد.برای گردآوری منظم داده

ر ها اثیکی از ابعاد اثرگذار ابزارهای سیاستی بر عملکرد شرکت
های این رویکرد، با هدف "افزودگی رفتاری" است که پایش شاخص

اثرات مداخالت دولتی در قالب تغییرات رفتاری که  شناسایی
ی برا (رفتار نوآورانه بنگاه)،شوند ربه میها تجوسیله بنگاهبه 

  شود.مطالعات بعدی پیشنهاد می
  

  یر یگجهینت
در مطالعه حاضر، با استفاده از روش طراحی آزمایشی عاملی، 
اثربخشی ابزارهای سیاستی معافیت مالیاتی، تسهیالت مالی 

های های عملکردی شرکتسازی بر برخی از مولفهفناوری و تجاری
فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بنیان حوزه زیستدانش

ارایه شده است. این مدل، ترکیب  ۲بررسی در قالب مدل تجربی شکل 
های ابزارهای سیاستی که اثرات مستقیم و متقابل آنها بر شاخص

شده است و همچنین نحوه اثرگذاری آنها تحت آزمون موثر شناخته 

دریافت ابزار) را نشان  ۱(سطح صفر عدم دریافت ابزار و سطح 
  دهد.می

  

ابزارها

محصول جديد دانش 
بنيان
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 بنیاندانش هایشرکت بر سیاستی ابزارهای اثرات تجربی مدل )۲شکل 
	فناوریزیست

  
ق و فناوری به تحقیبنیان زیستوابستگی تولید محصوالت دانش

فناوری و عدم های زیستبربودن و هزینه باالی طرحتوسعه، زمان
بنیان با های دانششده به شرکتهمخوانی میزان تسهیالت ارایه

ها، یکی از عوامل عدم اثربخشی ابزارهای حجم و ابعاد این طرح
فعلی در افزایش تحقیق و توسعه و درنتیجه تولید و فروش محصول 

ها که اغلب کوچک و نوپا هستند، به شمار جدید در این شرکت
ال احتم های دولتی ومحدودیت حمایتآید. بنابراین با توجه به می

، های نوپا در فرآیند نوآوریعدم موفقیت فعالیت مستقل این شرکت
 هایهمکاریهای مالی و مالیاتی در راستای ترغیب ارایه مشوق

تولید  توسعه، و در تحقیق بنیانهای دانشهدفمند شرکت
گیری از ها و بهرههای بزرگ و دانشگاهبا شرکت ت جدیدمحصوال
تواند احتمال های بازار آنها، میو ظرفیت های آزمایشگاهیزیرساخت

فناوری را در فرآیند نوآوری بنیان زیستهای دانشموفقیت شرکت
  افزایش دهد.

 برای یعلم سیاست تحقیقات مرکز از بدین وسیلهتشکر و قدردانی: 
 .شودمی تشکر و قدردانی حاضر مطالعه از حمایت
 دهش تایید نویسندگان همه توسط حاضر مطالعهاخالقی: تاییدیه
 گریدی زبان یا انگلیسی فارسی، زبان به دیگری نشریه در است و
 لارسا دیگری نشریه برای همزمان طوربه نشده است. همچنین چاپ
  است. نشده

 تعارض گونههیچ کنند کهمی اعالم نویسندگانتعارض منافع: 
 ندارد. وجود منافعی

(نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی زهرا محمدهاشمی  سهم نویسندگان:
 )؛%٣٠(نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی (نوری سپهر قاضی )؛%٣٠(
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محمد  )؛%١٥شناس ((نویسنده سوم)، روش فرمهدی سجادی
آرش  )؛%١٥)، پژوهشگر کمکی (چهارم(نویسنده  صاحبکارخراسانی
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