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תקציר מנהלים
עבודה ַׁזאת ַׁבוחנת ַׁלראשונה ַׁבישראל ַׁאת ַׁכדאיותה ַׁשל ַׁהנהגת ַׁדרך ַׁנוספת ַׁלעידוד ַׁהשקעות ַׁבמחקר ַׁופיתוחַׁ
באמצעותַׁמתןַׁזיכויַׁמסַׁביחסַׁלהוצאותַׁהמו"פַׁשלַׁהחברותַׁהעסקיותַׁ.שיטתַׁעידודַׁזאתַׁנהוגהַׁבמרביתַׁמדינותַׁהַׁ-
ַׁ ,OECDויתרונה ַׁהעיקרי ַׁקשור ַׁבפשטותהַׁ .העידוד ַׁנעשה ַׁעל ַׁסמך ַׁנתוני ַׁמס ַׁעליהם ַׁמדווחות ַׁהחברות ַׁהעסקיותַׁ
ואינהַׁמצריכהַׁבחינהַׁטכניתַׁומסחריתַׁשלַׁהפרויקטיםַׁבגינםַׁניתנתַׁההטבהַַַַׁׁׁׁ.
הספרות ַׁהכלכלית ַׁרוויה ַׁבהערכות ַׁכמותיות ַׁעל ַׁהאפקטיביות ַׁשל ַׁעידוד ַׁהשקעות ַׁבמו"פַׁ .אמדני ַׁהמו"פ ַׁהנוסףַׁ
שמייצרַׁשקלַׁסובסידיהַׁלמו"פַׁנעיםַׁביןַַׁׁ 1לַׁ,3-וטווחיַׁההשפעהַׁשלַׁהמו"פַׁהנוסףַׁעל ַׁהתוצרַׁרחביםַׁעודַׁיותרַׁ.עםַׁ
זאתַׁ,קשהַׁלמצואַׁהבחנהַׁברורהַׁביןַׁשיטותַׁהעידודַׁהשונותַׁובמיוחדַׁמעטיםַׁהמחקריםַׁהעוסקיםַׁבשיטתַׁהעידודַׁ
הנבחנתַׁכאןַׁ ַׁ.
העבודהַׁמתמודדתַׁעםַׁהערכתַׁתכניתַׁהעידודַׁהמוצעתַׁבאמצעותַׁמודלַׁלינאריַׁפשוטַׁשלַׁהקשרַׁביןַׁההשקעהַׁבמו"פַׁ
ותפוקות ַׁכלכליות ַׁברמה ַׁהענפיתַׁ .הפעלת ַׁמקדמים ַׁשנאמדו ַׁבארצות ַׁאחרות ַׁעל ַׁנתוני ַׁהמשק ַׁהישראלי ַׁמוליכהַׁ
למסקנהַׁשבטווחַׁהארוךַׁשקל ַׁהניתןַׁלסקטורַׁהעסקיַׁכהטבתַׁמסַׁעלַׁההשקעותַׁבמו"פַׁייצרַׁבישראלַׁביןַַׁׁ 1.3וַׁ2-
שקליםַׁנוספיםַׁשלַׁתפוקהַׁ.במונחיַׁתשואהַׁעלַׁהשקעהַׁ,מספריםַׁאלהַׁשקוליםַׁלשעוריַׁתשואהַׁשנתייםַׁשלַַׁׁ33%עדַׁ
ַׁ ַׁ.133%
במודל ַׁהפשוט ַׁהמופעל ַׁכאן ַׁהתשואה ַׁלסיבסוד ַׁנמוכה ַׁיותר ַׁככל ַׁשעצימות ַׁהמו"פ ַׁבענף ַׁגבוהה ַׁיותרַׁ .אין ַׁבכךַׁ
להמעיט ַׁבחשיבות ַׁענפי ַׁהטכנולוגיה ַׁהעילית ַׁוהעילית-מעורבתַׁ ,בהם ַׁשעור ַׁהוצאות ַׁהמו"פ ַׁמהתפוקה ַׁגבוה ַׁעל ַׁפיַׁ
הגדרהַׁ.עםַׁזאתַׁ,נראהַׁשלאורַׁהיקףַׁהמו"פַׁהגבוהַׁבענפיםַׁאלהַׁהםַׁאינםַׁזקוקיםַׁלעידודַׁבאותהַׁמידהַׁכמוַׁענפיַׁ
הטכנולוגיהַׁמעורבת-מסורתיתַׁומסורתיתַׁ,שחלקםַׁבפעילותַׁהכלכליתַׁ(תפוקהַׁותעסוקה)ַׁגדולַׁיותרַׁ ַׁ.
העבודהַׁאינהַׁמתמודדתַׁעםַׁשיעורהַׁהרצויַׁשלַׁההטבהַׁודרךַׁהפעלתהַׁ.מדינותַׁשונותַׁמשתמשותַׁבקשתַׁרחבהַׁשלַׁ
שעורי ַׁזיכויַׁ ,ובשיטת ַׁשונות ַׁשל ַׁחישוב ַׁבסיס ַׁהזיכויַׁ ,אם ַׁעל ַׁהסכום ַׁהכולל ַׁשל ַׁהשקעת ַׁהמו"פ ַׁשל ַׁהפירמה ַׁכפיַׁ
שהנחנו ַׁבעבודה ַׁזאתַׁ ,או ַׁרק ַׁעל ַׁההגדלה ַׁשל ַׁהשקעה ַׁזאת ַׁביחס ַׁלנתונים ַׁהיסטורייםַׁ .גם ַׁאין ַׁהכרח ַׁלהחיל ַׁאתַׁ
ההטבהַׁבמידהַׁשווהַׁעלַׁכלַׁענפיַׁהמשקַׁ,אוַׁעלַׁכלַׁהפירמותַׁבליַׁהתחשבותַׁבגודלןַׁ.במספרַׁמדינותַׁקיימתַׁמערכתַׁ
מורכבת ַׁלמדי ַׁשל ַׁמסלולים ַׁ חליפיים ַׁלהטבות ַׁמס ַׁלמו"פַׁ ,כאשר ַׁכל ַׁחברה ַׁעסקית ַׁיכולה ַׁלבחור ַׁאת ַׁהמסלולַׁ
האופטימלי ַׁעבורהַׁ .עם ַׁזאתַׁ ,הספרות ַׁהכלכלית ַׁנוטה ַׁלהסכים ַׁשהטבת ַׁמס ַׁבשיעור ַׁשל ַׁכַׁ 23%-הניתנת ַׁלחברותַׁ
בגודלַׁבינוניַׁמגיעהַׁלשיאַׁהאפקטיביותַׁשלהַׁ ַַׁׁ.
אנוַׁמאמיניםַׁשתכניתַׁזיכויַׁהמסַׁהמוצעתַׁתעודדַׁפירמותַׁבענפיַׁהטכנולוגיהַׁהמסורתיתַׁוהמסורתית-מעורבתַׁ,בהןַׁ
המו"פַׁלאַׁהיווהַׁעדַׁכהַׁחלקַׁאינטגרליַׁמהאסטרטגיהַׁהעסקיתַׁ,להשקיעַׁבמחקרַׁופיתוחַׁ.התפתחותַׁזאתַׁתהווהַׁ
שיפורַׁמשמעותיַׁבמשקַׁהישראליַׁוביכולתוַׁלהתמודדַׁבהצלחהַׁעםַׁאתגריַׁהכלכלהַׁהגלובליתַׁ.בהתאםַׁאנוַׁמציעיםַׁ
לשקולַׁהוספתַׁמסגרתַׁזוַׁלעידודַׁמו"פַׁ,וזאתַׁבליַׁלפגועַׁבתכניותַׁהעידודַׁהקיימותַׁ .
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 .1רקע כללי
הטענהַׁכיַׁהממשלהַׁחייבתַׁלתמוךַׁבמו"פַׁהפכהַׁלסוגַׁשלַׁאקסיומהַׁבקביעתַׁמדיניותַׁתקציביתַׁבמדינותַׁהמפותחותַׁ
ומתפתחותַׁכאחדַׁ ַׁ.
ביסודהַׁשלַׁתמימותַׁדעיםַׁזאתַׁ עומדותַׁשתיַׁהנחותַׁאותןַׁאימצוַׁמקבליַׁההחלטותַׁבעולםַׁ.הנחהַׁראשונהַׁהיאַׁכיַׁ
השקעותַׁבמחקרַׁופיתוחַַׁׁחיוניתַׁלצמיחתַׁהמשקַׁ.הנחהַׁשניהַַׁׁאומרתַׁכיַׁבהעדרַׁתמיכהַׁממשלתיתַַׁׁ,פעילותַׁמו"פַׁ
תבוצעַׁבחסרַׁיחסיתַׁלמצבַׁהאופטימאליַׁ .
הנחה ַׁראשונה ַׁהנה ַׁהשלכה ַׁברורה ַׁשל ַׁמודל ַׁהצמיחה ַׁהניאו-קלאסי ַׁשל ַׁסולו ַׁ()ַׁ ,)Solow,ַׁ (1956שהוא ַׁהמודלַׁ
המקובל ַׁהיום ַׁבעולםַׁ ,גודל ַׁהתוצר ַׁתלוי ַׁבהיקפי ַׁההון ַׁוכוח ַׁהאדם ַׁוברמה ַׁהטכנולוגית ַׁשל ַׁהמשקַׁ .בין ַׁהגורמיםַׁ
האלהַׁ,הרמהַׁהטכנולוגיתַׁהיאַׁהמשתנהַׁשניתןַׁלהעלותוַׁבקלותַׁיחסיתַׁוהשקעותַׁבמחקרַׁופיתוחַׁהןַׁאחתַׁהדרכיםַׁ
העיקריותַׁלכךַׁ .
הנחהַׁשנייהַׁמתבססתַׁעלַׁמספרַׁמחקריםַׁשטועניםַׁכיַׁללאַׁתמיכהַׁהשוקַׁהפרטיַׁימעיטַׁהשקעותַׁבמו"פַׁ.זאתַׁבגללַׁ
האופיַׁהמסוכןַׁשלַׁפעילותַׁזוַׁ,וחוסרַׁהפנמהַׁמצדַׁמבצעַׁפעילותַׁהמו"פַׁלגביַׁהשפעותיהַׁהכוללניותַׁ)ַׁ.(Spillovers
איַׁלכךַׁ,השקעותַׁבמו"פַׁדומותַׁ,עפ"יַׁאותםַׁמחקריםַׁ,למוצרַׁציבוריַׁקלאסיַׁ 1.
היום ַׁנמצאיםַׁכליםַׁמגווניםַׁברשותַׁקובעיַׁהמדיניותַׁשיכוליםַׁלסייעַׁלהםַׁלגדילַׁאתַׁרמתַׁההוצאהַׁעלַׁהמו"פַׁשלַׁ
הפירמותַׁ .בינם ַׁתמיכה ַׁישירה ַׁותמיכה ַׁעקיפהַׁ .תמיכה ַׁישירה ַׁהכוללת ַׁמענקים ַׁ(ַׁ ,)grantsסובסידיותַׁ ,רכישתַׁ
שירותיַׁמו"פַׁ(ַׁ .)procurementתמיכהַׁעקיפהַׁהנהַׁתמיכהַׁהמתבססתַׁעלַׁשימושַׁבתמריציםַׁפיסקלייםַׁ( Fiscal
ַׁ,)incentivesכמוַׁניכויַׁמסַׁ,זיכויַׁמסַׁ,פחתַׁמואץַׁוכליםַׁנוספיםַׁ .
עבודה זו מתרכזת בבחינת מסלולים שונים של הטבות פיסקליות ,דהיינו תמיכה עקיפה בעזרת הטבות מס שונות
לפירמות מהמגזר העסקיַׁ .
להלןַׁמיוןַׁכליַׁהמדיניותַׁהשוניםַׁ,לפיַׁצורתַׁהמענקַׁ :
לוח  :1כלי התמיכה למחקר ופיתוח

תמיכה
ישירה ַׁ

תמיכה עקיפה

מו"פ לא תעשייתי

מענקיםַׁ ַׁ

הטבותַׁמסַׁ

מעבדות
/ציבוריות

סובסידיות ַׁ

הלוואות

מו"פַׁבגופיַׁאקדמיה

רכישת ַׁשירותיַׁ ביטוחַׁאשראי ַׁ
מו"פ ַׁ
ַׁ
חוזיַׁפיתוח ַׁ

תשתיות מו"פ

ַׁממשלתיותַׁ הוןַׁסיכון
חינוך

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

Source: Mohnen, 2007

ַׁ

 1ראה למשלHall, 1992 ,
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 .2תמיכות ישירות ועקיפות במו"פ עסקי
רובַׁהמדינותַׁהמפותחותַׁמפעילותַׁהןַׁתכניותַׁישירותַׁוהןַׁתכניותַׁעקיפותַׁלעידודַׁמו"פַׁ.מידעַׁעלַׁהתמיכותַׁהישירותַׁ
למיניהן ַׁנאגדַׁע"יַׁגופיםַׁרביםַׁלאורךַׁזמןַׁרבַׁ 2.אךַׁבנוסףַׁלתמיכהַׁהישירהַׁמדינותַׁרבותַׁמאפשרותַׁניכויַׁמלאַׁשלַׁ
הוצאות ַׁמו"פ ַׁמההכנסה ַׁהחייבתַׁ ,למרות ַׁשלהוצאות ַׁמו"פ ַׁמרכיב ַׁדמוי ַׁהשקעה ַׁשאינו ַׁמייצר ַׁמיידית ַׁהכנסהַׁ
כלשהיַׁ.בשניםַׁהאחרונותַׁהלשכהַׁהסטטיסטיתַׁשלַׁהַׁOECDַׁ-עשתהַׁמאמציםַׁרביםַׁכדיַׁלרכזַׁאתַׁהנתוניםַׁאודותַׁ
היקף ַׁשל ַׁכל ַׁההטבות ַׁהאלה(ַׁ ,מעבר ַׁלהטבה ַׁהגלומה ַׁבניכוי ַׁמלא ַׁשל ַׁהוצאות ַׁהמו"פ ַׁבשנת ַׁההוצאה)ַׁ .התמונהַׁ
המלאהַׁביותרַׁהוצגהַׁבַׁ(ַׁOECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁ-ראהַׁאיורַַׁׁ .)1
איור  :1התמיכה הממשלתית במו"פ כ %-מתמ"ג (שנת )2002
רוסיה
ארה"ב ()0118
ישראל ()0118
צרפת ()0118
שבדיה
קוריאה ()0118
סלובניה
צ'כיה
ספרד ()0113
ד .אפריקה ()0118
אוסטריה ()0113
בריטניה
נורווגיה
גרמניה ()0118
איסלנד ()0118
בלגיה ()0113
אסטוניה
פינלנד
סין
טורקיה
אירלנד ()0118
הונגריה ()0118
ניו זילנד ()0113
לוקס.
דנמרק
איטליה ()0118
שוויץ ()0118
הולנד
אוסטליה ()0118
יפן ()0118
פורטוגל()0118
קנדה
פולין
סלובקיה
מקסיקו ()0113
יוון ()0113
צ'ילה ()0118
ברזיל

0.50

0.40
אין מידע/הערכת תמיכה

0.30

0.10

0.20

תמיכה עקיפה דרך הטבות מס

0.00
תמיכה ישירה
ַׁ

מקורַׁ OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁ:

כפי ַׁשניתן ַׁלראות ַׁברוב ַׁמדינות ַׁהַׁ ,OECD -למעטַׁ ,בין ַׁהיתרַׁ ,גרמניהַׁ ,שבדיהַׁ ,אסטוניהַׁ,פינלנדַׁ ,איסלנדַׁ,שוויץַׁ
ופוליןַׁ ,כמו ַׁגם ַׁרוסיהַׁ ,לא ַׁמוצעות ַׁתמיכות ַׁעקיפות ַׁבאמצעות ַׁמערכת ַׁהמס ַׁבמו"פַׁ .איור ַַׁׁ 1מציג ַׁחלקי ַׁהתמיכהַׁ
הממשלתיתַׁהישירהַׁוהעקיפהַׁבמו"פַׁעסקיַׁבמדינותַׁשונותַׁבאחוזיַׁתוצרַׁ.הנתוניםַׁמאפשריםַׁגםַׁלבדוקַׁמהוַׁהיחסַׁ
ביןַׁשעוריַׁהתמיכהַׁבשניַׁהערוציםַׁ,כמוצגַׁבאיורַׁ.2
2

ראה ,למשל דו"חות "מדדים למדע ,לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל :תשתית נתונים השוואתית" של מוסד שמואל נאמן.
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איור  :2יחס בין תמיכה ישירה ותמיכה עקיפה במו"פ עיסקי

ַׁ
מקורַׁ:עיבודַׁשלַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁשלַׁנתוניַַׁׁ OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012

ַׁ
השלבַׁהבאַׁמאחדַׁנתוניםַׁלגביַׁהיקףַׁהתמיכהַׁהעקיפהַׁ,היקףַׁהתמיכהַׁהישירהַׁועצימותַׁהמו"פַׁ.איורַַׁׁ 3מציגַׁאתַׁ
התוצאותַׁ.כפיַׁשניתןַׁלראותַׁ,ארה"בַׁ ,צרפתַׁ ,קנדהַׁ ,יפן ַׁודרום ַׁקוריאה ַׁמספקות ַׁאת ַׁהנפח ַׁהמשמעותי ַׁביותר ַׁשלַׁ
תמריץ ַׁפיסקאליַׁ.מהאיורַׁעולהַׁגםַׁכיַׁקייםַׁמתאםַׁחיוביַׁביןַׁהתמיכה ַׁהממשלתית ַׁבמו"פ ַׁכשיעור ַׁמהתמ"ג ַׁלביןַׁ
עצימות ַׁהמו"פ(ַׁ,שעורַׁההוצאה ַׁהלאומית ַׁלמו"פ ַׁמהתוצר ַׁהמקומי ַׁהגולמי)ַׁ.למרות ַׁזאתַׁ,יש ַׁמספר ַׁמדינות ַׁיוצאותַׁ
דופןַׁ:לפינלנדַׁויפןַׁעצימותַׁמו"פַׁגבוההַׁיחסיתַׁלרמתַׁהתמריציםַׁבמדינהַׁ,בעודַׁשחרףַׁרמותַׁתמרוץַׁשונותַׁבתכליתַׁ
ברוסיהַׁובצרפתַׁ,עצימותַׁהמו"פַׁבהןַׁדומהַׁונמוכהַׁיחסיתַׁ.בישראלַׁ,בדומהַׁלפינלנדַׁושבדיהַׁ,עצימותַׁהמו"פַׁגבוההַׁ
ללאַׁשימושַׁבתמריציםַׁפיסקאלייםַׁמשמעותייםַׁ .
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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איור  :3תמריצים פיסקאליים למו"פ

ַׁ
מקורOECD (2011c)ַַׁׁ:

 .3עידוד מו"פ ע"י הטבות פיסקאליות – המסלולים הקיימים
התמיכהַׁהעקיפהַׁבמו"פַׁמתבצעתַׁבעיקרַׁע"יַׁהטבותַׁמסַׁשונותַׁ.בד"כַׁמדוברַׁבניכויי ַׁמסַׁ,זיכויי ַׁמסַׁובפחתַׁמואץַׁ.
להלןַׁסקירהַׁתמציתיתַׁשלַׁכלַׁאחדַׁממסלוליַׁהתמיכהַׁהללוַׁ,ושלַׁהדרכיםַׁהשונותַׁלחישובַׁהבסיסַׁלזכויַׁהמסַׁ .
א .ניכוי מס ַׁ(ַׁ-ַׁ)ַׁImmediate allowancesהתרתַׁניכויַׁההוצאהַׁלמו"פַׁמהכנסהַׁחייבתַׁבמסַׁבשנתַׁההוצאהַׁ,
חרף ַׁהאופי ַׁההוני ַׁשל ַׁהשקעות ַׁבמו"פַׁ ַׁ .כל ַׁמדינות ַׁהַׁ OECDַׁ -משתמשות ַׁבכלי ַׁזהַׁ .באוסטריהַׁ ,בלגיהַׁ,
צ'כיהַׁ,דנמרקַׁ,הונגריהַׁ,ואנגליהַׁקייםַׁגםַׁניכויַׁמסַׁמוגדלַׁכאשרַׁשיעורַׁההפחתהַׁעולהַׁעלַׁגובהַׁהוצאותַׁ
למו"פַׁ(נעַׁביןַַׁׁ115%לַׁ233%ַַׁׁ-ובהונגריהַׁיכולַׁלהגיעַׁעדַַׁׁ-ַׁ433%ראהַׁלוחַַׁׁ .)2

דוגמא ַׁלשימושַׁ 1$ַׁ :שהוצא ַׁלמו"פַׁ ,יפחית ַׁאת ַׁההכנסה ַׁהחייבת ַׁבמסַׁ .במתווה ַׁשל ַׁמס ַׁחברות ַׁבשיעור ַַׁׁ,23%
ההפחתה ַׁבחבות ַׁהמס ַׁתעמוד ַׁעל ַַׁׁ .$3.2במסלול ַׁשל ַׁניכוי ַׁמוגדלַׁ ,הכנסה ַׁחייבת ַׁתרד ַׁבסך ַׁההוצאות ַׁלמו"פ ַׁכפולַׁ
שיעורַׁהניכוי(ַׁ ,למשלַׁ ,בניכויַׁשלַַׁׁ$1ַׁ ,153%הוצאותַׁלמו"פַׁיפחית ַׁאתַׁהכנסהַׁהחייבתַׁבמס ַׁחברות ַׁבַׁ,$1.5ַׁ -ואתַׁ
חבותַׁהמסַׁתחתַׁשעורַׁמסַׁשלַַׁׁ23%בַׁ ַׁ.)$3.3-
ניכויַׁמלאַׁשלַׁהוצאותַׁהמו"פַׁקייםַׁבכלַׁמדינותַׁהַַׁׁ .OECD
ב .זיכוי מס ַׁ(ַׁ -ַׁ )Tax creditהפחתה ַׁישירה ַׁבתשלום ַׁמס ַׁהחברות ַׁכנגד ַׁשעור ַׁנתון ַׁ(שעור ַׁהזיכוי) ַׁמהוצאותַׁ
מו"פַׁמוכרותַׁ.אלהַׁיכולותַׁלהיותַׁמוגדרותַׁבאופןַׁרחבַׁוכוללניַׁ,אוַׁמסויגותַׁלסוגַׁמסויםַׁשלַׁהוצאותַׁמו"פַׁ,
(למשלַׁרקַׁעלַׁכ"אַׁ,לאַׁכוללַׁמבניםַׁ,וכו')ַׁ ַׁ.

דוגמאַׁלשימושַׁ1$ַׁ:שהוצאַׁלמו"פַׁ,בהנחתַׁשעורַׁזיכויַׁשלַַׁׁ,13%יביאַׁלירידהַׁשלַַׁׁ3.1$בחבותַׁהמסַׁשלַׁהפירמהַׁ .
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כליַׁהמדיניותַׁקייםַׁבמדינותַׁ :ברוב ַׁמדינות ַׁהַׁ OECD-מהווהַׁזכויַׁהמסַׁמכשירַׁעידודַׁמרכזיַׁלתמיכהַׁבמו"פַׁעסקיַׁ.
אוסטרליהַׁ,קנדהַׁ,צרפתַׁ,אירלנדַׁאיטליהַׁיפןַׁקוריאהַׁנורווגיהַׁפוליןַׁפורטוגלַׁספרדַׁוארה"בַׁמציגותַׁאתַׁזיכויַׁהמסַׁ
כערוץַׁהתמיכה ַׁהעיקריַׁשלהןַׁבתמרוץַׁמו"פַׁעיסקיַׁ.באוסטריהַׁובלגיהַׁעלַׁהפירמהַׁלבחורַׁאתַׁמסלולַׁהתמיכהַׁ(ביןַׁ
זיכוי ַׁמס ַׁלהפחתות ַׁמוגדלות)ַׁ .שיעור ַׁהזיכוי ַׁבמס ַׁנע ַׁבין ַַׁׁ 8-43%במדינות ַׁהשונותַׁ .מספר ַׁמדינות ַׁמציגות ַׁשיעוריַׁ
תמיכהַׁגבוהיםַׁיותרַׁלעסקיםַׁקטניםַׁובינונייםַׁ(ַׁ)SME'sמאשרַׁלפירמותַׁגדולותַׁ.בבלגיהַׁ,הולנדַׁוספרדַׁ,קייםַַׁׁזיכויַׁ
מס ַׁרק ַׁעל ַׁשכר ַׁעבודה ַׁבמו"פַׁ ,כאשר ַׁשיעורי ַׁהתמיכה ַׁנעים ַׁבין ַַׁׁ ,43-75%עם ַׁהגבלות ַׁעל ַׁתשלום ַׁהשכר ַׁהכוללַׁ
לחברהַׁבגינוַׁנתןַׁלקבלַׁזיכויַׁמסַׁ ַׁ.

ג .פחת מואץַַׁׁ-הפחתהַׁמהירהַׁעבורַׁהשקעותַׁבציודַׁמו"פַׁ ַׁ.

כלי ַׁהמדיניות ַׁקיים ַׁבמדינותַׁ :קנדהַׁ ,צ'כיהַׁ ,אירלנדַׁ ,ספרד ַׁאנגליהַׁ ,וארה"ב ַׁמתירות ַׁפחת ַׁשל ַַׁׁ 133%בשנהַׁ
הראשונהַׁעוברַׁציודַׁמו"פַׁ.מדינותַׁאחרותַׁמתירותַׁפחתַׁמואץַׁלמשךַׁיותרַׁמשנהַׁ .

דוגמא ַׁלשימושַׁ 1$ַׁ:שהוצא ַׁעלַׁציוד ַׁמו"פַׁ,ובהנחה ַׁשל ַׁמתווה ַׁפחת ַׁמואץ ַׁבשיעור ַׁ(ַׁ 133%במקום ַַׁׁ 25%במשך ַׁארבעַׁ
שנים)ַׁ,יניבַׁהפחתהַׁשלַַׁׁ1$בהכנסהַׁהחייבתַׁבמסַׁ,במקוםַַׁׁ3.25$במשךַׁארבעַׁשנים.

ד .בסיס החישוב לזכוי מסַׁ :הטבות ַׁמס ַׁעשויות ַׁלהיות ַׁמוחלות ַׁעל ַׁהוצאות המו"פ הכוללות ַׁשל ַׁהחברהַׁ
לתקופה(ַׁ ,זיכוי ַׁמס ַׁעל ַׁסך ַׁהוצאות ַׁהמו"פ ַׁבשנה ַַׁׁ ,)volume based R&D tax creditאו ַׁרק ַׁעל ַׁהגידול
בהוצאתַׁהמו"פַׁמעברַַׁׁלבסיסַׁהיסטורי(ַׁ,זיכויַׁמסַׁתוספתיַַׁׁ ַׁ.)incremental R&D tax credit

קיימותַׁחלוקות ַׁמשנה ַׁנוספות ַׁרבותַׁ,שעשויות ַׁלהיות ַׁמהותיותַׁ.למשלַׁ,בחלקַׁמהמקריםַׁ ,רק ַׁסוגיםַׁמסויימיםַׁשלַׁ
הוצאות ַׁמו"פ ַׁיוכרוַׁלצרכיַׁקבלתַׁההטבהַׁשלַׁזכויַׁמסַׁ .מגבלהַׁכזוַׁמאפשרת ַׁלממשלהַׁלקבועַׁקריטריוניםַׁולעודדַׁ
השגת ַׁמטרות ַׁנוספותַׁ ,כגוןַׁ :שיתופי ַׁפעולה ַׁבין ַׁאקדמיה ַׁותעשיהַׁ ,העסקת ַׁחוקרים ַׁבעלי ַׁתארי ַׁשלישי(ַׁ ,בצרפת)ַׁ,
וכד'ַׁ ַׁ.

בנוסףַׁ,הטבותַׁהמסַׁכוללותַׁבד"כַׁתקרתַׁהוצאותַׁ,ותקנותַׁבנוגעַׁל"גלגול"ַׁהטבתַׁהמסַׁקדימהַׁאוַׁאחורהַׁ.מאפייניםַׁ
אלוַׁשוניםַׁביןַׁמדינהַׁאחתַׁלרעותהַׁ,ביןַׁסקטוריםַׁשוניםַׁואףַׁמשתניםַׁלאורךַׁזמןַׁ.עובדהַׁזוַׁמקשהַׁעלַׁהשוואהַׁביןַׁ
הטבותַׁמסַׁבמדינותַׁשונות .חלקַׁמהתכניותַׁמפורטותַׁבלוחַַׁׁ2ופירוטַׁנוסףַׁ–ַׁבנספחַׁא' ַׁ

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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ַׁ
לוח  :2תמריצי מס במדינות  OECDנבחרות

ַׁ
אוסטריה ַׁ
בלגיה ַׁ
קנדה ַׁ
צ'כיה ַׁ
דנמרק ַׁ
צרפת ַׁ
גרמניה ַׁ
הונגריה ַׁ
אירלנד ַׁ
יפן ַׁ
אנגליה ַׁ
ארה"ב ַׁ
אוסטרליה ַׁ

שעורַׁמסַׁ
חברות
25%
34%
22%
24%
28%
33%
25%
21%
13%
33%
33%
35%
25%

ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

שיעורַׁפחתַׁכלליַׁ
(באחוזיםַׁ)

שיעורַׁפחתַׁעבורַׁציודַׁ
מו"פַׁ(באחוזים)*

ַׁ *)S(ַׁ13
ַׁ **)G(ַׁ23
ַׁ )G(ַׁ33
ַׁ )S(ַׁ13
ַׁ )G(ַׁ25
ַׁ )G(ַׁ22.5
)S(ַׁ13
)S(ַׁ13
ַׁ )G(ַׁ23
ַׁ )G(ַׁ23.5
ַׁ )G(ַׁ25
)G(ַׁ23
)G(ַׁ23

ַׁ
ַׁ )S(ַׁ33.3
(ַׁ ***)FD
ַׁ
ַׁ
ַׁ(ַׁ )FD
ַׁ
ַׁ )S(ַׁ23
(ַׁ )FD
ַׁ
(ַׁ )FD
ַׁ
ַׁ

שעורַׁניכויַׁהמס
גידולַׁ
הוצ'ַׁ
הוצ'
כוללות
ַׁ 135
ַׁ 125
ַׁ
ַׁ 113.5
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 233
ַׁ
ַׁ 153
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 233-433
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 125
ַׁ
ַׁ
ַׁ 175
ַׁ 125

שעורַׁזיכויַׁהמס
גידולַׁ
הוצ'ַׁ
הוצ'
כוללות
ַׁ
ַׁ 8
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 23
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 45
ַׁ 5
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ 23
ַׁ
ַׁ
ַׁ 13-15
ַׁ
ַׁ
ַׁ 23
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ

מקורNam (2012)ַׁ:
*(ַׁ)Sפחתַׁבשיטתַׁקוַׁישרַׁ(ַׁ )Straight-line depreciation
**(ַׁ)Gפחתַׁבשיטתַׁהיתרהַׁהפוחתתַׁ(ַׁ )Geometric depreciation
***(ַׁ)FDהפחתהַׁחופשיתַׁ( ַׁ )Free depreciation

 .4השוואת היקפי התמיכות הפיסקאליות ושעורן
כפיַׁשניתןַׁלראותַׁ,חלקַׁניכרַׁממדינותַׁ ַׁ OECDמשלבותַׁמספרַׁכליםַׁלתמיכהַׁבמו"פַׁולאַׁמסתפקותַׁבכליַׁבודדַׁאוַׁ
במסלול ַׁבודדַׁ .רוב ַׁמדינות ַׁה ַַׁׁ OECDמקיימות ַׁמשטר ַׁתמרוץ ַׁהמבוסס ַׁעל ַׁתמיכה ַׁבכל ַׁפעילות ַׁהמו"פַׁ ,בעודַׁ
שבאירלנד ַׁוארה"ב ַׁקיים ַׁתמריץ ַׁפיסקאלי ַׁרק ַׁעל ַׁגידול ַׁבפעילותַׁ.ביפן ַׁקיימת ַׁמערכת ַׁמשולבתַׁ.בשנים ַׁהאחרונותַׁ
מספרַׁמדינותַׁעברוַׁמתמרוץַׁתוספתיַׁלהוצאותַׁמו"פַׁלתמרוץַׁהמבוססַׁעלַׁסךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁ,בעיקרַׁבשלַׁמורכבותַׁ
ההטבהַׁהתוספתיתַׁ ַׁ.
כאמורַׁ,ריבויַׁהתכניותַׁוהשנוייםַׁהתכופיםַׁבמאפייניםַׁשלהןַׁמקשים ַׁעלַׁהשוואהַׁבינלאומיתַׁשלַׁמערכותַׁתמיכהַׁ
פיסקאליות ַׁוכן ַׁעל ַׁהשוואה ַׁלאורך ַׁהשניםַׁ .יצירת ַׁבסיס ַׁבר ַׁהשוואה ַׁשל ַׁהטבות ַׁמס ַׁהיא ַׁמשימה ַׁמורכבת ַׁבפניַׁ
עצמהַׁלאורַׁההטרוגניותַׁבמשטריַׁהתמיכהַׁומורכבותםַׁ:שילובַׁשלַׁתמיכהַׁישירהַׁועקיפהַׁ,תמיכהַׁעקיפהַׁתוספתיתַׁ
אוַׁעלַׁכלַׁפעילותַׁהמו"פַׁ,תמיכהַׁבחתךַׁעסקיַׁמסויםַׁ(למשלַׁ,עסקיםַׁקטניםַׁובינונייםַׁ,תמרוץַׁלשםַׁפיזורַׁגיאוגרפיַׁ,
תמרוץַׁתעשיותַׁספציפיותַׁועוד)ַׁ .
אחתַׁהדרכיםַׁליצירתַׁנכנהַׁמשותףַׁהינהַׁהשוואתַׁערכן ַׁהכספי ַׁשלַׁהטבותַׁמסַׁ.לוחַַׁׁ 3מציגַׁנתוניםַׁאודותַׁלהיקףַׁ
התמיכותַׁהעקיפותַׁשמוענקותַׁלחברותַׁבחלקַׁממדינותַׁהַׁ ַׁ.OECDַׁ-
ַׁ

01

בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל

לוח  :3היקף התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח במדינות  OECDנבחרות ( 2002או השנה האחרונה לה יש נתונים)

מספר הפירמות
המקבלות הטבות מס

הטבת מס ממוצעת
לפירמה ( '000דולרים)

23,000
13,450
12,000
10,788
8,479
7,905
7,624
3,297
2,521
2,257
1,100
860
790
592

118
36
363
677
616
56
158
129
109
49
162
391
172
144

פורטוגל

572

252

אירלנד
פולין

479
37

350
22

מדינה
קנדה
הולנד
צרפת
ארה"ב
יפן
אוסטרליה
אנגליה
ספרד
אוסטריה
נורבגיה
הונגריה
בלגיה
דנמרק
צ'כיה

Source: OECD NESTI R&D tax incentives questionnaire, January 2010

ברורַׁשצורתַׁמדידהַׁזאתַׁסובלתַׁממגרעותַׁרבותַׁ,וקשהַׁלהשתמשַׁבלוחַׁזהַׁלצורךַׁמדידהַׁוהסקתַׁמסקנותַׁ.הנתוניםַׁ
הנםַׁאבסולוטייםַׁולאַׁמתחשביםַׁבהבדליַׁגודלַׁהמדינותַׁוהפירמותַׁהנהנותַׁמהטבתַׁהמסַׁ.בנוסףַׁ,החברותַׁבמדינותַׁ
שונות ַׁפועלות ַׁבתוך ַׁמסגרת ַׁפיסקאלית ַׁשונהַׁ ,כך ַׁשהטבה ַׁהנראית ַׁאטרקטיבית ַׁבמדינה ַׁאחתַׁ ,אינה ַׁבהכרחַׁ
אפקטיביתַׁלעידודַׁהשקעתַׁבמו"פַׁבמדינהַׁאחרתַׁ .
לכןַׁנהוגַׁלהשתמשַׁבַׁB-indexַׁ-לצורךַׁהשוואהַׁביןַׁתכניותַׁעידודַׁשונותַׁ,מדדַׁשפותחַׁע"יַׁ Warda and McFetridge
ַׁ )(1983בדיוק ַׁלמטרה ַׁזאתַׁ B-indexַׁ .מוגדר ַׁכיחס ַׁבין ַׁהוצאות ַׁנטו ַׁעל ַׁדולר ַׁמו"פ ַׁ(לאחר ַׁהתחשבות ַׁבכל ַׁהטבותַׁ
המיסויַׁהרלוונטיות)ַׁ,לביןַׁהרווחַׁלאחרַׁמסַׁמדולרַׁשלַׁהכנסהַׁחייבתַׁ ַׁ:
)ַׁ B index= (1-A)/(1-τ
כאשר ַַׁׁ Aהוא ַׁהשיעור ַׁשל ַׁתמריצי ַׁהמו"פַׁ ,וַׁ -ַׁ τַׁ -מס ַׁהחברותַׁ .במדינה ַׁבה ַׁמותר ַׁניכוי ַׁמלא ַׁשל ַׁהוצאות ַׁהמו"פַׁ
מההכנסהַׁהחייבתַׁ,אךַׁאיןַׁכלַׁתמריץַׁמסַׁמעברַׁלכךַׁ,יתקייםַַׁׁ.A=τכלומרַׁהַׁB-indexַׁ-שווהַׁלַׁ.1ַׁ-ככל שהאינדקס
נמוך יותר ,המדינה מעניקה הטבות מס גדולות יותר למו"פַׁ.ערךַַׁׁB-index <1מראהַׁכיַׁשיעורַׁההטבותַׁהקשורותַׁ
למו"פ ַׁגבוה ַׁמשיעור ַׁהמסים ַׁשחברה ַׁמשלמתַׁ ,דהיינו ַׁהשקעה ַׁבמו"פ ַׁכדאית ַׁיותר ַׁאחרי ַׁמס ַׁמהשקעה ַׁאחרתַׁ.
לחלופיןַׁB-index >1ַׁ,מראהַׁ,עלַׁאי-כדאיותַׁיחסיתַׁ(במונחיַׁהפחתתַׁמס)ַׁשלַׁהשקעותַׁבמו"פַׁ .
בפרסומיםַׁשלַַׁׁ OECDמקובלַׁלהתייחסַׁל"שיעור תמיכה במו"פ" ַׁ(ַׁ.)Tax Subsidy Rate - TSRמדדַׁזהַׁמחושבַׁלפיַׁ
נוסחהTax subsidy rate = 1 - B indexַַׁׁ:

00
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שימוש ַׁבמדד ַׁזה ַׁהנו ַׁמטעמי ַׁנוחות ַׁבלבדַׁ .מהנוסחה ַׁברור ַׁש Tax subsidy rate -חיובי כאשר השקעה במו"פ
כדאית מבחינת הטבות מסַׁ( )B-index <1ושליליַׁכאשרַׁהשקעהַׁזאתַׁפחותַׁכדאיתַׁמכלַׁהשקעהַׁאחרתַׁ ..
הַׁ B-indexַׁ -הוא ַׁכלי ַׁנוח ַׁלהשוואת ַׁמידתַׁהנדיבות ַׁשלַׁהתמיכה ַׁבמו"פַׁבמדינות ַׁשונותַׁ,אך ַׁחישובוַׁכרוך ַׁבהנחותַׁ
מפשטותַׁ.לדוגמאַׁ,החישובַׁמניחַׁקיוםַׁפירמהַׁמייצגתַׁ,אשרַׁלהַׁהכנסותַׁחייבותַׁבמסַׁ,ותמריץַׁהמסַׁעשויַׁלשפרַׁאתַׁ
מצבהַׁ ַׁ.
לצורך ַׁניתוח ַׁמלא ַׁיותר ַׁהמשווה ַׁתמריצי ַׁמיסוי ַׁבמדינות ַׁהשונותַׁ ,יש ַׁלבחון ַׁשני ַׁמאפיינים ַׁעיקריים ַׁשל ַׁמערךַׁ
הטבותַׁהמסַׁלמו"פַׁ:הוצאותַׁמוכרותַׁלתמיכהַׁ,ומנגנוןַׁההטבהַׁהמוצעַׁע"מַׁלהפחיתַׁאתַׁחבותַׁהמסַׁ .
בסיסַׁההוצאהַׁהמוכרתַׁ ַׁ:
מדינות ַׁעשויות ַׁלהציע ַׁלפירמות ַׁהכרה ַׁבבסיס ַׁהוצאה ַׁהכולל ַׁאת ַׁסךַׁכלַׁההוצאות ַׁעל ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁ(משמע ַׁציודַׁ,
פחת ַַׁׁושכר)ַׁ,להגביל ַׁאת ַׁההוצאה ַׁהמוכרת ַׁלהוצאות ַׁשוטפותַׁנוכחיות ַׁ(שכר ַׁוחומרים ַׁבלבד)ַׁאו ַׁלהכיר ַׁבהוצאותַׁ
שכר ַׁבלבדַׁ .ברור ַׁכי ַׁבסיסי ַׁההוצאה ַׁהשוניםַׁ ,מייצרים ַׁתמריצים ַׁשונים ַׁלפירמותַׁ :בעוד ַׁשתמרוץ ַׁהמוגבל ַׁלשכרַׁ
בלבדַׁיגדילַׁאתַׁהשימושַׁבכ"אַׁכמשאבַׁיצרניַׁ,הכרהַׁכוללתַׁיותרַׁבהוצאותַׁתשקףַׁאתַׁצרכיַׁהפירמהַׁבפעילותַׁמו"פַׁ.
מידת ַׁהגמישות ַׁבכמות ַׁהחוקרים ַׁיכולה ַׁגם ַׁהיא ַׁלהשפיע ַׁעל ַׁתוצאת ַׁהתמריץַׁ :במידה ַׁשכוח ַׁהעבודה ַׁהינו ַׁקבועַׁ,
הפניית ַׁהתמיכה ַׁכלפי ַׁשכר ַׁחוקרים ַׁבלבדַׁ,יכולה ַׁלהוביל ַׁלעליית ַׁשכרם ַׁשלַׁהחוקרים ַׁותוַׁלאַׁ.)Goolsbee,1997(ַׁ ,
ברובַׁמדינותַׁה ַַׁׁOECDהתמריציםַׁהפיסקלייםַׁחליםַׁעלַׁהוצאותַׁמו"פ ַׁנוכחיותַׁכגוןַׁשכרַׁחוקריםַׁ,הוצאותַׁתומכותַׁ
מו"פ ַׁ(ַׁ,)ַׁ overheadחומרים ַׁוקבלני ַׁמשנה ַׁלפרויקטַׁ.בנוסףַׁ,מספר ַׁמדינות ַׁ(אוסטרליהַׁ,אוסטריה ַׁ,קנדהַׁ,אירלנדַׁ,
איטליהַׁ ,יפן)ַׁ ,כוללת ַׁבבסיס ַׁההוצאה ַׁגם ַׁאת ַׁמחיר ַׁההון ַׁ(מיכון ַׁוציוד) ַׁהנרכש ַׁלצורך ַׁביצוע ַׁהמו"פַׁ ,או ַׁמספקותַׁ
פתרון ַׁתמיכה ַׁאחר ַׁ(בלגיהַׁ,קוריאהַׁ,ספרד)ַׁ.ההוצאה ַׁעל ַׁרכישת ַׁקרקע ַׁאו ַׁמבנה ַׁבד"כ ַׁלא ַׁנכללת ַׁבבסיס ַׁההוצאהַׁ,
למעטַׁבאירלנדַׁ(זיכויַׁמסַׁשלַַׁׁ ַׁ.)25%
מספר ַׁמדינות ַׁמפחיתותַׁאתַׁנכוייַׁהמסַׁמשכר ַׁעובדי ַׁהמו"פ(ַׁ ,הולנדַׁ,בלגיה ַׁספרד)ַׁ .מדינות ַׁנוספות ַׁמספקות ַׁתמריץַׁ
עלַׁשכרַׁהחוקריםַׁבדרכיםַׁשונותַׁ(למשלַׁצרפתַׁ:הטבתַׁמסַׁתלויתַׁמספרַׁדוקטוריםַׁהמועסקיםַׁבפרויקט)ַׁ .
הבחנה ַׁנוספת ַׁהיא ַׁהכרה ַׁבכלל ַׁהוצאות ַׁהמו"פ ַׁשל ַׁהפירמהַׁ,או ַׁרק ַׁבהוצאות ַׁמו"פ ַׁמעל ַׁסף ַׁמסויםַׁ:בעוד ַׁשקביעתַׁ
סף ַׁלחישוב ַׁהוצאות ַׁהמו"פ ַׁכבסיס ַׁלזיכוי ַׁהמס ַׁמקטינה ַׁאת ַׁגובה ַׁהטבת ַׁהמס ַׁהניתנת ַׁלפירמהַׁ ,קביעת ַׁסף ַׁכזהַׁ
יוצרת ַׁקושי ַׁלפירמה ַׁלקבל ַׁאת ַׁההטבה ַׁבשל ַׁמורכבות ַׁהדו"ח ַׁשעליהַׁלהגיש(ַׁ ,שעליוַׁלהכילַׁגםַׁנתוניַׁעברַׁלחישובַׁ
הסף)ַׁ ,ועשויה ַׁלהוביל ַׁלויתור ַׁשל ַׁהפירמות ַׁעל ַׁההטבה ַׁ(ַׁ .)Van Pottelsberghe, 2003לשיטת ַׁהתמרוץ ַׁהמופעלתַׁ
יכולותַׁלהיותַׁהשלכותַׁשונותַׁעלַׁאפקטיביותַׁהתמיכהַׁ:תמיכה ַׁבסךַׁכל ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁאטרקטיביתַׁבמידהַׁשווהַׁ
לכל ַׁמבצעי ַׁהמו"פ ַׁבמשקַׁ ,בעוד ַׁשתמיכה ַׁתוספתית ַׁמסף ַׁמינימום ַׁמסוים ַׁמתמרצת ַׁבעיקר ַׁפירמות ַׁבהן ַׁהמו"פַׁ
נמצאַׁבמגמתַׁגידולַׁלאורךַׁזמןַׁ ַׁ.
ערכה ַׁשל ַׁהתמיכה ַׁהעקיפה ַׁתלויה ַׁבעיקר ַׁבשיעור ַׁמס ַׁהחברות ַׁהמהווה ַׁגורם ַׁמרכזי ַׁשל ַׁנטל ַׁהמס ַׁשכן ַׁההטבותַׁ
נגזרות ַׁעל ַׁבסיסו ַׁשל ַׁנטל ַׁזהַׁ .גורמים ַׁנוספים ַׁהמשפיעים ַׁעל ַׁנטל ַׁהמס ַׁכוללים ַׁאת ַׁרמת ַׁהפחת ַׁעל ַׁציודַׁ ,הטבותַׁ
למיסויַׁשכרַׁעובדיםַׁופרמטריםַׁאחריםַׁ ַׁ.
הדבריםַׁהנ"לַׁמצביעיםַׁעלַׁקשייםַׁטכנייםַׁבחישוביַׁ(ַׁB-indexובהתאםַׁלכךַׁ–ַַׁׁ.)TSRאבלַׁנכוןַׁלהיוםַׁבמדינותַׁ
ַׁOECDחישוביַַׁׁB-indexהנםַׁדברַׁשבשגרהַׁובמסגרתַַׁׁOECD ST&IַׁScoreboardיוצאיםַׁעדכוניםַׁקבועיםַׁשלַׁמדדַׁ
זהַׁ.איוריםַַׁׁ4וַׁ5ַׁ-מציגיםַַׁׁ,בהתאמהַׁ,נתוניםַׁאודותַׁשיעורַׁהתמיכהַׁהפיסקאליתַׁבמו"פַׁ(ַׁ)TSRושינוייםַׁבמדדַׁזהַׁ
במהלךַׁהעשורַׁ .
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איור  :4שיעור התמיכה הפיסקאלית במו"פ (כולל הבחנה בין חברות גדולות לקטנות-בינוניות ,שנת )2002

מקורַׁ OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁ:

איור  :5שינוי בשיעור התמיכה הפיסקאלית במו"פ (חברות גדולות מול קטנות-בינוניות ,שנת  2002לעומת )1222

מקורַׁ OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁ:
הערהַׁ:שינויַׁבשיעורַׁמחושבַׁכהפרשַׁביןַׁערךַַׁׁTSRבַׁ2338ַׁ-לביןַׁערךַַׁׁTSRבַׁ 1999ַׁ-
כפי ַׁשניתן ַׁלראות ַׁבאיורים ַַׁׁ 8וַׁ 9ַׁ -ברוב ַׁמדינות ַַׁׁ OECDקיימות ַׁתכניות ַׁפיסקאליות ַׁלעידוד ַׁמו"פ ַׁוהמגמה ַׁהיאַׁ
הגדלתַׁשיעורַׁהתמיכהַׁבתכניותַׁאלהַׁ .
ַׁ
ַׁ
00

ַׁ
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 .5תמיכה ישירה ועקיפה – יתרונות וחסרונות
ַׁ
הטבותַׁמסַׁהנםַׁרקַׁאחדַׁהכליםַׁלעידודַׁמו"פַׁ.לכליַׁזהַׁישַׁמספרַׁיתרונותַׁבולטיםַׁעלַׁפניַׁמסלוליַׁתמיכהַׁישירהַׁ
במו"פַׁ.ביןַׁהיתרונותַׁהאלהַׁנהוגַׁלצייןַׁ :

.1

נגישותַׁופשטותַׁלפירמהַׁ,החייבתַׁממילאַׁבדיווחיםַׁתקופתייםַׁלמערכתַׁהמס; ַׁ

.2

ודאותַׁ–ַׁהטבתַׁהמסַׁהיאַׁודאיתַׁלטווחיַׁזמןַׁארוכיםַׁ,המאפשריםַׁתכנוןַׁמו"פַׁארוךַׁלפירמותַׁ.מאפייןַׁ
זהַׁחשובַׁבמיוחדַׁבתחומיםַׁבהםַׁטווחיַׁזמןַׁהמו"פַׁארוכים(ַׁ,למשלַׁ,ביו-טכנולוגיהַׁ,ופארמה)ַׁ ַׁ.

.3

אחידות ַׁ–ַׁלרובַׁ,הטבות ַׁהמס ַׁהן ַׁבשיעור ַׁקבועַׁ,אם ַׁכיַׁניתן ַׁלתת ַׁעדיפות ַׁלחברות ַׁעלַׁפיַׁגודלןַׁ,או ַׁלפיַׁ
תחוםַׁהפעילותַׁשלהןַׁ ַַׁׁ.

.4

במידהַׁוהטבתַׁהמסַׁלאַׁנוצלהַׁבשנהַׁמסוימתַׁ,היאַׁניתנתַׁלהעברהַׁביןַׁשניםַׁ .

.5

יעילותַׁוחסכוןַׁכספיַׁלמדינהַׁ–ַׁאיןַׁצורךַׁבמנגנוןַׁבירוקראטיַׁממשלתיַׁלבחינתַׁפרויקטַׁהמו"פַׁוסיכוייַׁ
הצלחתוַׁ ַׁ.

.6

ניטרליות ַַׁׁ -הפניית ַׁהתמיכה ַׁהממשלתית ַׁלפעילויות ַׁשהפירמות ַׁהמשקיעות ַׁרואות ַׁכבעלי ַׁסיכויַׁ
הצלחה ַׁגבוהַׁ,לעומת ַׁהקצאת ַׁתמיכה ַׁע"י ַׁועדה ַׁממשלתית ַׁשלא ַׁתמיד ַׁקייםַׁבידיה ַׁכל ַׁהמידע ַׁהעסקיַׁ
והטכנולוגיַׁשבידיַׁהמשקיעַׁ ַׁ.

.7

שיטתַׁהתמרוץַׁבאמצעותַׁמערכתַׁהמסַׁמתגמלתַׁבעיקרַַׁׁ-עלַׁפיַׁהגדרהַַׁׁ-חברותַׁמצליחות(ַׁ,המייצרותַׁ
הכנסה ַׁחייבת ַׁבמס)ַׁ,לעומת ַׁמענקי ַׁמחקר ַׁמסוג ַׁאלה ַׁשל ַׁהמדען ַׁהראשי ַׁ–ַׁבהם ַׁמנסים ַׁלזהות ַׁמראשַׁ
פרויקטיַׁמו"פַׁמוצלחיםַׁ ַׁ.

.8

הגדרה ַׁמתאימה ַׁשל ַׁהוצאות ַׁחדשנות ַׁמוכרות ַׁלצרכי ַׁתמריצי ַׁמס ַׁיכולה ַׁלעודד ַׁחדשנות ַׁטכנולוגיתַׁ
ועסקית ַׁגם ַׁבענפי ַׁטכנולוגיה ַׁמסורתית ַׁומסורתית-מעורבתַׁ,שאין ַׁלהם ַׁפרויקטי ַׁמו"פ ַׁבמובן ַׁהצר ַׁשלַׁ
יצירתַׁידעַׁחדשַׁאוַׁפתרונותַׁטכנולוגייםַׁחדשיםַׁ .

ַׁ

ַׁ

לעומתַׁזאתַׁ,מבקריַׁשימושַׁבתמריציַׁמסַׁלעידודַׁמו"פַׁמוניםַׁאתַׁהחסרונותַׁהבאיםַׁשלַׁהשיטהַׁ :

.1

שליטה ַׁמצומצמת ַׁבהיקף ַׁהתמיכה ַׁהמוענק ַׁדרך ַׁתמריצי ַׁהמסַׁ :ברגע ַׁשהוצאת ַׁהמו"פ ַׁהיא ַׁהוצאהַׁ
מוכרתַׁ,היאַׁזכאיתַׁלתמיכהַׁ ַׁ.

.2

העדרַׁהכוונהַׁלתחומיַׁמו"פַׁשהמדינהַׁמעוניינתַׁלעודדַׁ,אםַׁכיַׁאפשרַׁלסייגַׁאתַׁהטבותַׁהמיסויַׁלמו"פַׁ
לפיַׁתחומיַׁפעילותַׁ,גודלַׁהפירמותַׁ,אוַׁמיקומןַׁהגיאוגרפיַׁ ַׁ.

.3

חברות ַׁהזנק ַׁשאינן ַׁמייצרות ַׁהכנסות ַׁחייבות ַׁמס ַׁבטווח ַׁהנראה ַׁלעין ַׁלא ַׁיתומרצו ַׁע"י ַׁזכויי ַׁמסַׁ
למו"פַׁ.לפיכךַׁ,השיטה ַׁשבחינתה ַׁמוצעת ַׁכאן ַׁאיננה ַׁיכולה ַׁלהחליף ַׁבאופן ַׁמלא ַׁאת ַׁהתמיכה ַׁבצורתַׁ
מענקיַׁמו"פַׁ,כגוןַׁזוַׁהפועלתַׁבהצלחהַׁרבהַׁבישראלַׁ ַַַׁׁׁ.
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.4

הצורך ַׁלהגדיר ַׁמראשַׁ ,ולהבהיר ַׁלמשתתפיםַׁ ,מה ַׁהן ַׁהוצאות ַׁמו"פ ַׁוחדשנות ַׁמוכרותַׁ ,ולבנות ַׁמערךַׁ
ניטורַׁואכיפהַׁהיכולַׁלהתמודדַׁעםַׁדווחיַׁהפירמותַׁלפיַׁנהליםַׁאלהַׁ.בנייתַׁנהליםַׁכאלהַׁומנגנוןַׁהדיווחַׁ
והאכיפהַׁידרשוַׁשיתוףַׁפעולהַׁהדוקַׁעםַׁרשויותַׁהמסַׁ,וארגוניםַׁעסקייםַׁשוניםַׁלבנייתַׁהמערכת.

 .6הערכות ההשפעה של תמיכה ממשלתית במו"פ
תמיכות ַׁממקור ַׁממשלתי ַׁבפעילות ַׁמסויימת ַׁמוצדקות ַׁבימדה ַׁשקיים ַׁ"כשל ַׁשוק" ַׁבפעילות ַׁזוַׁ .בבחינת ַׁמדיניותַׁ
התמיכה ַׁהממשלתית ַׁבעולםַׁ,ניתן ַׁלהבחין ַׁכי ַׁביצוע ַׁמו"פ ַׁהינה ַׁאחת ַַׁׁמהפעולות ַׁשעליהן ַׁניתנת ַׁתמיכה ַׁממשלתיתַׁ,
מתוךַׁההנחהַׁכיַׁפעילותַׁמו"פַׁמייצרתַׁהשפעהַׁחיצוניתַׁחיוביתַׁ ַׁ.

המטרה ַׁהעיקרית ַׁשל ַׁהערכת ַׁמדיניות ַׁעידודַׁממשלתית ַׁהיא ַׁלבחון ַׁהאם ַׁמטרות ַׁהמדיניות ַׁהושגוַׁ,והאם ַׁהרווחהַׁ
החברתית ַׁהנוצרת ַׁכתוצאה ַׁממדיניות ַׁזוַׁ ,גדולה ַׁיותר ַׁמעלותהַׁ .גם ַׁמדיניות ַׁהנוגעת ַׁלתמריצי ַׁמו"פ ַׁחייבת ַׁלעמודַׁ
במבחןַׁכזהַׁ :האםַׁהתמריציםַׁמביאיםַׁלהגדלתַׁהיקפיַׁהמו"פַׁהמבוצע? ַׁהאםַׁהסבסודַׁהממשלתי ַׁמוצדקַׁמבחינהַׁ
כלכלית?ַׁהאםַׁלשיטתַׁתמרוץַׁמסוימתַׁישַׁיתרונותַׁעלַׁפניַׁאחרות?ַַׁׁ ַׁ

אפקטיביות ַׁהתמיכהַׁבמו"פַׁנמדדת ַׁע"י ַׁרמת ַׁהגמישות ַׁשל ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁבשתי ַׁצורות ַׁעיקריות(ַׁ:א)ַׁמידת ַׁהשינויַׁ
בביצוע ַׁמו"פ ַׁבאחוזים ַׁכתלות ַׁבהטבת ַׁהמס ַׁ(באחוזים) ַׁ– ַׁמדדיַׁגמישותַׁההוצאהַׁלמו"פ;ַׁ(ב)ַׁמדדים ַׁהאומדיםַׁאתַׁ
ההשפעהַׁשלַׁדולרַׁתמיכה(ַׁ,שלַׁמסַׁשלאַׁנגבה)ַׁ,עלַׁרמתַׁפעילותַׁהמו"פַׁבמונחיַׁהוצאהַׁכספית(ַׁ,מדדיַׁעלות/יעילות)ַׁ .

ע"מ ַׁלבחון ַׁאת ַׁיעילות ַׁהתמיכה ַׁ(במקרה ַׁזהַׁ ,תמיכה ַׁעקיפהַׁ ,משמעַׁ ,הטבות ַׁמיסוי) ַׁבצורה ַׁאמפיריתַׁ ,קיימותַׁ
בספרות ַׁשתי ַׁשיטות ַׁעיקריותַׁשלַׁאיסוףַׁנתוניםַׁ:שאלון ַׁהמכווןַׁלמדגם ַׁמייצג ַׁשל ַׁחברות ַׁאו ַׁניתוח ַׁאקונומטרי ַׁשלַׁ
נתוניםַׁסטטיסטייםַׁ .

 6.1סקרים ושאלונים:

בשאלוניםַׁ,נשאלות ַׁהחברות ַׁישירותַׁעל ַׁמידת ַׁהשינוי ַׁבביצוע ַׁמו"פ ַׁכתוצאה ַׁמהתמיכה ַׁשקבלוַׁאוַׁיקבלוַׁ.בקנדהַׁ
נבחן ַׁשאלון ַׁכזה ַׁבשנת ַַׁׁ 531ַׁ .1997חברות ַׁנשאלו ַׁבכמה ַׁישנו ַׁאת ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁשלהם ַׁבמידה ַׁשהתמיכהַׁ
הממשלתית ַׁהעקיפה ַׁתרד ַׁאו ַׁתיפסקַׁ .לפי ַׁתוצאות ַׁמחקר ַׁזהַׁ ,התמיכה ַׁהעלתה ַׁאת ַׁרמת ַׁביצוע ַׁהמו"פ ַׁב ַַׁׁ.32%
במדידת ַׁיעילות ַׁכל ַׁדולר ַׁמושקע ַׁבהטבת ַׁהמס ַׁ(נכון ַׁיותרַׁ ,דולר ַׁשלא ַׁנגבה)ַׁ ,נמצא ַׁע"י ַׁכי ַׁעבור ַׁכל ַׁדולר ַׁהטבהַׁ,
החברות ַׁביצעו ַַׁׁ 1.38$כפעילות ַׁמו"פַׁ .(Finance Canada & Revenue Canada 1997(ַׁ ,שאלונים ַׁאחרים ַׁהעלוַׁ
תוצאותַׁנמוכותַׁבמעט(ַׁ,ראהַַׁׁMansfield 1986, Mansfield and Switzer 1985abעבורַׁשבדיהַׁוארה"ב)ַַׁׁ.למרותַׁ
ששיטה ַׁזו ַׁמספקת ַׁנתונים ַׁפרטנייםַׁ,קיימת ַׁבעיית ַׁהערכת ַׁיתר ַׁשל ַׁהעידוד ַׁע"י ַׁהמשתתפיםַׁ,ומדגםַׁלאַׁאקראיַׁשלַׁ
הבוחריםַׁלהשיבַׁלסקרַׁ .

05

בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל

 6.2ניתוח אקונומטרי

הדרך ַׁהנפוצה ַׁביותר ַׁלהערכת ַׁאפקטיביות ַׁעידוד ַׁמו"פ ַׁהיא ַׁניתוח ַׁאקונומטרי ַׁשלַׁנתוניםַׁסטטיסטייםַׁמתוךַׁדוחותַׁ
פיננסייםַׁשלַׁפירמותַׁ,נתוניַׁחשבונאותַׁלאומיתַׁוכי"בַׁ.ברמתַׁניתוחַׁשלַׁפירמותַׁנבחנתַׁרמת ַׁההשקעה ַׁבמו"פ ַׁכנגדַׁ
עלותוַׁ,תוךַׁשימושַׁבמספרַׁמשתניַׁבקרהַׁכגוןַׁ:גודלַׁהפירמהַׁ,רווחיותַׁ,תזריםַׁמזומניםַׁ,חלוקהַׁענפיתַׁ,ונתוניַׁמיסויַׁ,
(ַׁ )Hall and Van Reenen, 2000

שאלת ַׁרלוונטיות ַׁהתמיכה ַׁעלתה ַׁבמספר ַׁרב ַׁשל ַׁמחקרים ַׁאמפיריים ַׁמשנות ַׁהשמונים ַׁהמוקדמותַׁ,בעקבות ַׁתכניותַׁ
להטבות ַׁמיסוי ַׁבארה"בַׁ:רובם ַׁהעלו ַׁכי ַׁלהטבות ַׁמיסוי ַׁיש ַׁהשפעה ַׁמזערית ַׁעל ַׁנכונות ַׁפירמות ַׁאמריקאיות ַׁלבצעַׁ
פעילות ַׁמו"פַׁ ,לפחות ַׁעד ַַׁׁ .)Eisner, Albert, and Sullivan, 1984(ַׁ ,1985כמו ַׁכןַׁ ,המשרד ַׁלדין ַׁוחשבון ַׁממשלתיַׁ
בארה"בַׁ ,)Government Accountability Office; GAO, 1989(ַׁ ,מצא ַׁכי ַׁהטבות ַׁהמס ַׁשניתנו ַׁבין ַׁהשנים ַׁ1981-
ַׁ,1985ייצרוַׁכאחוזַׁאחדַׁבלבדַׁמפעילותַׁהמו"פַׁבתקופהַׁהאמורהַׁ,והעריךַׁכיַׁעבורַׁדולרַׁמיסויַׁשלאַׁנגבהַׁ( forgone
ַׁ ,)taxמבוצעת ַׁפעילות ַׁמו"פ ַׁבערך ַׁשל ַׁבין ַַׁׁ.$3.36-$3.15חוקריםַׁאחריםַׁ,העריכו ַׁבשני ַׁמחקרים ַׁנפרדים ַׁכי ַׁערך ַׁזהַׁ
עומדַׁעלַַׁׁ ַׁ.ַׁ(Baily and Lawrence 1987)ַׁ,$2

לוח  :4השוואת ממצאי המחקרים ,שנות ה :20
תקופה ַׁ
Tillinger
GAO

Mansfiled
ַׁ $0.3-0.6

ַׁ 1981-85

ַׁ $0.02,0.33,0.42 ַׁ $0.15-0.35

ַׁ 1982-85

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ 1982-89

ַׁ

ַׁ

ַׁ

Berger
ַׁ
ַׁ $1..4
ַׁ

Baily&Lawrence.

Hall

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ $2

ַׁ $2

מקורַַׁׁ .Hall, 2000ַׁ:
נראהַׁשמחקריםַׁאלוַׁהעריכוַׁבחסרַׁאתַׁיחסיַׁהעלות-תועלתַׁהנובעיםַׁמפעילותַׁמו"פַׁ(ַׁ.)Domagen,1995לכךַׁמספרַׁ
סיבות ַׁאפשריותַׁ,וביניהןַׁ:שימוש ַׁבמידע ַׁציבורי ַׁהיוצר ַׁ"רעש"ַׁרב ַׁבשל ַׁטיב ַׁהנתונים ַׁומקורםַׁ,ובעיות ַׁמתודולוגיותַׁ
אחרותַׁ,למשלַַַׁׁׁ,relabelingכאשרַׁהפירמהַׁמדווחתַׁעלַׁהוצאותַׁכלליותַַׁׁכהוצאתַׁמו"פַַׁׁ(.)Hall, 2000
ַׁ(ַׁHall and Van Reenen (2000התמקדוַׁבהשפעתַׁהמסַׁבמדינותַׁה ַַׁׁOECDעלַׁ"עלותַׁהמשתמש"ַׁבהשקעותַׁמו"פַׁ,
המודדתַׁאתַׁעלותַׁההוןַׁבפניהַׁעומדַׁהמשקיעַׁ.הםַׁמצאוַׁכיַַׁׁ1דולרַׁבהטבתַׁמיסויַׁמייצרַַׁׁ1דולרַׁנוסףַׁבמו"פַׁ ַׁ.
)ַׁ Goolsbee (1998וַׁ ,David and Hall (2000(ַׁ -טענו ַׁכי ַׁהאפקט ַׁהמרכזי ַׁשל ַׁתמיכה ַׁזו ַׁהוא ַׁעליית ַׁשכרם ַׁשלַׁ
החוקריםַׁ.לכןַׁ ,למרות ַׁשפעילות ַׁהמו"פ ַׁהמדודהַׁעלַׁפיַׁהוצאותַׁתהיה ַׁגבוהה ַׁיותר ַׁבשל ַׁהמימון ַׁממשלתיַׁ,פעילותַׁ
המו"פַׁה"אמיתית"ַׁ(המותאמתַׁלעלויותַׁהמחקרַׁהגבוהותַׁיותר)ַׁעלולהַׁלהיותַׁנמוכהַׁיותרַׁ .
)ַׁ Bloom et al. (2002השתמשו ַׁבנתוני ַׁפאנל ַׁשל ַׁמדינות ַׁ(ַׁ OECDאוסטרליהַׁ ,קנדהַׁ ,צרפת ַׁגרמניהַׁ ,איטליהַׁ ,יפןַׁ,
ספרדַׁ,אנגליה ַׁוארה"ב)ַׁבין ַׁהשנים ַַׁׁ 1979-1984ומצאו ַׁכי ַׁהפחתה ַׁשל ַַׁׁ 13%בעלות ַׁהמו"פ ַׁשלַׁהפירמה ַׁתביא ַׁלעלייהַׁ
שלַַׁׁ1%בהוצאהַׁלמו"פַׁלטווחַׁהקצרַׁ,ולכַׁ13%-בטווחַׁהארוךַׁ ַׁ.
)ַׁGuellec and van Pottelsberghe (2003הראוַׁכיַַׁׁ1$הניתןַׁלפירמהַׁבצורהַׁשלַׁתמיכהַׁישירהַׁ,מעלהַׁאתַׁהוצאתַׁ
המו"פַׁבַׁ.1.7$-בנוסףַׁ,הראוַׁכיַׁתמרוץַׁהמיסויַׁהואַׁבעלַׁהשפעהַׁחיוביתַׁ,אךַׁקצרתַׁטווחַׁ ַׁ.
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)ַׁ Mulaky and Mairesse (2004ערכו ַׁמחקר ַׁשאמד ַׁאת ַׁהשפעת ַׁהטבת ַׁהמיסוי ַׁעל ַׁהגדלת ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁבצרפתַׁ
(כאשר ַׁהתמרוץ ַׁניתן ַׁעל ַׁהגדלת ַׁההוצאה ַׁעל ַׁהמו"פ ַׁבלבדַׁ,לעומת ַׁהטבת ַׁעל ַׁכלל ַׁפעילות ַׁהמו"פ(ַׁ.ממצאי ַׁהמחקרַׁ
העלו ַׁכי ַׁבמידה ַׁששיעור ַׁהטבת ַׁהמס ַׁיעלה ַׁב ַַׁׁ,13%רמת ַׁהמו"פ ַׁהאופטימאלית ַׁלפירמה ַׁתעלה ַׁבכַׁ,4.6%ַׁ -ובחישובַׁ
תוספתיותַׁ,עבורַׁכלַַׁׁ1$שלַׁתמרוץַׁפיסקאליַׁ,הוצאתַׁהפירמהַׁתגדלַׁבַׁ .2$-
)ַׁ Czarnitzki and Licht (2005ערכו ַׁמחקר ַׁהמבוסס ַׁעל ַׁנתונים ַׁברמת ַׁהפירמה ַׁבגרמניהַׁ ,ומצאו ַׁמידה ַׁגדולה ַׁשלַׁ
תוספתיות ַׁלמענקי ַׁמו"פ ַׁ(בגרמניה ַׁקיימים ַׁמענקים ַׁישירים ַׁבלבד)ַׁשנמדדה ַׁבמונחי ַׁהוצאה ַׁלמו"פ ַׁורמת ַׁחדשנות ַׁ
המדודהַׁע"יַׁמספרַׁהפטנטיםַׁ .
)ַׁParsons and Phillips (2007ערכוַׁהשוואהַׁביןַׁממצאיַׁמחקריםַׁהאומדיםַׁאתַׁגמישותַׁהמו"פַׁלמחירוַׁ,והראוַׁכיַׁ
הממצאיםַׁבספרותַׁדומיםַׁיחסיתַׁ,וכיַׁממוצעַׁהגמישויותַׁשנאמדוַׁעומדַׁעלַַׁׁ,-1.22עםַׁחציוןַׁשלַַׁׁ.-1.1טבלהַׁמסכמתַׁ
שלַׁהאמדיםַׁהשוניםַׁשלַׁגמישותַׁההוצאהַׁלמו"פַׁביחסַׁלמחירוַׁהנסקריםַׁע"יַַׁׁParsons and Phillipsמובאתַׁלהלןַׁ :
לוח  : 5גמישות הוצאת מחקר ופיתוח למחירה

Long Run Price Elasticity
-0.3
-1.09
-0.97
-1.01
-1
-1.28
-0.8
-2.73
-1.09
-1.65
-1.12
-1.11
-1.02
-1.05
-1.04
-1.05
-1.04
-1.05
-2.06
-1.09
-1.25
-2.35
-1.65
-1.09
-1.22

Study
Bernstein (1998) Canada
Dagenais, Mohnen & Therrien (1997)Canada
Lebeau (1996) Canada
Nadiri & Kim (1996) Canada
Bureau of Industry Economics (1993) Australia
Harris, Li & Trainor (2005) Canada
McKenzie & Sershun (2005) OECD
Mairesse & Mulkay (2004) France
Bloom et al (2002) OECD
Parisi & Sembellini (2003) Italy
Poot et al (2003) Netherlands
Bureau Bartels (1998) Netherlands
van den Hove et al (1998) Netherlands
Nadiri & Kim (1996) Germany
Nadiri & Kim (1996) Italy
Nadiri & Kim (1996) Japan
Nadiri & Kim (1996) UK
Nadiri & Kim (1996) France
Wilson (2006) US
Nadiri & Kim (1996) US
Berger (1993) US
Hall (1993) US
Hines (1993) US
Entire Sample Median
Average

Source: Parsons& Phillips, 2007
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רקַׁמחקריםַׁמעטיםַׁעוסקיםַׁבהשוואתַׁהיעילותַׁשלַׁשיטותַׁתמרוץַׁשונות(ַׁ,להבדילַׁמהשאלהַׁאםַׁתכניותַׁהעידודַׁ
הממשלתיות ַׁבאמת ַׁמעודדות ַׁפעילות ַׁמו"פ)ַׁ Haegeland and Moen (2007a)ַׁ .הם ַׁמהבודדים ַׁשהשוו ַׁעל ַׁבסיסַׁ
אמפיריַׁשיטותַׁתמרוץַׁשונותַׁעלַׁבסיסַׁנתוניםַׁמנורבגיהַׁ.הםַׁמצאוַׁכיַׁלתמריציַׁמסַׁלמו"פַׁ,הקיימיםַׁבנורבגיהַׁהחלַׁ
משנתַַׁׁ,2332אפקטַׁתוספתיותַׁמו"פַׁגדולַׁיותרַׁמאשרַׁלסובסידיותַׁמו"פַׁישירותַׁ.במאמרַׁנוסףHaegeland and ַׁ,
)ַׁ,Moen (2007bהםַׁמדווחיםַׁכיַׁמרביתַׁההשפעהַׁהמרחיבהַׁשלַׁתמריציַׁמסַׁלמו"פַׁנובעתַׁמהשפעתַׁהמדיניותַׁעלַׁ
פירמותַׁשלאַׁהיוַׁמבצעותַׁמו"פַׁללאַׁהתמיכהַׁהנחקרתַׁ ַׁ.(extensive margin)ַׁ,
בנוסף ַׁלתפקיד ַׁהמו"פ ַׁכמקדם ַׁישיר ַׁלחדשנות ַׁאצל ַׁמבצע ַׁהמו"פַׁ ,תהליכי ַׁמו"פ ַׁיוצרים ַׁזליגת ַׁידע ַׁ)ַַׁׁ(spillovers
ומשפרים ַׁיכולת ַׁקליטה ַׁוהטמעה ַׁשל ַׁציוד ַׁמתקדם ַׁוטכנולוגיות ַׁחדשותַׁ .(absorptive capacity)ַׁ ,נסיון ַׁלאמודַׁ
השפעותַׁכאלהַׁנעשהַׁע"יַׁ)ַׁ,Griffith et al (2004עלַׁבסיסַׁנתוניַׁפירמותַׁמַׁ 12-מדינות ַַׁׁ.OECDהכותבים ַׁאומדיםַׁ
מודל ַׁשל ַׁמובילות ַׁטכנולוגית ַׁשל ַׁמדינה ַׁמסויימת ַׁיחסית ַׁלשאר ַׁהמדינות ַׁ(ע"י ַׁמדידת ַׁהפריון ַׁהכולל ַׁבתעשייה)ַׁ,
ומדידת ַׁהמרחק ַׁשל ַׁתעשיות ַׁדומות ַׁבשאר ַׁהמדינות ַׁמזו ַׁהמובילה ַׁהטכנולוגיתַׁ .המודלַׁמאפשר ַׁלבחון ַׁבאיזוַׁמידהַׁ
השקעותַׁבתחוםַׁהרלוונטיַׁבמו"פַׁצמצמוַׁאתַׁהפעריםַׁלעומתַׁהמובילהַׁהטכנולוגיתַׁ.לדעתַׁהכותביםַׁפעילותַׁהמו"פַׁ
עד ַׁכה ַׁהוערכה ַׁבחסרַׁ,משום ַׁשרוב ַׁהמחקרים ַׁבוצעוַׁעל ַׁארה"בַׁ,וכלכלה ַׁזו ַׁמובילה ַׁטכנולוגית ַׁבתחומים ַׁרביםַׁ .הםַׁ
מצאוַׁכיַׁהמו"פַׁהשפיעַׁהןַׁעלַׁרמתַׁהחדשנותַׁוהןַׁעלַׁמעברַׁטכנולוגיותַׁלתעשיותַׁהשונותַׁ ַׁ.
ניתן ַׁלמצוא ַׁבספרות ַׁהכלכלית ַׁמאמרי ַׁמדיניות ַׁהתומכים ַׁבהתלהבות ַׁבתמריצי ַׁמס ַׁלמו"פַׁ,כגוןַׁ)ַׁ,Tassey (2007
)ַׁ,Atkinson (2007וַׁ,Van Reenen (2011)ַׁ -הממליציםַׁלהפוךַׁאתַׁתמריציַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַׁלקבועיםַׁבחוקַׁ,
וגם ַׁלהגדיל ַׁאת ַׁשעור ַׁההטבהַׁ .מנגדַׁ ,קיימים ַׁמחקרים ַׁאמפיריים ַׁהמטילים ַׁספק ַׁביעלות ַׁהכלכלית ַׁשל ַׁמדיניותַׁ
התמיכהַׁבמסַׁ,כגון.Wallsten (2000), Thomson (2010)ַׁ:
לאחרונהַׁניסוַׁ)ַׁ Correa, Andrés and Borja-Vega (2013להתמודדַׁבצורהַׁסדורהַׁעםַׁשפעַׁהאמדניםַׁהעוסקיםַׁ
בקשרַׁביןַׁהתמיכהַׁבמו"פַׁורמתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁתוךַׁהפעלתַׁמתודולוגיהַׁמתקדמתַׁשלַַׁׁmeta-ananlysisמחבריםַׁ
אלה ַׁבוחנים ַׁאת ַׁממצאיהם ַׁשל ַַׁׁ 37מאמרים ַׁשפורסמו ַׁבשנים ַַׁׁ .2334-2311ככלל ַׁנמצא ַׁשהתמיכה ַׁבפעילות ַׁמו"פַׁ
מעלה ַׁבאופן ַׁמשמעותי ַׁאת ַׁההשקעה ַׁהעסקית ַׁבמו"פַׁ .התוספתיות ַׁ(כלומרַׁ ,שיעור ַׁתוספת ַׁההשקעה ַׁבמו"פ ַׁמעלַׁ
ומעבר ַׁלסכום ַׁהנובע ַׁישירות ַׁמהתמיכה ַׁהממשלתית) ַׁמוערכת ַׁבטווח ַׁשל ַַׁׁ .3.166-3.252כמו ַׁכן ַׁמעלה ַׁהמחקרַׁ
שהאפקטיביותַׁשלַׁתכניותַׁתמיכהַׁבמו"ופַׁמתמצהַׁכאשרַׁשיעורַׁהתמיכהַׁנעַׁביןַַׁׁ.5-25%השונותַׁהגדולהַׁבתוצאותַׁ
נובעת ַׁמשיטות ַׁמחקר ַׁמגוונות ַׁמאד ַׁהמופעלות ַׁבמאמרים ַׁהשוניםַׁ ,המדגמים ַׁהשונים ַׁ(במדינות ַׁהשונות) ַׁשלהםַׁ
וסוגיַׁהתמיכותַׁהרביםַׁהנחקריםַׁבהםַׁ ַַׁׁ.
לסיכוםַׁ ,המחקרים ַׁהמוצגים ַׁלעיל ַׁמנסים ַׁלתפוס ַׁאת ַׁתהליך ַׁיצירת ַׁהערך ַׁהכלכלי ַׁהנוסף ַׁהנובע ַׁמתכניות ַׁעידודַׁ
ותמיכה ַׁממשלתיות ַׁבמו"פ ַׁעסקיַׁ .ניתן ַׁלהפריד ַׁאת ַׁההשפעה ַׁהכלכלית ַׁשל ַׁתמרוץ ַׁהפיסקאלי ַׁלמו"פ ַׁלהשפעותַׁ
ישירות ַׁועקיפותַׁ .ההשפעות ַׁהישירות ַׁמתחילות ַׁבהעלאת ַׁרמת ַׁההוצאה ַׁשל ַׁפירמות ַׁעל ַׁמו"פַׁ .אם ַׁהעלאה ַׁזו ַׁלאַׁ
מתבטאת ַׁרק ַׁבעלית ַׁמחירים ַׁשל ַׁגורמי ַׁהיצור ַׁהמועסקים ַׁבמו"פַׁ ,אזי ַׁחלה ַׁעליה ַׁברמת ַׁהמו"פ ַׁעצמהַׁ ,ולא ַׁרקַׁ
בהוצאה ַׁעל ַׁמו"פַׁ .ההשפעות ַׁהעקיפות ַׁכוללות ַׁאת ַׁהצמיחה ַׁהכלכלית ַׁכתוצאה ַׁמהגברת ַׁהמו"פַׁ ,והיא ַׁכוללתַׁ
מוצרים ַׁחדשים ַׁומשופריםַׁ ,שיפור ַׁתהליכי ַׁיצור ַׁוהפחתת ַׁעלויותַׁ ,זליגת ַׁידע ַׁהמשפרת ַׁאת ַׁהפריון ַׁגם ַׁבפירמותַׁ
וענפיםַׁשלאַׁהשקיעוַׁישירותַׁבמו"פַׁ,שיפורַׁיכולתַׁהקליטהַׁוההטמעהַׁשלַׁטכנולוגיותַׁחדשותַׁוכד'ַׁ.ככלַׁשההשפעהַׁ
הנלקחתַׁבחשבוןַׁעקיפהַׁיותרַׁ,כךַׁקשהַׁיותרַׁלמדודַׁאותהַׁ,ולתתַׁלהַׁביטויַׁנאותַׁבהערכת ַׁהתרומהַׁשלַׁהתמיכהַׁ
הממשלתיתַׁבמו"פַׁ.זאתַׁבנוסףַׁלקשייםַׁהמתודיים ַׁבאמידתַׁתוספתיות ַַׁׁהמו"פַׁהנוצר ַׁבגללַׁהתמרוץַׁהממשלתיַׁ,
כלומרַׁבאמידתַׁהשקעותַׁהמו"פַׁשלאַׁהיוַׁמתרחשותַׁללאַׁתמיכהַׁזוַׁ ַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁ.
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 ..מחקרים סימולטיביים על יעילות תמיכות ממשלתיות שונות במו"פ
ַׁ
)ַׁ Garza et al (2014משווים ַׁאת ַׁההשפעה ַׁשל ַׁתמריצי ַׁמס ַׁלמו"פ ַׁלעומת ַׁמענקי ַׁמו"פ ַׁלפרויקטיםַׁ ,הניתוחַׁ
בעבודתם ַׁזו ַׁמתמקד ַׁבאחד ַׁההבדלים ַׁהמהותיים ַׁבין ַׁשתי ַׁשיטות ַׁהעידוד ַׁ– ַׁהעובדה ַׁשתמריצי ַׁמס ַׁמאפשריםַׁ
לפירמה ַׁהנתמכת ַׁחופש ַׁמלא ַׁבדרך ַׁניצול ַׁכספי ַׁהתמיכהַׁ ,בעוד ַׁשמענקי ַׁמו"פ ַׁלפרויקטים ַׁמחייבים ַׁהוצאת ַׁכלַׁ
התמיכה ַׁלמטרות ַׁהמוצהרותַׁ .לכאורה ַׁהבדל ַׁזה ַׁאינו ַׁמהותיַׁ ,שכן ַׁגם ַׁפירמה ַׁהמקבלת ַׁתמיכה ַׁבפרויקט ַׁמו"פַׁ
מסוי ם ַׁיכולה ַׁלהפנות ַׁכספים ַׁשיועדו ַׁלו ַׁבמקור ַׁליעדים ַׁאחריםַׁ .הסבר ַׁזה ַׁשגוי ַׁבכך ַׁשאינו ַׁמביא ַׁבחשבון ַׁאתַׁ
התימרוץַׁהשונהַׁשלַׁשיטותַׁהעידודַׁלאורךַׁזמןַׁ,ואתַׁההיבטַׁהתחרותיַׁבהתנהגותַׁהפירמותַׁבענףַׁ .
יעילות ַׁהתמיכות ַׁהשונות ַׁנבחנת ַׁבאמצעות ַׁאוסף ַׁכולל ַׁוממצה ַׁשל ַׁמדדי ַׁתוצאה ַׁשוניםַׁ ,הכולל ַׁגם ַׁרווחת ַׁאת ַׁכלַׁ
המשתתפים(ַׁ ,ציבורַׁ ,פירמות ַׁבענף ַׁוממשלה)ַׁ ,מדדי ַׁעלות-תועלתַׁ ,תשואה ַׁעל ַׁהשקעה ַׁ)ַׁ (ROIומדדי ַׁתוספתיותַׁ
בפעילותַׁהמו"פַׁ.ההשוואהַׁביןַׁשיטותַׁהתמרוץַׁנעשיתַׁעלַׁידיַׁבחינתַׁשוויַׁהמשקלַׁבמודלַׁרב-תקופתיַׁשחושבַׁעלַׁפניַׁ
מדגם ַׁרחב ַׁ של ַׁסוגי ַׁפירמות ַׁהיכולות ַׁלהיות ַׁמושפעות ַׁע"י ַׁהתכניות ַׁהממשלתיותַׁ ,תוך ַׁהבחנה ַׁבנטייתן ַׁלהשקיעַׁ
במו"פַׁגםַׁללאַׁסיועַׁממשלתיַׁ,ותוךַׁהתחשבותַׁבמידתַׁהתחרותיותַׁבענףַׁ ַׁ.
ממצאיַׁהניתוחַׁמעליםַׁכיַׁ :
 .1תכניות ַׁהתמיכה ַׁהישירות ַׁוהעקיפות ַׁאכן ַׁמעודדות ַׁהשקעה ַׁבמו"פ ַׁשל ַׁהחברות ַׁומעלות ַׁאת ַׁהרווחהַׁ
הציבוריתַׁהנובעתַׁמכךַׁ.ממצאַׁזהַׁתקףַׁבממוצעַׁבכלַׁרמתַׁתמיכהַׁועבורַׁכלַׁקבוצתַׁטכנולוגיהַׁשלַׁחברותַׁ.
אולםַׁ ,עבור ַׁכַׁ 13%-מסוגי ַׁהחברות ַׁהמושפעותַׁ ,התמרוץ ַׁדווקא ַׁפוגע ַׁברווחה ַׁהציבורית ַׁואפילו ַׁעשויַׁ
להפחיתַׁאתַַׁׁרווחיַׁהפירמותַׁ.
 .2עבורַׁרובַׁמדדיַׁההערכה ַׁשנבחנוַׁ,תמיכהַׁעקיפהַׁדרךַׁהקלותַׁמסַׁעדיפהַׁעלַׁתמיכהַׁישירהַׁבצורתַׁמענקיםַׁ
יעודים ַׁלמו"פַׁ .למשלַׁ ,כל ַׁשקל ַׁסובסידיה ַׁתחת ַׁמדיניות ַׁזיכוי ַׁמס ַׁבגובה ַַׁׁ 23%מעלות ַׁהמו"פ ַׁמגדילַׁ
בממוצע ַׁאת ַׁהיקף ַׁהמו"פ ַׁהמבוצע ַׁע"י ַׁהפירמות ַׁבַׁ ,₪ַׁ 2.4ַׁ -בעוד ַׁשתוספתיות ַׁהמו"פ ַׁתחת ַׁמענקי ַׁמו"פַׁ
בשיעורַַׁׁ33%היאַׁרקַַׁׁ.₪ַׁ2.33הוצאותַׁהממשלהַׁעלַׁהסובסידיהַׁנמוכותַׁיותרַׁ,והתוספתַׁלרווחהַׁהצבוריתַׁ
גבוההַׁיותרַׁ,בזיכויַׁמסַׁשלַַׁׁ23%לעומתַׁמענקַׁמו"פַׁשלַַׁׁ.33%
 .3תעשיותַׁאשרַׁללאַׁסובסידיהַׁמשקיעותַׁבמו"פַׁברמתַׁהבינייםַׁמגיבותַׁבאופןַׁהחיוביַׁהחזקַׁביותרַׁלתימרוץַׁ
הממשלתיַׁ .תעשיות ַׁאשר ַׁללא ַׁסובסידיה ַׁמייצרות ַׁרמות ַׁגבוהות ַׁשל ַׁמו"פ ַׁמגיבות ַׁבאופן ַׁבינוני ַׁואילוַׁ
תעשיות ַׁבהן ַׁרמת ַׁהמו"פ ַׁהיא ַׁנמוכה ַׁללא ַׁסובסידיה ַׁגם ַׁלא ַׁמגיבות ַׁבאופן ַׁמשמעותי ַׁלתכניות ַׁהתמרוץַׁ
הממשלתיותַׁ .
היתרוןַׁהמוצגַׁלעידודַׁמו"פַׁבאמצעותַׁתמריציַׁמסַׁבעבודתםַׁשלַׁ)ַַׁׁGarza et al (2013יקבלַׁכנראהַׁחיזוקַׁנוסףַׁאםַׁ
תובאַׁבחשבוןַׁהאטרקטיביותַׁהיחסיתַׁשלַׁתמריציַׁהמסַׁ.פשטותַׁקבלתַׁהתמיכהַׁבערוץַׁזהַׁלעומתַׁהסירבולַׁהכרוךַׁ
בהגשתַׁתכניותַׁמו"פַׁמפורטותַׁלאישורַׁועדותַׁמחקרַׁממשלתיותַׁובהליכיַׁהפיקוחַׁוהבקרהַׁמרתיעיםַׁפירמותַׁרבותַׁ
מפניהַׁלקבלתַׁתמיכהַׁבערוץַׁזהַׁ ַׁ.
הספרותַׁהעוסקתַׁבניתוחַׁהשוואתיַׁשלַׁשיטותַׁשונותַׁלתמרוץַׁמו"פַׁמבחינהַׁביןַׁהעצמתַׁתהליכיַׁהמו"פַׁבפירמותַׁ
המשקיעותַׁבמו"פַׁגםַׁללאַׁתמרוץַׁ,(intensive margin)ַׁ,לביןַׁהשפעתַׁהתמרוץַׁעלַׁהצטרפותַׁפירמותַׁנוספותַׁלמעגלַׁ
מבצעיַׁהמו"פַׁ.(extensive margin)ַׁ,בעודַׁשעבודתםַׁשלַׁ)ַׁ Garza et al (2013מתמקדתַׁבמוצהרַׁבהעצמתַׁהמו"פַׁ,
עבודתוַׁשלַׁ)ַׁFinger (2008מבוססתַׁעלַׁסימולציותַׁשלַׁמודלַׁדינמיַׁמורכבַׁשמקדמיוַׁנאמדוַׁעלַׁבסיסַׁנתוניַׁפירמותַׁ
מהתעשיה ַׁהכימית ַׁבארה"בַׁ .הסימולציות ַׁבחנו ַׁאת ַׁהשפעת ַׁתמריצי ַׁהמס ַׁעל ַׁהיקף ַׁפעילות ַׁהמו"פ ַׁבענףַׁ ,כוללַׁ
ההשפעה ַׁעל ַׁמספר ַׁהפירמות ַׁהמבצעות ַׁמו"פַׁ .הוא ַׁמצא ַׁשאכן ַׁהתמרוץ ַׁבצורת ַׁזיכוי ַׁמס ַׁלמו"פ ַׁמגדיל ַׁאת ַׁהיקףַׁ
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המו"פ ַׁהמבוצע ַׁע"י ַׁפירמות ַׁגדולותַׁ .ואולםַׁ ,עבודתוַׁ ,כמו ַׁגם ַׁסקירת ַׁספרות ַׁביקורתית ַׁרחבה ַׁיותר ַׁשל ַׁ Cerulli
)ַׁ,(2010מצביעותַׁעלַׁכךַׁשאםַׁתופעתַׁהזליגהַׁהטכנולוגיתַׁ)ַׁ(spilloversממבצעיַׁמו"פַׁאלַׁפירמותַׁאחרותַׁבענףַׁהיאַׁ
משמעותיתַׁ ,אזי ַׁאחת ַׁהתוצאות ַׁהאפשריות ַׁשל ַׁהתמרוץ ַׁהממשלתי ַׁהיא ַׁבהפחתת ַׁמאמצי ַׁהמו"פ ַׁשל ַׁפירמותַׁ
קטנותַׁ,שיעדיפוַׁלהנותַׁמפירותַׁהמו"פַׁשלַׁהגדולותַׁללאַׁהשקעהַׁעצמיתַׁ ַׁ.
עבודות ַׁאלה ַׁממחישות ַׁכמה ַׁמורכבת ַׁהיא ַׁההערכה ַׁשל ַׁתכניות ַׁתמרוץ ַׁממשלתיות ַׁלמו"פַׁ .עליהן ַׁלהתחשבַׁ
בהשפעותַׁשוויַׁמשקלַׁכלליַׁעלַׁמחיריַׁגורמיַׁהייצורַׁלמו"פַׁ,בשיקוליםַׁאיסטרטגייםַׁשלַׁתחרותַׁביןַׁפירמותַׁבענפיַׁ
המשקַׁהשוניםַׁהמשפיעיםַׁעלַׁתגובתַׁהפירמותַׁלתמרוץַׁ,וכמובןַׁבמאפייניַׁתכניתַׁהתמרוץַׁעצמהַׁ ַַַַׁׁׁׁ.

 .2מערכת התמיכות העקיפות בארה"ב
כאמורַׁ,ארה"בַׁמספקתַׁנפחַׁמשמעותיַׁביותרַׁשלַׁתמיכותַׁעקיפותַׁבמו"פַׁ.היאַׁהיתהַׁביןַׁהראשונותַׁלהציעַׁתמריציַׁ
מסַׁלמו"פַׁבַׁ,1981-ובמשךַׁמספרַׁשניםַׁהיתהַׁבעלתַׁהתמרוץַׁהנדיבַׁביותרַׁלמו"פַׁביןַׁהארצותַׁהמתועשותַׁ.ואולםַׁ,
תמריציַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַׁאינםַׁבמעמדַׁשלַׁחוקַׁקבוע ַׁאלאַׁהןַׁתקנותַׁמסַׁפדראליותַׁ,והממשלַׁמציעַׁמעתַׁלעתַׁ
להאריךַׁאתַׁתוקפןַׁולעדכןַׁאתַׁדרךַׁחישובןַׁבכפוףַׁללחציםַׁפוליטייםַׁ.מסיבהַׁזוַׁ,ובעקבותַׁכינוןַׁמערךַׁתמריציַׁמסַׁ
למו"פַׁבמדינותַׁרבותַׁארה"בַׁאיבדהַׁאתַׁמעמדהַׁהמובילַׁבעולםַׁבהטבותַׁמסַׁלמו"פַׁ,והיאַׁמדורגתַׁכיוםַׁבמקוםַׁה-
ַׁ17ביןַׁארצותַׁהַׁOECD-במדדַׁזהַׁ.בינוארַַׁׁ2313האריךַׁהנשיאַׁאובמהַׁרטרואקטיביתַׁעדַׁלסוףַׁשנתַַׁׁ2313אתַׁתקנתַׁ
זיכוי ַׁהמס ַׁלמו"פ ַׁבארה"בַׁ ,(R&D Tax Credit)ַׁ ,שלמעשה ַׁפקעה ַׁכבר ַׁבראשית ַַׁׁ .2312בארה"ב ַׁגוברים ַׁהלחציםַׁ
להפוךַׁהטבהַׁזוַׁלקבועהַׁולהגדילַׁאתַׁשעורהַׁ,כדיַׁלמנועַׁהמשךַׁהידרדרותַׁבמעמדהַׁהמובילַׁבעולםַׁבמחקרַׁופיתוחַׁ ַַׁׁ.
מערכת ַׁהכלים ַׁה פיסקליים ַׁהעומדים ַׁלרשות ַׁקובעי ַׁמדיניות ַׁבארה"ב ַׁכוללת ַׁכמה ַׁמסלולים ַׁשל ַׁניכוי ַׁוזיכוי ַׁמסַׁ.
מערכת ַׁזאת ַׁפועלת ַׁכבר ַׁעשרות ַׁשנים ַׁוסקירתה ַׁמאפשרת ַׁלקבל ַׁאינדיקציות ַׁמסוימות ַׁאודות ַׁאפקטיביות ַׁשלַׁ
תמריציםַׁפיסקאלייםַׁלעידודַׁמו"פַׁ .
 2.1ניכוי הוצאות מו"פ מהכנסה חייבת

החוקַׁבדברַׁניכויַׁמלאַׁשלַׁהוצאותַׁמו"פַׁנחקקַׁכברַׁבַׁ.1954ַׁ-היוםַׁהחוקַׁמתירַׁניכויַׁשלַׁהוצאותַׁמו"פַׁלאַׁהוניותַׁ
(לאַׁמבניםַׁולאַׁציוד)ַׁשנובעיםַׁמפעילותַׁהמכוונתַׁלגילויַׁמידעַׁשעשויַׁלסייעַׁלפיתוחַׁאוַׁשיפורַׁמוצרַׁ.ההוצאותַׁהנ"לַׁ
כוללותַׁקטגוריותַׁהבאותַׁ :


עלויותַׁקשורותַׁלפיתוח/שיפורַׁמוצר



עלויותַׁהכנתַׁפיילוט/מודלַׁניסיוני



עלויותַׁמוצריםַׁשיצרןַׁשימשַׁבהםַׁבעסקַׁשלוַׁאוַׁשמוחזקיםַׁעלַׁידוַׁלצורךַׁמסחרַׁאוַׁשכירות



עלויותַׁהגשתַׁהפטנטים.

תכניתַׁהניכויַׁפונהַׁבעיקרַׁלחברותַׁאמריקאיותַׁולהוצאותַׁשלהןַׁהפונותַׁלשוקַׁהאמריקאיַׁ.חברותַׁבינלאומיותַׁ
יכולותַׁלנכותַׁחלקַׁמהוצאותַׁשלהןַׁבהתאםַׁלמספרַׁכלליםַׁ.כלליםַׁאלהַׁיחסיתַׁמורכביםַׁושונוַׁמספרַׁפעמיםַׁ .
באיורַַׁׁ6ובלוחַַׁׁ6מוצגיםַׁנתוניםַׁאודותַׁהיקףַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהעיסקיותַׁבארה"בַׁבשניםַׁשונותַׁוההיקףַׁהכוללַׁשלַׁ
עלותַׁהתמיכהַׁלממשלַׁבאמצעותַׁתמריציַׁמסַׁ ַׁ.

איור  :6הוצאות מו"פ עסקיות ועלות התמיכה הממשלתית באמצעות תמריצי מס (במיליוני )$
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המקורַׁ Tyson and Linden (2012)ַׁ:
הערהַׁ:עלותַׁהתמיכהַׁהממשלתיתַׁמחושבתַׁע"יַׁאומדןַׁהפערַׁביןַׁהמסַׁששולםַׁבפועלַׁלביןַׁהמסַׁשהיהַׁמשולםַׁללאַׁתמריציַׁהמסַׁלמו"פ ַׁ
ַׁ

לוח  :6הוצאות מו"פ עסקיות ועלות התמיכה הממשלתית באמצעות תמריצי מס (במילוני )$

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

הוצאות עסקיות למו"פ 263,310 242,682 223,365 204,250 188,035 182,926 177,467 185,118 182,844 161,594 145,016 133,611
עלות התמיכה הממשלתית ַׁ 2,750 2,620 2,690 2,390 2,220 2,000 1,800 1,700 1,650 2,570 1,650 1,655
המקורַׁ Tyson and Linden (2012)ַׁ:

 2.2זיכוי חלקי ממס חברות על בסיס הוצאות מו"פ מדווחות

זיכוי ַׁמס ַׁככלי ַׁלעידוד ַׁהוצאות ַׁמו"פ ַׁקיים ַׁבארה"ב ַׁהחל ַׁמַׁ ,1981ַׁ -אז ַׁנחקקה ַׁהגרסה ַׁהראשונה ַׁשל ַׁהחוקַׁ .מאזַׁ
החוקַׁשונהַׁועודכןַַׁׁ 15פעמיםַׁ(נכוןַׁלַׁ)2312ַׁ -והיוםַׁמדוברַׁבמערכתַׁהכליםַׁשכוללתַׁמספרַׁמסלוליםַׁוקריטריוניםַׁ
רביםַׁ .
מערכת ַׁזאת ַׁמתבססת ַׁעל ַׁגידול ַׁבהוצאות ַׁמו"פַׁ .הצעה ַׁמקורית ַׁדיברה ַׁעל ַׁזיכוי ַׁשל ַַׁׁ 25%מעלויות ַׁהמו"פ ַׁמעברַׁ
לממוצעַׁשלַׁשלושַׁשניםַׁקודמותַׁ.לאורךַׁשניםַׁנמתחהַׁביקורתַׁעלַׁהשיטהַׁהזאתַׁ.היאַׁאומרתַׁ,בעצםַׁ,שעלויותַׁמו"פַׁ
חריגותַׁבשנהַׁאחתַׁיבטלוַׁאפשרותַׁלקבלַׁזיכויַׁעלַׁהוצאותַׁמו"פַׁולכןַׁהיאַׁבשוםַׁפניםַׁואופןַׁאינהַׁמעודדתַׁמחקרַׁ
ופיתוחַׁ .
ַׁהצעהַׁזאתַׁ,כאמורַׁ,עברהַׁשינוייםַׁרביםַׁוהיוםַׁקיימיםַׁשניַׁמסלוליםַׁעיקרייםַׁ :
מסלולַׁא'ַׁ:זיכויַׁמסַׁבגובהַַׁׁ23%מהגידולַׁבהוצאותַׁמו"פַׁיחסיתַׁלשנהַׁקודמתַׁ.לצורךַׁהחישובַׁמודדיםַׁאתַׁההפרשַׁ
בפועלַׁביןַׁהוצאותַׁמו"פַׁבשנהַַׁׁTלביןַׁממוצעַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבשלושַׁשניםַׁקודמותַׁ,אוַׁשלושַׁשניםַׁאחרותַׁשהוגדרוַׁ
כבסיסַׁלחישובַׁ ַׁ.
00
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מסלולַׁב'ַׁ:זיכויַׁשלַַׁׁ16%עלַׁסכוםַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהעולהַׁבַׁ53%ַׁ-עלַׁממוצעַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבַׁ3-השניםַׁהאחרונותַׁ .
סכומיַׁההוצאהַׁלמו"פַׁבגינםַׁניתןַׁלבקשַׁזכויַׁמסַׁצריכיםַׁלעמודַׁבַׁ4ַׁ-קריטריוניםַׁ :


ההוצאותַׁעומדותַׁבקריטריוניםַׁהמאפשריםַׁניכויַׁהוצאותַׁאלהַׁמהכנסהַׁחייבת;



פעילותַׁהמו"פַׁמכוונתַׁלגלויַׁאינפורמציהַׁבעלתַׁ"אופיַׁטכנולוגי"ַׁ(המסתמךַׁעלַׁעקרונותַׁממדעיםַׁ
פיזיקלייםַׁ,ביולוגייםַׁ,מדעיַׁמחשבַׁ,אוַׁהנדסה);



מטרתַׁהפעילותַׁהמחקריתַׁהיאַׁלצורךַׁפיתוחַׁאוַׁשיפורַׁ"מרכיבַׁעסקי"ַׁ(מוצרַַׁׁ,תהליךַׁ,טכניקהַׁ,תוכנהַׁ,
נוסחאַׁאוַׁתגלית)ַׁשלַׁהחברה.



הפעילותַׁהמחקריתַׁחייבתַׁלהיותַׁחלקַׁמפעילותַׁניסוייתַׁשלַׁהערכהַׁפיסיקליתַׁאוַׁתאורטיתַׁשלַׁמרכיבַׁ
בפעילותַׁהחברה.

לוחַַַׁׁׁ7מציגַׁאתַׁהיקףַׁהתביעותַׁשלַׁהחברותַׁלזיכויַׁמסַׁבגיןַׁביצועַׁמו"פַׁואתַׁההיקףַׁהכוללַׁשלַׁמו"פַׁעסקיַׁבמימוןַׁ
עצמיַׁבארה"בַׁבשניםַַׁׁ.1997-2338התופעהַׁהבולטתַׁביותרַׁשבאהַׁלבטויַׁבטבלהַׁזוַׁהואַׁהשעורַׁהכמעטַׁקבועַׁשלַׁ
דרישותַׁזיכויַׁמסַׁבגיןַׁפעילותַׁמו"פַׁמתוךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהעסקיַׁ–ַׁבסביבותַׁהַׁ.3%-חשובַׁלצייןַׁשלאַׁכלַׁהתביעותַׁ
הופכותַׁלזיכויַׁבפועלַׁולאַׁכלַׁהזיכוייםַׁמתבצעיםַׁבמהלךַׁאותהַׁשנתַׁתקציבַׁ.הפרופורציותַׁשלַׁתביעותַׁשהתקבלוַׁ
וגםַׁפריסתןַׁיחסיתַׁקבועהַׁלאורךַׁהשניםַׁולכןַׁרצויַׁלרכז ַׁאתַׁהניתוחַׁלאַׁבנתוניםַׁהמספרייםַׁבשנהַׁבודדתַׁ,אלאַׁ
בניתוחַׁמגמותַׁלאורךַׁהשניםַׁ(ראהַׁאיורַׁמס'ַַׁׁ )7
לוח  :.תביעות לזיכוי מס בגין הוצאות מו"פ (מיליון )$

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

תביעות לזיכוי
מס על מו"פ

תמיכות פדרליות
כוללות במו"פ עסקי

מו"פ עסקי במימון עצמי

4,398
5,208
5,281
7,079
6,356
5,656
5,488
5,554
6,363
7,311
8,260
8,303

21,798
22,086
20,496
17,117
16,899
16,401
17,798
20,266
21,909
24,304
26,585
25,795

133,611
145,016
161,594
182,844
185,118
177,467
182,926
188,035
204,250
223,365
242,682
263,309

המקורַׁ:עיבודַׁשלַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁלנתוניַׁ)ַׁ Tyson and Linden (2012

00

בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל

איור  :.תביעות לזיכוי מס ותמיכות פדרליות במו"פ ביחס למו"פ עיסקי במימון עצמי (באחוזים)

ַׁ

המקורַׁ:עיבודַׁשלַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁלנתוניַׁ)ַׁ Tyson and Linden (2012
האיורַׁמראהַׁכיַׁשיעורהַׁשלַׁתמיכהַׁפדרליתַׁבמימוןַׁעצמיַׁשלַׁמו"פַׁירדַׁעדַׁ(ַׁ 2331מַׁ 16.8%ַׁ -בַׁ 1997-לַׁ 9.1%ַׁ -בַׁ-
ַׁ.)2331משנהַׁזאתַׁועדַַׁׁ 2337נרשמתַׁעליהַׁאיטיתַׁ(ַׁ 11%בַׁ.)2337ַׁ -שעורַׁהתביעותַׁלזיכויַׁמסַׁמתוךַׁהמו"פַׁהעיסקיַׁ
במימוןַׁעצמיַׁכמעטַׁשאינוַׁמשתנהַׁבשניםַׁאלהַׁ,ועומדַׁעלַׁכַׁ.3%-זאתַׁ,למרותַׁשחלוַׁבתקופהַׁזוַׁשנוייםַׁמסויימיםַׁ
בהטבותַׁהמסַׁלמו"פַׁ,ונפתחוַׁמסלוליַׁתמיכהַׁנוספיםַׁשהתאימוַׁלסוגיםַׁשוניםַׁשלַׁחברותַׁ .
בעשרים ַׁשנים ַׁאחרונות ַׁנעשו ַׁבארה"ב ַׁכמה ַׁמחקרים ַׁשבדקו ַׁאת ַׁקיום ַׁהקשר ַׁהזה ַׁבאופן ַׁיותר ַׁממוקדַׁ .שאלתַׁ
המחקרַׁהייתהַׁ:האםַׁזיכויַׁממסַׁמשפיעַׁעלַׁגידולַׁבהוצאותַׁלמו"פַׁועדַׁכמהַׁהואַׁיעיל?ַׁ ַׁ
כדי ַׁלמצוא ַׁתשובה ַׁלשאלה ַׁזאת ַׁהשוו ַׁהחוקרים ַׁבין ַׁעליה ַׁבהוצאות ַׁמו"פ ַׁשל ַׁהחברה ַׁלבין ַׁעלות ַׁזיכוי ַׁהמסַׁ
לממשלהַׁ.העדרַׁקשרַׁמובהקַׁביןַׁהנתוניםַׁ– ַׁפירושוַׁהעדרַׁהשפעתוַׁשלַׁכליַׁזהַׁעלַׁמדיניותַׁמו"פַׁשלַׁחברותַׁ.יחסַׁ
קטןַׁמ ַׁ1ַׁ-ביןַׁגידולַׁבהוצאותַׁמו"פַׁלביןַׁעלויותַׁהזיכויַׁמראהַׁשזיכויַׁממסַׁיעילַׁפחותַׁמתמיכהַׁישירהַׁויחסַׁגדולַׁמַׁ-
ַׁ1אומרַׁשזיכויַׁממסַׁיעילַׁלפחותַׁכמוַׁתמיכהַׁישירהַׁ .
לוח  :2ריכוז תוצאות מחקרים שונים על יחס עלות/תועלת בהטבות מס למו"פ

מחקר
)Klassen, Pittman, and Reed (2004
)Mamuneas and Ishaq Nadiri (1996
)Berger (1993
)Hall (1993
)McCutchen (1993
)Hines (1993
)Baily and Lawrence (1992

המקורַׁ Tyson and Linden (2012)ַׁ:

00

מדגם

יחס תועלת/עלות

 110חברות
 51ענפים
 362חברות
 .15חברות
 35חברות
 556חברות
בינלאומיות
 53ענפים

2.96
59.1
59.1
395
מ 593. -ל5921 -
מ 592 -ל3 -
1.3
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כפי ַׁשנתן ַׁלראות ַׁבלוח ַַׁׁ ,8רוב המחקרים מראים כי זיכוי ממס חברות מעודד מו"פ לפחות כמו המימון הישירַׁ.
מענייןַׁלצייןַׁשמחקריםַׁשנעשוַׁעלַׁשאלהַׁזוַׁבשניםַׁמוקדמותַׁיותרַׁ,ובשיטותַׁאקונומטריותַׁשונותַׁ,הגיעוַׁלמסקנותַׁ
פחותַׁחיוביותַׁלגביַׁיעילותַׁהתמיכותַׁבמו"פַׁבאמצעותַׁזיכוייַׁמסַׁ .

 .2הערכה כמותית של השפעת הטבות מס למו"פ בישראל
ַׁ
 2.1פונקציית הייצור

נניחַׁמערכתַׁקשריםַׁפשוטהַׁמאדַׁ,לפיהַׁגובהַׁהתפוקהַׁבענףַׁגנריַׁ,Yַׁ,תלויהַׁחיוביתַׁבמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁבאותוַׁענףַׁ,
ַׁ.KRמלאיַׁזהַׁתלויַׁחיוביתַׁבהשקעהַׁהשוטפתַׁבמו"פַׁשלַׁהענףַׁ ַׁ.Rַׁ,
מלאיַׁההוןַׁבתקופהַַׁׁtנמדדַׁכערךַׁהמצטברַׁשלַׁהשקעותַׁמו"פַׁקודמותַׁהמופחתותַׁעלַׁפיַׁמקדםַׁפחתַׁכלשהו:δַׁ,
t s

t

) ַׁ K tR   Rs (1  
s T0

כאשרַַׁׁRsהואַׁההשקעהַׁהתקופתיתַׁבמו"פַׁ.אנוַׁמניחיםַַׁׁ3ַׁ>ַׁδַׁ>ַַׁׁ1ובהתאםַׁ,אםַׁנניחַׁשַׁ ַׁ, T0  ושַׁ ַׁR-הואַׁ
גודלַׁקבועַׁ,נקבלַׁכמובןַׁ :

R



ַׁ K R 

 2.2הטבות להשקעה במו"פ והשפעותיהן

עתה ַׁנניח ַׁשההשקעה ַׁהשוטפת ַׁבמו"פ ַׁתלויה ַׁחיובית ַׁברמת ַׁהסיבסוד ַׁאותו ַׁמעניקה ַׁהממשלהַׁ ,Sַׁ ,לענףַׁ .בהתאםַׁ
נקבלַׁאתַׁהקשרַׁהבאַׁביןַׁהסובסידיהַׁלביןַׁתפוקתַׁהענףַׁ ַַׁׁ:

Y
Y K R R

S K R R S

ַׁ

לצורךַׁההמשךַׁנוחַׁלכתובַׁביטויַׁזהַׁבצורהַׁהבאהַׁ :

Y  Y K R  Y  R  K R R


 
S  K R Y  R  K R  R S

ַׁ

הביטויַׁהראשוןַׁבסוגרייםַׁהמרובעיםַׁמייצגַׁאתַׁגמישותַׁהתפוקהַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁ.הביטויַׁהשניַׁהואַׁהערךַׁ
ההפוךַׁשלַׁחלקהַׁשלַׁההשקעהַׁבמו"פַׁמתוךַׁהתפוקהַׁ,המכונהַׁבספרותַַׁׁ,R&D intensityאוַַׁׁ.RDIהביטויַׁהשלישיַׁ
הואַׁהיחסַׁ ביןַׁההשקעהַׁהשוטפתַׁבמו"פַׁלביןַׁמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁ.כפיַׁשראינוַׁלעילַׁ,בהנחהַׁשההשקעהַׁבמו"פַׁנותרתַׁ
קבועהַׁלאורךַׁזמןַׁרבַׁאנוַׁמקבליםַׁ :

R



ַׁ K 
R

01

בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל

R K R
ובהתאםַׁהמכפלהַׁ  1
K R R

ַׁ.מכאןַׁשבתנאיםַׁאלהַׁהביטויַׁלעילַׁנעשהַׁפשוטַׁעודַׁיותרַׁ :

Y  Y K R  Y  R 

  
S  K R Y  R  S 

ַׁ

מעתהַׁנסמןַׁ ַׁ:

Y K R
R
R
Y

,   ,
, x
R
K Y
Y
S
S

ַׁ

מסימוניםַׁאלהַׁנובעַׁשַׁ :

 


ַׁ x 

ביטוי ַׁזה ַׁמודד ַׁאת ַׁתוספת ַׁהתפוקה ַׁ(בשקלים) ַׁשלַׁענף ַׁגנריַׁהנוצרת ַׁעקב ַׁהעלאת ַׁהסבסוד ַׁלמו"פ ַׁבענף ַׁזה ַׁבשקלַׁ
אחדַׁ ַׁ.
עתה ַׁנניח ַׁשהממשלה ַׁמעלה ַׁאת ַׁתקציב ַׁהתמיכות ַׁבמו"פ ַׁבשקל ַׁאחדַׁ ,ומקצה ַׁלכל ַׁענף ַׁסובסידיה ַׁלמו"פ ַׁהשווהַׁ
לחלקוַׁשלַׁהענףַׁבסךַׁההוצאהַׁהלאומיתַׁלמו"פַׁ.בהתאםַׁנגדירַׁאתַׁהמשקל ַׁ

Ri
 Rj

ַׁ  i 

j

מכאן ַׁניתן ַׁלחשב ַׁאת ַׁהתרומה ַׁלמשק ַׁשל ַׁהגדלת ַׁסך ַׁהסובסידיה ַׁלמו"פ ַׁבשקל ַׁוחלוקתו ַׁעל ַׁפי ַׁהמפתח ַׁהנ"לַׁ,
כדלקמןַׁ :

 xi

i



ַׁ xˆ 

j

באשרַׁתוספתַׁהאינדקסַַׁׁiלסימוןַׁהגנריַַׁׁxמייחסתַׁאתַׁהמשתנהַׁלסקטורַַׁׁ.iנשיםַׁלבַׁשניתןַׁלכתובַׁאתַׁהביטויַׁעבורַַׁׁ
משקלוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבמו"פַׁהלאומיַׁגםַׁבדרךַׁהבאהַׁ :

 i  Yi  i  i
 i  Yi


ַׁ  i
 j Y j  i  j Y j

 i  xi 

ַׁ

j

j

נניחַׁשהמקדםַׁ(ַׁ λתגובתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁלסובסידיהַׁשלַׁשקלַׁאחד)ַׁזההַׁבכלַׁהענפיםַׁ.בהתאםַׁ :
ַׁ

ַׁ i  i  Yi
 i  Yi
i  
xˆ  


i
i  j  Y j
 j  Y j

ע"יַׁחלוקתַׁ
המונהַׁוהמכנהַׁ ַׁ

j

j
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בסךַׁהתוצרַׁ,Yַׁ,ניתןַׁלראותַׁגםַׁאתַׁהקשרַׁהבאַׁ :

Yi
Y



i





i

ַׁ x̂  

באשר ַׁ  הוא ַׁחלקה ַׁשל ַׁסך ַׁההשקעה ַׁבמו"פ ַׁמתוך ַׁסך ַׁהתפוקהַׁ .הביטוי ַׁהנ"ל ַׁמצביע ַׁעל ַׁכך ַׁשתוספת ַׁהתפוקהַׁ
המתקבלתַׁמהגדלתַׁסבסודַׁההשקעהַׁבמו"פַׁבשקלַׁאחדַׁגדולהַׁיותרַׁככלַׁששיעורַׁההשקעהַׁהמצרפיתַׁבמו"פַׁקטןַׁ
יותרַׁ .בנוסף ַׁניתן ַׁלראות ַׁשהשפעת ַׁהסובסידיה ַׁגדולה ַׁיותר ַׁאם ַׁענפים ַׁבעלי ַׁמשקל ַׁגבוה ַׁיותר ַׁבסך ַׁהתפוקהַׁ
מתאפייניםַׁגםַׁבגמישותַׁגבוההַׁשלַׁתפוקתםַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁ .
ניתןַׁלאמודַׁאתַׁגמישותַׁהתוצרַׁכולוַׁביחסַׁלהוןַׁהמו"פַׁהמצרפיַׁ.נסמןַׁגמישותַׁזאתַׁבַַׁׁ.  ַׁ -בהתאםַׁ,עלַׁפיַׁאומדןַׁ
זהַׁאמורהַׁתוספתַׁסובסידיהַׁשלַׁשקלַׁאחדַׁלהגדילַׁאתַׁסךַׁהתוצרַׁכךַׁ :

 


ַׁ x 

הביטויַׁבמכנהַׁהואַׁ ַׁ. לכןַׁאנוַׁמקבליםַׁקשרַׁביןַׁשתיַׁהדרכיםַׁלאמודַׁאתַׁהשפעתַׁהסובסידיהַׁעלַׁהתוצרַׁהעסקיַׁ,
כדלקמןַׁ :
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ַׁ x̂  x

כזכורַׁ,המונהַׁהואַׁהממוצעַׁשלַׁהגמישויותַׁהענפיותַׁשלַׁהתוצרַׁביחסַׁלמו"פַׁהמשוקללותַׁבחלקוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבסךַׁ
התוצרַׁ.המכנהַׁהואַׁ,כאמורַׁ,אמדןַׁהגמישותַׁשלַׁהתוצרַׁ(העסקי)ַׁכולוַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁ(במגזרַׁהעסקי)ַׁ .
 2.3יישום

 2.3.1קביעת ערכי פרמטרים

כדיַׁלכמתַׁאתַׁהמודלַׁאנוַׁמשתמשיםַׁבנתוניםַׁענפייםַׁשלַׁהמשקַׁומוצאיםַׁאתַׁחלקוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבסךַׁהתוצרַׁ.בנוסףַׁ,
אנו ַׁקובעים ַׁערכים ַׁלפרמטרים ַׁהשוניםַׁ :גמישויות ַׁהתפוקה ַׁהענפית ַׁביחס ַׁלהון ַׁהמו"פַׁ ,εiַׁ ,ותגובת ַׁההשקעהַׁ
השוטפתַׁלסובסידיהַַׁׁ ַַַׁׁׁ.λ
כתחליףַׁלאמידהַׁאקונומטריתַׁשלַׁהפרמטריםַׁהענפייםַַׁׁהחלטנוַׁלהשעןַׁעלַׁאמדיםַׁשלַׁגמישויתַׁענפיותַׁשלַׁתפוקהַׁ
(מדודהַׁבערךַׁמוסף)ַׁביחסַׁלהוןַׁהמו"פַׁשנמצאוַׁבעבודותַׁאמפיריותַׁשהתפרסמוַׁ.הפרמטריםַׁשנאמדוַׁבמחקרםַׁשלַׁ
)ַׁ Harris, Li and Trainor (2006על ַׁהתעשייה ַׁבצפון ַׁאירלנד ַׁשימשו ַׁבמחקר ַׁהמשך ַׁשל ַׁ Gudgin and Gibson
)ַׁ (2011שבדקוַׁאתַׁהאפקטביותַׁשלַׁהטבותַׁמסַׁלהשקעהַׁבמו"פַׁבבריטניהַׁ.מחבריםַׁאלהַׁהציעוַׁתיקוןַׁלפרמטריםַׁ
שלַׁ Harris et alכדלקמןַׁ :
ַׁ
ַׁ
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לוח  :2גמישויות התפוקה ביחס להון המו"פ על פי ענפים

ַַַַַׁׁׁׁׁמקורַׁ ַׁGudgin and Gibson (2011)ַׁ:
הגמישות ַׁהמיוחסת ַׁלענפי ַׁהשירותים ַׁאינה ַׁתוצאה ַׁשל ַׁאמידה ַׁישירה ַׁאלא ַׁהערכה ַׁהנובעת ַׁמקביעת ַׁהגמישותַׁ
המצרפיתַׁברמהַׁשלַַׁׁ ַׁ.3.354
החלוקה ַׁהענפית ַׁבה ַׁאנו ַׁעובדים ַׁזהה ַׁלזאת ַׁהמופיעה ַׁבדוח ַׁעל ַׁמדדי ַׁהפיזור ַׁ(פלד ַׁואחרים ַַׁׁ .)2314חלוקה ַׁזאתַׁ,
הנתונהַׁלהלןַׁ,מקבצתַׁענפיםַׁכלכלייםַׁעלַׁפיַׁסיווגַַׁׁ,ISIC ver4ומוכתבתַׁבעיקרַׁע"יַׁמגבלותַׁהנתוניםַׁהישראלייםַׁ
המדווחיםַׁבַַׁׁ.OECD.Statכפיַׁשניתןַׁלהיווכחַׁ,החלוקהַׁאינהַׁתואמתַׁאתַׁזאתַׁשלַׁלוחַַׁׁ.9לכןַׁבחנוַׁאתַׁההרכבַׁהענפיַׁ
שלַׁהמקבציםַׁשלנוַׁוהערכנוַׁאתַׁהגמישויותַׁהמתאימותַׁלהםַׁמתוךַׁאלהַׁהנתונותַׁבלוחַַׁׁ.9התוצאהַׁמדווחתַׁבלוחַׁ
ַׁ :13

ַׁ
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לוח  :10מקבצי התוצר העסקי וגמישויות התפוקה שלהם ביחס למלאי המו"פ

גמישות
0
0.050
0.013
0.040
0.060
0.035
0.100
0.050
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055
0.055

ענף
Agriculture, hunting, forestry, fishing and mining
Food, beverages and tobacco
Textiles, fur and leather
Wood, paper, printing, publishing
Coke, petroleum, nuclear fuel, chemicals and products, rubber and plastics
Non-metallic mineral products & basic metals
Machinery and electronic equipment
Motor Vehicles, trailers and semi-trailers
Electricity, gas and water supply
Construction
Wholesale & retail trade, restaurants, hotels, transport storage & communications
)Financial intermediation (includes insurance
Real estate, renting and business activities
Other services

מקורַׁ:חישוביַׁמוסדַׁנאמןַׁמנתוניַַׁׁ OECD.Stat

גמישות ַׁהתוצר ַׁהעסקי ַׁהמצרפי ַׁביחס ַׁלהון ַׁהמו"פ ַׁמדווחת ַׁבספרות ַׁעשרות ַׁפעמים ַׁעל ַׁמדגמים ַׁשונים ַׁובשיטותַׁ
שונותַׁ(ראהַׁטבלאותַַׁׁ 2a, 2b, 5אצלַַׁׁ.)Hall, Mairesse and Mohnen 2010טווחַׁהפרמטרַׁהמדווחַׁנעַׁביןַַׁׁ 3לַׁ–ַׁ
ַׁ,3.22אךַׁנראהַׁשרובַׁהאמדניםַׁנמצאיםַׁבסביבהַׁשלַַׁׁ Coe and Helpman (1995)ַׁ.3.35מדווחיםַׁעלַׁערךַׁגבוה ַׁשלַׁ
הגמישותַׁ,3.13ַׁ,בוַׁמשתמשַׁגםַׁ ַׁ Atkinsonבניירותַׁהעמדהַׁשלוַׁלהארכתַׁתוקףַׁחוקַׁהטבותַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַׁ
והרחבתַׁההטבותַׁ .(Atkinson 2007a, b)ַׁ,
השפעתן ַׁשל ַׁסובסידיות ַׁלמו"פ ַׁעל ַׁהשקעות ַׁלמו"פ ַׁנאמדה ַׁגם ַׁהיא ַׁעשרות ַׁפעמיםַׁ .קשה ַׁמאד ַׁלהשוות ַׁאתַׁ
תוצאותיהם ַׁשל ַׁמחקרים ַׁאלה ַׁשכן ַׁמדובר ַׁבשיטות ַׁסבסוד ַׁשונות ַׁובשיטות ַׁמחקר ַׁשונותHall (1993), Lach ַׁ .
)ַׁ (2002ופריזט ַׁווסרטל ַׁ(ַׁ )2313מדווחיםַַׁׁעלַׁערךַׁשלַַׁׁ 2עבורַַׁׁ,λכלומרַׁ:תוספתַׁשלַׁשקלַׁלסובסידיהַׁהמו"פַׁמעלהַׁ
אתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁבשניַׁשקליםַׁ ַׁ.
ַׁ
 2.3.2תוצאות.

בחרנוַׁלהתמקדַׁבנתוניַׁהַַׁׁOECD.Statבחלוןַׁזמןַׁשממצעַׁאתַׁהשניםַַׁׁ.2335-2339כללנוַׁאתַׁהמדינותַׁהבאותַׁ:בלגיהַׁ
(ַׁ,)BEגרמניהַׁ(ַׁ,)DEפינלנדַׁ(ַׁ,)FIישראלַׁ(ַׁ,)ILקוריאהַׁ(ַׁ,)KRהולנדַׁ(ַׁ,)NLנורבגיהַׁ(ַׁ,)NOשבדיהַׁ(ַׁ)SEובריטניהַׁ(ַׁ.)UK
לוחַַׁׁ11מדווחַׁעלַׁחלקםַׁשלַׁהענפיםַׁהשוניםַׁבסךַׁהערךַׁהמוסףַׁהעסקיַׁבמדינותַׁאלהַׁבחלוןַׁהזמןַׁהנ"לַׁ .
ַׁ
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לוח  :11משקלם של ענפי המשק בערך המוסף העסקי

SE

UK

NO

KR

NL

FI

IL

DE

BE

0.009 0.011 0.031

Agriculture, hunting, forestry, fishing and mining

0.021 0.017 0.016 0.020 0.014 0.027 0.015 0.014 0.018

Food, beverages and tobacco

0.006 0.004 0.003 0.004 0.012 0.002 0.001 0.002 0.004

Textiles, fur and leather

0.014 0.018 0.043

Wood, paper, printing, publishing

0.043 0.037 0.026 0.042 0.044 0.031 0.012 0.030 0.024

Coke, petroleum, nuclear fuel, chemicals and products, rubber and plastics

0.033 0.040 0.039 0.020 0.054 0.021 0.016 0.032 0.018

Non-metallic mineral products & basic metals

0.022 0.073 0.082 0.042 0.093 0.021 0.021 0.050 0.025

Machinery and electronic equipment

0.015
0.022
0.053
0.225
0.056
0.239
0.240

Motor Vehicles, trailers and semi-trailers
Electricity, gas and water supply
Construction
Wholesale & retail trade, restaurants, hotels, transport storage & communications
)Financial intermediation (includes insurance
Real estate, renting and business activities
Other services

0.031 0.053 0.276 0.023 0.034

0.012 0.017 0.014 0.029 0.019

0.019
0.017
0.064
0.212
0.080
0.235
0.232

0.025
0.030
0.052
0.201
0.041
0.216
0.255

0.017 0.018
0.025
0.057 0.049
0.213 0.166
0.065 0.039
0.214 0.143
0.241 0.206

0.012
0.024
0.070
0.195
0.030
0.202
0.226

0.049
0.018 0.019
0.072
0.178
0.064 0.069
0.274 0.145
0.242 0.207

0.044
0.025
0.040
0.176
0.040
0.254
0.222

מקורַׁ:חישוביַׁמוסדַׁנאמןַׁמנתוניַַׁׁ OECD.Stat
ַׁ
ַׁ
חלקהַׁהמצרפיַׁשלַׁההשקעהַׁבמו"פַׁמתוךַׁהערךַׁהמוסףַׁשלַׁהסקטורַׁהעסקיַׁמדווחַׁבלוחַַׁׁ :12
ַׁ
לוח  :12חלקה של ההשקעה במו"פ של הסקטור העסקי בסך הערך המוסף העסקי

UK
0.012

SE
0.030

NO
0.010

NL
0.011

IL
0.041

KR
0.028

FI
0.031

DE
0.020

BE
0.020

מקורַׁ OECD.statַׁ:

תחתַׁהפרמטריםַׁהמדווחיםַׁלעילַׁ,מתקבלותַׁהתוצאותַׁהבאותַׁלגביַׁתוספתַׁהתפוקהַׁמסובסידיהַׁלמו"פַׁשלַׁשקלַׁ
אחדַׁוחלוקתוַׁביןַׁהענפיםַׁעלַׁפיַׁחלקםַׁבסךַׁההשקעהַׁבמו"פַׁ :
לוח  :13תוספת התפוקה

UK
5.6
8.9

SE
2.3
3.7

NO
5.0
8.0

NL
5.8
9.3

IL
1.3
2.0

KR
2.5
4.0

FI
2.2
3.6

DE
3.5
5.6

BE
3.4
5.4

λ
1.25
2

ַׁ
לוח ַַׁׁ 13משקף ַׁאת ַׁהנאמר ַׁבניתוח ַׁהתיאורטיַׁ .המדינות ַׁבהן ַׁשיעור ַׁהמו"פ ַׁהמצרפי ַׁהוא ַׁהנמוך ַׁביותרַׁ ,הולנדַׁ
ובריטניהַׁ,הןַׁאלהַׁבהןַׁסבסודַׁהמו"פַׁהואַׁהכדאיַׁביותרַׁ.בישראלַׁ,בעלתַׁשיעורַׁהמו"פַׁהגבוהַׁביותרַׁ,מדיניותַׁכזאתַׁ
כדאיתַׁהרבהַׁפחותַׁ.שימושַׁבערךַׁנמוךַׁיותרַׁשלַׁ(ַׁ λתגובתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁלשקלַׁנוסףַׁשלַׁסובסידיה)ַׁמביאהַׁאתַׁ
התוצאהַׁבישראלַׁלסףַׁהכדאיותַׁהכלכליתַׁ ַׁ.
ישַׁלצייןַׁשהאומדניםַׁהנ"לַׁהםַׁשמרנייםַׁבהשוואהַׁלאלהַׁשלַׁוסרטל-פריזטַׁ(ַׁ.)2313הםַׁהראשוניםַׁשאמדוַׁבצורהַׁ
מתודית ַׁאת ַׁהאפקטיביות ַׁשל ַׁסבסוד ַׁמו"פ ַׁבישראלַׁ .הם ַׁבדקו ַׁהשפעתם ַׁשל ַׁמענקי ַׁמו"פ ַׁ(ולא ַׁסובסידיה ַׁדרךַׁ
הטבות ַׁמס) ַׁבגובה ַַׁׁ 5מליון ַַׁׁ ₪לפירמהַׁ ,ומדווחים ַׁעל ַׁתוספת ַׁתוצר ַׁשל ַׁפי ַַׁׁ 5-6כאשר ַׁמדובר ַׁבפירמות ַׁבינוניות-
גדולותַׁ,ותוספתַׁשלַׁפיַַׁׁ1.5-2בפירמותַׁענקַׁ.התוצאותַׁשלנוַׁבלוחַַׁׁ5לעילַׁנראותַׁתואמותַׁאתַׁאילוַׁשלַׁוסרטל-פריזטַׁ
(ַׁ)2313בהתחשבַׁבכךַׁשהתחשיביםַׁמתייחסיםַׁלמשקַׁכולוַׁ(כאלַׁפירמהַׁאחתַׁענקית)ַׁ,וסכוםַׁהמענקַׁגדולַׁבהרבהַׁ
מזהַׁשלַׁמחבריםַׁאלה.
ַׁ ַׁ
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 .10סיכום ומסקנות
עבודהַׁזוַׁמדווחתַׁעלַׁנסיוןַׁראשוניַׁבישראלַׁלהעריךַׁאתַׁהיתרונותַׁוהחסרונותַׁשלַׁכינוןַׁתמריציַׁמסַׁלמו"פַׁ,בנוסףַׁ
להכרהַׁהקיימתַׁבעלויותַׁהמו"פַׁכהוצאהַׁמוכרתַׁלצורךַׁניכויַׁמסַׁבשנתַׁההוצאהַׁ.שיטתַׁהעידודַׁשנבחנהַׁ,הנקוטהַׁ
במרביתַׁמדינותַׁהַׁ, OECD-היאַׁמתןַׁזיכויַׁמסַׁבשעורַׁנתוןַׁעלַׁבסיסַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהמוכרותַׁלפירמהַׁ.שניַׁקשייםַׁ
עמדוַׁבפנינוַׁבהערכהַׁזו(ַׁ:א)ַׁאיןַׁנתוניםַׁאמפירייםַׁעלַׁשעורַׁההיענותַׁוהתגובהַׁ(במונחיַׁמו"פ)ַׁשלַׁפירמותַׁישראליותַׁ
לשיטתַׁתימרוץַׁכזוַׁ,שכןַׁאיננהַׁקיימתַׁעדייןַׁבישראל;ַׁ(ב)ַׁאומדניםַׁממדינותַׁאחרותַׁשלַׁתגובתַׁהשוקַׁלכינוןַׁתמריץַׁ
כזהַׁאינםַׁמשקפיםַׁבהכרחַׁאתַׁמהַׁשיקרהַׁבישראלַׁאםַׁוכאשרַׁיוכנסַׁתמריץַׁכזהַׁלשימושַׁ ַׁ.
מסקירת ַׁההערכות ַׁעל ַׁמידת ַׁהאפקטיביות ַׁשל ַׁהטבות ַׁמס ַׁלמו"פ ַׁשנעשו ַׁבמדינות ַׁאחרות ַׁ– ַׁמתקבלת ַׁמסקנהַׁ
חיוביתַׁ,אךַׁעםַׁשונותַׁעצומהַׁ.אמדניַׁהמו"פַׁהנוסףַׁשמייצרַׁדולרַׁסובסידיהַׁלמו"פַׁנעיםַׁביןַַׁׁ1לַׁ,3-וטווחיַׁההשפעהַׁ
שלַׁהמו"פַׁהנוסףַׁעלַׁהתוצרַׁרחביםַׁעודַׁיותרַׁ.להעדרַׁמסקנותַׁאמפיריותַׁחדותַׁוברורותַׁישַׁהסבריםַׁרביםַׁ:שיטותַׁ
תמרוץַׁשונותַׁבמדינותַׁהשונותַׁ,שימושַׁבנתוניַׁמיקרו(ַׁ,פירמות)ַׁ,לעומתַׁנתוניםַׁמצרפייםַׁ,נתוניַׁחתךַׁלעומתַׁנתוניַׁ
פנלַׁ,שיטותַׁשונותַׁבאמידהַׁהאקונומטריתַׁ,וכמובןַׁמשקיםַׁבעליַׁתנאיםַׁכלכלייםַׁותחרותייםַׁשוניםַׁמאדַׁזהַׁמזהַׁ.
הבעיות ַׁהמתודיות ַׁהמקשות ַׁעל ַׁאומדנים ַׁאלה ַׁהן ַׁבעיית ַׁהַׁ ,counterfactual-השאלה ַׁמה ַׁהיה ַׁהיקף ַׁהמו"פ ַׁשלַׁ
פירמהַׁמסויימתַׁאלמלאַׁקבלהַׁסיועַׁממשלתיַׁלמו"פַׁ,ושאלתַׁהייחוסַׁ,באיזוַׁמידהַׁנתןַׁליחסַׁאתַׁהשנוייםַׁהנצפיםַׁ
בתפוקה ַׁהכלכלית ַׁלשנויים ַׁהנמדדים ַׁבהוצאות ַׁהמו"פַׁ .למרות ַׁקיומן ַׁשל ַׁמספר ַׁשיטות ַׁחליפיות ַׁלאמידהַׁ
אקונומטריתַׁהמתייחסתַׁלבעיותַׁאלהַׁ,איןַׁלהןַׁעדייןַׁמענהַׁכלליַׁוממצהַׁ .
מהאומדנים ַׁשהצגנו ַׁבפרק ַַׁׁ ,9המבוססים ַׁעל ַׁמודל ַׁלינארי ַׁפשוט ַׁשל ַׁהקשר ַׁבין ַׁמו"פ ַׁותפוקות ַׁכלכליות ַׁברמהַׁ
הענפיתַׁ ,ומקדמים ַׁשערכיהם ַׁהמספריים ַׁנאמדו ַׁעל ַׁבסיס ַׁנתונים ַׁמארצות ַׁאחרתַׁ ,אנו ַׁמגיעים ַׁלמסקנה ַׁששקלַׁ
סובסידיהַׁלמו"פַׁייצרַׁבישראלַׁביןַַׁׁ1.3וַׁ 2-שקלַׁנוספיםַׁשלַׁתפוקהַׁכלכלית(ַׁ,ראהַׁלוחַַׁׁ13בפרקַַׁׁ.)9במונחיַׁתשואהַׁ
עלַׁהשקעהַׁ,מספריםַׁאלהַׁשקוליםַׁלשעוריַׁתשואהַׁשנתייםַׁשלַַׁׁ 33%עדַַׁׁ.133%התשואותַׁמחושבותַׁלטווחַׁהארוךַׁ
בהנחהַׁשהמשקַׁכברַׁפועלַׁתחתַׁשיטתַׁהתמרוץַׁמספרַׁרבַׁשלַׁשניםַׁ,ולכןַׁההשוואהַׁהיאַׁביןַׁמשקיםַׁמקביליםַׁבשוויַׁ
משקלַׁמתמידַׁשלַׁזמןַׁארוךַׁ,כאשרַׁרקַׁבאחדַׁמהםַׁניתנתַׁסובסידיהַׁלמו"פַׁ.המחקרַׁהאקונומטריַׁהיחידַׁשבדקַׁאתַׁ
התשואותַׁלסבסודַׁמו"פַׁבישראל(ַׁ,פריזטַׁווסרטלַַׁׁ,2313ראהַׁפרקַַׁׁ,)9מצאַׁשעוריַׁתשואהַׁבגודלַׁדומהַׁעבורַׁפירמותַׁ
גדולותַׁ ַׁ.
התוצאהַׁהמתחייבתַׁמהמודלַׁשהוצגַׁבעבודהַׁזוַׁבפרקַַׁׁ 9היאַׁשככלַׁשעצימותַׁהמו"פַׁבענףַׁהמסובסדַׁגבוההַׁיותרַׁ,
(שאר ַׁהדברים ַׁשווים)ַׁ ,התשואה ַׁלסיבסוד ַׁנמוכה ַׁיותר ַׁ– ַׁמתיישבת ַׁגם ַׁעם ַׁההשוואה ַׁהמצרפית ַׁהבינלאומיתַׁ
שהוצגה ַׁבלוח ַַׁׁ . 5ישראלַׁ ,שהיא ַׁהמדינה ַׁבעלת ַׁשעור ַׁההוצאה ַׁלמו"פ ַׁמהתמ"ג ַׁהגבוה ַׁבעולםַׁ ,מראה ַׁאת ַׁשעוריַׁ
התשואהַׁ הנמוכיםַׁביותרַׁלסובסידיותַׁמו"פַׁ.בצורהַׁדומהַׁ,גםַׁהענפיםַׁבתוךַׁהמשקַׁבהםַׁשעורַׁעצימותַׁהמו"פַׁנמוךַׁ
ישיגו ַׁתשואות ַׁגבוהות ַׁיותר ַׁלסבסוד ַׁהמו"פַׁ .אין ַׁבכך ַׁלהמעיט ַׁאת ַׁחשיבות ַׁענפי ַׁהטכנולוגיה ַׁהעילית ַׁוהעילית-
מעורבתַׁ,בהםַׁשעורַׁהוצאותַׁהמו"פַׁמהתפוקהַׁגבוהַׁעלַׁפיַׁהגדרהַׁ.אבלַׁסבירַׁלהניחַׁשהיקףַׁהמו"פַׁבענפיםַׁאלהַׁ
כברַׁדורשַׁפחותַׁתמיכהַׁממשלתיתַׁלעומתַׁחלקוַׁבענפיַׁהטכנולוגיהַׁמעורבת-מסורתיתַׁומסורתיתַׁ,שחלקםַׁבפעילותַׁ
הכלכליתַׁ(תפוקהַׁותעסוקה)ַׁגדולַׁיותרַׁ ַׁ.
אם ַׁכי ַׁהחישוב ַׁשהוצג ַׁבלוח ַַׁׁ 13מתעלם ַׁמהשיטה ַׁבה ַׁניתן ַׁהסבסודַׁ ,חישוב ַׁהתשואה ַׁהמצרפית ַׁהמוצג ַׁשם ַׁמניחַׁ
שסכום ַׁהסובסידיה ַׁמחולק ַׁבין ַׁהענפים ַׁבאופן ַׁפרופורציוני ַׁלהשקעות ַׁהמו"פ ַׁשלהםַׁ .הנחה ַׁזו ַׁנועדה ַׁלאפשר ַׁלנוַׁ
להשתמשַׁבחישובַׁזהַׁלהערכתַׁהעלויותַׁוהתמורותַׁלמשקַׁמסובסידיהַׁבאמצעותַׁזיכוייַׁמסַׁבשעורַׁנתוןַׁמהוצאותַׁ
המו"פַׁשלַׁהפירמהַׁ.לשםַׁהמחשהַׁ,נניחַׁכיַׁהמו"פַׁהעסקיַׁבישראלַׁמהווהַַׁׁ 4%מתפוקתַׁהמגזרַׁהעסקיַׁ(ערךַׁמוסף)ַׁ
שהיאַׁבגובהַַׁׁ 733מליארדַַׁׁ.₪אםַׁכלַׁהפירמותַׁוהגופיםַׁהנכלליםַׁבמגזרַׁהעסקיַׁיהיוַׁזכאיםַׁלזכויַׁמסַׁשלַַׁׁ 23%עלַׁ
הוצאות ַׁהמו"פ ַׁשלהםַׁ ,המסתכמות ַׁבַׁ 28ַׁ -מיליארד ַַׁׁ ,₪וכל ַׁהגופים ַׁהזכאים ַׁאמנם ַׁינצלו ַׁאת ַׁההטבהַׁ ,סך ַׁהפסדַׁ
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ההכנסות ַׁלאוצר ַׁכתוצאה ַׁ ַׁמזכוי ַׁהמס ַׁיהיה ַַׁׁ 5.6מיליארד ַַׁׁ .₪מסקירת ַׁהשיטות ַׁוההערכות ַׁשל ַׁעידוד ַׁפיסקאליַׁ
למו"פַׁבמדינותַׁאחרותַׁ,שהוצגוַׁבפרקיםַַׁׁ 6וַׁ,8-מסתברַׁשרקַׁכַׁ 63%-מהפירמותַׁהזכאיותַׁלזכוייַׁמסַׁלמו"פַׁאמנםַׁ
מנצלותַׁהטבהַׁזוַׁ.לפיכךַׁעלותַׁההטבהַׁלממשלהַׁתהיהַׁכַׁ 0.6*5.6 = 3.4ַׁ -מיליארדַַׁׁ₪לשנהַׁבמצבַׁמתמידַׁ.עלַׁפיַׁ
התוצאותַׁבלוחַַׁׁ5לגביַׁישראלַׁ,התוצרַׁבמגזרַׁהעסקיַׁיגדלַׁכתוצאהַׁמסבסודַׁזהַׁבסכוםַׁשביןַַׁׁ4.4לַׁ6.8-מיליארדַַׁׁ.₪
המסַׁשישלמוַׁהפירמותַׁעלַׁהרווחַׁהנובעַׁמהפעילותַׁהתוספתיתַׁיקטיןַׁכמובןַׁאתַַׁׁעלותַׁהסבסודַׁלממשלהַׁ .
בחינת ַׁהשעור ַׁהרצוי ַׁלמשק ַׁשל ַׁהטבת ַׁהמס ַׁדורש ַׁבחינה ַׁמדוקדקת ַׁיותרַׁ ,ונתונים ַׁמפורטים ַׁיותר ַׁמאלה ַׁשעמדוַׁ
לרשות ַׁמחברי ַׁעבודה ַׁזוַׁ .זיכוי ַׁמס ַׁבגובה ַׁ ַַׁׁ 23%מהוצאות ַׁהמו"פ ַׁשל ַׁהפירמה ַׁהובא ַׁכאן ַׁלצורך ַׁהמחשה ַׁבלבדַׁ.
בפועלַׁ,מדינותַׁשונותַׁמשתמשותַׁבקשתַׁרחבהַׁשלַׁשעוריַׁזיכויַׁ,ובשיטתַׁשונותַׁשלַׁחישובַׁהזכויַׁ:מהסכוםַׁהכוללַׁ
שלַׁהמו"פַׁכפיַׁשנעשהַׁכאןַׁ,אוַׁרקַׁמהגדלתַׁהוצאותַׁהמו"פַׁביחסַׁלבסיסַׁהמחושבַׁכממוצעַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבחלוןַׁ
זמן ַׁמסויים ַׁ(שיטה ַׁאינקרמנטלית)ַׁ .גם ַׁאין ַׁהכרח ַׁלהחיל ַׁאת ַׁההטבה ַׁבמידה ַׁשווה ַׁעל ַׁכל ַׁענפי ַׁהמשקַׁ ,או ַׁעל ַׁכלַׁ
הפירמות ַׁבלי ַׁהתחשבות ַׁבגודלןַׁ .במספר ַׁמדינות ַׁקיימת ַׁמערכת ַׁמורכבת ַׁלמדי ַׁשל ַׁהטבות ַׁמס ַׁלמו"פַׁ ,כאשר ַׁכלַׁ
פירמהַׁיכולהַׁלבחורַׁאתַׁמסלולַׁההטבהַׁהאופטימליַׁעבורה(ַׁ,למשלַׁ,בארה"בַׁובקנדה)ַׁ ַַׁׁ.
גורםַׁחשובַׁשלאַׁנכללַׁבחישוביַׁהכדאיותַׁבעבודהַׁזוַׁהואַׁעלותַׁהציותַׁ,(compliance costs)ַׁ,שלַׁשיטתַׁהסבסודַׁ
באמצעותַׁזיכוייַׁמסַׁ.ברורַׁשישַׁלהגדירַׁמראשַׁובצורהַׁברורהַׁוקלהַׁלבדיקהַׁ,אתַׁפעילויותַׁהמו"פַׁבגינןַׁניתןַׁיהיהַׁ
לקבל ַׁזיכוי ַׁמסַׁ .זו ַׁאיננה ַׁמשימה ַׁפשוטה ַׁלאפיון ַׁולביצועַׁ .מובן ַׁשמערכת ַׁגבית ַׁהמס ַׁתזדקק ַׁלתגבורַׁ ,אנושי ַׁו/אוַׁ
ממוכןַׁ,כדיַׁלהתמודדַׁעםַׁעומסַׁהעבודהַׁהנוסףַׁ.העובדהַׁשמדינותַׁרבותַׁמצליחותַׁלקייםַׁמערכתַׁתמרוץַׁכזוַׁמוכיחהַׁ
שהיאַׁאפשריתַׁ,במיוחדַׁבמערכתַׁבהַׁהפירמותַׁמגישותַׁדיווחיַׁמסַׁו/אוַׁמע"מַׁמידיַׁרבעוןַׁ .
בפרק ַַׁׁ 5סקרנו ַׁאת ַׁהיתרונות ַׁוהחסרונות ַׁהכלליים ַׁשל ַׁסבסוד ַׁמו"פ ַׁבאמצעות ַׁהטבות ַׁפיסקאליותַׁ .נדגיש ַׁכאןַׁ
שחלקיםַׁגדולים ַׁמהמשק ַׁהישראלי ַׁסובלים ַׁמפריוןַׁנמוך ַׁ(בתפוקה ַׁלעובדַׁ ,ובפריוןַׁהכולל)ַׁ .ניתן ַׁליחסַׁפריון ַׁנמוךַׁ
להעדר ַׁחדשנות ַׁוקצב ַׁאיטי ַׁבאימוץ ַׁטכנולוגיות ַׁחדישותַׁ ,בעיקר ַׁבסקטורים ַׁשאינם ַׁבעלי ַׁעצימות ַׁמו"פ ַׁגבוההַׁ.
פירמותַׁבענפיםַׁכאלהַׁאינןַׁמחזיקותַׁבדרךַׁכללַׁמחלקתַׁמו"פַׁ,ואינןַׁמורגלותַׁבהגשתַׁתוכניותַׁמו"פַׁלאישורַׁמוקדםַׁ
שלַׁהמדע"רַׁ.לפיכךַׁ,סבירַׁלהניחַׁשמידתַׁההיענותַׁשלַׁפירמותַׁממגזריםַׁאלהַׁלהטבהַׁכלליתַׁ,הפועלתַׁדרךַׁדיווחיַׁ
מסַׁאוַׁמע"מַׁתקופתייםַׁשהפירמותַׁמכינותַׁממילאַׁ,ואיננהַׁמחייבתַׁהגשתַׁתכניותַׁמו"פַׁמפורטותַׁלאישורַׁמוקדםַׁ,
תהיהַׁגבוההַׁלמדיַׁ.הוספתַׁמקטעיםַׁנרחביםַׁשלַׁפירמותַׁבענפיַׁטכנולוגיהַׁמסורתיתַׁומסורתית-מעורבתַׁלפירמותַׁ
בהןַׁהמו"פַׁהואַׁחלקַׁאינטגרליַׁמהאסטרטגיהַׁהעיסקיתַׁ,יהווהַׁשיפורַׁמשמעותיַׁבמשקַׁהישראליַׁויכולתוַׁלהתמודדַׁ
בהצלחה ַׁעם ַׁאתגרי ַׁהכלכלה ַׁהגלובליתַׁ .אפיק ַׁהטבות ַׁהמס ַׁפותח ַׁאפשרויות ַׁחדשות ַׁבפני ַׁאותו ַׁחלק ַׁשל ַׁהמגזרַׁ
העסקיַׁשלאַׁעסקַׁבמחקרַׁופיתוחַׁעדַׁהיוםַׁ.עםַׁזאתַׁ,הואַׁאינוַׁמהווהַׁתחליףַׁלתכניותַׁהמדע"רַׁאלאַׁהשלמהַׁלהןַׁ.
השילובַׁהמעשיַׁשלַׁשניַׁהאפיקיםַׁדורשַׁכמובןַׁתכנוןַׁמפורטַׁ.תכנוןַׁכזהַׁחורגַׁמהותיתַׁממטרתוַׁשלַׁהדוחַׁהנוכחיַׁ .
ַׁ
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 .11המלצה
אנוַׁממליציםַׁלהוסיףַׁלסלַׁכליַׁהעידודַׁהממשלתייםַׁלמו"פַׁבישראלַׁזיכויַׁמסַׁ(ַׁ)tax creditעלַׁהוצאותַׁ
מו"פַׁ.כליַׁזהַׁצפויַׁלהיותַׁאפקטיביַׁבמיוחדַׁלחברותַׁבמגזריַׁתעשייהַׁושרותיםַׁשאינםַׁעוסקיםַׁבאופןַׁ
מהותיַׁותדירַׁבמו"פַׁ.מחקריםַׁמראיםַׁשלהשקעותַׁמו"פַׁבמגזריםַׁאלהַׁשעוריַׁתשואהַׁחברתיתַׁגבוהיםַׁ
במיוחדַׁ .
התכניתַׁאמורהַׁלהיותַׁפשוטהַׁובהירהַׁ,ולהתבססַׁעלַׁדיווחיַׁהמסַׁהשנתייםַׁשלַׁהחברותַׁ.לדיווחים ַׁאלהַׁ
יתווסףַׁסעיףַׁאופציונליַׁבוַׁיפורטוַׁהוצאותַׁמו"פַׁהמוכרותַׁלצורךַׁקבלתַׁזיכויַׁהמסַׁ.קבלתַׁהדוחַׁעלַׁידיַׁ
רשויותַׁהמסַׁתיצורַׁזיכויַׁמסַׁלחברהַׁבגובהַׁשעורַׁנתוןַׁמבסיסַׁההוצאותַׁהמוכרותַׁ,כמפורטַׁבהמשךַׁ.לאַׁ
יהיהַׁצורךַׁבכינונוַׁשלַׁערוץַׁהגשהַׁחדשַׁלתכניתַׁזוַׁ,וזיכויַׁהמסַׁלאַׁיהיהַׁמותנהַׁבהגשתַׁתכניתַׁמו"פַׁ ַׁ.
ישוםַׁהמלצהַׁזוַׁידרושַׁהשלמהַׁשלַׁמספרַׁמאפייניםַׁמהותייםַׁשלַׁהתכניתַׁ :
 .1הגדרתַׁפעילויותַׁהמו"פַׁוסוגיַׁההוצאותַׁעליהןַׁתחולַׁההטבה;
 .2החלטהַׁעקרוניתַׁעלַׁצורתַׁחישובַׁבסיסַׁההטבהַׁ:סךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהמוכרותַׁשלַׁהחברהַׁבשנתַׁ
הדיווח(ַׁ ,בסיס ַׁכולל)ַׁ ,או ַׁרק ַׁהגידול ַׁבהוצאות ַׁאלה ַׁיחסית ַׁלרמתן ַׁהממוצעת ַׁבמספר ַׁשניםַׁ
קודמות(ַׁ,בסיסַׁאינקרמנטלי)ַׁ.
 .3שעורַׁהזיכויַׁ :שעוריַׁהזיכויַׁברבַׁהמדינותַׁבהןַׁקיימיםַׁזיכוייַׁמסַׁלהוצאותַׁמו"פַׁנעיםַׁבטווחַׁ13-
ַׁ,23%ובדרךַׁכללַׁהשעורַׁגבוהַׁיותרַׁכאשרַׁבסיסַׁהמסַׁהואַׁאינקרמנטליַׁ.
 .4קביעת ַׁהמשמעותַׁשלַׁזיכויַׁהמסַׁבחברהַׁשאיןַׁלהַׁרווחיםַׁחייביםַׁבמס ַׁבשנתַׁהדיווחַׁ,ואפשרותַׁ
העברתוַׁלשניםַׁעתידיותַׁ(.)carry over
 .5החלטה ַׁעל ַׁהגדרה ַׁדיפרנציאלית ַׁשל ַׁהזכאות ַׁלהטבה ַׁעל ַׁפי ַׁמאפיני ַׁהחברהַׁ :גודלַׁ ,ענף ַׁכלכליַׁ,
מיקוםַַׁׁגיאוגרפיַׁ,וכד'ַׁ.
ַַׁׁ ַׁ
חשוב ַׁלציין ַׁכי ַׁ התכנית ַׁהמוצעת ַׁאינה ַׁבאה ַׁלהחליף ַׁתכניות ַׁעידוד ַׁמו"פ ַׁאחרות ַׁהמופעלות ַׁבהצלחהַׁ
בישראלַׁ ,ואנו ַׁממליצים ַׁשהמשאבים ַׁשיוקצו ַׁלהַׁ ,אם ַׁתופעלַׁ ,לא ַׁיצמצמו ַׁאת ַׁהקצבות ַׁהמו"פ ַׁבתכניותַׁ
אחרותַׁ .הרעיון ַׁהמרכזי ַׁהמונח ַׁבבסיס ַׁההמלצה ַׁהוא ַׁשקיימות ַׁחברות ַׁרבותַׁ ,ומגזרים ַׁשלמיםַׁ ,עבורםַׁ
הפשטותַׁבקבלתַׁזיכויַׁמסַׁללאַׁצורךַׁבהכנתַׁתכניתַׁמו"פַׁמפורטתַׁיהווַׁתמריץַׁאפקטיביַׁבמיוחדַׁלהשקעהַׁ
במו"פַׁ.כמובןַׁשלאַׁיינתןַׁכפלַׁהטבותַׁבגיןַׁהוצאותַׁמו"פַׁהמשתתפותַׁבתכניתַׁעידודַׁממשלתיתַׁאחרתַׁ .
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
ַׁ
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נספח א' – פירוט התכניות הפיסקאליות לעידוד מו"פ במדינות נבחרות
מדינה
קנדה

תכנית
עיקרית
זיכוי ממס
חברות

צרפת

זיכוי ממס
חברות

איטליה

זיכוי ממס
חברות

יפן

זיכוי ממס
חברות

בריטניה ניכוי מס

שיעור

הוצאות מוכרות

לחברות מקומיות קטנות –  35%ל $M 3 -ראשונים ו- 20% -
לכל השאר

הוצאות שוטפות

לחברות גדולות – 20%

ציוד ומכונות

לכל החברות –  30%על  M EUR 100הראשונים ו 5% -על
כל השאר.

הורחבו הגדרות של חברות קטנות.
אפשרות להחזר במזומן לחברות קטנות
בוטלה זכאות לחברות שמבצעות יותר מ-
ולפריסה עד  20שנה – לכל החברות.
 10%ממו"פ בחו"ל ()2008
משכורות של חוקרים חדשים בעלי תואר תקרת הוצאות הועלה מ M EUR 16 -ל-
שלישי מוכפלות לצורך חישוב ההוצאות )2008(M EUR 100
החזר כספי מידי על הטבה שלא
המוכרות.
נוצלה()2009

הוצאות שוטפות.

לפונות לראשונה –  50%בשנה א' ו 40 -בשנה ב'
 10%מסך ההוצאות

הוצאות שוטפות

אם בוצע בשת"פ עם אוניברסיטאות – 40%

ציוד ומכונות

 12%מסך ההוצאות לחברות קטנות ו 8% -עד  10%לחברות
גדולות וגם

הוצאות שוטפות

 5%מגידול בהוצ' מו"פ (יחסית לממוצע  3שנים אחרונות)

פחת של ציוד ומכונות

אין החזר הטבות שלא נוצלו ואין פריסה

לחברות קטנות  175% -מסך ההוצאות

הטבות במס
הכנסה
ניכוי מס או ניכוי של  115.5%או תשלום מס מופחת (  5.9%במקום
)34%
זיכוי מס
הפחתת מס
הורדת מס' הכנסה לשיעור של 6.8%
על הכנסה
לשכירים – הפחתת  64%( 50%לחברות הזנק) מהמשכורת
הטבות במס החייבת במס
הכנסה
לעצמאים – הפחתת מס ע"ס  EUR (17,710 11,806לחברות
הזנק)
הפחתת  75%מתשלומי מס לעוסקים במו"פ

בלגיה

הולנד

החזר הטבות שלא נוצלו – לחברות קטנות

עודכן שיעור הניכוי  -מ 125% -ו150% -
ל 130% -ו 170% -בהתאמה ()2008

פריסה – לכל החברות

הורחבו הגדרות של חברות קטנות ()2009

הוצאות שוטפות

זיכוי ממס

0.29%
)(2009

)(2007

שינויים רבים ותדירים
שיטת חישוב מיוחד לחברות הזנק

זיכוי של  14%מהגידול במו"פ ללא הגבלות

)(2008

0.12%

פריסה ל 20 -שנה

זיכוי בגובה  20%מגידול בהוצאות המס (עם הגבלות) או

0.22%

שיעור הזיכוי נקבע ב2007 -

פריסה לשנה אחת אם עלויות המו"פ גבוהות
משנה קודמת

הוצאות שוטפות
לחברות גדולות –  130%מסך ההוצאות

ארה"ב

הערות

שינויים אחרונים

הפסד הכנסות
ממשלה ( %מתמ"ג)

0.06%
)(2008
0.18%
)(2008

שכר

שיעור ההפחתה עלה ל)2009( 75% -

נכסים

שיעור הניכוי עלה ל)2010( 115% -

0.14%
)(2008

הכנסות מפטנטים
עדכון תקרת שכר ל. EUR 220,000 -
לאחר סכום זה שיעור ההפחתה יורד ל-
)2010( 18%

שכר  /הכנסה

ברזיל

ניכוי מס

 160%מסך ההוצאות

הוצאות שוטפות

סין

ניכוי מס

 150%מסך ההוצאות

הוצאות שוטפות

הודו

ניכוי מס

 150%מסך ההוצאות

תכניות נוספות :הפחתת שיעור המס (מ 25% -הגדרת שיעור ניכוי מוגדל לכל החברות
ולא רק לחברות הנמצאות ב"אזורי הי-טק"
ל )15% -לחברות מו"פ הממוקמות באזורים

הוצאות שוטפות
ציוד ומכונות
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0.07%
)(2008

