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Abstract
Globalizarea stimulează difuzarea cunoștințelor și încurajează firmele să includă
investițiile în inovare în portofoliile lor, deoarece capitalul bazat pe cunoaștere (cercetare &
dezvoltare, proprietatea intelectuală, capital organizațional, competențe etc.) este un factor cheie pentru competitivitate la toate nivelurile. Acest articol își propune sa sublinieze
diferențele în mixul de politici fiscale pentru cercetare și dezvoltare ca un reprezentant pentru
capitalul bazat pe cunoaștere și analizează câţiva indicatori de C & D pentru un număr de 20
de state membre UE, în scopul de a sorta şi clasifica aceste țări în ceea ce privește eficacitatea
politicilor fiscale relaţionate cu C & D. Rezultatele arată că un nivel mai ridicat de impozit pe
profit, chiar dacă este compensat de o subvenție fiscală mare nu conduce la un nivel mai ridicat
al cheltuielilor întreprinderii cu C&D ca procent din valoarea adăugată în industrie. Mai mult
decât atât, această lucrare subliniază necesitatea elaborării unei politici fiscale care să
promoveze inovarea și să suprime lacunele din sistemul de impozitare care activeaza strategiile
de transfer al profitului.
Cuvinte cheie: politică fiscală, competitivitate, capital bazat pe cunoaştere, cercetare cluster,
C&D, UE
Clasificare JEL: H25

Introducere
Discrepanțele între veniturile țărilor dezvoltate se datorează activelor intangibile,
factorului muncă și resurselor de capital tangibil (Caselli, 2005), astfel se consideră că
viitorul economiei aparține economiilor bazate pe capital intangibil.
Corrado et al., (2005) clasifică activele aferente capitalului bazat pe cunoaștere
ca aparținând uneia din următoarele trei categorii: informație computerizată (software,
baze de date), proprietate inovativă (C&D, drepturi de licență și copyright, produse noi
financiare, proiecte arhitecturale noi) și competențelor economice (publicitate creatoare
de brand, cercetare de piață, instruirea capitalului uman, capital organizațional).
Impunerea este un instrument de politică flexibil prin care guvernele pot
influența deciziile antreprenoriale relaționate cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea.
Astfel, guvernele au proiectat politici fiscale pentru cercetare și dezvoltare (C&D) care
sporesc competitivitatea și atractivitatea țărilor ca locații pentru inovare.
În acest articol atenţia va fi acordată asupra politicii fiscale aferente activităţii de
cercetare şi dezvoltare şi a altor indicatori relaţionaţi cu C&D având în vedere că
activitățile de C&D sunt cea mai populară arie privind capitalul bazat pe cunoaștere și
dețin o pondere semnificativă în lanțul creării de valoare.
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Acestă lucrare cuprinde o recenzie a literaturii privind impactul politicii fiscale
asupra consumului cu C&D şi o comparaţie inter-ţări care evidenţiază diferenţele dintre
mixul de politică relaţionat cu C&D. De asemenea, s-a realizat şi o analiză cluster a
politicii fiscale a C&D şi a altor indicatori pentru un număr de 20 de state membre UE,
cu scopul de a evidenţia eficacitatea acestor scheme.
Recenzia literaturii de specialitate
Un instrument fiscal pentru promovarea activităților de C&D este reprezentat de
stimulentele fiscale pentru C&D. Acestea sunt instrumente bazate pe piață și pot lua
forma schemelor bazate pe cheltuieli (credite fiscale pentru C&D, deduceri fiscale,
credite fiscale pentru impozitele reținute la sursă aferente celor ce activează în C&D)
sau scheme bazate pe venit (o cotă de impozit preferențială pentru venitul impozabil
derivat din capitalul bazat pe cunoaștere). Generozitatea stimulentelor fiscale pentru
C&D este în relație inversă cu indexul B, acea rată a profitului înainte de impunere,
necesară pentru o unitate monetară cheltuită pentru C&D, ce depinde de stimulentele
fiscale pentru C&D și cota de impozit pe profit (Warda, 2001).
Stimulentele fiscale pentru C&D sunt pozitiv corelate cu consumul sectorului
privat pentru C&D pentru acele țări care prezintă un mediu previzibil al politicilor
naționale și nu se angajează în anularea politicilor la scurt timp după implementare.
Sprijinul direct guvernamental pentru C&D privată este pozitiv corelat cu consumul
pentru C&D al sectorului privat, începând cu anul 2000. (Westmore, 2013)
Lokshin și Mohnen (2012) consideră creditele fiscale incrementale (cheltuielile
cu C&D sunt eligibile dacă depășesc un anumit nivel) ca fiind mai eficiente în termeni
de consum privind C&D decât creditele fiscale de volum.
Da Rin et al. (2011) a concluzionat că nivelul mai ridicat al cotelor de impozit pe
profit poate diminua rata de încorporare a firmelor și astfel investițiile în capitalul bazat
pe cunoaştere. Mai mult, firmele care au capital bazat pe cunoaștere sunt dezavantajate
ca urmare a faptului că regimul fiscal aferent profitului sprijină finanțarea prin
împrumut prin intermediul deducerilor fiscale pentru dobânzi, în timp ce aceste firme
care dispun de capital bazat pe cunoaștere se axează în special pe finanțarea prin capital,
finanțare care nu este deductibilă din punct de vedere fiscal (OECD, 2009).
Cotele de impozit marginale ridicate pot reduce rata de rentabilitate după
impunere a investițiilor în capital bazat pe cunoaștere, dar în cazul pierderilor care pot fi
reportate, o mare proporție a riscului fiscal este împărțită cu guvernul. Astfel, firma este
încurajată să facă astfel de investiții. (Myles, 2009)
În ceea ce priveşte eficacitatea stimulentelor fiscale pentru C&D, s-a afirmat că
numai stimulentele fiscale incrementale pentru C&D stimulează C&D (Duguet, 2007).
O analiză a eficienței costurilor politicii fiscale aferente C&D ce a fost realizată de către
Pierre Mohnen, Boris Lokshin (2012), a evidențiat că raportul cost-eficiență poate să
scadă sub unu pentru stimulente fiscale bazate pe nivelul activității de C&D, deoarece
guvernele sprijină activitățile de C&D care ar fi întreprinse indiferent de politica fiscală
relaționată cu C&D. În acest caz, câștigul net de bunăstare (rentabilitatea socială a C&D
este mai mare decât costurile de conformare, administrare și costurile de oportunitate
pentru finanțarea publică) ar trebui evaluat pentru a stabili dacă politica fiscală
relaționată cu C&D este eficientă.
Stimulentele fiscale pentru C&D pot influența comportamentul firmelor prin
diminuarea volumului de activități de C&D în favoarea majorării prețului C&D prin
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stabilirea de salarii superioare pentru personalul specializat în C&D. Astfel se
diminuează eficacitatea stimulentelor fiscale pentru C&D între 10% (Lokshin și
Mohnen, 2008) și 30% (Haegeland și Møen (2007). De asemenea, Jaumotte și Pain
(2005) au afirmat că subvențiile pentru C&D au fost utilizate pentru majorarea salariilor
și nu pentru sporirea creării de valoare.
O altă consecință a stimulentelor fiscale pentru C&D ce distorsionează
comportamentul firmelor o reprezintă duplicarea activităților curente care nu sunt
aferente C&D și încadrarea acestora ca activități pentru C&D. (Hall și Van Reenen,
2000).
Decizia de localizare a C&D este dependentă de un set de factori, precum:
disponibilitatea forței de muncă înalt calificate, oameni de știință, cercetători, drepturi
de proprietate intelectuală eficiente etc., pe lângă stimulentele fiscale pentru C&D.
Numai când factorii au o influență egală pentru mai multe locații, schema de stimulente
fiscale pentru C&D măsurată prin intermediul indexului B are o putere mai mare în
stabilirea locației pentru un proiect de C&D.
Mai mult, în termeni de efecte ale poverii fiscale corporative asupra locației
proprietății intelectuale, Dischinger și Riedel (2010) au arătat că un volum redus al
activelor intangibile este asociat cu o creștere în povara fiscală a subsidiarelor
multinaționalelor (o scădere cu un punct procentual a diferenţei dintre impunerea medie
faţă de alte subsidiare majorează nivelul de active intangibile al subsidiarei cu 1.6%).
Astfel, o cotă de impozit mare necompensată de o subvenție fiscală suficientă poate
diminua activitatea de inovare.
Metodologia cercetării
Scopul cercetării a fost unul dual: realizarea unei comparații între țări pentru a
evidenția diferențele din mixul de politică fiscală aferent C&D şi analiza cluster a
politicii fiscale aferente C&D și a altor indicatori relaționați cu C&D pentru un număr
de 20 state membre ale UE. În felul acesta, s-a evidenţiat eficacitatea acestor scheme.
Mai mulţi indicatori au fost incluşi în analiza cluster: subvenția fiscală pentru
firmele mari (calculată ca 1-B index, dacă diferența este pozitivă aceasta reprezintă o
subvenție fiscală iar dacă este negativă înseamnă povară fiscală), cheltuielile firmelor
pentru C&D ca procent din valoarea adăugată în industrie, nivelul impunerii firmelor
(având în vedere nivelul impozitului pe profit, impozitele pe muncă, contribuțiile
sociale și alte impozite și taxe suportate de către firme), investiţiile străine directe
(ISD) și înclinația spre transfer al tehnologiei și alți factori non-fiscali care afectează
decizia de a investi în C&D ca: nivelul dezvoltării clusterelor, disponibilitatea
oamenilor de știință, a cercetătorilor. Variabilele cluster au fost atent selectate cu scopul
de a reflecta în mod adecvat relațiile dintre ele.
Variabilele au fost supuse testului de autocorelare înainte de realizarea analizei
cluster. Datele au fost preluate din baza de date a OECD și din Raportul Competitivității
Globale și se referă la anul 2012.
Analiza cluster a fost realizată cu scopul de a sorta și clasifica datele colectate în
grupuri pentru a sublinia similaritățile din cadrul aceluiași grup. Abordarea a fost
ierarhică, iar ca metodă s-a utilizat metoda Ward care minimizează distanța medie
pătratică dintre centrul clusterului și fiecare membru și nu prezintă inconvenientul de a
crea clustere de dimensiuni foarte reduse.
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Rezultate și discuții
În funcție de tipul activității de C&D pe care guvernele doresc să-l stimuleze,
fiecare țară prezintă un mix diferit între sprijinul direct și cel indirect guvernamental
pentru C&D.
Sprijinul indirect guvernamental prin intermediul stimulentelor fiscale pentru
C&D poate lua una din următoarele forme: credite fiscale, deduceri din venitul
impozabil, amânări de la plata impozitelor (sub forma amortizărilor, deducerilor
curente) etc. (a se vedea tabelul nr.1) Printre avantajele stimulentelor fiscale pentru
C&D se numără neutralitatea față de industrie, firmă și regiune în opoziție cu sprijinul
direct (granturi) care sunt oferite pentru anumite proiecte.
Prin intermediul stimulentelor fiscale pentru C&D în funcție de nivelul
activităților de C&D, impozitele pe profit sau contribuțiile sociale sunt diminuate, astfel
se diminuează costul realizării C&D.
Există două tipuri de stimulente fiscale: stimulentele bazate pe volum, regăsite în
cele mai multe țări, mai puțin costisitoare pentru administrație și mai puțin supuse
fluctuațiilor și stimulentele incrementale care sunt mai eficiente pentru guverne, dar
implică complexitate în implementare, însă au beneficiul de a stimula crearea de C&D
adițională. Din punctul de vedere al politicii fiscale, o schemă bazată pe volum ar fi mai
indicată dacă obiectivul îl reprezintă majorarea nivelului general al C&D dintr-o țară, în
timp ce o schemă incrementală ar avea ca obiectiv sprijinul firmelor cu o creștere mare
a C&D. O combinație a stimulentelor fiscale de volum cu cele incrementale (schemă
hibrid) poate fi considerată atunci când obiectivul îl reprezintă menținerea nivelului
C&D și recompensarea creșterii mari a C&D (Criscuolo et al., 2009). La nivelul anului
2013, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania utilizau un sistem mixt de credite fiscale
bazate pe volum şi incrementale.
Tabel nr. 1 Tipuri de stimulente fiscale disponibile pentru C&D, patente şi
costurile de instruire pentru 14 ţări membre UE (Belgia, Cehia, Franţa, Germania,
Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia,
Spania, Marea Britanie)
Tipuri de stimulente
Țări
Granturi
Belgia, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda,
Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia,
Marea Britanie
Sprijin financiar
Irlanda, Slovenia
Împrumuturi
Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Slovenia
Infrastructură
și
prețuri Cehia, Slovacia, Slovenia
preferențiale
Amortizare
accelerată
a Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Romania,
activelor aferente C&D
Marea Britanie
Stimulente aferente impozitelor Belgia, Olanda
reținute la sursă
Stimulente pentru patente
Belgia, Franța, Ungaria, Luxemburg, Slovacia,
Olanda, Spania, Marea Britanie
Stimulente pentru costurile de Cehia
instruire ale angajaților
Stimulente
fiscale
pentru Franța, Irlanda, Spania, Marea Britanie
salariile aferente celor din C&D
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Franța, Ungaria, Olanda
Belgia, Franța, Ungaria, Olanda
Belgia, Cehia, Ungaria, Olanda, Polonia, Romania,
Slovenia, Marea Britanie

Belgia, Franța, Ungaria, Irlanda, Olanda, Slovacia,
Spania, Marea Britanie
Scutiri de impozit
Belgia, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Spania
Scutiri de impozit pentru o Cehia, Franța, Slovacia
anumită perioadă
Restituiri de TVA
Belgia
Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Irlanda, Olanda,
Reportarea pierderilor fiscale
Polonia,Slovacia, Slovenia, Spania, Marea Britanie
Restituiri
Belgia, Franța, Irlanda, Marea Britanie
Sursa: analiză proprie
Anumite țări au introdus măsuri fiscale pentru a stimula inovarea prin extinderea
bazei eligibile a cheltuielilor pentru soluții de tehnologie avansate (tehnologie verde în
Belgia) și achiziția de active intangibile precum: patente, licențe, know-how (Spania,
Polonia).
Stimulentele fiscale sunt mai generoase pentru IMM-uri în Franța, Olanda,
Marea Britanie, astfel că li se oferă o subvenție fiscală mai mare. Conform prevederilor
privind reportarea pierderilor și restituirile aferente tratamentului fiscal al C&D,
subvenția fiscală pentru întreprinderile mari și IMM-urile care înregistrează pierderi ar
putea fi mai mică decât în cazul firmelor care nu suferă pierderi. Stimulente fiscale
pentru C&D specifice se regăsesc în Ungaria pentru colaborări, în Franța pentru cei care
care realizează pentru prima dată activități de C&D și în Belgia, Franța iar în Olanda
pentru firmele noi și start-up-uri. Franța, Irlanda, Olanda, Spania, Marea Britanie impun
praguri pentru sumele care sunt eligibile pentru activitățile de C&D. Există câteva ţări
care nu oferă niciun stimulent fiscal pentru C&D: Estonia, Germania și Suedia.
În ceea ce priveşte al doilea obiectiv, acela al evidenţierii caracteristicilor celor
20 de ţări state membre UE în termeni de indicatori relaţionaţi cu C&D, a fost realizată
o analiză cluster. După o abordare euristică, numărul clusterelor a fost stabilit la 5.
Caracteristicile clusterelor se regăsesc în tabelul nr.2.
Tabel nr. 2 Caracteristicile clusterelor
Variabila

Cluster
1
Cheltuielile firmelor pentru C&D
S-M
(procent din valoarea adăugată în
industrie)
Subvenția fiscală pentru firmele
M-R
mari
Nivelul impunerii firmelor
R
ISD și înclinația spre transfer al
M
tehnologiei
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N,S,M,R
M
M-R

Cluster
3
R

Cluster
4
R

Cluster 5

S-M

N

M-R

F.S-S.
M

S-M
M

F.S.-S
M

M
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Nivelul dezvoltării clusterelor
M-R
S-M
M
R
M-R
Disponibilitatea
oamenilor
de
M
M
M
R
M
știință, a cercetătorilor
Legendă: S (scăzut), M (mediu), R (ridicat), LSM (scăzut-mediu), M-R (mediuridicat), F.S. ( foarte scăzut), N (negativ).
Sursa: calcule proprii
Clusterul nr.1 cuprinde țări ca: Austria, Belgia, Franța, Italia; clusterul nr.2 este
format din Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovacia; clusterul nr.3 cuprinde
Danemarca, Slovenia; clusterul nr.4 este format din Finlanda, Germania, Suedia, iar
clusterul nr.5 cuprinde Irlanda, Luxemburg, Olanda, Spania și Marea Britanie.
Din tabelul nr.2, se poate observa că pentru acele țări cu cel mai mic nivel al
impunerii corporative și aproape același nivel pentru indicatori ca: ISD și înclinația spre
transfer al tehnologiei, nivelul dezvoltării clusterelor și disponibilitatea oamenilor de
știință, a cercetătorilor (clusterul nr.3 și nr.5), nivelul cheltuieillor firmelor pentru C&D
(procent din valoarea adăugată în industrie) este diferit. Nivelul subvenției fiscale pare
să nu influențeze nivelul cheltuieillor firmelor pentru C&D (procent din valoarea
adăugată în industrie) în cazul unui nivel al impunerii corporative foarte scăzut. Acesta
semnifică un nivel ridicat al cheltuielilor firmelor pentru C&D ca procent din valoarea
adaugată în industrie pentru un nivel scăzut sau mediu al subvenției fiscale și un nivel
mediu al cheltuielilor firmelor pentru C&D ca procent din valoarea adăugată în industrie
în relație cu un nivel mediu sau ridicat al subvenției fiscale.
Analiza cluster a condus la obținerea unor rezultate care sunt regăsite și în
literatura de specialitate, și anume că un nivel ridicat al impunerii corporațiilor, chiar
dacă este compensat de un nivel ridicat al subvenției fiscale, nu conduce la un nivel
ridicat al cheltuielilor firmelor pentru C&D ca procent din valoarea adaugată în
industrie, ceteris paribus. Este cazul țărilor situate în clusterul nr.1: Austria, Belgia,
Franța și Italia. Acele țări (clusterul nr. 4: Finlanda, Germania, Suedia) care se
caracterizează printr-un nivel al impunerii corporațiilor scăzut sau mediu și nu prevăd
subvenții fiscale pentru C&D, dar înregistrează un nivel superior în termeni de nivelul
dezvoltării clusterelor și disponibilitatea oamenilor de știință, a cercetătorilor, prezintă
un nivel ridicat al cheltuielilor firmelor pentru C&D ca procent din valoarea adăugată în
industrie.
O altă categorie de ţări (clusterul nr. 2: Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia,
Portugalia, Slovacia), indiferent de nivelul subvenției fiscale (chiar și în cazul unei
subvenții fiscale negative), dar care prezintă un nivel mediu al impunerii corporațiilor,
înregistrează un nivel scăzut al cheltuielilor firmelor pentru C&D ca procent din
valoarea adăugată în industrie. Aceasta ce se corelează și cu un nivel mediu spre ridicat
al ISD-urilor și înclinației spre transfer al tehnologiei.
O explicație pentru aceste rezultate ar putea fi lipsa eficacității politicii fiscale
pentru C&D, reflectată printr-o creștere a prețului activităților de C&D prin majorarea
salariilor pentru personalul de C&D și nu printr-o majorare a inovării. Aceste concluzii
vin să întărească rezultatele lui Jaumotte și Pain (2005) și Lokshin și Mohnen (2008).
Mai mult, analiza a evidențiat că fondurile pentru C&D oferite ca sprijin guvernamental
direct pentru C&D de tipul granturilor, împrumuturilor etc. sunt mai eficient utilizate în
generarea de C&D care să aducă valoare suplimentară, cum este în cazul Finlandei,
Germaniei și Suediei decât sprijinul indirect pentru C&D prin intermediul stimulentelor
fiscale oferit ca supliment la sprijinul direct pentru C&D pentru anumite țări.
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Studiul efectuat are ca limite disponibilitatea restrânsă a indicatorilor relaționați
cu politica fiscală privind C&D, astfel că analiza a fost realizată numai pentru un număr
de 20 de state membre ale UE și a vizat numai un singur an, anul 2012. În plus, anumite
date au fost estimate sau provizorii.
Concluzii
Stimulentele fiscale pentru C&D reduc costul marginal al activităților de
cercetare și dezvoltare și induc alte rezultate decât o majorare a C&D: inițierea de
activități de cercetare și dezvoltare; modificări la nivelul veniturilor salariale ale celor
implicați în C&D, modificări în productivitate și la nivelul bunăstării etc. (având în
vedere toate efectele economice directe şi indirecte ale politicii). Totuşi, aceste rezultate
sunt rareori estimate prin prisma evaluărilor politicilor implementate.
Din aceste considerente, politica fiscală relaţionată cu investiţiile în capitalul
bazat pe cunoaştere (informaţie computerizată, proprietate inovativă şi competenţe
economice) și ar trebui proiectată de o manieră care să promoveze inovarea bazată pe
creştere. O astfel de politică fiscală care stimulează firmele să utilizeze credite fiscale
bazate pe volum oferă o reducere fiscală superioară în primii ani de implementare a unui
proiect de C&D. O altă strategie care contribuie la păstrarea talentului uman este prin
oferirea de credite fiscale pentru salariații din C&D, credite care le-ar diminua presiunea
fiscală. Totuși o astfel de prevedere poate fi supusă manipulării și astfel, salarii mai mari
pentru lucrătorii din C&D nu ar conduce la un nivel mai ridicat de inovație.
Caracteristicile politicii fiscale pentru cercetare și dezvoltare ar trebui să fie
concepute cu scopul de a atenua costurile fiscale (poverile fiscale pot fi diminuate în
special prin stimulente fiscale bazate pe volum), precum și consecințele negative ale
unei acțiuni de minimizare a impunerii. Una din situaţii este reprezentată de firmele
multinaţionale care îşi sporesc procesul de inovare prin transferul rezultatelor din C&D
în diferite locaţii pentru a-şi minimiza povara fiscală şi a-şi maximiza rentabilitatea.
Alte canale pentru transferul profitului sunt oferite ca urmare a tratamentului fiscal al
patentelor, în special al rolului în creştere al donaţiilor de patente şi al reducerilor fiscale
pentru plăţile de redevenţe.
Prevederile asociate cu stimulentele fiscale pentru C&D introduse în legislaţia
fiscală sunt vizualizate ca fiind confuze din moment ce nu există o listă cu cheltuielile
de C&D eligibile. O măsură eficientă ar fi etichetarea adecvată a acelor activităţi care
pot fi considerate activităţi C&D şi o prezentare clară a acelor cheltuieli de C&D care ar
fi eligibile.
În ceea ce privește regimul preferențial pentru cercetare și dezvoltare, firmele
locale implicate în activități de cercetare și dezvoltare sunt într-o poziție concurențială
dezavantajoasă în raport cu companiile multinaționale în absența unor politici de C&D
diferite. De asemenea, firmele tinere care pot suferi pierderi în primii ani de activitate
nu sunt motivate să investească în C&D, din moment ce nu pot beneficia de credite
fiscale pentru C&D dacă nu realizează profit impozabil. Din aceste considerente,
stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare ar trebui să fie rambursabile în numerar,
iar pierderile să poată fi reportate.
Politicile fiscale privind C&D ar trebui să fie evaluate periodic din punctul de
vedere al atingerii obiectivelor propuse, al criteriilor de eligibilitate, mai ales pentru
firmele cu o activitate intensivă de C&D şi care reportează pierderi fiscale în viitor.
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Parametrii asociaţi schemelor stimulentelor fiscale (plafonări ale tranşelor de
impozit sau la nivelul cotei de impozit) şi de asemenea, beneficiarii schemelor (firmele
nou-înfiinţate, firmele mici şi mijlocii, un sector de industrie specific) se modifică în
timp, ceea ce adaugă la nivelul actual de complexitate şi predictibilitate. Pentru a
contracara această problemă, politica fiscală pentru C&D ar trebui să fie stabilă
(aplicabilă pentru un anumit număr de ani) şi ar trebui dublată de predictibilitate şi o
mai mare transparenţă la nivelul modificărilor legislative.
Studiile suplimentare ar trebui să ia în considerare interacțiunea dintre
stimulentele fiscale pentru cercetare și dezvoltare și subvențiile directe pentru cercetare
și dezvoltare în ceea ce privește costurile administrative și de conformare (stimulentele
fiscale au costuri mai mici decât ajutorul direct guvernamental).
Deoarece scopul acestei cercetări l-a reprezentat şi furnizarea unor evidenţe
privind eficacitatea politicii fiscale pentru C&D, iar analiza cluster care a fost efectuată
pentru politica fiscală a C&D şi a altor indicatori relaţionaţi cu C&D pentru un număr
de 20 state membre UE a pus la îndoială eficacitatea politicii fiscale pentru C&D pentru
anumite ţări, este necesară o cercetare mai amănunţită. În felul acesta, se poate explora
eficacitatea politicii fiscale relaţionată cu capitalul bazat pe cunoaştere prin apelul şi la
alte date relaţionate cu C&D: proporţia produselor inovative în total vânzări, înclinaţia
pentru noi produse, noi pentru firmă dar şi noi pe piaţă, productivitatea şi
profitabilitatea, efectele de extindere ale C&D (a celor negative: furt, uzură morală, dar
şi a celor pozitive: chirii sau externalităţi ale cunoaşterii).
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