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La innovació i les activitats de Recer-
ca i Desenvolupament (R+D) són cru-
cials per fomentar la productivitat i el 
creixement econòmic de les empreses 
a llarg termini. Malauradament, les in-
versions en R+D empresarial tendeixen 
a ser poc òptimes des d’un punt de vis-
ta social, com a conseqüència de certes 
falles de mercat ben estudiades per la 
teoria econòmica. 

En resposta a aquestes falles, els governs de tots 
els països de l’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) han 
implementat generosos programes que inclo-
uen incentius fiscals per les inversions i subsidis 
directes a la R+D així com la creació de labora-
toris i “clusters” tecnològics. De totes aquestes 
formes d’ajuda, la més important ha estat la dels 
subsidis. Això és particularment cert en el cas 
d’Espanya, un dels països amb un percentatge 
més elevat de subsidis a la R+D empresarial 
sobre el PIB (0,13% el 2007). 

Conceptualment, per tal de conduir la inversió 
en R+D a nivells socialment òptims, els subsidis 
poden seguir dues línies d’acció diferents. Per 
una banda, poden operar en el marge inten-
siu, tractant de reforçar les inversions en R+D 
d’empreses que habitualment ja duen a terme 
activitats innovadores. I, per l’altra, poden fer-ho 
en el marge extensiu, tractant d’incrementar el 
nombre d’empreses que hi dediquen esforços. 

Tradicionalment, els subsidis per a la R+D han 
perseguit la primera funció i s’han dirigit a empre-
ses que realitzen activitats innovadores de mane-
ra habitual. En canvi, molt rarament s’han utilitzat 
per fomentar-ne la iniciació. Aquesta és certa-
ment una constatació sorprenent si es tenen en 
compte els elevats costos per començar a inves-
tigar (cal establir un nou departament, contractar 

i formar investigadors i invertir en maquinària). 
Aquests costos són generalment irrecuperables 
i actuen com a importants barreres d’entrada a 
activitats innovadores. En última instància, aquests 
subsidis podrien utilitzar-se per finançar totes 
aquestes inversions i així expandir el nombre 
d’empreses innovadores. De fet, el Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial (l’agència 
tecnològica espanyola) s’ha fixat com a objectiu 
perseguir aquesta funció de cara al futur. 

No obstant, el desconeixement sobre els cos-
tos d’entrada a la R+D són grans i, per tant, 
també són desconegudes les necessitats de 
subsidis de les empreses. En particular, hi ha 
certes preguntes a les que cal donar resposta 
per saber si els subsidis són una opció viable 
per fomentar l’entrada a la R+D. Per exemple, 
quantes empreses poden ser induïdes a fer 
R+D via subsidis? Quina quantia haurien de re-
bre aquestes empreses? Seguirien fent R+D en 
l’absència de subsidis o necessitarien seguir sent 
subvencionades en el futur per tal de mantenir 
les activitats innovadores? Seria beneficiosa una 
política com aquesta? És a dir, quins serien els 

costos d’induir-hi a les empreses? I quina seria la 
inversió en R+D derivada de tal mesura?   

Per tal de donar resposta a totes aquestes pre-
guntes s’ha desenvolupat un marc analític en el 
que les empreses decideixen si fer o no R+D 
en funció dels subsidis que esperen rebre. De-
gut a l’existència de costos d’entrada, començar 
a realitzar activitats de R+D és substancialment 
més difícil que no pas continuar investigant. Això 
implica que les empreses necessiten subsidis més 
elevats per començar a invertir en R+D que no 
per seguir fent-ho. 
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L’ús dels subsidis per 
fomentar la iniciació en R+D

Figura 1. Kernel densities of subsidy coverage thresholds
(subsidy over R&D expenditures)
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L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) publica d’una manera continuada els Documents de Treball, una sèrie electrònica d’estudis de 
recerca realitzats pels membres de l’Institut i investigadors externs. Disponibles en anglès, es poden descarregar des de la pàgina web de 
l’IEB, en l’apartat Publicacions IEB. 

Els Documents de Treball, que tenen com a objectiu donar a conèixer les investigacions que es realitzen a l’IEB, se centren en tres grans 
temàtiques: Federalisme Fiscal, Economia Urbana i Regional (ciutats) i Innovació i Universitats. 

El model és estimat utilitzant la Enquesta so-
bre Estratègies empresarials (ESEE), un panell 
de més de 2,000 empreses manufactureres 
espanyoles observades durant els anys 1990-
2002. Per a cadascuna d’aquestes empreses es 
calcula quin és el percentatge de despesa en 
R+D que necessitaria que se subvencionés 
per tal de començar i continuar fent recerca. 
La Figura 1 mostra la distribució de subsidis 
d’entrada (línia contínua blava) i subsidis de 
continuació (línia ratllada vermella) estimats. 
Tots els subsidis d’entrada adopten valors molt 
propers a 1 (o el que és el mateix, a 100%). 
Això implica que la majoria d’empreses neces-
sitaria que se li subvencionés la totalitat de les 
inversions inicials per tal de començar a inver-
tir en R+D. En canvi, els subsidis de continua-
ció estan més dispersos i adopten valors més 
baixos per força empreses. Hi ha una sèrie de 
subsidis d’entrada i continuació amb valors ne-
gatius. Això implica que algunes empreses no 
necessiten ajuts ni per començar ni per conti-
nuar realitzant R+D.  

Utilitzant els subsidis d’entrada i continuació es-
timats per classificar les empreses en funció de 
la seva dependència dels ajuts s’arriba a resultats 
força interessants. En torn al 5% de les empre-
ses manufactureres no necessita subsidis ni per 
començar ni per continuar fent R+D, mentre 
que al voltant d’un 65% sí que en necessita. 
Òbviament, subvencionar aquestes empreses 
seria extremadament costós, ja que per a que 

mantinguessin l’activitat innovadora s’hauria de 
fer d’una manera continuada. Finalment, un 17% 
d’aquestes empreses necessita subsidis per co-

mençar a fer R+D, però podria continuar amb 
la recerca sense ajuts. La meitat d’aquest últim 
grup d’empreses ja està fent R+D actualment. 
Això implica que l’altra meitat (unes 3,000 em-
preses) podria ser induïda a activitats de R+D 
mitjançant un únic subsidi d’entrada. 

Una implicació important d’aquests resultats és 
que per l’ últim grup d’empreses, els ajuts gene-
ren efectes permanents. La Figura 2 il·lustra com 
es materialitzen aquests efectes simulant la reac-
ció de les empreses a diferents xocs puntuals en 
els subsidis. En el període t=1 es concedeixen 
subsidis a totes les empreses (es simulen quatre 
ajuts de diferent magnitud), la qual cosa provo-
ca que algunes empreses comencin a realitzar 
R+D. Aquests subsidis es deixen de concedir a 
partir del període t=2, però moltes empreses 
segueixen realitzant R+D perquè ja han sufragat 
els costos d’entrada.  Els efectes més significatius 
s’aconsegueixen amb subvencions que cobreixen 
al voltant del 70% de les despeses en R+D. Sub-
sidis més alts (80%) derivarien en una pèrdua de 
recursos públics ja que algunes empreses induï-
des per l’ajut deixarien de fer R+D tan aviat com 
se’ls hi tragués l’ajut en el període t=2. 

Finalment, s’estima que impulsar a fer recerca 
a totes aquelles empreses que només necessi-
ten subsidis d’entrada –i per les que, per tant, es 
poden generar efectes permanents via subsidis– 
costaria al voltant de 1.086 milions d’euros men-
tre que l’estoc de R+D generat conseqüentment 
arribaria a la quantia de 3.000 milions d’euros en 
20 anys (assumint una depreciació de la R+D 
del 15%). Per tant, els beneficis derivats d’aquesta 
política serien potencialment superiors als costos. 

PERE ARQUÉ CASTELLS, investigador de l’IEB

Per a més informació sobre el contingut d’aquest resum contactar amb pere_arque@ub.edu.
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“Unes 3,000 empreses 
manufactureres espanyoles 

podrien ser induïdes a 
activitats de R+D mitjançant 

un únic subsidi d’entrada i, per 
tant, podrien continuar amb la 
recerca sense rebre més ajuts”
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Figura 2. Simulation of subsidie’s permanent
inducement effects
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