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תמצית מנהלים


בשנים האחרונות ,גוברת הדומיננטיות של השקעות זרות .להשקעות הזרות קיימת השפעה
משמעותית על כלכלת מדינת היעד ,הן במישרין והן בעקיפין .בשנים האחרונות בוצעו בישראל
השקעות זרות בהיקפים גדולים ,גם בהשוואה בינלאומית ,כאשר שיעור ניכר מההשקעות הללו מיוחס
לענפים עתירי ידע וטכנולוגיה .למרות זאת ,המחקר הכלכלי בנושא הינו מצומצם ביחס לחשיבותו של
נושא זה בכלכלה הישראלית ,Invest in Israel .כחלק ממשימתה לקדם את הדיון מבוסס-הראיות
בהשקעות זרות ,יזמה מחקר זה על מנת לצמצם את הפער בתחום.



המחקר הנוכחי מצמצם פער זה באמצעות שלושה מרכיבים )1( :המחקר בוחן את הנתונים
הסטטיסטיים משלל המקורות ומספק תמונת מצב עדכנית אודות ההשקעות הזרות בישראל; ()2
סוקר את הספרות הכלכלית העדכנית בנושא בעולם ובישראל; ( )3מבצע ניתוח אמפירי אקונומטרי
של הנתונים הענפיים ,לבחינת השפעתן של ההשקעות הזרות בישראל ,על בסיס נתונים שטרם נותחו
בעבר ,שחלקם הופקו במיוחד עבור דו"ח זה בשיתוף פעולה עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.



הדומיננטיות העולה של השקעות זרות במשק הישראלי:
o

בבחינת המגמות העולמיות עולה כי זרם ההשקעות למדינות המתפתחות לוקח חלק הולך וגדל
בסך השקעות ה FDI-בעולם ,ובשנים האחרונות מגיע אף לקרוב למחצית מסך ההשקעות.
למרות מגמה זו ,בישראל בשנים האחרונות ניתן לראות גידול ניכר בזרמי ההשקעות הישירות,
עד לשיא של שנת .2017

o

לחברות בבעלות זרה חלק שאינו זניח בתוצר הישראלי :התפוקה שלהן עמדה בשנת  2015על
שיעור של כ 11.24%-מסך התפוקה במשק הישראלי ,וכ 11.82% -מהערך המוסף הגולמי .זאת,
למרות שחלקן של החברות בבעלות זרה בכוח עבודה אינו גבוה כחלקן בתוצר ,והוא עומד על כ-
 .6.4%כלומר ,התוצר לעובד בחברות בבעלות זרה גבוה פי שניים לערך מהתוצר לעובד הממוצע
במשק הישראלי.

o

פעילות סחר החוץ של חברות ה IN-מהווה כ 26% -מסך היצוא במשק הישראלי .בנוסף ,שיעור
המימון הזר בהוצאות המו"פ בישראל הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה ,OECD -ובסך הכל עמד
על כ 55.6%-מסך ההוצאה בשנת .2016



המחקר העדכני על השקעות זרות בעולם ובישראל מלמד ברובו על השפעות חשובות חיוביות
על הכלכלה המקומית:
o

מחקרים אשר בחנו את ההשפעה של חברות זרות על פירמות מקומיות באותו ענף במדינות
מפותחות על בסיס נתוני פאנל מצאו אפקט חיובי מובהק .מחקרים אמפיריים רבים מצאו כי
לחברות זרות קיימת השפעה חיובית ומובהקת על הספקים שלהן (אך לא על לקוחותיהם).

o

בבחינת המשק הישראלי ,בדומה למדינות רבות בעולם ,פריון העובדים בחברות בבעלות זרה
הינו גבוה בהשוואה לממוצע הכללי במשק ,ובהתאם גם שכרם של עוברים אלו גבוה יותר .השכר
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הגבוה יותר נובע מניסיונם של העובדים בעבודה בחברה בבעלות זרה .שכר העובדים בחברות
בבעלות זרה אף משפיע באופן חיובי על שכר העובדים בענף.
o

לזליגת מו"פ המבוצע בחברות רב-לאומיות בישראל קיימת השפעה משמעותית על פרמטרים
רבים לרבות :התפוקה ,הפריון המו"פ העצמי ,שכר העובדים ,וגם על היצוא .כמו כן נמצא כי ככל
שהוצאות המו"פ של החברות בבעלות זרה גבוהות יותר ,מספר המועסקים בחברות המקומיות
בענף גבוה יותר.



ניתוח של הנתונים החדשים על חברות רב-לאומיות מאשש את התובנות לגבי השפעה חיובית,
ובכלל זה:
o

נמצא קשר חיובי ומובהק ,בענפי התעשייה ,בין נוכחות החברות בשליטה זרה לבין התמורה
הממוצעת למשרה בענפי הכלכלה הישראלית.

o

נמצא קשר חיובי ומובהק בין התמורה למשרה בחברות הזרות ושיעור נוכחותן במשרות ,ובין
התמורה למשרות בחברות בשליטה ישראלית.

o

1

נמצא קשר חיובי מובהק בין נוכחות החברות בשליטה זרה לבין מלאי ההון לעובד בענפי
התעשייה.

o

לחברות הזרות פריון עבודה גבוה יותר מאשר בחברות המקומיות .בנוסף ,נמצא קשר חיובי בין
נוכחות החברות הזרות לבין פריון עבודה ,המוסבר על ידי הון אנושי איכותי בענפי התעשייה שבהן
הן פעילות ,ובאופן מובהק פחות גם ביחס לעצימות הון גבוהה .יחד עם זאת ,לא נמצא מתאם
עם הפריון הכולל בענף.
נמצאו אינדיקציות השוללות אספקטים בעייתיים המועלים בהקשר של השקעות זרות ,ובתוך
כך :לא נמצא קשר הדוק בין שינוי במספר העובדים של חברות זרות בענף לבין השינוי במספר
העובדים של החברות הישראליות ,וכן לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין השקעות זרות ישירות
לבין כניסה או יציאה של חברות מהענף.



המלצות:


מבחינת מדיניות ממשלתית:
o

יש במחקר זה משום אישוש למדיניות ממשלתית התומכת להשקעות זרות ,באמצעות
תמריצים והסרת חסמים.

o

1

כאמור ,ה FDI -בישראל מתרכז באופן בולט בענפי המחשוב ,המו"פ וטכנולוגיית עילית,

בהקשר זה יש לציין כי הנתונים אינם מספקים אבחנה מובהקת לשאלה האם החברות הזרות נכנסות מלכתחילה
לענפים בהם התמורה למשרה הינה גבוהה או שמא התחרות על ההון האנושי שבאה בעקבות כניסתן של החברות
הזרות מגדילה את התמורה הממוצעת למשרה.
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וישראל גם חריגה מאוד בשיעור המימון הזר של מו"פ .על כן ,בשנים האחרונות קובעי
מדיניות החלו לחשוש שמא התועלת השולית מהשקעות זרות ישירות בענפי ההיי-טק
החלה לדעוך ,כך שהיא נמוכה מהתועלת השולית בהשקעה בענפים המסורתיים .אתגרי
העתיד של ישראל היא בזיהוי נקודות היתרון היחסי בתחומים אלה ,יצירת תמריצים
מתאימים והכוונת פעילות  Invest in Israelבהתאם לכך.


מבחינה מחקרית:
o

בעוד שהמחקר הנוכחי עסק בשאלת התרומה הממוצעת של  ,FDIשאלת התרומה השולית
של השקעות בענפים שונים היא שאלה חשובה מאין כמוה לנושא מדיניות ,ועל כן היא
מהווה יעד מצוין למחקרי המשך.

o

רצוי לערוך מחקר המשך שיאמוד בצורה מדויקת את ההשפעה של ההשקעות הזרות
בישראל על הפריון הכולל של הספקים של החברות הזרות וכן על החברות המקומיות
בענפים בהן פעילות חברות זרות .זאת ,על בסיס נתונים ברמת הפירמה ,בהתאם לספרות
הכלכלית בעולם .כמו כן ,רצוי לבדוק את הקשר הסיבתי בין ההשקעות הזרות לבין פריון
העבודה בכלכלה הישראלית ,ועל הגורמים המשפיעים על פריון העבודה.
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 .1מבוא
 1.1רקע
השקעות זרות ישירות –  )Foreign Direct Investments( FDIהן ההשקעות שמבצע משקיע זר
במדינה אחרת מתוך כוונה להשקיע לאורך זמן בנכסים שאינם שוכנים במדינת המשקיע הזר 2.השקעות
אלו מורכבות מכל העסקאות והיתרות שבוצעו בין גבולות מדינתיים ( )Cross-border transactionsבין
המשקיעים.
כלומר FDI ,היא השקעה של ישות זרה ,לרוב של פירמה רב-לאומית – Multinational ( MNE
 ,)Enterpriseהמבוצעת מחוץ למדינה שבה היא שוכנת .ה FDI -שונה ממסחר ( )Tradeמכיוון שמסחר הוא
חליפין של מוצרים וסחורות בתהליכים או מוגמרים ,אשר אינם מערבים פעולת ניהול או שליטה על ייצור
המוצרים והסחורות.
להשקעות הזרות קיימת השפעה משמעותית על כלכלת מדינת היעד (המדינה הקולטת את
ההשקעות הזרות) .ספרות כלכלית נרחבת מצביעה על כך שהשפעה זו באה לידי ביטוי הן על סך הכלכלה
המקומית (ברמת המאקרו) כדוגמת התוצר המשקי ,ההכנסות ממסים והיקפי היצוא ,והן בתוך הענף בו
פועלות החברות בשליטה זרה (זליגה אופקית) .בנוסף ,אף קיימת השפעה על גורמים הקשורים בשרשרת
הערך של החברות בשליטה זרה כמו ספקים ולקוחות (זליגה אנכית).
בשנים האחרונות בוצעו בישראל השקעות זרות בהיקפים גדולים ,גם בהשוואה בינלאומית ,כאשר
שיעור ניכר מההשקעות הללו מיוחס לענפים עתירי ידע וטכנולוגיה .למרות זאת ,המחקר הכלכלי בנושא
הינו מצומצם ביחס לחשיבותו של נושא זה בכלכלה הישראלית.
אחת המסקנות של דוח הוועדה הבין-מ שרדית למדיניות השקעות זרות בישראל שעמדה בבסיס
הקמת  Invest in Israelהייתה שיש לשפר את המדידה של ההשפעה הריאלית של השקעות זרות על
הכלכלה בישראל .כתוצאה מכך ,הרשות פעלה בשת"פ לשיפור כזה אל מול גופי סטטיסטיקה העוסקים
בהשקעות זרות ובייחוד מול למ"ס .מעבר לשיפור שאלונים לאיסוף נתונים עתידי ,נעשה במקביל מאמץ
להעשרת בסיס הנתונים הקיים על הפעילות של השקעות זרות ,באמצעות מיצוי נתונים משלל מאגרי
למ"ס להגדלת הרזולוציה של הנתונים הקיימים ולהעשרתם בנתונים נוספים.

2

זהו תרגום חופשי של הגדרת  FDIעפ"י ארגון ה ,OECD -ראו:
 http://www.oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdfוכןhttp://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm :
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פירות ראשונים של מאמץ זה מוצגים בדוח זה .הדוח בוחן את הנתונים הסטטיסטיים ומספק תמונת
מצב עדכנית אודות ההשקעות הזרות בישראל; סוקר א ת הספרות הכלכלית בנושא בעולם ובישראל;
ומבצע ניתוח אמפירי אקונומטרי של הנתונים הענפיים ,לבחינת השפעתן של ההשקעות הזרות בישראל,
על בסיס נתונים שטרם נותחו בעבר.

 1.2מבנה הדוח
במחקר זה אנחנו מציגים את נתוני החברות הזרות בישראל ,בהשוואה לחברות המקומיות,
ובהשוואה ל פעילות החברות הזרות במדינות אחרות בעולם .כמו כן ,אנו מציגים סקירה רחבה של
המחקרים שבוצעו בספרות הכלכלית ,אשר בוחנים את ההשפעה של החברות הזרות על המשק המקומי
– הן בהשפעה על הפריון של החברות בענפים שבהם הן פועלות ,והן בהשפעה על ספקים ולקוחות
מקומיים של החברות הזרות.
המחקר מאורגן כדלהלן :פרק  2מציג סטטיסטיקה תיאורית של ה FDI -בישראל ,לרבות בהשוואה
בינלאומית; פרק  3מציג סקירת הספרות האמפירית הכלכלית מישראל ומהעולם ביחס להשפעת הFDI -
על הכלכלה המקומית; פרק  4מציג את התוצאות החדשות של השפעת ה FDI -בישראל ,המבוססת
בחלקה על ניתוח נתוני למ"ס על שטרם נותחו בעבר; פרק  5מסכם ומציג כיוונים למחקר עתידי והמלצות
מדיניות.

 .2סטטיסטיקה תיאורית FDI :בישראל ובהשוואה בינלאומית
 2.1מקורות המידע
כפי שנרחיב בהמשך ,ההשקעות הזרות משפיעות על המשק המקומי בשני אופנים :השפעות
ישירות – פריון העובדים המועסקים בחברות ושכרם ,פעילות סחר החוץ ,פעילות המו"פ המקומית ,הכנסות
הממשלה ממסים ועוד; והשפעות עקיפות – זליגת ידע וטכנולוגיות לפירמות מתחרות ולגורמים שונים
בשרשרת הערך הבאים במגע עם חברות בבעלות זרה.
בפרק זה נציג סטטיסטיקה תיאורית ,המתמקדת בהשפעות הישירות של ההשקעות הזרות :היקף
ופילוח ההשקעות הזרות בישראל ( ,)FDIוכן מאפייניהם של החברות בבעלות זרה הפועלות בישראל
(המכונות בנתונים הלמ"ס ,)IN :תוך השוואה לנוכחותן של חברות בבעלות זרה במדינות אחרות בעולם.
לצורך המחקר עשינו שימוש במקורות מידע פומביים – בעיקר נתוני הלמ"ס הפומביים ,נתוני ה-
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 OECDונתוני ה .UNCTAD -בנוסף ,עשינו שימוש בנתונים ייחודיים של הלמ"ס שהוכנו לטובת מחקר זה
עבור השנים  ,2015 – 2012בהם נתונים אגרגטיביים (ברמת ענף ראשי) המשלימים את נתוני סקר
הגלובליזציה שמפרסם הלמ"ס.
הניתוח שיוצג להלן מבוסס על מספר מאגרי מידע ,כמפורט להלן:


נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
.1

מאזן תשלומים; נתונים עדכניים לשנת .2017

.2

לוח  :1ארצות הסחר – יבוא ויצוא; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  ;2018נתונים עדכניים לשנת
.2017

.3

הודעה לתקשורת  -ה שקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל ,לפי ענפי כלכלה ולפי
מדינות –  ;2016 - 2014נתונים עדכניים לשנת .2016

.4

הודעה לתקשורת  -מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות ;2015 ,נתונים
עדכניים לשנת .2015

.5

נתוני דמוגרפיה של עסקים לשנים  ;2013 – 2011למ"ס.

.6

סקר ענפי הכלכלה; נתונים עדכניים לשנים .2015 - 2008

.7

סקר תעשייה; נתונים עדכניים לשנים .2015 – 1990

.8

פעילות חברות רב-לאומיות בישראל (סקר גלובליזציה); נתונים עדכניים לשנת .2013

.9

מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל (סקר פעילות חברות רב-לאומיות); נתונים עדכניים
לשנת .2013

 .10פרסומים שונים לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמפורט בגוף המחקר.


נתוני :OECD
.1

נוכחות החברות בבעלות זרה בכלכלות מדינות שונות ( ,)Globalization databaseעדכני לשנים
 2005עד המחצית הראשונה של שנת .)2017

.2

נתוני הוצאות מחקר ופיתוח עסקי לפי מקור המימון:
Dataset: Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds
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.3

נתוני תוצר לתושבLevel of GDP per capita and productivity :



נתוני בנק ישראל :מבט סטטיסטי .2017



נתוני  :UNCTADזרם השקעות ה FDI-בעולם:
Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970 – 2017



נתונים ייחודיים של הלמ"ס שהוכנו לטובת מחקר זה עבור השנים :2015 – 2012
לטובת מחקר זה ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איסוף ומיון פרטני של נתוני החברות הזרות
על מנת לסווג מחדש פעילות של קבוצות של חברות זרות ,כדוגמת חברות אחזקה ,לענפי הכלכלה.
בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפומביים אשר היו זמינים עד היום ,חברות זרות אשר מאגדות
פעילות של מספר חברות בענפי כלכלה שונים ,סווגו כחברות שירותים .כמו כן ,במסגרת הפרויקט,
נעשה שימוש בנתונים מנהליים כדי לבצע אומדנים למשתנים שונים.
בסיס הנתונים החדש (להלן" :נתוני החברות בשליטה זרה") מספק תמונה ברורה יותר באשר לאופי
פעילות החברות בשליטה זרה בישראל .הנתונים החדשים מספקים מידע ברמת ענף כלכלה ראשי
(שתי ספרות) לעומת הנתונים הפומביים המספקים מידע ברזולוציה נמוכה משמעותית.

3

פרט לסיווג מחדש ,הנתונים החדשים מוצלבים מול נתונים מנהליים ,ומספקים מידע חדש אודות גודל
החברות בשליטה זרה בבחינת מספר משרות השכיר בכל חברה ,ובפילוח לפי ענפי הכלכלה.
נציין כי מפאת חוסר הלימה בטווחי הנתונים בין מאגרי המידע השונים ,חלק מהניתוחים יתייחסו
לתקופות זמן שונות .כמו כן ,יש לשים לב כי מקורות המידע השונים ,ואופן איסוף המידע שונה בין מאגרי
מידע שונים ,כפי שיפורט להלן.
הנתונים העדכניים ביותר ביחס להשקעות הזרות הישירות ,הם נתוני מאזן התשלומים ,המפורסמים
על ידי הלמ"ס ,אשר לגביהם זמינים ,נכון למועד כתיבת מחקר זה ,נתונים עד לסוף שנת  .2017הFDI -
נרשמות כקטגוריה בחשבונאות הלאומית במאזן התשלומים של כל מדינה כאשר יתרת ההשקעות בהון

3

לפירוט טכני נוסף בנוגע למתודולוגיה לפיה גובשו נתונים אלו ,ראו נספח .7.3
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עומדת על כ 10%-לכל הפחות 5,4,בעיקר בשני אופנים :יתרות ( )Stocksותזרימים (.)Flows
יתרות ( )Stocksשל השקעות ישירות בהון ( )Equityוהשקעות חוב ( ,6)Debtנרשמות במצבת הנכסים
וההתחייבויות של המשק עם חו"ל ( ,)International Investment Positionכפי שמומחש בתרשים הבא:

תרשים  – 1אילוסטרציה לגבי השקעות זרות ישירות ( )FDIבחשבונאות הלאומית

תזרימים ( )Flowsמההשקעות הישירות .תזרימים אלו כוללים דיבידנדים ,השקעות מחדש של רווחים
וריבית על החוב 7.תזרימים אלו נרשמים במאזן התשלומים 8.המדידות נעשות באופן דו-סיטרי" ,פנימה"
( – )Inwardsקרי ,השקעות מהמדינה המשקיעה במדינה המדווחת ,והחוצה ( – )Outwardהשקעות
מהמדינה המדווחת למדינת היעד.
נתונים נוספים ,לגבי החברות בבעלות זרה ,מבוססים על סקר הגלובליזציה של הלמ"ס ,המעודכן
לשנת  . 2013הסקר בוחן בנפרד חברות המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ,המכונות חברות  .INחברות
המוחזקות על ידי תושבי חו"ל ( )INכוללות את החברות בישראל המוחזקות על ידם בשיעור העולה על כ-
 50%מהון המניות של החברה ,כפי שמומחש בתרשים הבא:

4

מאזן התשלומים של מדינה מתעד את זרמי התקבולים והתשלומים של המדינה שמתרחשים במהלך המסחר
הבינלאומי שלה ,קרי  -היבוא והיצוא של סחורות ,שירותים ,הון פיננסי והעברות פיננסיות ראו למשל:
 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=150או .https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=149

5

בשל סטנדרטים שונים של רישום תנועות במאזן התשלומים ,ה FDI -לא היה נהוג להיות מתועד באופן אחיד לכל
המדי נות ,ובפרט הוא לא היה מתועד ברמת פירוט גבוהה של השקעות זרות במדינה מסוימת ,לפי כל מדינה
משקיעה ,אלא ברמה האגרגטיבית בלבד .הפירוט הרב ביותר שנמצא הוא במאגר המידע של ה .OECD -ראו:
.)2012( Gouel & Laborde

6

השקעות חוב כוללות הלוואות בעלים ,אגרות חוב ומכשירים נוספים.

7

ראו www.oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdf :וכן.www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm :

8

נציין שהרווחים המחולקים לבעלי המניות (דיבידנדים) והכנסות הריבית למלווים ,נרשמים בחשבון ההכנסות
וההוצאות של מאזן התשלומים ולא בחשבון הפיננסי.
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תרשים  – 2אילוסטרציה לגבי חברה ישראלית המוחזקת ע"י תושבי חו"ל ()IN

עוד נציין כי חלק מהנתונים מיוחסים לחברות ב'-בעלות זרה' ,משמע כ 51%-לפחות מוחזקים על ידי
תושבי חו"ל ,כפי שיפורט בהמשך .כלומר ,סקר הגלובליזציה מתמקד בחברות בשליטה זרה.
ככלל ,נציין כי לנתונים ש עמדו לרשותנו לצורך ביצוע המחקר מגבלות רבות .ראשית ,הנתונים הם
נתונים אגרגטיביים ולא נתונים ברמת חברה ( .)firm-levelעל כן ישנה מגבלה מובנית בכמות הנתונים
ויכולות הזיהוי של תופעות שונות ,שאינן באות לידי ביטוי בצורה ברורה בנתונים האגרגטיביים :כך לדוגמה
לא ניתן לזהות בנתונים את המיקום הגיאוגרפי של ההשקעה בתוך ישראל (למשל בפילוח לפי מרכז /
פריפריה); לא ניתן להפריד בנתונים בין השקעות זרות שעניינן שינוי משמעותי בפעילות ריאלית ,כגון
פתיחת מפעל חדש ,לבין השקעות שעניינן העברה פיננסית של מניות לגורם זר; ועוד .שנית ,חלק
מהנתונים ,ובפרט אלו המבוססים על סקר הגלובליזציה של הלמ"ס ,לא עדכניים ומתפרסמים בפיגור של
שלוש שנים לפחות.

 2.2השקעות זרות ישירות – מגמות עולמיות
יתרת השקעות ה FDI-בעולם נמצאת במגמת עלייה מתמשכת ובשיעורי גידול משמעותיים.
התרשים הבא המבוסס על נתוני ,)United Nations Conference on Trade and Development( UNCTAD
ומציג את יתרת השקעות ה FDI-בכל מדינות העולם:
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תרשים  – 3יתרת השקעות ה FDI-במדינות העולם

מקור הנתונים.Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2017 ;UNCTAD :

החל משנת  2000יתרת ההשקעות גדלה בשיעור שנתי ממוצע של כ ,9%-בכל השנים למעט שתיים
(שהבולטת ביניהן היא שנת  2008שבה חל המשבר הפיננסי העולמי) .יש לציין כי גובה הגידול ביתרת
ההשקעות ,המושפע מהשקעות חדשות וממשיכת השקעות ישנות ,משתנה משנה לשנה בצורה ניכרת.
התרשים הבא מציג פילוח של יתרת השקעות ה ,FDI-בפילוח לפי רמת התפתחותם של מדינת
היעד:
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תרשים  – 4היקף ה FDI-כאחוז מיתרת ההשקעות העולמית; לפי רמת התפתחות

מקור הנתונים.Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2017 ;UNCTAD :

חלקן של המדינות המתפתחות ביתרת ה FDI-בעולם ,הלך וגדל בין השנים  2017 – 2004משיעור
של כ 21%-מיתרת ההשקעות בעולם בשנת  ,2004לכ 33%-מיתרת ההשקעות בעולם בשנת  .2017למרות
זאת ,יתרת ההשקעות למדינות המפותחות נותרה החלק הארי של השקעות ה.FDI-
התרשים הבא מציג את זרם ההשקעות ( )Inwardבמדינות העולם ,בפילוח לפי רמת ההתפתחות
של המדינה הקולטת:

 -עמוד  18מתוך - 120
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תרשים  – 5זרם השקעות זרות ישירות בעולם; לפי רמת התפתחות של מדינת המקור

מקור הנתונים.Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2017 ;UNCTAD :

זרם ההשקעות למדינות המתפתחות לוקח חלק הולך וגדל בסך השקעות ה FDI-בעולם ,ובשנים
האחרונות מגיע אף לקרוב למחצית מסך ההשקעות ,כאשר בשנת  2014זרם ההשקעות למדינות
המתפתחות אף היה גבוה מזרם ההשקעות למדינות המפותחות ,ועמד על שיעור של כ 51%-מסך השקעות
ה FDI-בעולם באותה השנה.
בהקשר זה חשוב לציין שמרכיב מזרם ההשקעות הינו השקעה חוזרת בחברות אשר מחלקות
רווחים (כלומר ,דיבידנד המחולק לבעלי המניות ומושקע בחזרה בחברה) .היות ויתרת ההשקעות במדינות
המפותחות גבוהה משמעותית מזו במדינות המתפתחות (בערך פי שניים בשנת  ,)2017היקף ההשקעות
החדשות במדינות המתפתחות עשוי להיות גבוה יותר מהמופיע בתרשים שלעיל.

9

 2.3השקעות תושבי חו"ל בישראל ,על פי נתוני מאזן התשלומים
כאמור ,הנתונים העדכניים ביותר ביחס להשקעות הזרות הישירות ,הם נתוני מאזן התשלומים,
המפורסמים על ידי הלמ"ס ,אשר לגביהם זמינים ,נכון למועד כתיבת מחקר זה ,נתונים עד לסוף שנת .2017
נציין כי היקף ה FDI -בנתונים הללו מוגדר כהשקעות של תושבי חו"ל ,חברות או פרטיים ,בשיעור של מעל

9

הכוונה בהשקעות חדשות היא להשקעה של תושבי חו"ל בחברות אשר טרם לכן היו בבעלות מקומית מלאה.
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 10%מהון המניות של חברות בישראל .כמו כן ,כוללות ההשקעות הישירות רווחים שנצברו בחברות
המוחזקות בישראל והלוואות בעלים לחברות הללו.
על פי נתוני מאזן התשלומים ,המפורסמים על ידי הלמ"ס ,ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל
בישראל ( ,)FDIהסתכמו לכ 18.9-מיליארד דולר בשנת  .2017ההיקף השנתי של ההשקעות הישירות נע
בטווח שבין  4.6לכ 18.9-מיליארדי דולרים בין השנים  .2017 - 2005התרשים הבא מציג את ההתפתחות
העיתית של גובה ההשקעה השנתית (מחירים שוטפים):

תרשים  – 6השקעה שנתית של תושבי חו"ל בישראל2017 - 2005 ,

מקור הנתונים :לשנים  .OECD :2016 – 2005לשנת  :2017לוח  - 7החשבון הפיננסי (נתונים מקוריים); הלמ"ס; .2018

נציין כי עד שנת  2005היו זרמי ההשקעות הישירות ברוטו למשק ברמה נמוכה יחסית :ממוצע שנתי
בשנים  2005 – 1998של  3.4מיליארדי דולרים בהשקעות הישירות הנכנסות .בשנים האחרונות ניתן לראות
גידול ניכר בזרמי ההשקעות הישירות ,עד לשיא של שנת  .2017זרם ההשקעות הישירות נטו הינו גבוה
ביחס לתוצר ,בהשוואה לעולם .בין השנים  2015 – 2006עמד היחס הממוצע שבין זרם ההשקעות הנכנסות
נטו לתוצר במשק על כ 4.1%-בהשוואה לכ 2.9%-במדינות ה.OECD-

10

עוד ניכר כי היקף ההשקעות הישירות של תושבי החוץ בחברות הישראליות משתנה בצורה ניכרת

10

ראו :יהלום ועזאם (.)2016
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בין השנים .סיבה אפשרית לכך ,יכולה להיות עסקאות המכירה המתבצעות מעת לעת במשק הישראלי,
של חברות ישראליות ,בעיקר בתחומים עתירי הידע ,בסכומים גבוהים למשקיעים בחו"ל .שנת  2006הייתה
חריגה מבחינת היקף התנועות בהשקעות הישירות ,כתוצאה מהשקעה משמעותית בחברת "ישקר"
הישראלית 11.כמו כן ,כשליש מהיקף ההשקעות הישירות בשנת ( 2017שהסתכמו כאמור בכ 18.9 -מיליארד
דולר) מקורם בהשקעה ישירה בחברה אחת בענף ייצור ותכנות המחשבים.

12

נציין כי קיימת הלימה מסוימת בין מגמת היקף זרם ה FDI -לישראל לבין הנתונים העולמיים – עם
הירידה בשיא המשבר הכלכלי של שנת  ,2008וההתאוששות מאז.
חלק משמעותי מזרם ההשקעות מיועד לענפי המחשוב והמו"פ ,המהווים כ 34.2%-מסך זרם
ההשקעות בשנת  ,2016ולתעשיות הטכנולוגיה העילית ,המהווה כ 11.9%-מסך זרם ההשקעות בשנת
 .2016בהתבוננות מעמיקה יותר ,כ 2.6-מיליארד דולרים ,המהווים כ 21.7%-מסך זרם ההשקעות בשנת
 ,2016הושקעו בענף 'שירותי מידע ותקשורת ,תכנות וייעוץ בתחום המחשבים' .כ 1.5-מיליארד ש"ח
הושקעו בענף 'מחקר מדעי ופיתוח' ,המהווים כ 12.5%-מסך זרם ההשקעות ,וכ 1.4-מיליארד דולרים
הושקעו בענף 'שירותים פיננסיים' ,המהווים כ 11.4%-מסך זרם ההשקעות .כמו כן ,כ 1.1-מיליארד דולרים
הושקעו בענף 'ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי' ,המהווים כ 9.4%-מסך זרם
ההשקעות.

13

בבחינת יתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל,

14

סכום ההשקעות הללו הסתכם לכ128,819-

מיליוני דולרים בשנת  .2017זאת ,בהמשך לגידול מתמשך בין השנים ( 2016 – 2005מחירים שוטפים):

11

ראו :יהלום ועזאם (.)2016

12

בנק ישראל ,מבט סטטיסטי  ,2017עמוד .30

13

נציין כי עבור כ 17.7%-מהיקף ההשקעה הכללי אין נתונים לגבי ההתפלגות הענפית .מקור :הודעה לתקשורת –
השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל ,לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות –  ;2016 - 2014הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה; .2018

14

יתרת ההשקעות צוברת בכל שנה את התנועות נטו (כלומר השקעות של זרים בישראל בניכוי מימושים  /מכירות
שלהם) ,הפרשי שער ,שינויי מחירים והתאמות אחרות .לפירוט ראו :יהלום ועזאם (.)2016
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תרשים  – 7יתרת ההשקעות ( )Inward positionשל תושבי חו"ל בישראל2017 - 2005 ,

מקור הנתונים :לשנים  .OECD :2016-2005לשנת  :2017לוח  – 8הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל; הלמ"ס; .2018

על פני נתוני הלמ"ס ,יתרות ההשקעה בענפים עתירי הידע מהווים משקל משמעותי בסך
ההשקעות ,כאשר ההשקעה בענפי שירותי מידע ותקשורת ,תכנות וייעוץ בתחום המחשבים מהווה כ-
 ;22.5%ההשקעה בייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי מהווה כ 13.1%-וההשקעה
במחקר מדעי ופיתוח מהווה כ 13.5%-מיתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל בשנת .2016

15

בהשוואה בינלאומית ,יתרת ה FDI -בישראל אינה גבוהה במיוחד .התרשים הבא מציג את יתרת
ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל ,כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי השנתי:

15

מקור :הודעה לתקשורת  -השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל ,לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות -
 ;2016-2014הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2018
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תרשים  – 8יתרת השקעות של תושבי חו"ל בישראל כאחוז מהתמ"ג2016 - 2005 ,

מקור הנתונים.OECD :

ניתן להתרשם ,אם כך ,מהתחזקות מגמות הגלובליזציה בעולם בשנים האחרונות ,אשר באות לידי
ביטוי גם בנתונים בישראל .אולם ,יתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל אינה גבוהה במיוחד ביחס
לעולם .במיוחד בולטות מדינות האיחוד האירופי ביתרת ההשקעות הזרות הגבוהה שלהן  -גם בשל
השקעות צולבות של מדינות אירופאיות אחרות מהאיחוד.

 2.4פילוח החברות בבעלות זרה בישראל ופעילותן
על פי סקר ענפי הכלכלה ,לחברות בבעלות זרה חלק שאינו זניח בתוצר הישראלי.
החברות הללו בישראל בשנת  2015עמדה על כ 152,558-מיליוני ש"ח,

17

16

התפוקה של

אשר מהווים כ 11.24%-מסך

התפוקה במשק הישראלי .נציין כי בין השנים  2008ל 2015 -שיעור זה נע בטווח שבין  10.0%לבין .11.5%
הערך המוסף הגולמי של החברות בבעלות זרה בישראל עמד בשנת  2015על כ 74,548-מיליוני

16

סקר זה עושה שימוש בהגדרה של בעלות זרה של  51%לפחות ,על מנת להגדיר את החברה כחברה בבעלות זרה.

17

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :תפוקה – ערך הסחורות והשירותים המיוצרים במפעל ,למעט ערך הסחורות
והשירותים המשמשים לפעילות שעבורה אין המפעל מסתכן בשימוש במוצרים לצורך הייצור ,ולמעט ערך הסחורות
והשירותים שאותו מפעל צורך (להוציא סחורות ושירותים שמשמשים להשקעה בנכסים קבועים או במלאי או
לצריכה סופית עצמית).
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ש"ח 18,המהווים כ 11.82%-מסך הערכים המוספים הגולמיים בישראל 19.נציין כי בין השנים  2008ל2015 -
שיעור זה נע בטווח שבין  10.3%לבין .12.6%
הטבלה הבאה מציגה את פילוח החברות בשליטה זרה ,לפי ענף כלכלי:

טבלה  – 1פילוח החברות בשליטה זרה לפי ענף כלכלי; 2015
שיעור מסך החברות
24.6%
19.7%
15.4%
10.5%
9.6%
7.0%
4.0%
3.6%
2.9%
1.7%
0.9%

ענף כלכלי
מידע ותקשורת
שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים
מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים
תעשייה; כרייה וחציבה
פעילויות בנדל"ן
חינוך; שירותי בריאות רווחה וסעד; אמנות בידור ופנאי; אחרים
בינוי
שירותי ניהול ותמיכה
שירותי אירוח ואוכל
שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות
אספקת חשמל ,גז ,קיטור ומיזוג אוויר; אספקת מים; שירותי ביוב,
טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור
מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.

חברות בענפי המידע והתקשורת מהוות כ 24.6%-מסך החברות בשליטה זרה ,חברות בענפי
השירותים המקצועיים ,המדעיים והטכניים מהוות כ 19.7%-מסך החברות והחברות בענפי המסחר הסיטוני
והקמעוני מהוות כ 15.4%-מסך החברות .זאת ,בעוד שהחברות בענפי התעשייה מהוות כ 10.5%-בלבד
מסך החברות בבעלות זרה .למרות זאת ,כ 34.8%-מהפדיון של החברות בשליטה זרה משתייך לחברות
בתעשייה:

18

20

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :ערך מוסף  -ערך התפוקה בניכוי סך התשומות.

19

מקור :סקר ענפי הכלכלה  ;2015לוח  – 18.14משרות ,תפוקה ערך מוסף גולמי ותמורה למשרות בענפי הכלכלה
(סיווג  ,)2011לפי מגזר ותת-מגזר; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017

20

כפי שנראה בהמשך ,גם מספר העובדים בחברות בתעשייה הינו גדול באופן יחסי ,כלומר ,החברות בתעשייה
מעסיקות יותר עובדים בממוצע לחברה.
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תרשים  – 9פדיון החברות בשליטה זרה ,לפי ענף כלכלי (סדר)2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.

ענפי התעשייה כוללים את ענף ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי .הפדיון בענף זה בשנת
 2015הסתכם לכ 31.15-מיליארד ש"ח המהווים כ 13.2%-מסף הפדיון של החברות הזרות .חברת ענק
כדוגמת חברת  ,Intelאשר מייצרת בהיקפים גדולים מאוד בקנה המידה הישראלי ,משפיעה באופן משמעותי
על סך הפדיון בענף זה.

21

ענפי תעשייה בולטים נוספים הם ייצור כימיקלים ומוצריהם ,המהווים כ4.5% -

מסף הפדיון של החברות בשליטה זרה בשנת  ,2015וענף ייצור מוצרי המזון לו פדיון המהווה כ 4.3%-מסך
הפדיון של החברות בשליטה זרה באותה שנה.
פדיון ענפי שירותי המידע והתקשורת עמד על כ 35.0-מיליארדי ש"ח בשנת  ,2015המהווים כ14.9%-
מסך הפדיון של החברות בשליטה זרה בשנה זו .כפועל יוצא מאופיין של חברות בענף ההיי-טק ,אשר חלק
ניכר מחיי הפעילות שלהן מוקדש לפיתוח ,תיתכן פעילות ענפה של חברות בענף אשר אינן מייצרות

21

על פי דוח האחריות התאגידית שפרסמה אינטל לשנת  ,2016פעילות היצוא של החברה בישראל הסתכמה לכ3.4-
מיליארד דולרים .ראו:
https://www.intel.co.il/content/dam/www/public/emea/il/he/pdf/csr-report-2016.pdf
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מכירות .לפיכך ,הפדיון של ענפי המידע והתקשורת עשוי שלא לייצג באופן הולם את היקף פעילות החברות
בענפים אלו .כמו כן ,ענף מחקר מדעי ופיתוח ,המשתייך לענף הראשי שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים
היווה כ 6.4%-מסך הפדיון של החברות בשליטה זרה בשנת .2015
ענפי כלכלה בולטים נוספים הינם מסחר סיטוני ,פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים הפדיון בענף
זה בשנת  2015היווה כ 14.4%-מסך הפדיון של החברות בשליטה זרה .וכן ,ענף מכירה קמעונית ,פרט לכלי
רכב מנועיים ולאופנועים ,לו פדיון אשר היווה כ 10.1%-מסך הפדיון של החברות בשליטה זרה.

 2.5חלקן של חברות ה IN-בתעסוקה
באשר לגודל החברות בשליטה זרה ,על פי נתוני החברות בשליטה זרה ,כ 11.2%-מהחברות
מעסיקות מעל לכ 100-שכירים ,נתח גבוה באופן יחסי ליתר המגזר העסקי שבו שיעור החברות המעסיקות
מעל לכ 100-שכירים הינו כ 1.42%-בלבד.

22

בהתאמה לשיעורן של חברות בשליטת תושבי חו"ל בתוצר המשק הישראלי ,גם בבחינת חלקן בכוח
העבודה ניכר שחברות אלו מעסיקות כמות לא זניחה של עובדים במשק הישראלי .אם כי ,חלקן בכוח עבודה
אינו גבוה כחלקן בתוצר.
התרשים הבא מציג את מספר המשרות התפוסות בשנת  ,2015במדינת ישראל; מתוכה – במגזר
העסקי; ומתוכו – בחברות ה:IN-

22

נכון לשנת  ,2015עבור המשק הישראלי מקור :לוח  – 18.3עסקים ,לפי ענף כלכלי (סיווג  )2011וקבוצת גודל של
משרות שכיר ממוצע למעסיק; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  .2015עבור החברות בשליטה זרה מקור :נתוני
החברות בשליטה זרה; למ"ס.
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תרשים  – 10מספר המשרות התפוסות2015 ,

מקור הנתונים :לוח  - 1נתונים נבחרים לפי ענף כלכלי  -שנת  ;2015למ"ס;  .2017נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.

במדינת ישראל בשנת  2015מספר המשרות עמדו על כ 3,934-אלפים .מספר המשרות במגזר
העסקי באותה שנה היו כ 2,923-אלפי משרות .מספר העובדים בחברות ה IN-בשנת  2015הסתכם בכ-
 252אלפי משרות בשנת  ,2015המהווים כ 8.6%-מסך המשרות במגזר העסקי וכ 6.4%-בלבד מסך
המשרות במשק הישראלי 23.נציין כי בין השנים  2008ל 2015 -חלקם מסך המשרות במשק הישראלי נע
בטווח שבין  5.6%לבין .6.5%
המועסקים בחברות ה IN-בישראל פועלים במגוון של ענפים שבחלקם הינם ענפים מסורתיים
ובחלקם ענפים עתירי ידע .נתוני החברות בשליטה זרה החדשים מציגים תמונה מפורטת של פילוח 252
אלפי העובדים בחברות בשליטה זרה בשנת  .2015להלן תרשים המציג את מקומות התעסוקה של אותם
עובדים בפילוח לפי ענפי הכלכלה:

24

23

מקור :לוח  - 16תפוקה ועובדים בחברות בשליטת תושבי חו''ל  -לפי ענף כלכלי :חברות  ;INהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; .2017

24

תחת הקטגוריה "אחר" נכללים הענפים :אמנות ,בידור ופנאי  ;0.8%שירותים אחרים  ;0.2%חינוך  ;0.6%שירותים
פיננסיים ושירותי ביטוח  ;0.3%פעילויות בנדל"ן  ;0.3%חקלאות ,ייעור ודיג  ;0.3%כרייה וחציבה  ;0.3%אספקת חשמל,
גז ,קיטור ומיזוג אוויר  ;0.0%אספקת מים; שירותי ביוב ,טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור .0.7%
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תרשים  – 11עובדים בחברות בשליטה זרה ,לפי ענף כלכלי2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

ענפי התעשייה מהווים מקור לכ 26.7%-מסך המשרות בחברות בשליטה זרה בישראל .כ 40.2%-מהמשרות
התפוסות בחברות בשליטה זרה בענפי התעשייה הינן משרות בענף ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני
ואופטי אשר הינו ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית עילית .ענפים דומיננטיים נוספים בחברות הזרות
בתעשייה ,הם ,ייצור כימיקלים ומוצריהם ( – )7.4%ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית מעורבת-עילית ,ייצור
מכונות וציוד לנמ"א

25

( – )6.9%ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית מעורבת עילית ,ייצור מוצרי מתכת

בהרכבה ( – )7.0%ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית ,ו-ייצור מוצרי מזון ( – )11.9%ענף
המתאפיין בעוצמה טכנולוגית מסורתית.
ענפי המידע והתקשורת מבוססים בעיקר על תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים
אחרים; כאשר ענף זה מהווה כ 91.7%-מסך המשרות בענפי המידע והתקשורת ,להם נתח של כ18.7%-
מסך המשרות בחברות בשליטה זרה בישראל.

 25לא נזכר במקום אחר.
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שירותים מקצועיים וטכניים המהווים מקור תעסוקה לכ %10.5-מסך המשרות בחברות בשליטה זרה,
כוללים ,בין היתר ,מחקר מדעי ופיתוח המהווה מקור תעסוקה לכ %70.9-מסך העובדים בחברות בשליטה
זרה בקטגוריה זו .כ 8.3%-עוסקים בשירותי אדריכלות והנדסה; ובבדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים .כמו
כן ,כ 12.2% -עוסקים בפרסום וחקר שווקים.
אם כך ,בבחינת הפעילות הכלכלית של החברות בשליטה זרה ניכר כי חלק משמעותי מפעילות זו,
משתייכת לענפי כלכלה המתאפיינים ברמות טכנולוגיה וידע מתקדמות.
באשר לחברות בשליטה זרה המשתייכות לענפי הניהול והתמיכה ,אשר מהוות כ 11.8%-מסך המשרות
בחברות בשליטה זרה בישראל ,עולה כי הן מעסיקות עובדים שכירים בעיקר בשירותי שמירה ,אבטחה
וחקירה ( ;)33.2%בשירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון ( ;)25.7%ובשירותי תעסוקה (.)28%

 2.6שכר העובדים בחברות בשליטה זרה
נתוני החברות בשליטה זרה הייחודיים שהוכנו לטובת מחקר זה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
מספקים מידע לגבי שכרם של העובדים בחברות בשליטה זרה .להלן תרשים המציג את התמורה
הממוצעת למשרה בחברות הללו אל מול הממוצע במגזר העסקי בפילוח לענפי הכלכלה ,באלפי ש"ח
בשנה:

26

26

נתוני המגזר העסקי מבוססים על נתוני תמורה למשרות ומספר המשרות בלוח  - 1עוסקים ,משרות ,פדיון ,תפוקה,
ערך מוסף גולמי (סקר ענפי הכלכלה).
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תרשים  – 12תמורה למשרה במגזר העסקי ובחברות הזרות ,לפי ענף כלכלי2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה ,נתוני הלמ"ס ,סקר ענפי הכלכלה  ;2015לוח .1

ניתן לראות ,שבאופן כמעט גורף ,התמורה למשרות בחברות בשליטה זרה גבוהה באופן משמעותי
מהממוצע במגזר העסקי בישראל .ובהתאם ,התמורה הממוצעת למשרה בחברות הזרות גבוהה בכ36%-
מהתמורה הממוצעת בכלל המגזר העסקי .רמות גבוהות במיוחד של תמורה ממוצעת למשרה בקרב
החברות הזרות נצפו בענפי המחקר המדעי והפיתוח (ענף  )72ובענפי תיקון ,תחזוקה והתקנה של מכונות
וציוד (ענף  )33בו קיים פער משמעותי בין התמורה בחברות הזרות לחברות הישראליות ,וכן בענפי חברות
אחזקה ,שירותים פיננסיים ,פרט לביטוח ולקרנות פנסיה (ענפים  .)64-66פערים גדולים בתמורה הממוצעת
למשרה נצפו במרבית ענפי הכלכלה.
מקרים חריגים שבהם התמורה למשרות בחברות הזרות נמוכה מהממוצע בענף נצפו בענפים :30 – 29
ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים; ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים ,בענפים אלו נצפה הפער הגדול ביותר
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בין הממוצע הענפי לבין הממוצע בחברות הזרות .ענפים  :09 – 05ענפי כרייה וחציבה .בענפים :38 – 37
שירותי ביוב; איסוף ,טיפול וסילוק של אשפה ופסולת; מחזור (והשבה) של חומרים .ענפים  :52 – 50הובלה
ימית; הובלה אווירית; אחסנה ושירותי עזר לתחבורה .וענף  :26ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי.
וכן ,בענפים  :11-12ייצור מוצרי מזון; ייצור משקאות; וייצור מוצרי טבק – בהם נצפה הפרש קטן בין החברות
הזרות לבין הממוצע הענפי.
מנתוני החברות בשליטה זרה עולה ששכר השכירים הממוצע גבוה יותר בחברות הקטנות יותר .התרשים
הבא מציג את השכר הממוצע למשרה ,בפילוח לפי מספר משרות השכיר ,בחברות בשליטה זרה בשנת
:2015

תרשים  – 13שכר ממוצע למשרה ,לפי מספר משרות שכיר בחברה2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

מהנתונים עולה שבחברות בשליטה זרה אשר מונות בין שכיר אחד לכ 19-שכירים ,השכר הממוצע
(השנתי) בשנת  2015הינו כ 368.6-אלפי ש"ח ,זאת לעומת שכר ממוצע של כ 165.4-אלפי ש"ח בחברות
המונות מעל לכ 1000-שכירים .סיבה אפשרית להבדל היא שלשכר הבכירים בחברות בהן מספר גבוה של
מועסקים ,משקל נמוך יותר ,ולכן השפעתם על הממוצע פוחתת.

27

 27לשם השוואה ,השכר הממוצע בחברות הזנק בישראל בשנת  ,2016עולה ככל שהחברה גדולה יותר .ראו:
http://old.cbs.gov.il/hodaot2018n/29_18_144t5.pdf
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לסיכום ,שכר העובדים בחברות בשליטה זרה גבוה ,על פי רוב ,משכר העבודה הממוצע במשק
הישראלי .ממצא זה תקף לגבי מרבית ענפי הכלכלה ,ומופיע בעיקר בחברות בשליטה זרה המונות מספר
מצומצם יחסית של שכירים.

2.7

פריון בפירמות בבעלות זרה אל מול הפריון במשק
הטבלה הבאה מציגה השוואה בינלאומית של חלקן של החברות בבעלות זרה מהערך המוסף

הגולמי ,וממספר העובדים בשנת :2014

28

טבלה  – 2משקל החברות בבעלות זרה בתוצר ובתעסוקה2014 ,
מדינה
בלגיה
גרמניה
סלובקיה
ספרד
הונגריה
איטליה
הולנד
יוון
ישראל
פורטוגל
צ'כיה
בריטניה
צרפת
לטביה
לוקסמבורג
אוסטריה
שבדיה
פולין
סלובניה
פינלנד
נורבגיה
אסטוניה
דנמרק

שיעור מכוח העבודה
16.10%
11.66%
25.50%
12.20%
26.41%
8.02%
16.27%
5.15%
5.80%
12.78%
26.81%
19.23%
10.67%
18.66%
39.45%
19.75%
21.46%
27.57%
19.25%
16.42%
21.53%
38.42%
19.71%

שיעור מהערך המוסף
36.99%
26.72%
56.93%
27.02%
57.43%
17.28%
34.66%
10.69%
12.03%
23.62%
48.37%
34.32%
19.02%
29.12%
58.47%
28.40%
30.63%
38.91%
26.60%
21.92%
27.26%
45.45%
18.93%

יחס
2.30
2.29
2.23
2.21
2.17
2.15
2.13
2.08
2.07
1.85
1.80
1.78
1.78
1.56
1.48
1.44
1.43
1.41
1.38
1.33
1.27
1.18
0.96

מקור הנתונים :עבור ישראל – נתוני הלמ"ס ,סקר ענפי הכלכלה  ;2014לוח  ;18.14פורסם בשנת .2017
עבור יתר המדינות – .Inward activity of multinationals by industrial sector - ISIC Rev 4 ;OECD

ניתן לראות ,שלמעט דנמרק ,בכל המדינות חלקן של החברות בבעלות הזרה בתוצר גבוה מחלקן

28

עבור נתוני ישראל מדובר בחברות בבעלות זרה ,קרי מעל לכ 51%-מההון העצמי של החברה מוחזק על ידי תושבי
חו"ל .כמו כן ,בשל העדר נתונים ,בישראל מדובר בחתך החברות שאינן חברות פיננסיות בעוד שביתר המדינות
מדובר בכלל החברות.
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במ ספר העובדים .עובדה זו מעידה על פריון גבוה לעובד בחברות בבעלות זרה ,לעומת החברות בבעלות
מקומית .היחס שבין השיעור בתוצר לבין השיעור בעבודה בישראל בשנת  2014עומד על כ ,2.07-כלומר
התוצר לעובד בחברות בבעלות זרה גבוה פי שניים לערך מהתוצר לעובד הממוצע במשק הישראלי.
למעשה ,הערך המוסף הגולמי לעובד במשק הישראלי בשנת  2014עמד על כ 209-אלפי ש"ח ,בעוד שהערך
המוסף הגולמי של עובדי החברות בבעלות זרה עמד על כ 433-אלפי ש"ח 29.בהקשר זה ראוי לציין שהפריון
לעובד הממוצע במדינה ישראל נמוך משמעותית מהממוצע במדינות ה.OECD-

30

כפי שנראה בהמשך ,אחד האתגרים של מחקרים אמפיריים אשר בחנו סוגיה זו ,היא בניתוח
הסיבתיות של ההבדלים בין רמות הפריון בחברות בבעלות זרה לבין הממוצע ,ולהפריד בין סיבתיות זו לבין
נטייה אפשרית של משקיעים זרים להשקיע בעיקר בענפים בהם רמת הפריון גבוהה.
בבחינת פריון הפירמות בבעלות זרה בישראל ,בפילוח לפי ענפי הכלכלה על פי הלמ"ס ,עולה שפריון
העובדים בחברות בבעלות זרה גבוהה מהפריון הענפי הממוצע בכל אחד מהענפים הנדגמים .התרשים
הבא מציג את הפריון של החברות בבעלות זרה בפילוח לפי ענף:

29

נציין בשולי הדברים כי נתוני למ"ס מבוססים על דיווחים חשבונאיים של החברות .עסקאות רבות בין חברות הIN-
לבין חברות קשורות בחו"ל ,מבוססות על מחירי העברה ,וכך הם מדווחים בספרי החברות .יתכן כי במקרים שונים
מחירים אלו עשויים שלא לייצג באופן מלא את הערך המוסף האמתי של הפעילות הכלכלית של החברה בבעלות
זרה הפועלת בישראל .בהתאם לכך ,ייתכן שהערך המוסף הכלכלי של חברות ה IN-גבוה מהערך החשבונאי הנמדד.

30

בשנת  2016התוצר לעובד במדינת ישראל היה נמוך ב 17%-מהממוצע ב .OECD-ראו:
Level of GDP per capita and productivity; OECD; 2017.
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תרשים  – 14משקל החברות בבעלות זרה בתוצר ובתעסוקה בישראל בפילוח ענפי2015 ,

מקור הנתונים :נתוני הלמ"ס ,סקר ענפי הכלכלה  ;2015לוח .7

התרשים מציג את שיעור המשרות בחברות בבעלות זרה מתוך סך המשרות בכל ענף ,את שיעור
הערך המוסף הגולמי בחברות בבעלות זרה מתוך סך הערכים המוספים הגולמיים בכל ענף ,ואת היחס
שבין שיעור הערך המוסף לבין שיעור המשרות של החברות בבעלות זרה ,בכל ענף בנפרד.
בענף המידע והתקשורת שיעור החברות בבעלות זרה בערך המוסף עומד על כ ,27%-וזהו הענף
שבו החברות בבעלות זרה תופסות את הנתח המשמעותי ביותר .יחד עם זאת ,עולה שדווקא בענף זה היחס
שבין השיעור בערך המוסף לשיעור במשרות הוא הנמוך ביותר ועומד על כ 1.33-בלבד .כלומר ,הפריון של
העובדים בחברות הזרות בענף זה לעומת הפריון של העובדים ביתר החברות בענף דומה באופן יחסי.

31

לעומת זאת ,בענף החקלאות היחס שבין השיעור בערך המוסף לשיעור במשרות עומד על כ,2.20-
כלומר ,עובד בחברה בבעלות זרה בענף החקלאות מפיק בממוצע פי  2.20מהעובד הממוצע בענף.
בענפי התעשייה המתאפיינים בדומיננטיות של חברות בבעלות זרה (כ 25%-מסך הערכים המוספים

31

יש לציין שהעובדה שהדומיננטיות של החברות בבעלות זרה בענף זה משפיעה באופן משמעותי על הממוצע ולכן
ההשוואה לממוצע הענפי מטה את היחס למטה לעומת השוואה לממוצע העובדים בחברות בבעלות מקומית.
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הגולמיים) ,היחס שבין השיעור בערך המוסף לשיעור במשרות של החברות בבעלות זרה בענף עומד על כ-
.1.52
סקרי התעשייה של הלמ"ס מאפשרים פילוח של הערך המוסף של החברות לפי ענף כלכלי ולפי
מגזר .התרשים הבא מציע את התוצר למשרה 32בפילוח לפי ענפי הכלכלה:

תרשים  – 15ערך מוסף ממוצע למשרה ,בפילוח לענפי הכלכלה ולמגזר; 2013

מקור הנתונים :סקר תעשייה; למ"ס; 2013

ניתן לראות כי הערך המוסף הממוצע למשרה בחברות בבעלות זרה גבוהה משמעותית במרבית
ענפי התעשייה.

33

נתון זה מהווה אינדיקציה לכך שהחברות הזרות עושות שימוש יעיל יותר בכוח העבודה

שלהן .סיבות אפשריות לכך יכולות להיות השקעה גדולה יותר במלאי הון ,או הון אנושי איכותי יותר.
נתוני החברות בשליטה זרה החדשים מספקים מידע חדש אודות הכנסות החברות .התרשים הבא

 32ערך מוסף גולמי במחירים לקונה בממוצע למשרה.
33

תצפית חריגה קיימת בענפים  :19-21ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק; ייצור כימיקלים ומוצריהם; ייצור תרופות
קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות.

 -עמוד  35מתוך - 120

בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
מציג את ההכנסה הממוצעת למשרה ,בפילוח לענפי הכלכלה בשנת :2015

תרשים  – 16הכנסה ממוצעת למשרה בחברות בבעלות זרה ,בפילוח לענפי הכלכלה

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

הבדל מהותי בין תפוקת החברות או הערך המוסף של החברות לבין ההכנסות ,הוא ערך המלאי
שנוצר ,לרבות מלאי נכסים בלתי מוחשיים .כך למשל ,חברת מחקר אשר מייצרת נכסים בלתי מוחשיים
אך טרם ביצעה מכירה של נכסים אלו ,מציגה הכנסות נמוכות .מאידך ,חברות מסחר קמעונאי אשר
הכנסותיהן נובעות מתיווך בין היצרן לצרכן הסופי ,מעידות בעיקר על שווי הסחורה הנמכרת ולאו דווקא על
הערך המוסף שהן יוצרות .מעבר לכך ,מחיר המכירה עשוי להיות מוטה מכיוון שחברות רב-לאומיות עשויות
למכור את תוצרתן לחברות האם בעבור מחיר המחושב כעלות בתוספת שיעור רווח מסוים ("קוסט-פלוס"),
כאשר מחיר זה עשוי שלא לגלם את מלוא שווי התוצר הנמכר.
מהנתונים עולה שבממוצע למשרה ,הכנסות החברות בענף המידע והתקשורת עומד על כ742-
אלפי ש"ח בשנה בלבד .לעומת זאת ,בענפי התעשייה ההכנסה הממוצעת למשרה עומדת על כ1,215-
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אלפי ש"ח בשנה.
נתוני החברות בשליטה זרה מאפשרים בחינה של ענפי הכלכלה ברזולוציה גבוהה יותר ,לפיהם,
הכנסה ממוצעת למשרה בענף המחקר המדעי והפיתוח עומד על כ 807-אלפי ש"ח בשנה ,בענף תכנות
מחשבים; ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים  -ההכנסה הממוצעת למשרה עומדת על כ-
 665אלפי ש"ח בלבד .לעומת ענפים אלו ,בענף ייצור הכימיקלים ומוצריהם ההכנסה הממוצעת למשרה
עומדת על כ 2,131-אלפי ש"ח בשנה 34.זאת למרות ששכר העובדים הממוצע בענף המחקר והפיתוח בענף
תכנות מחשבים ובייעוץ בתחום המחשבים ,הינו גבוה משמעותית מזה שבענף ייצור הכימיקלים
ומוצריהם 35.רמות גבוהות במיוחד של הכנסה למשרה נצפות בענפי השירותים הפיננסיים בהם ההכנסה
הממוצעת למשרה עומדת על כ 5,354-אלפי ש"ח בשנה ,ובענפי פעילויות בנדל"ן וענפי כרייה וחציבה בהם
ההכנסה הממוצעת למשרה עומדת על כ 3,318-אלפי ש"ח ,וכ 3,291-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
נתוני ההכנסה של החברות בשליטה זרה אמנם אינם מהווים קירוב טוב לתוצר של חברות אלו ,אך
הם מבארים את אופי הפעילות של החברות בענפים השונים .בעוד שבחלק מהענפים ערך העבודה נובע
באופן ישיר מכמות המכירות ,בענפים אחרים ,ערך העבודה אינו בא לידי ביטוי במכירות קצרות טווח .זאת,
דווקא באותם ענפי הכלכלה שבהם שכר העבודה הוא גבוה.
בב חינת גודל החברות ,ניכר שבחברות הקטנות יותר ,ההכנסה הממוצעת למשרה גבוהה יותר.
התרשים הבא מציג את ההכנסה הממוצעת למשרה (פדיון למשרה) בפילוח לפי מספר משרות השכיר
בחברה ,בחברות בשליטה זרה בשנת :2015

 34ההכנסה הממוצעת למשרה מחושבת כסך ההכנסות (פדיון) של החברות בענף ,לחלק למספר משרות השכיר בענף,
כאינדיקציה לפריון העבודה של העובדים השכירים.
35

השכר הממוצע בענף תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים עמד על כ 386-אלפי ש"ח;
השכר בענף מחקר מדעי ופיתוח עמד על כ 476-אלפי ש"ח; והשכר הממוצע בענף ייצור כימיקלים ומוצריהם עמד
על כ 236-אלפי ש"ח בחברות בשליטה זרה בשנת  .2015מקור :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 17הכנסה ממוצעת למשרה בחברות בשליטה זרה ,לפי גודל חברה2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

בחברות בשליטה זרה שבהן מועסקים בין עובד שכיר אחד לכ 19-עובדים שכירים ,הועסקו כ10,275-
שכירים בשנת  .2015ההכנסה הממוצעת למשרה בחברות אלו עמדה על כ 2,605.7-אלפי ש"ח .לעומתן,
בחברות אשר העסיקו מעל לכ 000,1-שכירים ,ההכנסה הממוצעת למשרה עמדה על כ 581.2-אלפי ש"ח
בלבד .בהקשר זה יש לציין כי נתונים אלו כוללים את כלל ענפי הכלכלה ,ולכן ענפים מסוימים עשויים
להתאפיין ביתרון לגודל כאשר בענפים אחרים מרבית השחקנים בשוק הינם חברות קטנות .מכך,
שלמאפייני הענף עשויה להיות השפעה משמעותית יותר על ההכנסה הממוצעת מאשר לגודל החברה.

 2.8פילוח חברות ה IN-לפי מדינות המוצא
בהתאם לנתוני סקר הגלובליזציה של הלמ"ס ,התרשים הבא מציג את פילוח מדינות המוצא של
חברות ה IN-שבישראל בשנת :2013
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 18פילוח חברות ה IN-לפי מדינת המוצא2013 ,

מקור הנתונים :הודעה לתקשורת :פעילות חברות רב-לאומיות בישראל בשנים  ;2013-2012הלמ"ס; .2017

מדינות המוצא של מרבית חברות ה IN-בישראל נמצאות בצפון אמריקה ( )41.6%ובאירופה
( .)39.5%מוצאן של כ 39.4%-מהחברות הינו בארצות הברית ,ושל כ 9.2%-בבריטניה .מוצאן של כ10.2%-
מהחברות הינה באמריקה הלטינית.

 2.9חלקן של חברות ה IN-בסחר החוץ של ישראל
תהליכי הגלובליזציה בעשורים האחרונים הביאו להתפתחות של שרשרת ערך גלובלית ,אשר
מבחינה במיקום הגיאוגרפי שבו מתבצעת כל חוליה בשרשרת ,בהתאם ליתרונות הגלומים בכל מדינה.
ישנן טענות לכך ש חברות זרות מסייעות להכללה של מדינות בשרשראות הערך הגלובליות.

36

בין השאר

בהקשר זה מעניין לבחון את הקשר בין חברות רב-לאומיות לסחר חוץ.
נתח משמעותי מפעילותן של החברות הרב-לאומיות בישראל כרוך ביבוא וביצוא של סחורות
ושירותים – לעיתים מול חברות קשורות בחו"ל .סך יצוא השירותים והסחורות מהווה כ 48.6%-מסך
התפוקה של חברות ה IN-בשנת .2013

 36ראו לדוגמהhttp://www.oecd.org/investment/trade-investment-gvc.htm :
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
פעילות סחר החוץ של חברות ה IN-מהווה שיעור משמעותי מכלל סחר החוץ הישראלי .סך יצוא
השירותים והסחורות של חברות ה IN-הסתכם בשנת  2013לכ 24,010-מיליוני דולרים לעומת סך של כ-
 23,399מיליוני דולרים בשנת  2012והיווה  25%מסך היצוא במשק הישראלי בכל אחת מהשנים 37.התרשים
הבא מציג את סך היצוא של הסחורות והשירותים של חברות ה IN-בישראל בין השנים 2013 – 2009
(מחירים שוטפים):

תרשים  – 19יצוא שירותים וסחורות של חברות ה IN-בישראל2013 - 2009 ,

מקור הנתונים :לוח  – 9מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ועם תושבי חו"ל אחרים; סקר גלובליזציה ,הלמ"ס; .2017

בין השנים  2013 - 2009חלה מגמת עלייה בהיקף היצוא של חברות ה IN-בישראל ,הן בבחינת יצוא
הסחורות והן בבחינת יצוא השירותים ,ובהתאם לגידול בהיקף הפעילות של חברות אלו בישראל.
גם בבחינת היקפי היבוא של חברות ה IN-ניכר כי חלקן בפעילות היבוא הישראלית הינו משמעותי
ועומד על כ 22.7%-מסך היבוא בישראל בשנת .2013

38

התרשים הבא מציג את סך היבוא של הסחורות

והשירותים של חברות ה IN-בישראל בין השנים ( 2013 – 2009מחירים שוטפים):

37

מקור :הודעה לתקשורת – פעילות חברות רב-לאומיות בישראל בשנים  ;2013-2012הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; .2017

38

מקור :הודעה לתקשורת – פעילות חברות רב-לאומיות בישראל בשנים  ;2013-2012הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; .2017
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 20יבוא סחורות ושירותים של חברות ה IN-בישראל2013 - 2009 ,

מקור הנתונים :לוח  – 9מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ועם תושבי חו"ל אחרים; סקר גלובליזציה ,הלמ"ס; .2017

סך יבוא השירותים והסחורות של חברות ה IN-הסתכם בשנת  2013לכ 11,672-מיליוני דולר ונמוך
משמעותית מסך היצוא של חברות ה IN-לאורך כל התקופה .הפער המשמעותי הינו ביבוא השירותים,
אשר הסתכמו בשנת  2013לכ 2,788-מיליוני דולרים בלבד ,לעומת יצוא שירותים בסך של כ 10,244-מיליוני
דולרים.
לעומת פעילות הסחר בסחורות של חברות ה ,IN-סך פעילות הסחר בסחורות של מדינת ישראל
הסתכמה לגירעון בין השנים  ,2014 – 2005כאשר בשנת  2014ערך יבוא הסחורות עמד על  71מיליון דולרים
בעוד יצוא הסחורות עמד על כ 57-מיליון דולרים בלבד.

39

עיקר היצוא מיועד לחברות האם של חברות ה IN-בישראל ,בעוד שעיקר היבוא מקורו מתושבי חו"ל
אחרים .כך ניתן לראות בתרשים הבא:

39

מקור :יבוא ויצוא של סחורות של ישראל (סטטיסטיקל); הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2015
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 21מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ותושבי חו"ל אחרים2013 ,

מקור הנתונים :לוח  - 9מסחר בינלאומי עם חברות קשורות ועם תושבי חו"ל אחרים; הלמ"ס; .2017

כ 76.4%-מהיצוא מיועד לחברות קשורות ,בעוד שכ 41.7%-בלבד מהיבוא מקורו מחברות קשורות.
בבחינת פעילות הסחר מול מדינות העולם השונות ,עולה כי חלק משמעותי מפעילות היצוא מיועד
דווקא למדינות אסיה בעוד שחלקים משמעותיים מפעילות היבוא מגיעים ממדינות אירופה וצפון אמריקה.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 22יבוא ויצוא סחורות2013 ,

מקור הנתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

40

מקורות יבוא הסחורות העיקריים הן מדינות אירופה ,מדינות אסיה ואוקיאניה ומהוות כ 83%-מסך
יבוא סחורות של חברות ה IN-בישראל.

41

יעדי היצוא העיקריים הן מדינות אסיה ואוקיאניה ,מדינות צפון

אמריקה ואירופה המהוות כ 91%-מסך יצוא הסחורות של חברות ה IN-בישראל.
לעומת זאת ,בבחינת פעילות כלל המשק הישראלי מול מדינות אסיה והאוקיינוס השקט ,היקפי
היבוא הינם גבוהים מהיצוא ,כאשר בשנת  2017סך היבוא הסתכם לכ 17.9-מיליארד דולרים ,לעומת היצוא
אשר הסכם לכ 14.2-מיליארד דולרים בלבד.

42

סיבה אפשרית להיקפי היצוא הגדולים לאסיה יכולה להיות יצוא של סחורות למפעלים קשורים
באסיה ,אשר מהווים חלק משרשרת הייצור של החברות הזרות .כך לדוגמה ,חברת אינטל מייצאת
בהיקפים גדולים ביחס למשק הישראלי ,כאשר חלק ניכר מהייצוא הינו יצוא של שבבים .אינטל ,לדוגמה,
עשויה לייצר שבבים בישראל ,ולשלוח את השבבים למפעלי הרכבה בסין .מאידך יצוא סחורות לצפון
אמריקה יכול להיות יצוא של מוצרים מוגמרים.

40

43

מקורות:
לוח  - 14יצוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי מדינה; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
לוח  - 15יבוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי מדינה; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017

41

מקור :הודעה לתקשורת – פעילות חברות רב-לאומיות בישראל בשנים .2012-2013

42

מקור :לוח  :1ארצות הסחר – יבוא ויצוא; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2018

 43לניתוח פעילותה של חברת אינטל בישראל ראו גם :סומקין ואח' (.)2016
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
במדינות אסיה והאוקיינוס השקט וכן ביבשת אמריקה (צפון ודרום) ,סך היצוא גבוה משמעותית מסך
יבוא הסחורות .זאת ,בעוד שבאירופה סך יבוא הסחורות גבוה מסך היצוא.
התרשים הבא מציג את נתוני היצוא ,בפילוח לפי ענף כלכלי:

תרשים  – 23יצוא סחורות ושירותים לפי ענף כלכלי2013 ,

מקור הנתונים :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

44

חלק הארי של יצוא חברות ה IN-הינו יצוא סחורות ,שעיקרו בתעשיית המתכות (כ 64%-מסך ייצוא
הסחורות של חברות ה IN-בשנת ,)2013

45

ובייצור כימיקלים ותרופות (כ 20%-מסך ייצוא הסחורות של

חברות ה IN-בשנת  .)2013כן ,יצוא שירותים שעיקרו בשירותי ומדע ותקשורת (כ 52%-מסך יצוא השירותים
של חברות ה IN-בשנת  )2013ובשירותי מחקר מדעי ופיתוח (כ 28%-מסך יצוא השירותים של חברות ה-

44

מקורות:
לוח  – 10יצוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
לוח  – 11יבוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
לוח  – 12יצוא שירותים של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
לוח  – 13יבוא שירותים סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
.2017

45

כוללת :תעשיית מתכות בסיסיות וייצור מוצרי מתכת בהרכבה ,מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי ,ציוד חשמלי
ומכונות וציוד לנמ"א .מקור :לוח  – 10יצוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
 INבשנת .)2013

46

בנתוני החברות בשליטה זרה ,קיימים נתונים לגבי יצוא הסחורות של החברות בשליטה זרה בישראל
בפילוח אשר שופך אור על מקורות יצוא הסחורות המשמעותיים ביותר בתעשייה הישראלית .סך היצוא
של החברת בשליטה זרה בשנת  2015הסתכמו לכ 54,154-מיליוני ש"ח ,המהווים כ 26%-מסך היצוא
במשק הישראלי .מתוך סך הסחורה המיוצאת מישראל על ידי חברות ה ,IN-כ 92.5%-מיוצאת מחברות
בענפי התעשייה ,כרייה וחציבה .להלן תרשים המציג את פילוח הענפים בקטגוריה זו לפי משקלן בסך
היצוא:

47

46

מקור :לוח  – 10יצוא סחורות של חברות בשליטת תושבי חו"ל  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
.2017

47

מקור :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.
תחת הקטגוריה "אחר" נכללים הענפים הבאים :ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים  -ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים
( ;)2.73%ייצור בענפי ייצור אחרים -כרייה וחציבה ( ;)%1.2ייצור ציוד חשמלי ( ;)1.43%ייצור מוצרי מזון ומשקאות
( ;)0.34%ייצור מוצרי הלבשה ,מוצרי עץ מוצרי עץ ושעם ,פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה
( ;)0.63%ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים ( ;)0.3%תעשיית מתכות בסיסיות ( ;)0.3%הדפסה
ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט ( ;)0.0%ייצור טקסטיל (.)0.1%
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 24יצוא סחורות בחברות בשליטה זרה ,לפי ענף כלכלי2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

כמעט מחצית מהסחורה המיוצאת על ידי חברות בשליטה זרה בענפי התעשייה ,כרייה וחציבה משתייכת
לענף ייצור המחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי ובסכום כולל של כ 22.8-מיליארד ש"ח בשנת  .2015פרט
לאלו ,כ 18%-מיוצא על ידי חברות בענף ייצור כימיקלים ומוצריהם .כמו כן ,כ 10%-מיוצא על ידי חברות
בענף ייצור מכונות וציוד לנמ"א .ענפים אלו מתאפיינים בעוצמה טכנולוגית עילית או מעורבת-עילית.
בבחינת כלל החברות בשליטה זרה ,עולה שמרבית הייצוא מגיע מהחברות הגדולות .התרשים הבא מציג
את סך הייצוא של חברות ה IN-בפילוח למספר משרות בחברה:

48

מקור :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 25יצוא החברות הזרות ,לפי גודל חברה2015 ,

מקור הנתונים :נתוני החברות בשליטה זרה; למ"ס

למעשה כ 88.5%-מסך הייצוא של חברות ה IN-מגיע מחברות גדולות שבהן  100משרות ומעלה .קבוצת
חברות אלה מנתה כ 400-חברות בלבד בשנת  .2015שיעור הייצוא של חברות אלו מסך פעילות חברות ה-
 INבישראל ,הינו גבוה משיעורן במשרות ( ,)82.0%בשכר ( ,)76.6%ובהכנסות ( .)73.1%כלומר ,שנתח ניכר
מפעילות הייצוא של חברות ה ,IN-ושל המשק הישראלי בכללותו ,נובעת מפעילותן של מספר חברות
מצומצם באופן יחסי.

49

לשם השוואה ,בשנת  ,2015החברות בשליטה זרה אשר העסיקו בין  500ל 999-שכירים ,העסיקו כ11.97%-
מסך המשרות בחברות בשליטה זרה ,שילמו כ 13.84%-מסך השכר ששולם בחברות בשליטה זרה ,והכניסו
כ 15.33%-מסך ההכנסות של החברות בשליטה זרה .בבחינת פעילות סחר החוץ ,החברות הללו ייצאו כ-
 23.47%מסך היצוא של החברות בשליטה זרה .לעומתן ,חברות זרות אשר העסיקו בין  50ל 99-שכירים,
אשר העסיקו כ 8.09%-מסך המשרות של החברות בשליטה זרה ,שילמו כ 10.03%-מהשכר ששולם

 49מספר החברות בשליטה זרה המעסיקות מעל ל 100-עובדים גדל מכ 400-חברות בשנת  2012לכ 425-חברות בשנת
 ,2015על פי נתוני החברות בשליטה זרה  .סך העסקים אשר העסיקו מעל ל 100-עובדים במגזר העסקי בישראל
בשנת  2015הינו כ 3,846-עסקים.
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לעובדים בחברות בשליטה זרה ,והכניסו כ 8.54%-מההכנסות של החברות בשליטה זרה ,ייצאו כ5.12%-
בלבד מסך היצוא של החברות בשליטה זרה.
באשר ליבוא ,ניכר שחלק הארי הינו ביבוא של סחורות ,אשר עיקרן בתעשיית המתכות (כ 26%-מסך
יבוא הסחורות של חברות ה )IN-ובמסחר סיטוני וקמעוני (כ 35%-מסך יבוא הסחורות של חברות הIN-
בישראל).

50

לסיכום ,פעילות סחר החוץ של חברות ה FDI-לוקחת חלק משמעותי בפעילות סחר החוץ של
ישראל .יתכן שבכך ה FDI -תורם להתאמת יתרונותיו היחסיים של המשק הישראלי בשרשרת הערך
הגלובלית.

 2.10חלק ה FDI -בהשקעות במחקר ופיתוח
התרשים הבא מציג את סך ההוצאה למו"פ בישראל של חברות בבעלות ישראלית ושל חברות ה-

 50כולל :מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
 ,INבין השנים ( 2016 – 2005מחירים קבועים):

51

תרשים  – 26סך ההוצאה למו"פ בישראל2016 - 2005 ,

מקור הנתונים :הודעה לתקשורת  -מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות ;2015 ,הלמ"ס; .2018

בין השנים  2016 – 2005חל גידול משמעותי בהיקף ההוצאה למו"פ של מרכזי המו"פ ,בשיעור ממוצע
של כמעט  10%בשנה .היקף משמעותי של פעילות מבוצעת על ידי מרכזי מו"פ של חברות בבעלות זרה:
כ 46%-מסך הפעילות בשנת  2016וכ 24.1-מיליארדי ש"ח בסך הכל (במחירים שוטפים).

52

התרשים הבא מציג את חלקם של מקורות המימון הזרים בהוצאה הגולמית על מחקר ופיתוח בשנת
 2014בהשוואה עולמית:

 51הניתוח מתייחס לחברות בבעלות זרה ,קרי מעל לכ 51%-מההון העצמי של החברה מוחזק על ידי תושבי חו"ל.
 52מקור :הודעה לתקשורת  -עלייה של  5%במחירים קבועים בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי בשנת ;2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  .2018מקור:
https://old.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201812258
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תרשים  – 27שיעור מההוצאה למו"פ הממומן על ידי תושבי חו"ל2014 ,

מקור הנתונים.Dataset: Gross domestic expenditure on R-D by sector of performance and source of funds ; OECD :
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שיעור המימון הזר בהוצאות המו"פ בישראל הוא הגבוה ביותר מהמדינות הנדגמות ,ובסך הכל
עמד על כ 54%-מסך ההוצאה בשנת  53.2014נכון לשנת  ,2016שיעור המימון הזר בהוצאות המו"פ בישראל
עמד על כ.55.6%-

54

נציין כי על פי מחקרים שנעשו בארץ לבחינת השפעות של זליגת המו"פ ,נמצא כי קיימת לפעילות
מו"פ השפעה משמעותית על התפוקה ועל הפריון של העובדים (ברגמן ובן אליעזר;  )2012וכן ,על השכר
ובאופן עקיף גם על היצוא .כמו כן ,על פי מחקר שנעשה עבור משרד האוצר ומשרד התמ"ת (פריזט ואח';
 )2008נמצא כי תמיכה ממשלתית יוצרת פעילות מו"פ חדשה אשר לא היתה מתבצעת לולא התמיכה
הממשלתית בהיקף שנע בין פי שניים לפי שלושה מסכום המענק הממשלתי .זאת ,הן בענפי התעשייה
המסורתית והן בענפי התעשייה העילית.
מרבית ההוצאה על מו"פ של חברות ה IN-מופנית לענפים עתירי ידע .כ 83%-מההוצאות של
החברות הרב-לאומיות על מו"פ מרוכזות בענפי המחשבים 55,ובמחקר ופיתוח מדעיים בשנים .2013 - 2012
שכר העבודה והוצאות נלוות מהווים כ 68%-מסך ההוצאות בשנת  2012וכ 67%-בשנת  56.2013בשנת 2016
שיעור חלקם של שכר העבודה וההוצאות הנלוות מסך הוצאות המו"פ עמד על כ.66.5%-

57

כלומר ,כוח

העבודה מהווה מרכיב מרכזי בהוצאות המו"פ ,דבר אשר עשוי להצביע על חשיבותו של ההון האנושי
המקומי לפעילות המו"פ.
למרות שכאמור ,מרבית ההוצאה למו"פ מופנית לתעשיות העילית ,חשיבותה של ההוצאה
הממשלתית על מו"פ יכולה להיות משמעותית יותר דווקא בתעשיות המסורתיות בישראל .זאת מכיוון
שהפריון בתעשייה זו בניגוד לתעשיות העילית ,הינה בפיגור ביחס לעולם ומכאן שהשקעה במחקר ופיתוח
עשויה להניב תשואה גבוהה יותר להשקעה.

58

התרשים הבא מציג את ייעוד המו"פ של החברות הרב-לאומיות הזרות בישראל לפי הענף הכלכלי

 53המדינות הנדגמות כוללות את מרבית מדינות ה OECD-וכן ,מדינות נוספות כמפורט בתרשים.
 54מקור :לוח  – 2הוצאה לאומית למו"פ אזרחי ,לפי מגזר מממן ומגזר מבצע; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2019
 55כולל :תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים ,עיבוד נתונים ,אחסון ושירותים נלווים ,אתרי שער לאינטרנט.
56

יתר מרכיבי העלות כוללים :חומרי גלם; תשלום לגורמי חוץ; והוצאות מו"פ אחרות .מקור :לוח  :1חברות ישראליות
בשליטת תושבי חו''ל (חברות  - )INהוצאה על מו''פ  -לפי ענף כלכלי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017

57

מקור :הודעה לתקשורת  -מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות ;2016 ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה; .2018

 58ראו :תיאור וניתוח התעשייה המסורתית בישראל; מרכז המחקר והמידע של הכנסת; .2015
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בשנת :2013

59

תרשים  – 28ייעוד המו"פ של החברות הרב-לאומיות הזרות בישראל2013 ,

מקור הנתונים :מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל  -חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל (חברות ;)IN
לוח  - 2ייעוד המו"פ  -לפי ענף כלכלי ;2013 ,הלמ"ס; .2017

בעוד שבענפי החקלאות ובענפי התעשייה מרבית פעילות המו"פ מיועדת לשימוש עצמי ,פעילות
המו"פ בענפי המחשוב והמחקר מיועדים בעיקר לחברות קשורות .כלומר ,תעשיות עתירות ידע עושות
שימוש בתוצרי המחקר שנעשה בישראל ,לצורך פעילות החברות הקשורות בחו"ל.

 2.11סיכום ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית FDI :בישראל ובהשוואה בינלאומית
בבחינת המגמות העולמיות עולה כי חלקן של המדינות המתפתחות ביתרת ה FDI-בעולם ,הלך וגדל
בין השנים  2017 – 2004משיעור של כ 22%-מיתרת ההשקעות בעולם בשנת  ,2004לכ 33%-מיתרת
ההשקעות בעולם בשנת  .2017למרות זאת ,יתרת ההשקעות למדינות המפותחות נותרה החלק הארי של
השקעות ה .FDI-זרם ההשקעות למדינות המתפתחות לוקח חלק הולך וגדל בסך השקעות הFDI-
בעולם  ,ובשנים האחרונות מגיע אף לקרוב למחצית מסך ההשקעות ,כאשר בשנת  2014זרם ההשקעות
למדינות המתפתחות אף היה גבוה מזרם ההשקעות למדינות המפותחות.
בישראל עד שנת  2005היו זרמי ההשקעות הישירות ברוטו למשק ברמה נמוכה יחסית :ממוצע שנתי

59

מקור :מחקר ופיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל  -חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל (חברות  ;)INלוח 2
 -ייעוד המו"פ  -לפי ענף כלכלי ;2013 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; .2017
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בשנים  2005 – 1998של  3.4מיליארדי דולרים בהשקעות הישירות הנכנסות .בשנים האחרונות ניתן לראות
גידול ניכר בזרמי ההשקעות הישירות ,עד לשיא של שנת  .2017זרם ההשקעות הישירות נטו הינו גבוה
ביחס לתוצר ,בהשוואה לעולם .בין השנים  2015 – 2006עמד היחס הממוצע שבין זרם ההשקעות הנכנסות
נטו לתוצר במשק על כ 4.1%-בהשוואה לכ 2.9%-במדינות ה .OECD-חלק משמעותי מה FDI-בישראל מיועד
לענפי המחשוב והמו"פ ,המהווים כ 34.2%-מסך ההשקעות ,ולתעשיות הטכנולוגיה העילית ,המהווה כ-
 11.9%מסך ההשקעות בשנת .2016
בבחינת יתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל ,סכום ההשקעות הללו הסתכם לכ128,819-
מיליוני דולרים בשנת  , 2017כאחוז מהתמ"ג מדובר ביתרה שאינה גבוהה במיוחד ביחס לעולם .על פני
נתוני הלמ"ס ,יתרות ההשקעה בענפים עתירי הידע מהווים משקל משמעותי בסך ההשקעות ,כאשר
ההשקעה בענפי שירותי מידע ותקשורת ,תכנות וייעוץ בתחום המחשבים מהווה כ ;22.5%-ההשקעה
בייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי מהווה כ 13.1%-וההשקעה במחקר מדעי ופיתוח
מהווה כ 13.5%-מיתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל בשנת .2016
מדינות המוצא של מרבית חברות ה IN-בישראל נמצאות בצפון אמריקה ( )41.6%ובאירופה (.)39.5%
לחברות בבעלות זרה חלק שאינו זניח בתוצר הישראלי :התפוקה שלהן עמדה בשנת  2015על
כ 152,558-מיליוני ש"ח ,אשר מהווים כ 11.24%-מסך התפוקה במשק הישראלי .הערך המוסף הגולמי
שלהן היווה בשנת  2015כ 11.82%-מסך הערכים המוספים הגולמיים בישראל.
בבחינת פילוח החברות בבעלות זרה בישראל עולה שמרביתן משתייכות לענפי המידע והתקשורת
(כ 24.6%-מהחברות); ענפי השירותים המקצועיים ,המדעיים והטכניים (כ ;)19.7%-ענפי המסחר (כ;)%15.4-
וענפי התעשייה ,הכרייה והחציבה (כ .)10.5%-פ דיון ענפי שירותי המידע והתקשורת ,אליהם משתייכות
הרבה מן החברות הזרות ,עמד על כ 35.0-מיליארדי ש"ח בשנת  ,2015המהווים כ 14.9%-מסך הפדיון של
החברות בשליטה זרה בשנה זו.
חלקן של החברות בבעלות זרה בכוח העבודה אינו גבוה כחלקן בתוצר .בין השנים  2008ל-
 2015חלקם מסך המשרות במשק הישראלי נע בטווח שבין  5.6%לבין  .6.5%ענפי התעשייה מהווים מקור
לכ 27.8%-מסך המשרות בחברות בשליטה זרה בישראל .נכון לשנת  ,2015כ 40.2%-מהמשרות התפוסות
בחברות בשליטה זרה בענפי התעשייה הינן משרות בענף ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי אשר
הינו ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית עילית.
התוצר לעובד בחברות בבעלות זרה גבוה פי שניים לערך מהתוצר לעובד הממוצע במשק
הישראלי .פריון העובדים בחברות בבעלות זרה גבוהה מהפריון הענפי הממוצע בכל אחד מהענפים .באופן
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כמע ט גורף ,התמורה למשרות בחברות בשליטה זרה גבוהה באופן משמעותי מהממוצע במגזר העסקי
בישראל – וגבוהה במיוחד בחברות הזרות הקטנות .רמות גבוהות במיוחד של תמורה ממוצעת למשרה
בקרב החברות הזרות נצפו בענפי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח ,ובענפי המידע והתקשורת.
פעילות סחר החוץ של חברות ה IN-מהווה שיעור משמעותי מכלל סחר החוץ הישראלי .עיקר
היצוא מיועד לחברות האם של החברות בבעלות זרה שבישראל .שיעור היצוא של החברות הזרות מסך
היצוא של המשק הישראלי היווה כ 26%-בשנת .2015
שיעור המימון הזר בהוצאות המו"פ בישראל הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה ,OECD -ובסך
הכל עמד על כ 54%-מסך ההוצאה בשנת  .2014בין השנים  2015 – 2005חל גידול משמעותי בהיקף
ההוצאה למו"פ של מרכזי המו"פ ,בשיעור ממוצע של למעלה מ %8-בשנה .סך הוצאות המו"פ של מרכזי
המו"פ של החברות הזרות בשנת  2016הסתכמו לכ 24.1-מיליארדי ש"ח המהווים כ 46%-מהוצאות המו"פ
העסקי בישראל.

 .3סקירת ספרות :מדידת השפעת ה FDI -על הכלכלה המקומית
 3.1תמצית התיאוריה הכלכלית
תיאוריות ה FDI-פותחו מנקודת המבט הכלכליות המסורתיות הנוגעות לכשלי שוק ,באמצעות
התמודדות עם הנחות הבסיס בתיאוריה הכלכלית הניאו-קלאסית ,אשר אינן מתקיימות במציאות ,קרי
שהשווקים הם משוכללים וגורמי הייצור אינם ניידים בין השווקים.
הנחות הבסיס בתיאוריה הכלכלית של המסחר היא שהשווקים הם משוכללים ופתוחים ,קיים שווי
משקל בעלויות הייצור ובמחירי הסחורות ,ושגורמי הייצור אינם ניידים ( .)Immobileההנחות הן שאין עלויות
שינוע ,עלויות מידע וחסמי כניסה תחרותיים ,כמו גם לשווקים השונים יש העדפות זהות והתשואה ליצרנים
היא קבועה ( 60,)Constant return to scaleולאור כך אין תמריץ לשחקים השונים לנייד משאבים בין מדינות.
קרי ,המשאבים הנדרשים זמינים לכול וניידים בתוך המדינה ,ומכאן שהייצור על-ידי גורם זר במדינה
המקומית אינו כלול בתיאורית הסחר הבינלאומי.
התיאוריה הכלכלית של ה FDI-מניחה הנחות שונות :השווקים אינם משוכללים ( Imperfect
 ,) marketsהמחירים אינם שווים ושניתן לנייד משאבים בין מדינות .מכיוון שהמחירים שונים בין מדינות

 60ראו למשל )1980( Rugman :ו.)2013( Cho & Moon -
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
פירמות רב -לאומיות נכנסות לשווקים (מדינות) חדשים כדי לממש את היתרון התחרותי שלהם במדינות
זרות .בתוך כך הפירמות הרב-לאומיות מעבירות למדינה הזרה נכסים בלתי-מתכלים כגון ידע ,טכנולוגיה,
הון ( )Capitalוייזום של פעילויות חדשות ,ובכך הפירמות הרב-לאומיות מייצרות ערך לעצמן באמצעות
הפחתת עלויות הייצור שלהן או באמצעות הגדלת הערך ליחידה המיוצרת.
,)1976( Hymer
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הנחשב לאבי מחקרי ה ,FDI-מספק תובנות חשובות לכך שפירמות מחפשות

לגדול ,כדי שיוכלו לנצל את נכסיהן שיכולים להיות משמעותיים יותר בשווקים זרים ולהפוך למונופול בשל
כשלי שוק .מחקריו של  )1975( Williamsonהתבססו על תיאוריית עלויות עסקה ,היינו אם פירמה מבצעת
עסקים מרחוק במדינות זרות עלויות העסקה עשויות להיות ניכרות ,ולכן לעיתים הפירמות צריכות להיכנס
בעצמן לשווקים הללו כדי לייעל את עלויות העסקה ,קרי להשקיע ישירות.
 ,)2000 ;1993 ;1980( Dunningאשר ביסס את תיאוריות ה ,FDI-מכליל הן את ההיבט הכלכלי הנוגע
לכשלי שוק והן את ההיבטים העסקיים של יצירת ערך ,הנוגעים להשקעות זרות ישירות .הגם שDunning -
מסביר שהמטרה העיקרית בהשקעות זרות ישירות היא לנצל את הנכסים של הפירמות באופן מיטבי
(ומונופוליסטי) בשווקים הזרים ,הוא גם מתאר שה FDI-הן למעשה דרכה של הפירמה להפנים ()Internalize
את השוק הזר (בניגוד לניהול עסקים שם מרחוק) ,ובכך להגדיל את כוחה ,וכן הוא יוצר בסיס המתאר כיצד
פירמות מתנהלות בעסקאות בשווקים זרים.
 )1981 ,1977( Dunningמציג את הפרדיגמה האקלקטית ( )The Eclectic Paradigmהמשלבת נקודות
מבט שונות של סיבות ולדרכים שבהן פירמות מבצעות פעולות בחו"ל ,ולפיה השקעות בינלאומיות דורשות
שלושה תנאי קדם:
(א)  – Ownership Advantageלפירמה המשקיעה בחו"ל אמור להיות נכס ייחודיי היכול להשיג רנטה
כאמצעי להתגבר על הנחיתות היחסית בעלויות שיש לפירמה הבינלאומית הנכנסת לשוק מול
המתחרים המקומיים;
(ב)  – Location Advantageאמור להיות יתרון בייצור במדינת היעד;
(ג)  – Internalization Advantageאמורה להיות הצדקה לפירמה הבינלאומית להיכנס בעצמה לשוק הזר,
אחרת ניתן היה לבצע זאת באמצעות עסקאות שוק רגילות (כגון מתן רישיון או זיכיון של המותג או

 61ראו.)1976( Hymer :
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
הטכנולוגיה לגורם מקומי).
כפי ש)1993( Dunning -
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מציג ,המניעים של פירמות רב-לאומיות בביצוע השקעות זרות ישירות

נובעים ,מארבעה מקורות עיקריים:
(א) חיפוש משאבים (;)Resource-seeking
(ב) חיפוש שווקים חדשים (;)Market-seeking
(ג) חיפוש יעילות (;)Efficiency-seeking
(ד) חיפוש אחר נכסים אסטרטגיים ( .)Strategic asset-seeking
השקעה ישירה בשווקים גורמת ל"הפנמת שווקים" ( )Internalization of foreign marketבהחלטות
הפירמה .כאשר הערך מיתרונות מההפנמה עולה על עלויות העסקה (הכוללות גם סיכונים מקומיים,
לרבות פוליטיים וגאופוליטיים) ,אזי הפירמות תבחרנה להיכנס ישירות לשווקים מאשר לבצע עסקאות עם
שווקים אלו מ"בחוץ".

3.2
3.2.1

מאמרים אמפיריים מהעולם אשר בחנו את השפעת הFDI -
מבוא :השפעות ה FDI -על הכלכלה המקומית
השפעת החברות הזרות באה לידי ביטוי במגוון אופנים ,בניהם השפעות ישירות על פעילות סחר

החוץ ,ההכנסות ממסים ,ופריון העובדים המועסקים בחברות אלו כפי שהראינו בפרק הסטטיסטיקה
התיאורית .כמו כן ,השפעות חיצוניות כמו זליגת ידע לחברות מתחרות ,טכנולוגיות ייצור ,שיטות ניהול ועוד.
בפרקים הבאים נעשה שימוש במודלים אקונומטריים כדי לבחון את ההשפעות החיצוניות הללו על המשק
הישראלי .בפרק זה נציג את הספרות האקדמית הבוחנת את השפעתן של ההשקעות הזרות על מדינת
היעד.
הקצאת ההון הבינלאומי משפיעה על ההיבטים החברתיים ,הפוליטיים והכלכליים של המדינות
השותפות למסחר .הספרות הכלכלית חקרה רבות את השפעות ה ,FDI -הן תיאורטית והן אמפירית ,על
המדינות המשתתפות בהשקעות אלו ,בפרט על ההשפעה של ה FDI -על מדינת היעד ,קרי על המדינה
שבה משקיעים.

 )1993( Dunning 62מציג למעשה תשעה תמריצים ואולם ,הספרות האקדמית מתמקדת בארבעה שהוזכרו.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
עד אמצע שנות ה '90-ה FDI-לא נחשבו כבעלות השפעה חיובית על מדינת היעד .במהלך השנים
שלפני שנות ה '90-השקעות זרות ישירות בוצעו בדרך כלל על-ידי פירמות רב-לאומיות ממדינות מפותחות
והן נחשבו כעוד דרך להתר חבות ושליטה "קפיטליסטית" ,ואולם נקודת מבט זו השתנתה מאז לאור שינויים
אידאולוגיים.
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מאמצע שנות ה '90-לערך ואילך קובעי המדיניות במדינות רבות חותרים למשוך השקעות זרות
ישירות  ,מתוך מטרה שהשקעות אלו יביאו עמן יתרונות ,כך שלא רק שההשקעות הספציפיות שהפירמות
הבינלאומיות מבצעות תתפתחנה ,אלא גם שהתעשייה המקומית ככלל תתפתח בתקווה לזליגת
( )Spilloverהיתרונות ליתר המתחרים וליתר הכלכלה המקומית.
עיקר הדיון בספרות הכלכלית ביחס לזליגות ( )Spilloversחיוביות כתוצאה מהשקעות ה ,FDI-מתרכז
בהעברתם של טכנולוגיות חדשות ,ידע ,כ ישורי שיווק וניהול חדשים ,שיטות ייצור וכל ידע נוסף וחדש הקשור
למוצרים ולשירותים .מנקודת מבט מדינת היעד ,להשקעות זרות ישירות יכולות להיות השפעות במספר
רמות במקביל:
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השפעה ספציפית ישירה על הפירמה או הנכס שבו השקעת ה.FDI-



זליגה אופקית ( – )Horizontal spilloverהשפעה על יתר הפירמות (המתחרות) באותו הענף.



זליגה אנכית ( – )Vertical spilloverהשפעה אנכית על הגורמים השונים בשרשרת הערך הן במעלה
שרשרת הערך – ( Upstreamכגון ספקים) והן במורדו ( Downstreamכגון לקוחות).
זליגת ה FDI-ליתר הגורמים בכלכלה יכולה להיות במספר ערוצים .למשל פירמות מתחרות

מקומיות יכולות ללמוד ולחקות תהליכים חדשים מהפירמה הבינלאומית שמבצעת את השקעת ה;FDI-
הפירמות יכולות ללמוד מתצפית על שיטות השיווק החדשות; הן יכולות לקבל גישה למומחים חדשים
שמגיעים לשוק המקומי; ה FDI-על-ידי פירמות זרות יכולות לשמש כזרז לספקים מקומיים לשפר את
מוצריהם ושירותיהם באמצעות דרישה לסטנדרטים גבוהים יותר – ומשכך יתר המתחרים ירווחו גם כן,
ועוד .נהוג לחלק את זליגת ההשפעה על הפרודוקטיביות ,בעיקר האופקית ,דרך שלושה ערוצים עיקריים:
)1
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אפקט התחרות ( – )Competition effectהגעת הפירמה הזרה יכולה לשנות את מחיר שיווי

 63ראו.)2016( Moon :
 64ראו.)2014( Gorodnichenko et al. :
 65ראו.)2004( Holger & Greenaway :
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
המשקל המקומי; לגרום להתייעלות המתחרים המקומיים ולזרז אימוץ טכנולוגיות חדשות מהר
יותר.
)2

אפקט החקיינות ( – )Imitation effectהפירמות המקומיות המתחרות יכולות ללמוד מהפירמה
הזרה תוך אימוץ פרקטיות יצור ,ניהול ,שיווק והפצה חדשות – שהן יותר יעילות מהפרקטיות
הקיימות.

)3

רכישת כישורים/אפקט תחלופת עובדים ( – )Labor turnover effectהפירמות הזרות משקיעות
בעובדיהן ומקנות להם ידע חדש ( .) Trainingעובדים אלו יכולים לעבור למתחרים המקומיים ובכך
להשתמש בידע הנרכש .תהליך זה יגדיל את הפרודוקטיביות של הפירמות.
בספרות המקצועית ,השפעות חיצוניות ( )Externalitiesוזליגות ( )Spilloversנחשבים כביטויים

נרדפים ,אולם עבור " ,)2012( Narula & Driffieldזליגה" בהקשר זה מרמזת על תהליך למידה על-ידי
הפירמות בכלכלה המקומית מהידע שמביאות פירמות רב-לאומיות בהשקעת  .FDIלפיכך כל הזליגות הן
השפעות חיצוניות אך לא כל ההשפעות החיצוניות הן זליגות.
כאשר הזליגות נוגעות למתחרים המקומיים בענף ,אזי זו זליגה אופקית (.)Horizontal spillovers
לעומת זאת ,כאשר הזליגות נוגעות לגורמים במעלה או במורד שרשרת הערך ,כגון ספקים ולקוחות,
הזליגות נקראות זליגות אנכיות אחוריות וקדמיות ( )Backward and forward vertical spilloversבהתאמה.
בעוד שהזליגות הינן השפעות שהפירמה הרב-לאומית אינה מתכוונת שיקרו ,לעיתים ישנן גם
השפעות מכוונות ,אותן ניתן לחלק לשניים:
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קשר אחורי ( - )Backward Linkagesאינטראקציה בין ספקים מקומיים של תשומות וחומרי גלם
בתהליך (ביניים) לבין לקוחותיהם הבינלאומיים;



קשר קדמי ( - )Forward Linkagesאינטראקציה בין ספקים זרים של תשומות וחומרי גלם בתהליך
(ביניים) לבין לקוחותיהם המקומיים.
הקשרים עשויים לכלול שיתוף ידע וכישורים במודע ובהסכמה מצד הפירמה הרב-לאומית כדי,

למשל ,לשפר תהליכים אצל ספקים מקומיים אשר יספקו לפירמה הרב-לאומית תשומות בסטנדרט גבוה
או בזמינות מסוימת; או שיתוף משאבים טכנולוגיים ופיננסיים עם ספקים כדי לשפר תהליכים חיצוניים

 66הגדרות אלו מובאות למשל ב.)2004( Smarzynska Javorcik -
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
לפירמה הרב-לאומית ,אשר יעזרו לה עצמה ,ומכאן התמריץ שלה ביצירת קשרים אלו .מכאן שקשרים אלו
גם נקראים  Knowledge transferאו .Technological transfer
ההבדל בין זליגות ( )Spilloversלבין קשרים ( )Linkageנעוץ ,כאמור ,בשאלה האם הייתה לפירמה
הרב-לאומית כוונה לגרום להשפעה כאמור .אבחנה זו בין זליגה ) (Spilloverלקשר ( )Linkageבדרך כלל
אינה נעשית בספרות ,והיא מובאת על-ידי  )1958( Hirschmanו ,)1978,1980( Lall -אך היא חשובה לצרכי
קביעת מדיניות (ומתן סובסידיות לעידוד השקעות זרות) .לצרכים אילוסטרטיביים בלבד להלן טבלה
המסכמת את הרמות השונות של ההשפעה בחתכים שונים:

טבלה  – 3סוגי השפעת השקעת  FDIעל-ידי פירמה רב-לאומית על הכלכלה המקומית
האם ההשפעה של הפירמה הרב-לאומית היא
מתוכננת/מכוונת?
חתך התבוננות
Intra-Sectoral
(בתוך הענף/מקטע)
Inter-Sectoral
(בין ענפים/מקטעים)

הגורם המושפע
בכלכלה המקומית
המתחרים המקומיים
בענף שבו פועלת
הפירמה הרב-לאומית
שרשרת הערך
המקומית של הפירמה
הרב-לאומית
ענפים מקומיים אחרים

לא

כן

Horizontal spillovers

Backward and forward
vertical spillovers

Backward and forward linkage:

Knowledge transfer

Technological transfer

עלולות להיות גם השלכות שליליות ל FDI-על הכלכלה המקומית .למשל ,כניסת פירמה רב-לאומית
עשויה לתפוס נתחי שוק על חשבונן של הפירמות המקומיות ,וכך להגדיל את העלות הממוצעת שלהן
ליחידה תפוקה .הפירמה הרב-לאומית עשויה לגייס את מיטב ההון האנושי מהכלכלה המקומית ,תוך
פגיעה ביתר הפירמות וביעילות שלהן .ישנה גם שאלה האם ה FDI-דוחקות השקעות מקומיות או מעודדות
אותן.
3.2.2

השפעת ה FDI-על השוק המקומי
קיימת ספרות כלכלית ענפה שחוקרת את השפעת ה FDI-ברמה הבין-מדינתית ()Cross-Country

הן מצד המדינה המשקיעה (שממנה מגיעה הישות המשקיעה) ,והן מצד מדינת היעד (המדינה שבה
הפירמה משקיעה) .ישנם מחקרים הבודקים את השפעת ה FDI-על בסיס מספר סוגים של נתונים:
(א) מקרי מבחן לגבי השפעת ה FDI-על פרויקטים ספציפיים – אך הגם שהם כוללים מידע ספציפי רב,
קשה להשליך מהם מן הפרט אל הכלל;

 -עמוד  59מתוך - 120

בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
(ב) מחקרי  FDIברמת הענף הספציפי – המראים לרוב מתאם חיובי בין הנוכחות המקומית של חברות
זרות לבין תוספת הערך הממוצעת לעובד ,ואולם ככלל ,במחקרים אלו קשה להצביע על סיבתיות,
שכן ייתכן ופירמות רב-לאומיות משקיעות מראש בתעשיות עם פרודוקטיביות גבוהה;
(ג) מחקרים ברמת הפירמות השונות לתקופות שונות ( – )Panel Dataהבוחנים את המתאם של הפריון
של הפירמות המקומיות עם ההימצאות של פירמה רב-לאומית בתעשייה שלהן.
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הספרות הקיימת מנסה לענות על מספר שאלות עיקריות באשר להשפעת ההשקעות הזרות .סוג
אחד של מחקרים בוחן את השפעת החברות הזרות מנקודת מבט מאקרו-כלכלית ,לרבות בחינת השפעת
החברות הזרות על הצמיחה ,והדחיקה החוצה של פעילות החברות המקומיות בעקבות כניסת חברות
זרות .סוג נוסף בוחן את השפעת החברות הזרות על החברות האחרות באותו ענף כלכלי ,לרבות השבחה
של עובדים וזליגה של ידע .סוג אחר של מחקרים בוחן את השפעת החברות הזרות על גורמים אחרים
בשרשרת הערך – הספקים והלקוחות של החברות הזרות בכלכלה המקומית .כמו כן ,קיימת ספרות
הבוחנת את קשרי הגומלין שבין המשקיעים הזרים לבין הממשלה במדינת היעד לרבות השפעה על
ההכנסות ממסים והשפעת המדיניות הממשלתית על היקף ההשקעות הזרות וסוגן.
3.2.3

האפקט של  FDIעל מדינות היעד מנקודת מבט מאקרו-כלכלית
בתיאוריה הכלכלית מקובל כי רמת התוצר של הכלכלה תלויה ,בין היתר ,במלאי ההון שלה ,ולפיכך

הצמיחה הכלכלית תלויה בשינויים במלאי זה .להבדיל ממודלים ניאו-קלאסיים,
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שבהם אין אבחנה בין

השקעות מקומיות להשקעות מבחוץ ,כיוון ששתיהן תורמות באופן דומה לצבירת הון ( Capital
 )Accumulationולפיכך לצמיחת הכלכלה ,במודלים אנדוגניים מבחינים בין מקורות ההשקעה (מקומיות או
חיצוניות) הנוגעים להיבטים טכנולוגיים .נהוג להניח כי השקעות חיצוניות מביאות עמן לכלכלה הזרה
טכנולוגיות יעילות יותר ,ולכן ההשפעה של השקעות זרות צפויה להיות גבוהה יותר מהשקעות מקומיות.
השקעות זרות ישירות הן לא בהכרח יצירת הון פר-סה .המימון שמביאות איתן הפירמות
הבינלאומיות יכול ליצור נכסים חדשים או לרכוש נכסים קיימים .עם זאת ,אין ערובה לכך שהשקעות זרות
ישירות מביאות איתן השפעות חיוביות בנטו ,כיוון שהשקעות אלו יכולות לדחוק ( )Crowd-outהשקעות
מקומיות ,שאלמלא כניסתן של פירמות רב-לאומיות היו מבוצעות על-ידי גורמים מקומיים ,ולכן השפעתן
עלולה להיות שלילית נטו .מאידך ,השקעות זרות ישירות יכולות ליצור שווקים מקומיים חדשים ורווחים

 67ראו.)2004( Smarzynska Javorcik :
 68מודלי צמיחה אקסוגניים ,כמו למשל המודל של .)1956( Slow
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אשר ימשכו אליהם משקיעים מקומיים גם כן (.)Crowd-in
מחקרי  FDIברמת המאקרו בין מדינות ( ,)Cross-Countryמראים ממצאים מעורבים לגבי השפעת
השקעות זרות ישירות על הכלכלות המקומיות .מחקרים אלו מראים שלא בכל מצב יש ל FDI-השפעה
משמעותית ,זולת אם הן מתרחשות יחד עם התקיימות תנאים בסיסיים בכלכלה המקומית.
בהיבט של הקשר בין השקעות זרות ישירות ( )Inward investmentsוצמיחה כלכלית בדרך כלל נראה
שהמחקרים מראים על קשר חיובי בין השקעות אלו לצמיחה ,במיוחד עבור כלכלות מתפתחות .אחד
המחקרים המצוטטים ביותר של השפעות ה FDI-הוא של  )1998( Borensztein et al.שבו בודקים החוקרים
את ההשפעה של זרם ההשקעות ( )Flowsממדינות מפותחות ל 69 -מדינות מתפתחות בין השנים - 1971
 .2000ממצאי המחקר מראים כי ל FDI-יש תרומה גבוהה יותר לצמיחה במדינת היעד מאשר השקעות
מקומיות שנעשות במדינת היעד ,מכיוון שבאמצעות ה FDI-מועברים ידע וטכנולוגיות חדשות .אולם הם
מוצאים כי אפקט חיובי זה מתקיים רק כאשר במדינת היעד יש כמות מינימלית של הון אנושי איכותי
(הנמדד ברמת ההשכלה) והיכולת לספוג ולאמץ את הטכנולוגיות החדשות (.)Absorptive Capacity
ממצאיהם מקבלים אשרור גם במחקרם של .)2009( Wang & Wong
מאידך )2003( Mencinger ,מוצא דווקא קשר שלילי בין השקעות זרות ישירות לבין צמיחה התמ"ג
עבור כלכלות במעבר ( )Transition Economiesבין השנים .2001 - 1994
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)2010( Azman-Saini et al.

מראים ,באמצעות בדיקת נתונים בין-מדינתיים מ 91 -מדינות עבור נתונים מהשנים ,2005 - 1975
שההשפעות החיוביות של השקעות זרות ישירות נותנות את אותותיהן על הכלכלה המקומית רק לאחר
שהשווקים הפיננסיים ברמה המקומית עוברים סף פיתוח מינימלי .ממצאי האחרונים תומכים בממצאים
הדומים של .(2004( Alfaro
 )2005( Carkovic & Levineביקורתיים לגבי הממצאים המראים קשר חיובי בין השקעות זרות ישירות
( )Inwardוהצמיחה של מדינת היעד ,לאור אי-בקרה מספקת ( )Inadequate controlלגבי ההטיות הנוגעות
למאפיינים הספציפיים של מדינות המדגם במחקרים אלו .לאחר בקרת מאפיינים אלו על  72מדינות בין
השנים  1995 - 1960הם אינם מוצאים קשר חזק ומשמעותי של השקעות זרות ישירות על הצמיחה ,ואף
הם אינם מוצאים שהשפעת ה FDI-על התמ"ג תלויה במלאי הון אנושי איכותי ,רמת ההכנסה לנפש או
הפיתוח הפיננסי של המדינה .ואולם ביקורת אפשרית על מחקרם היא שגם המדגם שהחוקרים השתמשו
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כלכלות העוברות מכלכלה מתוכננת לכלכלות שוק ()Market economy
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בו כוללים יחד מדינות מפותחות ומתפתחות.
 )2005( Agosin & Machadoבדקו באיזו מידה השקעות זרות ישירות גורמים לדחיקה ()Crowd out
או "כניסה" ( )Crowd inשל השקעות מקומיות באמצעות נתונים מהשנים  2000 - 1971עבור  12מדינות
באפריקה אסיה ואמריקה הלטינית .הם מוצאים כי בכל היבשות המתפתחות שנבדקו ,ה ,FDI-במקרה
הטוב לא השפיעו על ההשקעות המקומיות ,ובמהלך חלק מהתקופות ה FDI-למעשה גרמו לדחיקת
השקעות מקומיות ( ,)Crowding outבפרט באמריקה הלטינית .מסקנתם היא שה FDI-אינן נושאות
יתרונות עבור הכלכלה המקומית בכל מצב ,ויש לשים דגש על מדיניות כלכלית יעילה כלפי השקעות אלו.
 )2009( Meyer & Sinnaiביצעו מטא-אנליזה המבוססת על כ 66-מחקרים אמפיריים שבחנו
השקעות זרות ישירות .הקשר שבין יתרונות הזליגה לבין רמת הפיתוח של הכלכלה תואר בצורת האות .U
מדינות מתפתחות מתאפיינות ברמת תחרותיות נמוכה (אין תחרות) ולכן לא מתקיימת דחיקה החוצה של
חברות מקומיות וההשפעה הכוללת על הכלכלה המקומית היא חיובית .כמו כן ,במדינות מפותחות בהן
רמת התחרותיות גבוהה ,ההשקעות הזרות הנכנסות מפרות את הפעילות הכלכלית ומייצרות השפעה
חיובית על הכלכלה .מאידך ,מדינות בשלבי ביניים מתאפיינות ברמה נמוכה יחסית של תחרות ,וכניסה של
חברות זרות ,בפרט כאשר שוק היעד הוא השוק המקומי ,למעשה דוחקת החוצה את פעילות החברות
המקומיות .בבחינת סוג ההשקעות ,כאשר ההשקעה הזרה מכוונת ליעילות בייצור ולפעילות ייצוא ,לא
ניכרת השפעה שלילית על פעילות החברות המקומיות ,בעוד שהשקעות זרות המכוונות להרחבת בסיס
הלקוחות דוחקות החוצה באופן ישיר את החברות המקומיות.
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לסיכום ,ברמת המאקרו ,הממצאים נוטים לאשרר את הסברה כי קיים קשר חיובי בין השקעות זרות
ישירות במדינת היעד לבין צמיחה התמ"ג במדינת היעד (ייתכן שהקשר פועל בשני הכיוונים – כך שגם
מדינות צומחות מושכות יותר השקעות זרות ישירות) ,ואולם קשר זה בעיקר עבור מדינות ברמות הנמוכות
ביותר של ההתפתחות וברמות הגבוהות ביותר ,ולא בטווחי הביניים.
מדינת ישראל הינה מדינה מפותחת ובעלת הון אנושי איכותי ,וכן השווקים הפיננסיים בישראל
מפותחים .יחד עם זאת ,ניתן לומר שישנם ענפים כלכליים אשר אינם מפותחים דיים .התנאים המצטברים
הללו עשויים להוות בסיס לקליטת ידע וטכנולוגיות באמצעות השקעות זרות ישירות באם ינותבו אל
המקומות הנכונים.

.(2009) Meyer, Klaus, & Evis Sinnai. 70
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3.2.4

בדיקת הזליגות האנכיות והאופקיות
ברמת המיקרו שבתוך הענף ,הנוכחות של פירמה רב-לאומית עלולה להשפיע על יתר הפירמות

בענף בכלכלה המקומית .השפעה זו נחשבת להשפעה חיצונית שהשקעות זרות ישירות גורמות ,וזאת
מעבר להשפעות הישירות הנצפות – כגון קיטון בשיעור האבטלה ויצירת הכנסות נוספות .על ההשפעות
החיצוניות (לחיובי או לשלילי) ,שהן לא נצפות באופן ישיר ,ניתן למנות למשל העברת ידע ניהולי וטכניקות
ייצור בין פירמות בתעשייה מקומית.
במחקרים האמפיריים הזליגות נבדקות בצורה עקיפה .כדי לזהות את אפקט הזליגה ,הספרות
המחקרית בדרך כלל עושה שימוש במשתנה הנוכחות של הפירמה הזרה בענף ,כמשתנה מסביר נוסף
המסביר את התפוקה הכוללת  )Total Factor Productivity( TFP -במסגרת פונקציית ייצור כלשהי.
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בבדיקת זליגות אופקיות ,החוקרים בדרך כלל אומדים משוואה שבה הפריון של הפירמות המקומיות
בענף מסוים,
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תלוי בהימצאות פירמה זרה בענף זה ,תוך בקרה על פקטורים נצפים אחרים.
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בבדיקת

זליגות אנכיות נמדדת הנוכחות של הפירמה הרב-לאומית במקטע הרלוונטי בשרשרת הערך על-פי שיעור
המכירות לפירמה הרב-לאומית או ממנה (או לחברות הבנות שלה או מהן) מסך המקטע .מחקרים אחרים
מודדים את שיעורי הבעלות (מסך ההון העצמי) של הפירמה הרב-לאומית במקטע הרלוונטי או לפי מספר
המועסקים.
לשם הערכת הזליגות האנכיות נדרשים נתונים הנוגעים ליחסי התשומות-תפוקות של שרשרת
הערך ,ואולם עקב מגבלות בנתונים ,נהוג להשתמש במטריצת של תשומה ( )Inputותפוקה ( )outputאו
( Input-Output tablesאו בקיצור טבלאות  )I-Oשל שנה בודדת לכל התקופה הנמדדת .באמצעות טבלאות
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ראו.)2016( Lenaerts & Merlevede :
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חלק מהמחקרים עושים שימוש בנתון פריון העבודה ,המחושב בדרך כלל במכירות (ערך כספי) לעובד או מספר
מוצרים (ביחידות) לעובד .מחקרים עדכניים יותר משתמשים בפריון הכולל ( ,)TFPהדורש נתונים לגבי ההון המושקע
( )Capital employedעל-ידי הפירמות ,אולם אלו קשים להשגה .בדרך כלל האמידה מבוססת על פונקציית ייצור
מסוג  .Cobb-Douglasבנושאים הללו ראו )2004( Smarzynska Javorcik :וכן .)2012( Driffield & Jindra
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 )2004( Smarzynska Javorcikמציינת שהסטנדרט ושפרקטית ,אומדים את הזליגה האופקית באמצעות סכום
הכפלות שיעור ההשתתפות (הבעלות) של הפירמה הזרה ,בפירמה המקומית המייצרת  iבשנה  ,tבתפוקה של
פירמה  iבשנה  tבתעשיית  ,jואת הסכום מחלקים בסכום סך התפוקה של כל התעשיות ,קרי הזליגות האופקיות
( )Intra-industryנמדדים באמצעות:
𝑡𝑖𝑌 × 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎∑𝑖∈𝑗 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑆ℎ
= 𝑡𝑗𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑧𝑖𝑟𝑜𝐻
𝑡𝑖𝑌 𝑗∈𝑖∑
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אלו מחלצים את המקדמים ( )Coefficientsעבור זליגות אחוריות ( )Backwardוקדמיות (.)Forward
3.2.5

74

ממצאים אמפיריים עבור זליגות אופקיות של השקעות זרות ישירות בכלכלה המקומית
בתחילה ,הספרות המחקרית בדקה את השפעות הזליגות האופקיות של ה .FDI-ככלל ,הממצאים

האמפיריים לגבי זליגות ה FDI-אינם חד -משמעיים (אופקיות ואנכיות) .בפרט עבור ההשפעה של זליגות
אופקיות במדינות מתפתחות – בהן הממצאים הם מעורבים ונוטים כלפי אפקט זליגה אופקי שלילי או חוסר
אפקט .מאידך במדינות מפותחות ,הגם שהממצאים מעורבים ,הנטייה היא לאפקט חיובי.

75

בבחינת השפעת הזליגה האופקית על הפריון של המתחרים בענף )1974( Caves ,מצא קשר חיובי
בין שיעור הפירמה הזרה מסך השוק המקומי לפריון גבוה יותר של המתחרים המקומיים של חברות
יצרניות באוסטרליה )2009( Keller & Yeaple 76.מוצאים כי השקעות זרות ישירות מביאות לתועלות ניכרות
בפריון עבור הפירמות המקומיות בארה"ב .הם בודקים את זליגת הטכנולוגיה לחברות יצרניות בארה"ב בין
השנים  ,1996 - 1987וממציאיהם מראים שהשקעות זרות ישירות הביאו לגידול של  14%בפריון
( )Productivityשל הפירמות המקומיות בשנים אלו .השפעות הזליגה האופקית הן משמעותיות במיוחד
עבור תעשיות היי-טק ,אך הן כמעט ונעדרות עבור תעשיות מסורתיות .פירמות קטנות עם פריון נמוך נהנות
יותר מ FDI-מאשר פירמות גדולות עם פריון גבוה יותר.
מחקרים אחרים שבחנו את הקשר שבין התפוקה הכוללת –  77,)Total Factor Productivity( TFPלבין
נתח השוק של הפירמה הזרה בשוק המקומי מכלל התעשייה המקומית הספציפית ,מצאו קשר חיובי

74

שיטת טבלאות  I-Oהיא השיטה הסטנדרטית לבדיקת זליגות אנכיות .כך  )2004( Smarzynska Javorcikמשתמשת
במקדמים המחולצים מטבלאות  I-Oעבור בדיקת זליגות אנכיות תוך המרת הזליגות האופקיות לאנכיות באמצעות
מקדמים אלו )2011( Barrios et al. .עושים גם הם שימוש בשיטה זו לשם בדיקת קשר אחורי (,)Backward linkage
אך הם מאתגרים את הפרמטרים הנדרשים לבניית טבלאות אלו (במקום נתונים ממדינת היעד של הפירמה הזרה,
הם מראים את בדיקת הקשר תוך שימוש בנתונים ממדינת המקור של הפירמה הזרה)Lenaerts & Merlevede .
( )2016משתמשים גם כן בטבלאות  ,I-Oאך להבדיל ממחקרים אחרים ,מפרידים במקרים השונים בין טבלאות
מקובצות ( )Industry Aggregated IO Tablesעבור זליגות אופקיות ,ובין טבלאות מפורטות יותר עבור בדיקת זליגות
אנכיות.

 75ראו.)2013( Fons-Rosen et al. :
76

 Cavesהציע במאמרו לאמוד את אפקט הזליגה האופקית כשיעור מהתפוקה הנוצרת על-ידי הפירמה הזרה בענף
המקומי – מדד מקובל ברמה האופקית (על גרסאותיו) על רבים מהמחקרים עד היום.

 77ראו:
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3091
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1698
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
ומובהק בבריטניה בין השנים  78.)2007( Haskel et al. 1992 - 1973בדומה לכך ,על בסיס נתונים מרומניה
בין השנים  ,2001 - 1995גם  ,)2009( Altomonte & Penningsמוצאים שההשקעה הזרה הראשונה
בתעשייה ספציפית באזור מסוים מגדילה את הפריון הכולל ( )TFPשל הפירמות המקומיות בכ ,3.5% -ואולם
האפקט נחלש לאחר כניסת מתחרים זרים חדשים (השקעות זרות נוספות) בתעשייה הספציפית ,עד
שלאחר  12פירמות זרות שנכנסות ,האפקט הופך להיות שלילי.
קיימים מחקרים מעטים יחסית שניסו למדוד את אפקט תחלופת העובדים (רכישת כישורים)
מהזליגה האופקית ,ביניהם ניתן למנות את  ,)2005( Gorg & Stroblאשר מצאו כי נראה שישנה השפעה
חיובית על הפריון של פירמות יצרניות מקומיות במדינת גאנה ,אם לבעלים של הפירמות הללו היה ניסיון
קודם בעבודה עם פירמות רב-לאומיות )2013( Poole .מוצאת שהעובדים בפירמות מקומיות בברזיל הם
בעלי שכר גבוה יותר כאשר קיימים יותר עובדים באותן הפירמות שעבדו בפירמות רב-לאומיות זרות .קרי
קיימת זליגת שכר חיובית לאור כניסת פירמות זרות לענף.
מחקרים נוספים הבודקים את השפעת הזליגה האופקית על הפירמות המקומיות מוצאים אפקט
שלילי ,מעורב או חיובי מזערי .כך במקרים של וונצואלה – שם נמצאה השפעה קטנה; 79בולגריה ורומניה –
שם נמצא כי בממוצע ישנה זליגה אופקית שלילית על החברות המקומיות לאור ה 80;FDI -ובפולין – שם לא
נמצא אפקט לזליגה אופקית 82)1993( Haddad & Harrison 81.מראים כי לא נמצא באופן מובהק שפירמות
זרות האיצו את גידול הפריון עבור החברות המקומיות במהלך המחצית השנייה של שנות ה '80-עבור
חברות תעשייתיות במרוקו .גם  )2014( Gorodnichenko et al.מדווחים כי זליגות אופקיות ()Horizontal

 78הם בודקים במחקר נתוני פאנל ברמת הפירמה של חברות יצרניות בבריטניה בין השנים  1992 - 1973את ההשפעות
של הזליגה האופקית של השקעות זרות ישירות .ממצאיהם מראים כי גידול של  10נקודות האחוז בנוכחות של
פירמות זרות בבריטניה מגדילה את התפוקה הכוללת של התעשייה הספציפית ב .5%.0 -מעניין לציין כי הם אמדו
את השפעת הזליגה האופקית לסך של  2,400ליש"ט (או  )4,300$לכל משרה במונחי שנת .2000
Haskel, Jonathan E., Pereira, Sonia C., Slaughter, Matthew J., 2007. Does inward foreign direct investment
boost the productivity of domestic firms? The Review of Economics and Statistics 89 (3), 482–496.
79

ראו.)1999( Aitken & Harrison :

80

ראו.)2001( Konings :

81

ראו.)2001( Konings :

82

ככל הידוע ,פרסמו את המחקר הראשון שבדק זליגות של השקעות זרות ישירות ברמת הפירמה ( Firm level panel
.)data
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
בדרך כלל אינן משמעותיות 83.במחקר שבחן פירמות יצרניות בסין נמצא כי הזליגות האופקיות רלוונטיות
לפירמות שאינן יצואניות ,בעוד שהיצואניות סובלות מנוכחות הפירמות הזרות; כמו כן הסיכויים להשפעה
חיובית גדולים יותר כאשר ה FDI-הם מסוג מיזם משותף.

84

מחקרים עוקבים ,ניסו למצוא הסברים לחוסר העקביות בממצאי המחקרים הללוAitken & ,
 )1999( Harrisonמסבירים את הממצאים המעורבים כ"גניבת שוק" ( )Market stealingאו Crowding-out
 . effectהם טוענים כי על אף שקיימת זליגה טכנולוגיה חיובית ,הפירמות הזרות היעילות יותר עלולות
למשוך אליהן את הביקוש המקומי ,כך שאפקט התחרות גבוה יותר מאפקט הטכנולוגיה )1996( Caves .ו-
 )2000( Blomström et al.טוענים כי הסבירות שהפירמות יגרמו ל Crowding-out -במדינות מתפתחות היא
גבוהה יותר מאשר במדינות מפותחות ,בשל פערי הטכנולוגיה ההתחלתיים.
ואכן ,)2013( Fons-Rosen et al. ,אשר ניתחו נתונים ברמת הפירמה ( )Firm-levelמ 60 -מדינות
מפותחות ומתפתחות ,מצאו כי במדינות מפותחות ישנו אפקט חיובי של גידול בפריון מזליגת הידע
( )Knowledge spilloversשממנו נהנים הפירמות המקומיות ,אך הוא מקוזז כמעט במלואו מאפקט התחרות
( ,Competition spilloversקרי  )Crowding-outובמדינות מתפתחות שני האפקטים שליליים.
 )2008( Liuמדווח שגידול ב FDI-בתעשייה מסוימת מפחית את רמת הפרודוקטיביות בטווח הקצר
של הפירמות המקומיות אך מגדיל את קצב צמיחת הפרודוקטיביות של הפירמות המקומיות בטווח הארוך.
הוא מציין שכאשר שני היבטים אלו אינם מופרדים התוצאה היא אפקט אופקי שלילי – העלול להסביר את
סתירת הממצאים בספרות.
 )2010( Kosovaבדקה האם אפקט דחיקת המתחרים ( )Crowding outכשפירמות זרות נכנסות
לשוק המקומי בצ'כיה הוא דינמי .הממצאים מראים כי כניסתן גורמת בהתחלה לדחיקת הפירמות
המקומיות לאור הזעזוע ( )Shockהראשוני ,על-ידי כך שהן נאלצות להקטין את תפוקתן .אולם אפקט
הדחיקה מתפוגג לאחר שנתיים .הגידול בביקוש המקומי וזליגות טכנולוגיות מקזזים את האפקט של דחיקת
מתחרים תוך הסתגלות השחקנים השונים למצב החדש.
 ,)2001( Gorg & Stroblבניתוח מטא-אנליזה ( )Meta-analysisלגבי זליגות אופקיות שהם ביצעו על
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החוקרים משתמשים בנתונים ברמת הפירמה מ 17 -כלכלות מתפתחות ,במספר חתכים הכוללים גודל הפירמות,
פירמה יצרנית או נותנת שירותים ועוד .נתוניהם כוללים  7,942פירמות ,כ 600 - 200 -פירמות מכל מדינה ,תוך
מדידת אפקטי הזליגות באמצעות יעילות הכנסות ,היינו עד כמה הפירמות יעילות בייצור ההכנסות מהון עבודה
וחומרים .הם משקללים את התפוקה הכוללת ( ,)TFPושיפורים במחירים בשיווק ועוד.

 84ראו.)2010( Abraham et al. :
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
מחקרים בספרות הכלכלית ,מסיקים שחוסר האחידות במדגמים בהגדרות המשתנים ובשיטות ההערכה,
יכולים להסביר את התוצאות המעורבות שהתקבלו לגבי השפעת הזליגות האופקיות של ה .FDI-במאמרם
הם מציינים כי בממוצע ,מחקרים המבוססים על ניתוח נתוני חתך מדווחים השפעה גבוהה יותר מאשר
מחקרים המבוססים על נתוני פאנל.
 )2013( Irsova & Havranekביצעו מחקר מטא-אנליזה ,הבודק את השפעות הזליגות האופקיות על
הפריון של החברות המתחרות המקומיות בענף 85.ממצאיהם מראים כי מדינת המקור של הפירמה הזרה
משפיעה על גודל האפקט .כאשר קיים פער טכנולוגי גדול מספיק בין הפירמה הזרה לבין הפירמות
המקומיות המתחרות באותו הענף ,אזי אפקט הזליגה הוא נמוך .אפקט הזליגה האופקית נמוך יותר כאשר
קיים שוק פתוח לסחר בינלאומי וכאשר קיימת הגנות טובות יותר על קניין רוחני .מאידך ,רמה גבוהה יותר
של הון אנושי במדינת היעד קשורה לזליגות גבוהות יותר .וכן כאשר מבוצעים פרויקטים של Joint Venture
בין הפירמה הזרה לפירמות המקומיות ,קיימת זליגה חיובית יותר בהשוואה לביצוע פרויקטים של הפירמה
הזרה לבדה .בשורה התחתונה הם מסכמים כי בממוצע השקעות זרות ישירות לא מביאות תועלות
( ) Benefitsלכלכלה המקומית ברמה האופקית ,אולם ייתכן ועם מדיניות נכונה יותר ניתן יהיה להשיג
תועלות חיוביות.
לסיכום ,השפעותיהן של זליגות אופקיות עשויות להתבטל כליל בעקבות אפקט של דחיקת
השקעות מקומיות .למרות זאת ,השפעות אופקיות חיוביות נצפות לרוב במדינות מפותחות שבהן ההון
האנושי הינו איכותי ,כאשר לא קיימת הגנה על הקניין הרוחני ,ופערי הקדמה שבין המדינה הקולטת למדינת
המקור אינם גבוהים מדי .ההשפעות החיוביות נצפות בעיקר בתעשיות היי-טק ובאופן בולט כאשר
מבוצעים פרויקטים משותפים בין הפירמה הזרה לפירמות מקומיות.
3.2.6

ממצאים אמפיריים עבור זליגות אנכיות של השקעות זרות ישירות בכלכלה המקומית
רעיון בדיקת השפעת ה FDI-האנכית הוצג לראשונה על-ידי  .)1978( McAleese & McDonaldעד

תחילת שנות ה 2000 -לא היו מחקרים רבים יחסית בנוגע לאפקט הזליגה האנכית מפירמות זרות על

85

הם מתמקדים במחקרים העדכניים יותר ,שכן במחקרי מטא-אנליזה קודמים ,כגון  ,)2001( Gorg & Stroblנבדקו
מחקרים לפני שנות ה – 2000 -בעת שלא הייתה מתודולוגיה יחסית אחידה לבדיקות אלו (ועל כן הממצאים
במחקרים הישנים יותר סותרים) .הם בודקים  52מחקרים עבור  45מדינות .הם מוצאים כי השפעות הזליגה
האופקית היא בממוצע זניחה ,אולם קיימת שונות רבה בין המחקרים.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
שרשרת הערך המקומית 86.ההתמקדות לפני כן הייתה בזליגות אופקיות.
 ) 2004( Smarzynska Javorcikסוברת כי הממצאים לגבי הזליגה האופקית הם סותרים כיוון
שהמחקרים מחפשים השפעות ברמה הלא -נכונה .היא טוענת כי לפירמות זרות יש אינטרס לשמור על
הידע הייחודי מפני מתחריה ולכן יש לחפש השפעות אלו ברמות האנכיות ,שבהן לפירמות הזרות יכול
להיות אינטרס לשתף ידע וטכנולוגיה כדי לשפר תהליכים ואת איכות התשומות שלהם מהספקים
המקומיים.
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ממצאיה מראים שקיים אפקט חיובי על הפרודוקטיביות מקשרים אחוריים ,כך שגידול

בסטיית תקן אחת בנוכחות של פירמה זרה במורד שרשרת הערך ( )Downstreamקשור ל 15% -גידול
בתפוקה של כל פירמה בתעשיות השונות המשמשות כספקיות לפירמה הזרה ( .)Upstreamכמו כן,
הממצאים אינם מראים כי קיימת זליגה אופקית למתחרים המקומיים ואין שום אינדיקציות לקשרים
קדמיים .ממצאיה תומכים גם במחקרים קודמים אשר מוצאים אישוש לאפקטים חיובים של השקעות זרות
ישירות דרך קשרים אחוריים :מחקר אחד של  ,)2001( Blalockשבדק נתוני פאנל ברמת הפירמות באינדונזיה
ומחקר נוסף של  ,)2001( Schoors et al.שהתבססו על נתוני חתך ברמת התאגיד מהונגריה.
בהתאם לממצאים אלו ,גם  )2011( Barrios et al.מוצאים שבחירת מדד "מכויל" יותר מהסטנדרט
וההנחות הנלוות אליו משנה את הממצאים והמסקנות לגבי השפעות זליגת ה FDI-ברמת הקשר האחורי.
הם בודקים באמצעות שימוש בנתונים ברמת הפירמה מאירלנד ,וטוענים שלהבדיל ממדדים סטנדרטיים
מהספרות שבמסגרתם ישנם הנחות סמויות ,אשר אינם מוצאים אפקט של קשר אחורי ,כאשר משתמשים
במדדים טובים יותר לטענתם ,ביניהם הפרמטרים הנדרשים לבניית טבלאות  I-Oבבדיקות מעין אלו,
מוצאים אפקט חיובי ועמיד ( )Robustבקשר אחורי.
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 )2008( Liuבודק האם הנוכחות של פירמות זרות בסין משפיעה על רמת הפרודוקטיביות וכן על
קצב צמיחת הפרודוקטיביות של הפירמות הסיניות היצרניות המקומיות .מחקרו מדווח כי הקשר האחורי
הוא סטטיסטית הערוץ החשוב ביותר ממנו טכנולוגיה "זולגת" מחברות זרות לפירמות מקומיות המגדיל
את הפרודוקטיביות.
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ראו.)2000( Blomström et al. :
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החוקרת בודקת נתוני פאנל ברמת הפירמות בליטא בין השנים  ,2000 - 1996ביחס לכמות של 4,000 – 2,500
פירמות יצרניות מידי שנה .הבדיקה כוללת קשרים אחוריים ( – )Backward linkageאינטראקציות בין ספקים
מקומיים לפירמות הזרות ,והן קשרים קדמיים ( – )Forward linkageאינטראקציות בין ספקים זרים לפירמות
מקומיות ,וכן זליגות אופקיות.
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מוצאים שבחירת מדד "מכויל" יותר מהסטנדרט וההנחות הנלוות אליו משנה את הממצאים והמסקנות לגבי
השפעות זליגת ה FDI -ברמת הקשר האחורי.
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 )2014( Gorodnichenko et al.מוצאים ,באמצעות שימוש בטבלאות  I-Oברמת התעשייה ,שקיימים
אפקטים חיוביים משמעותיים לזליגות אחוריות .עוד הם מדווחים שהרחבת הבדיקה לרמת הפירמה מראה
שאפקט הזליגה אחורית הוא חיובי ומשמעותי בכל הקטגוריות של הפירמות ,וזאת ,בניגוד למחקרים
אחרים שמשתמשים בטבלאות  I-Oברמת התעשייה המראים שזליגות אחוריות הן משמעותיות רק עבור
חברות גדולות ,חדשות וחברות יצרניות .כמו כן ,זליגות קדמיות הן בדרך כלל לא משמעותיות – בהתאם
למחקרים אחרים .בנוסף הם מציינים כי השקעות זרות ישירות שמקורן במדינות מפותחות הן
"איכותיות" יותר לכלכלה המקומית.
בהתאם לממצאים אלו )2016( Lenaerts & Merlevede ,עושים שימוש בטבלאות  I-Oמפורטות יותר
מאשר בטבלאות אגרגטיביות "גסות" ומדווחים על השפעה חיובית חזקה ומובהקת סטטיסטית של זליגה
אחורית על התפוקה הכוללת ( .)TFPהחוקרים בודקים זאת על נתוני פאנל של פירמות יצרניות בכלכלה
הרומנית בין השנים  ,2005 - 1996המעסיקות לפחות  5עובדים בממוצע.
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מחקרים הבודקים את השפעות הקשר האחורי מניחים ,מפורשות או שלא ,שבדרך כלל לפירמה
הזרה התנהגות "מנומסת" מול ספקיה המקומיים ,כך שהראשונה מוכנה לשתף מידע מרצון מול ספקיה.
 )2013( Godart & Holgerבודקים ,כנראה לראשונה ,את מה שהם מגדירים כ"אפקט קשר כפוי"
( ,) Forced linkage effectקרי ,כפיית דרישות הפירמה הזרה על הספקים המקומיים למשל .במחקרם הם
בדקו זאת על  1,000פירמות ב 25 -מדינות מתפתחות והם מדווחים שגידול בפרודוקטיביות (קרי ,אפקט
חיובי) מתממש עבור הספקים המקומיים רק כאשר הספקים נלחצים על-ידי הפירמה הזרה להפחית
עלויות חומרים או לייצר מוצרים חדשים (תשומות) תוך עמידה בדרישות ונהלים מחמירים.
 )2011( Havranek & Irsovaביצעו מחקר מטא-אנליזה שהתמקד על השפעת הזליגות האנכיות מהשקעות
זרות ישירות .במחקרם הם משתמשים ב 3,626 -הערכות של זליגות ,מ 52 -מחקרים עבור  47מדינות ,ועל-
פי הערכותיהם ,גידול של  10נקודות האחוז בנוכחות פירמות זרות בסקטור מסוים ,קשור לגידול של 9%
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החוקרים מראים שהשפעת הזליגה האופקית היא חזקה הרבה יותר דווקא בטבלאות  I-Oאגרגטיביות מאשר
במפורטות ,מהטעם שטבלאות  I-Oאגרגטיביות מביאות לסיווג שגוי בקשרים שבין הפירמות בענף ,מכיוון שהן
מביאות לקשרים אופקיים לכאורה בין הפירמות בעוד שהקשרים הם אנכיים ,ולכן חלק מהאפקט של הזליגה
האנכית מגולם כזליגה אופקית .קרי ישנה הערכת חסר לאפקט הזליגה האנכית .הם מראים כי תוצאות הניתוח
הסטנדרטי של השפעת הזליגה האנכית ,הנעשית באמצעות טבלאות  ,I-Oמושפעות הן מרמת האגרגציה של
התעשיות ,קרי ,באיזו רזולוציה ענפית בודקים את האפקטים ,דוגמא :תעשיית המשקאות ,מול תעשיית המשקאות
המוגזים בטעמים ,והן מהגדרת ה"זליגה".
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
בפריון של הספקים המקומיים .ואילו הזליגה הקדמית עבור הקונים היא בממוצע מובהקת סטטיסטית אך
קטנה .בנוסף ,הם מציינים כי הזליגה האנכית היא משמעותית יותר דווקא במדינות בהן המערכת
הפיננסית אינה מפותחת דיה – כנראה בשל קשיים מקומיים בקבלת אשראי ,המוקלות בהשקעות זרות
ישירות .כמו כן היא משמעותית יותר במדינות הפתוחות לסחר בינלאומי .מעניין לציין שאפקט הזליגה
גבוה יותר אם מקור המשקיעים הזרים הוא ממדינות רחוקות (ביחס למדינת היעד) שבהן יש יתרון
טכנולוגי קל ,בהשוואה למדינת היעד.
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לסיכום ,מחקרים רבים מצביעים על השפעה חיובית ומובהקת של זליגות אנכיות ,כאשר הזליגות הינן מסוג
'זליגה אחורית' .ההשפעה החיובית באה לידי ביטוי בתוצר ובפריון .זליגות אנכיות מופיעות במדינות
הפתוחות לסחר בינלאומי וקולטות השקעות ממדינות רחוקות בהן יש יתרונות טכנולוגיים.
3.2.7

ממצאים אמפיריים עבור השפעת ה FDI-על הכנסות המדינה ממסים
לזרם השקעות זרות ישירות יש פוטנציאל להשפיע על הצמיחה הכלכלית ,הצטברות הון ,הון אנושי,

תחרותיות ,פיתוח המגזר הפיננסי והתקדמות טכנולוגית במדינה המארחת (סופגת ההשקעות) ,כאשר כל
הגורמים הללו משפיעים על ההכנסות ממיסים .תזרימי המזומנים של ה FDI-יכולים לשפר את התחרותיות
באמצעות תנועות הון והעברת טכנולוגיה ולתרום לצמיחה ולהתפתחות הכלכלית .עם זאת ,לזרם השקעות
זרות יש פוטנציאל להשפיע בעקיפין על סך ההכנסות ממיסים ,המהוות מרכיב חשוב ועיקרי בהכנסות של
הסקטור הציבורי ,באמצעות פעילות כלכלית .מאידך גיסא ,קיצוץ בשיעור מס החברות או מתן פטור ממס
למשך תקופה ארוכה ומתן הרשאות חוקיות לתאגידים הרב-לאומיים בהעברת רווחים למדינות רבות,
עלולים להשפיע לרעה על ההכנסות ממיסים .כך שההשפעה נטו של השקעות ישירות על סך ההכנסות
ממיסים אינה ברורה מבחינה תיאורטית.
הרכב ההשקעות הזרות ורמת התמריצים הכספיים על ידי המדינות המארחות (מקבלות ה)FDI-
קובעים את הקשר שבין סך ההכנסות ממיסים והשקעות ה .FDI-השקעות גרינפילד ( ,)Greenfieldשבהן
חברת האם בונה את פעילותה במדינה הזרה מהיסוד ,ומקימה מתקנים חדשים במדינה המארחת ,יש
פוטנציאל גדול יותר בהגדלת מלאי ההון וכתוצאה מכך בשיפור הפעילות הכלכלית בהשוואה להשקעות
בראונפילד ( ,)Brownfieldבמילים אחרות מיזוגים ורכישות .המשקיעים בדרך כלל מבצעים השקעות
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החוקרים מוצאים שקיימת הטיית פרסום ( )Publication Biasבמחקרים הנבחנים כיוון שהשימוש במודלים שונים
מקטינים את גודל האפקט של ה FDI-וכתבי-עת בוחרים סלקטיבית דווקא את המחקרים המראים השפעה גבוהה
יחסית .בשקלול ובקרת הטיות אלו הם מוצאים כי הזליגה האחורית ,קרי ההשפעה על הספקים המקומיים ,היא
משמעותית מהפן הכלכלי (לאור מעבר הידע הטכנולוגי).
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גרינפילד במדינות המספקות תמריצים כספיים ,הרשאות משפטיות והרשאות בהעברת הכנסות .בצד
השני ,השקעות בראונפילד לא תורמות להצטברות מלאי ההון ,אם כי יכולות לתרום לצמיחה הכלכלית
באמצעות זליגת ידע וטכנולוגיה .מדינות מסוימות מעניקות פריבילגיות למשיכת השקעות זרות ישירות
מסוג בראונפילד .מסיבה זו ,קשה לחזות תיאורטית את ההשפעה של השקעות גרינפילד ובראונפילד על
סך ההכנסות ממיסים.
במאמר עדכני סוקרים ומנתחים  )2018( Bayar & Ozturkאת הקשר בין תנועה של השקעות זרות
ישירות ,צמיחה כלכלית והכנסות ממיסים ב 33-מדינות  OECDבשנים  ,2014 - 1995תוך שימוש במבחן
הקואינטגרציה של ווסטרלונד-דורביין-האוסמן ( )2008ומבחן הסיבתיות של  Dumitrescuו.)2012( Hurlin-
הם מראים כי במאמרים קודמים התוצאות היו סותרות .אולם ,במחקרם נמצא כי ישנה סיבתיות חד-כיוונית
בין השקעות זרות ישירות לסך ההכנסות ממיסים ,וכן סיבתיות דו-כיוונית בין צמיחה כלכלית לזרימת
ההשקעות הזרות.
התוצאות הראו כי הן תזרימי ה FDI-והן הצמיחה הכלכלית לא השפיעו באופן משמעותי על סך
ההכנסות במיסים ברמת המדגם .עם זאת ,השקעות ה FDI-השפיעו חיובית על סך ההכנסות ממיסים
באיסלנד ,ישראל ,שבדיה ,בריטניה וארצות הברית ,בעוד שהשקעות ה FDI-השפיעו שלילית על סך
ההכנסות ממיסים באוסטריה ,צרפת ,איטליה ופולין .כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן:
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טבלה  – 4תוצאות האמידה של השפעת ה FDI-על הכנסות המדינה ממיסים

מקור הטבלה.)2018( Bayar & Ozturk :

3.2.8

השפעת המדיניות הממשלתית על השקעות הFDI-
סקירה של הבנק העולמי בחנה את השפעת ההשקעות הזרות בהקשר של המדיניות הממשלתית

במדינת היעד ,בה נמצא שקיימים פרמטרים רבים המשפיעים על משיכת ההשקעות למדינה ,שימור
ההשקעות הללו והשפעתן על הכלכלה המקומית .פרמטרים משמעותיים אשר יכולים להשפיע על
ההש קעות הזרות הם חסמי כניסה רגולטוריים וביטחון המשקיעים הזרים במדינה .כמו כן המאמר מפרט
שקיימת חשיבות מכרעת בהבנת הקשר בין ההשקעות הזרות לכלכלה המקומית כדי ליצור מדיניות
ממשלתית שתמקסם את השפעות הזליגה החיוביות ,פוקוס גבוה יותר על המאפיינים והמניעים של
המשקיע יכולים לסייע בלזהות את הפוטנציאל וההשפעה הייחודית של סוגי השקעות שונים.

.(2015) Echandi & Qiang 91
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
המאמר מציין שהקמת סוכנות השקעות זרות ישירות ממשלתית יכולה לעודד את פעילות
ההשקעות הזרות .סוכנויות השקעה  FDIממשלתיות מתואמות חיובית עם היקף ההשקעות הזרות ,בעיקר
בענפים אליהן מכוונות אותן סוכנויות (ענפי מטרה) .סוכנויות אלו נוטות להיות בעלות השפעה חיובית
בעיקר במדינות מתפתחות ,אך לא במדינות תעשייתיות .השפעתן של סוכנויות אלו גוברת במקומות בהן
קיימת אינפורמציה א-סי מטרית גבוהה יותר .תחת תנאים מסוימים ,בענפים אליהן מכוונות סוכנויות הFDI-
הממשלתיות ,נמצא כי הוצאה של דולר אחד על קידום ההשקעות קשור בגידול של כ 189-דולרים של
השקעה זרה.

92

עוד בהקשר של סוכנויות ההשקעה הממשלתיות נמצא כי איכות השירות שהן נותנות

משפיעה באופן משמעותי על היקף ההשקעות הזרות.

93

שירותים משמעותיים הניתנים על ידי הסוכנויות

הללו ,עליהם דיווחו משקיעים זרים ,כוללים מידע על רגולציה ,תהליכי עשיית עסקים ,מיסוי חברות
ותמריצים.

3.3

94

מאמרים אמפיריים מישראל אשר בחנו את השפעת הFDI-
במהלך השנים נעשו רק מחקרים ספורים הבוחנים את השפעת ה FDI-על הכלכלה הישראלית.

חלקם מתמקדים רק בענף ההיי-טק ובמו"פ בהקשר זה .להלן תמצית המחקרים אשר נסקרו על ידינו,
ובכלל זה הנתונים בהם עשו שימוש ,שיטת האמידה ותוצאותיה.
3.3.1

השפעת חברות רב-לאומיות על ההיי-טק בישראל :סומקין ואח' ()2014
בדוח מקיף של סומקין ואח' ( )2014נחקרה השפעת נוכחות ופעילות של חברות רב-לאומיות

בבעלות זרה על חברות ההיי-טק בדגל ישראלי בין השנים .2011 - 2003
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.(2011) Harding & Javorcik 92
.(2013) Harding & Javorcik 93
.(2015) Gómez‐Mera et al. 94
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במחקר זה נעשה שימוש בבסיסי נתונים ייחודי ,ברמת הפירמה ,של למ"ס שמשלב את נתוני סקרי התעשייה,
המסחר והשירותים עם סקרי המו"פ וסקרי הגלובליזציה עבור ענפי תעשיית עלית ושירותי עילית בלבד .כמו כן
נעשה שימוש בנתוני הביטוח הלאומי .בנוסף ,נעשה שימוש בנתוני ה OECD -עבור :נוכחות החברות בבעלות זרה
בכלכלות מדינות שונות ( ;)Globalization databaseנתוני פטנטים (;)Science technology and patents database
סדרות של הוצאות על מו"פ ,תוצר ,תעסוקה ( .)The structural Analysis database – STANבנוסף נעשה שימוש
בנתוני לשכות סטטיסטיות ב מדינות שונות (ארה"ב ,קנדה ,צרפת ,סלובקיה ,שוודיה ,פינלנד ,דנמרק ,נורבגיה ועוד).
כמו כן נעשה שימוש בראיונות עם בכירים בחברות בבעלות זרה ובחברות מקומיות .שיטת המחקר הייתה ,בין היתר,
על-ידי הצלבת פילוח של תעשיה-שירותים /בעלות מקומית-זרה /חברה רב"ל-מקומית-מרכזי מו"פ לבין ,בין היתר:
תוצר לעובד; עלות העבודה לעובד מו"פ; הוצאות מו"פ לעובד מו"פ; תשלומי שכר מו"פ ביחס להוצאות מו"פ;
תשלומים לגורמי חוץ ביחס להוצאות מו"פ; הוצאות מו"פ ביחס לתפוקה; מכירות מו"פ ביחס לתפוקה; יצוא מו"פ
ביחס לתפוקה .כמו כן נעשה שימוש בכלי אקונומטריים.
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במחקר נמצא כי ,בין היתר ,בענפי התעשייה העילית ,התוצר לעובד של החברות בבעלות זרה ביחס
לתוצר לעובד בחברות בבעלות מקומית בישראל עומד על כ .1.78 -זאת ,לעומת יחס של כמעט פי 3
באירלנד 1.49 ,בצרפת 1.22 ,באנגליה 1.7 ,בגרמניה ,ו 0.46-בארה"ב (כלומר בארה"ב היחס עומד לטובת
הפירמות המקומיות ,המצביע על איכות גבוהה מאוד של כוח העבודה המקומי בארה"ב ,בחברות
המקומיות).
עוד נמצא כי ,בענפי שירותי העילית ,התוצר לעובד של החברות בבעלות זרה ביחס לתוצר לעובד
בחברות בבעלות מקומית בישראל דומה לזה של המדינות הסקנדינביות ועומד על כ 1.38 -לעומת יחס 1.44
בצרפת 2.30 ,באנגליה 1.65 ,בגרמניה.
באשר להשפעת השכר של העובדים ,נמדדה השפעה חיובית ומובהקת של השכר לעובד בחברות
בבעלות זרה על שכר לעובד בחברות בבעלות מקומית .עלייה של  1%בשכר לעובד בחברות בבעלות זרה
הפועלות בענף הפירמה המקומית (כאשר שאר המשתנים המסבירים קבועים) מעלה את השכר לעובד
בחברה המקומית בממוצע בכ.0.6%-
לבסוף נציין כי המחקר מראה כי ישנה השפעה אופקית על המועסקים לאור שינויים בהוצאות על
המו"פ .כך נמצא ,שהשפעת ההוצאה על מו"פ בחברות בבעלות זרה הפועלות בענף הפירמה המקומית
על כמות המועסקים בחברות מקומיות היא חיובית ומובהקת .עלייה של  1%בהוצאה על מו"פ על ידי
החברות הזרות הפועלות בענף הפירמה המקומית (כאשר שאר המשתנים המסבירים קבועים) מעלה את
מספר המועסקים בחברה מקומית בממוצע ב.0.085% -
3.3.2

השפעת חברות רב-לאומיות על ההיי-טק בישראל :סומקין ואח' ()2016
בדוח המשך של סומקין ואח' ( )2016הם מראים שגידול בפעילות המו"פ של החברות בבעלות זרה

בישראל אינו בא על חשבון פעילות המו"פ המקומית .אף נמצא כי פעילות המו"פ של החברות בבעלות זרה
מגדילה את פעילות המו"פ המקומית .ממצא נוסף מצביע על כך ששכר העובדים בחברות בבעלות זרה
משפיע באופן חיובי ומובהק על שכר העובדים בחברות בבעלות מקומית.
על בסיס נתוני ניידות העובדים נמדדה תופעה של מעבר של עובדים מחברות בבעלות זרה לחברות
סטארט-אפ בבעלות מקומית .בחברות אלו נעשה שימוש משמעותי בתקציבי המדען הראשי ובקרבן נמדדה
צמיחה משמעותית.
3.3.3

השפעת חברות רב-לאומיות על פריון העבודה :סלובודניצקי ואח' ()2016
במחקרם של סלובודניצקי ואח' ( )2016נבחנת השפעת חברות רב-לאומיות על פריון העבודה בשני
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ערוצים :יצירת משרות עם פריון עבודה גבוה והגדלת ההון האנושי של המועסקים.
המחקר מתמודד עם שלוש הטיות לגבי הבדיקות בספרות הרלוונטית( :א) עם סוגיית הסלקציה
( )Cherry pickingבאמצעות התמקדות בתת-מ דגם של עובדים אשר בשלב כלשהו בתקופת המדגם עבדו
בחברה רב-לאומיות( .ב) התמודדת עם ההטיה הנובעת מחוסר ידע לגבי הסיבה למעבר העובדים בין חברות
ו( -ג) התמודדת עם ההטיה הנובעת מהעדר בקרה על חוזק המותג ומידת ההכרה של החברות הרב-
לאומיות בשוק העבודה המקומי.
החוקרים מציינים שהאתגר המרכזי בעבודות שעסקו בתרומת חברות רב-לאומיות לפריון הוא
הקושי בזיהוי מדויק של התרומה .כיוון שהן נוטות לגייס את כוח האדם האיכותי ביותר ,ולשלם את השכר
הגבוה לאור כך .לפיכך ,עובדה זו מקשה על זיהוי תרומת חברות אלה ליצירת משרות בפריון גבוה ולהכשרת
עובדים .במידה והסיבה לשכר הגבוה המשולם לעובדים הוא לאור ה Cherry picking -של עובדים ,אזי ייתכן
ש השכר הגבוה אינו נובע מגידול בפריון העובדים ונוכחותן של חברות רב-לאומיות אינה תורמת בהכרח
לגידול בפריון העבודה .מנגד ,במידה והשכר הגבוה נובע מפריון גבוה ומהכשרת העובדים ,מדובר בהשפעה
חיצונית חיובית ותרומה לגידול הפריון בכלל המשק.
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תוצאות המחקר מראים כי ניסיון העבודה של עובדים בחברות רב-לאומיות מגדיל את פריון העבודה,
כך שעובד שצבר ניסיון עבודה של לפחות שנתיים בחברה רב-לאומית משתכר בממוצע שכר גבוה יותר,
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במחקר ,השתמשו החוקרים בבסיס נתונים ייחודי ,שכולל חיבור בין היסטוריית העסקה של עובדים ומאפייני
הפירמות בהן הועסקו ,בקרב  450החברות המובילות בישראל ,בין השנים  .2010 - 2005בסיס הנתונים שנבנה
התבסס על קבצי מידע של רשות המסים בישראל :קבצי החברות לשנים  ;2010 - 2005קבצי שכירים לשנים 2005
  2006ו ;2010 - 2009 -קבצי שכירים של מודל המס לשנים  2007ו .2008 -את מאגר המידע בנו החוקרים בשלושהשלבים :בשלב הראשון נבחרו כ 450 -החברות הגדולות ביותר ,אשר היו פעילות בשנת  ,2010על ידי מיון של כל
החברות באמצעות שני קריטריונים לגודל :פדיון החברה ומצבת העובדים .בשלב השני ,אותרו כל השכירים שעבדו
בחברות הנבחרות בשנת  2010לאחר מכן נבנה קובץ שמכיל מידע עבור אותם שכירים לאורך שש שנים עוקבות
( ,) 2010 - 2005נתוני החברה שבה עבדו בכל שנה ,שכרם ,וכן נתונים אישיים שונים (שנת לידה ,מצב משפחתי,
מספר ילדים ועוד) .בשלב השלישי ,המדגם צומצם באופן שיכלול רק את העובדים שעבדו בשלב כלשהו בחברות
רב-לאומיות .לאחר התאמות ,בסיס הנתונים כלל כ 1.8 -מיליון תצפיות במצטבר לשנים  ,2010 - 2005אך רוב
הניתוח האקונומטרי מבוצע על מדגם מצומצם יותר ,הכולל רק עובדים אשר עבדו בשלב כלשהו (בשנים - 2005
 )2010בחברה רב-לאומית .מדגם מצומצם זה כלל כ 110 -אלף תצפיות במצטבר .שיטת המחקר כללה אמידה
באמצעות רגרסיית פאנל ריבועים פחותים ( )OLSהכוללת אפקטים קבועים על מנת לשלוט בהשפעה של משתנים
בלתי נצפים שאינם משתנים לאורך זמן (מאפייני פרט) או עבור כל הפרטים בשנה נתונה (מאפייני שנה) וכוללת
משתני בקרה שונים ברמת הפרט והפירמה .החוקרים מבצעים ניתוחי רגישות ואמידות בשיטות נוספות (מודלים
שונים) כדי להתמודד עם ההטיות האמורות .כמו כן ,הניתוח האקונומטרי כלל בקרה על חוזק המותג של הפירמה,
באמצעות שימוש בנתוני .Google trends
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בשיעור של כ( 1.3% -בין אם עבודתו הנוכחית היא בחברה מקומיות או חברה רב-לאומית) .כמו כן ,העובדים
בחברות רב-לאומית מרוויחים בממוצע שכר גבוה בכ( 8.4% -בהשוואה לעובדים בחברה מקומית בעלי
מאפיינים דומים).
עוד הם מוצאים כי התרומה לפריון גבוהה באופן משמעותי כאשר מדובר בחברה רב-לאומית גדולה
ומוכרת .כך ,עולה כי ניסיון עבודה בחברה רב-לאומית מובילה (במונחי מספר עובדים ופופולריות לפי מדד
ה )Google trends -תורם לשכר העובד  9.7%ופרמיית השכר עולה ל .13.7% -החוקרים מציינים כי תוצאות
אלה עמידות במידה רבה לשינויים בצורת האמידה.
3.3.4

השפעת חוק עידוד השקעות הון :בר ()2013
בר ( )2013בדקה את ההשפעה של חוק לעידוד השקעות הון על ההשקעות זרות ישירות והתנהגות

הפירמות הזרות ,לאור הביקורת הנשמעת על הטבות מס אלו המשמשות למשיכת חברות רב-לאומיות
להשקיע בישראל.
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ישראל משתתפת בתחרות על ה FDI-כדי לשפר את הפריון של חברות מקומיות ולקדם את שוק
העבודה המקומי ,על-ידי יצירה של מקומות עבודה חדשים ,בדגש על משרות עם פריון גבוה .ההנחה היא
שהשקעות כאלה מניבות גם השפעות חיצוניות חיוביות כגון פיתוח אזורי ,חיזוק קשרי מסחר בינלאומיים
וזליגה אנכית ורוחבית של ידע טכנולוגי .הכלי העיקרי שבו משתמשת ישראל במסגרת מדיניות הטבות
המס הוא החוק לעידוד השקעות הון ,על מסלוליו השונים.
ממצאי מחקרה מראים כי רוב ההטבות במסגרת החוק מגיעות למספר מצומצם מאוד של חברות.
וכן שהחוק לא הצליח למשוך מפעלים בעלי פריון גבוה לפריפריה .הפער בין השכר הממוצע בכלל
התעשייה לבין השכר הממוצע במפעלים מוטבים באותם אזורים דומה ,בעוד שבמרכז הארץ ,השכר
במפעלים המוטבים גבוה במידה ניכרת מהשכר במפעלי תעשייה רגילים.
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הניתוח האמפירי במחקר מבוסס על נתוני רשות המסים בישראל ,הכוללים נתונים על המפעלים הכלולים בחוק
עידוד השקעות הון בשנים  ,2010 - 2000על הכנסותיהן ,על מסלול ההטבה שבו נכללו ,על שיעור המס שהן חוייבו
בו ,ועל כמותם והיקפם של הדיבידנדים שהחברות חילקו .בנוסף ,הנתונים התבססו על נתונים ממערכת המע"מ
עבור מפעלים מאושרים בשנים  ,2010 - 2005הכוללים מידע על מיקום המפעל בארץ ,על היקף הייצוא שלו ועל
הענף שאליו הוא שייך .וכן הנתונים התבססו על קובץ העובדים הכולל נתונים על כל העובדים שהועסקו במפעלים
המאושרים בשנים  .2011 - 2008הקובץ מכיל מידע על שכר העובדים ,על מס ההכנסה ששילמו ,על חודשי העבודה
שבהם הועסקו ועל היישוב שבו הם גרים .לאחר ניפוי וסינון הנתונים ,ההתמקדות במחקר הייתה על השנים 2008
–  .2010בסיס הנתונים הסופי כלל  375מפעלים מאושרים בשנה .עבור כל מפעל נתונים על הכנסה חייבת (רווח),
גודל הטבת המס ,מס החברות ששולם ,שיעור המס האפקטיבי ,מספר העובדים במפעל והשכר הממוצע בו ,ומרחקו
של המפעל מתל-אביב.
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כלומר מסקנות מחקרה הן כי לא נצפתה זליגה אופקית במונחים של עליית שכר לכלל עובדי
התעשייה .חשוב להדגיש שמסקנות אלו מתבססות על כלל החברות שנהנו מההטבות מחוק עידוד
השקעות הון ,ללא פילוח בין חברות בבעלות זרה לאלו בבעלות ישראלית.

 3.4מאמרים אמפיריים מישראל אשר אמדו זליגות ממו"פ
בפרק זה נתאר מאמרים אמפיריים אשר כימתו את הזליגות ( )spilloversהנובעות מהשקעה במו"פ,
וכן את ההשפעה של השקעות במו"פ על התוצר בישראל ,הגם שמחקרים אלו לא בחנו את הסוגיה באופן
פרטני עבור חברות בבעלות זרה .נושא זה רלוונטי במיוחד עבור החברות בבעלות זרה הפועלות בישראל,
עקב ההשקעה המתגברת שהן עושות במו"פ בישראל ,וחלקן הגדול מסך המו"פ המבוצע בישראל ולכן
מאמרים אלו נסקרים להלן.
3.4.1

אמידת זליגות מו"פ אופקיות ואנכיות על בסיס נתונים ענפיים :ברגמן ובר אליעזר ()2001
ברגמן ובר אליעזר ( )2001בודקים את הזליגות ( )Spilloversשל ההשקעות במחקר ופיתוח בענפי

התעשייה בישראל ובחו"ל ,וכן הם מכמתים את גלישת הטכנולוגיה המקומית והמיובאת למפעלים אחרים,
תוך ניתוח קשרי הגומלין בין משתני הידע והמו"פ ועם הפריון ,השכר והיצוא בענף .במחקרם הם
משתמשים במחירים קבועים ,של  77ענפי משנה מקובצים ( 3ספרות) ,עבור השנים  1990עד  ,1994תוך
שימוש בפונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס" ,מקדמי תשומה-תפוקה" ומודל סימולטני בו התפוקה ,הון המו"פ
והיצוא נקבעים יחד ומושפעים ,בין היתר ,על ידי הגלישה.
הם מוצאים כי לזליגת המו"פ השפעה משמעותית ומובהקת על התפוקה והפריון וכן שלזליגה זו,
על סוגיה ,השפעה חיובית ניכרת גם על המו"פ העצמי ,על השכר בענף ובעקיפין על היצוא .אף לרכישת
ידע ופטנטים מענפים אחרים ומחו"ל תרומה חיובית לתוצר ולפריון הכולל .הם מוצאים כי שיעורי התשואה
על ההון הפיזי הגולמי הגיעו בממוצע לכ ,14% -ועל הון המו"פ (הגולמי) העצמי בענף ל .%20 -בהכללת
התשואה מה ,Spillover -שיעור התשואה הכולל ( )Social rate of returnמהשקעות במו"פ בתעשייה מגיע
לכ.50% - 40% -
3.4.2

אמידת השפעת סבסוד מו"פ על בסיס נתונים ברמת הפירמה :פריזט ואח' ()2008
בשנת  ,2008בוצע מחקר עבור משרד האוצר ולשכת המדען הראשי במשרד התעשייה המסחר

והתעסוקה ,במטרה לאמוד את השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי.
המחקר בדק שתי שאלות עיקריות :הראשונה היא מהו היקף המו"פ החדש שנוצר כתוצאה ישירה של
התערבות הממשלה ואשר לא היה מתבצע אחרת; והשנייה היא מהי תוספת התוצר למשק הקשורה עם
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אותו מו"פ חדש.
שאלת המחקר הראשונה עוסקת במצב הידוע כאמור בספרות כ"-דחיקה" ( ,)Crowding Outכלומר
השאלה האם התמיכה הממשלתית דוחקת החוצה כסף פרטי שהיה משמש למימון הפרויקט אלמלא
הייתה ניתנת תמיכה ממשלתית .כפי שתיארנו לעיל ,סוגיה זו רלוונטית גם בהקשר של חברות זרות רב-
לאומיות העלולות לדחוק את השקעות שמתחרים היו עתידים לבצע אלמלא כניסתה של החברה הרב-
לאומית .ממצאי המחקר מראים כי התמיכה הממשלתית יוצרת מו"פ חדש שלא היה מתבצע במשק לולא
התמיכה הממשלתית – בהיקף כולל הנע בין פי שניים לפי שלושה מסכום המענק הממשלתי .תוצאה זו
יציבה ומובהקת על פני ענפים שונים הן בתעשייה והן בענפי התוכנה והמו"פ ועבור פירמות ברמות
טכנולוגיות שונות ובגדלים שונים .מנגנוני התמיכה המיושמים כיום לפיכך אינם דוחקים כסף פרטי
( ,)Crowding-outאלא יוצרים תוספתיות משמעותית ומובהקת למו"פ במשק ללא תלות בענף או בגודל
הפירמה הנתמכים .עוד עולה ,שהחסם התחתון לאומדנים מלמד כי בענפי התעשייה מענק ממשלתי בגובה
 1מיליון  ₪יוצר תוספת להוצאה הפרטית למו"פ בגובה  1.28מיליון  ,₪קרי ,גידול כולל של  2.28מיליון ₪
בהיקף המו"פ במשק .בענפי המו"פ והתוכנה התוספת להוצאה הפרטית למו"פ היא בגובה  1.81מיליון ₪
והגידול במו"פ הכולל במשק הוא  2.81מיליון .₪
שאלת המחקר השנייה עוסקת בתוספת התוצר במשק המתקבלת כתוצאה מההשקעה במו"פ.
תוספת זו מורכבת מאפקט ישיר על תוצר הפירמה שביצעה את תהליך המו"פ ומאפקט עקיף (זליגה) על
תוצר פירמות אחרות בתעשייה .תוצאות המחקר מלמדות שעיקר זליגת המו"פ נובעת מפירמות גדולות-
בינוניות ,ופירמות ענק .התוצאות משקפות מכפיל מינימלי של פי  5עד  6בין ההשקעה הממשלתית
והתוספת העתידית הכוללת לתוצר התעשייה .תשואות גבוהות יותר מתקבלות עבור הענפים המעורבים
והמסורתיים .אולם ,הממצא המרכזי הוא שגם עבור ענפי התעשייה העילית ,המרכזים את עיקר הוצאות
המו"פ בתעשייה ואשר התמיכה הממשלתית שקיבלו הייתה בהיקף גבוה לאורך השנים – מתקבל מכפיל
של  4.7לכסף הממשלתי.

 3.5סיכום הספרות האמפירית
הדיון בספרות הכלכלית ביחס לזליגות חיוביות כתוצאה מהשקעות ה ,FDI-מבחין בין שני סוגים)1( :
זליגה אופקית – השפעה על יתר הפירמות (המתחרות) באותו הענף; ו )2(-זליגה אנכית – השפעה אנכית
על הגורמים השונים בשרשרת הערך (ספקים ולקוחות).
בהקשר של זליגות אופקיות ,הספרות המחקרית בתחום זה נחלקת למספר סוגים:


סוג ראשון הוא מקרי מבחן ( ,)Case studiesשהן בדרך כלל אינפורמטיביות ועמוסות בנתונים
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ספציפיים 98,ואולם מכיוון שהם עוסקים במקרים פרטניים קשה להסיק מהם על התופעה הכללית.


סוג שני הוא מחקרים ברמת התעשייה ,אשר רובם מראים מתאם חיובי של נוכחות פירמה זרה
בתעשייה מקומית על הערך המוסף פר עובד בתעשייה זו .אולם מחקרים אלו מבוצעים על נתוני
חתך ,ולכן קשה לבסס את כיוון הסיבתיות .ייתכן והקשר החיובי שהמחקרים מוצאים נובע דווקא
מכך שהפירמות הזרות מלכתחילה נכנסות לתעשיות מקומיות בהן הפרודוקטיביות גבוהה ,ולא מכך
שכניסתן מביאה לזליגה הגורמת לגידול בפרודוקטיביות .לחלופין ,ייתכן שהמתאם החיובי נובע מכך
שכניסת פירמות זרות יעילות יותר גורמת לדחיקת מתחרים מקומיים בלתי יעילים ()Crowding-out
ובכך הן ת ופסות נתח שוק גבוה יותר המעלה את ממוצע הפרודוקטיביות בתעשייה המקומית.



סוג שלישי של מחקרים בהקשר של זליגות אופקיות הוא ברמת נתוני פאנל של פירמות .מחקרים
אלו בודקים האם קיים מתאם בין הפרודוקטיביות של הפירמות המקומיות (המתחרות) לבין נוכחות
של פירמה זרה בתעשייה המקומית הספציפית,
בשורה התחתונה ,ביחס לזליגות אופקיות ,מחקרים אשר בחנו את הזליגה האופקית במדינות

מפותחות על בסיס נתוני פאנל מצאו אפקט חיובי מובהק ,לעומת תוצאות מחקרים אחרים שבחנו את
הזליגה במדינות מתפתחות .נמצא שפער טכנולוגי גדול בין המדינה המשקיעה לבין המדינה הקולטת
משפיע באופן שלילי על אפקט הזליגה .במדינות מעבר נמצא שכאשר יש חוסר יכולת להתחרות בחברות
הזרות קיימת דחיקה החוצה של הפירמות המקומיות .מאידך ,רמה גבוהה של הון אנושי במדינת היעד
קשורה לזליגה אופקית גבוהה יותר .כך גם כאשר מבוצעים פרויקטים של  Joint Ventureבין הפירמה הזרה
לפירמות המקומיות .יש לציין כי ממצאים נוספים מעידים על כך שההשקעה הזרה הראשונה תורמת לפריון
הכולל ואילו לאחר כניסת מסה קריטית של חברות זרות ,האפקט נחלש ואף עשוי להפוך לשלילי.
מחקרים אמפיריים רבים מצאו כי לזליגות אנכיות קיימת השפעה חיובית ומובהקת .המחקרים
האמפיריים מראים כי כאשר קיים אפקט זליגה אנכי חיובי ,הרי שהוא בעיקר מסוג 'זליגה אחורית' או 'קשר
אחורי' ,הנובע משיפור תהליכים ברמת שרשרת הערך האחורית .כלומר ,השפעה חיובית על הספקים
המקומיים של החברות בבעלות זרה ,לאור הדרישה של הפירמות הזרות לתוצרי תשומות גבוהים יותר
ממגוון היבטים :רמת שירות גבוהה יותר ,עמידה בזמנים ,תוצרים באיכות גבוהה יותר ,שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות יותר ועוד .ממצאי המחקרים מתקשים להראות אפקטים חיובים מזליגה קדמית ,אם בכלל.

 98ראו לדוגמה.)2001( Moran :
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סקירה של הבנק העולמי מציינת את חשיבות הכרתם של המשקיעים הזרים והמניעים שלהם כדי
לעודד את ההשקעות הנכונות ולייצר את הקשר ( )Linkageבין השקעות זרות לבין הכלכלה המקומית .כמו
כן ,הקמת סוכנות ממשלתית יכולה לסייע במשיכת ההשקעות הזרות אשר ימקסמו את ההשפעות
החיוביות שלהם .סוכנויות אלו תורמות למשיכת השקעות זרות לענפי מטרה והשירותים המשמעותיים
הניתנים על ידי הסוכנויות הללו כוללים מידע על רגולציה ,תהליכי עשיית עסקים ,מיסוי חברות ותמריצים.
בבחינת המשק הישראלי ,בדומה למדינות רבות בעולם ,פריון העובדים בחברות בבעלות זרה הינו
גבוה בהשוואה לממוצע הכללי במשק ,ובהתאם גם שכרם של עובדים אלו גבוה יותר .שכר העובדים
בחברות בבעלות זרה אף משפיע באופן חיובי על שכר העובדים בענף (זליגה אופקית) .הניסיון שעובדים
צוברים בחברות רב-ל אומיות מגדיל את פריון העבודה שלהם ושכרם גבוה יותר גם אם לאחר מכן הם
מועסקים בחברה בבעלות מקומית .זאת ,במיוחד בחברות רב-לאומיות מובילות.
ניתוח אמפירי של הקשר בין תנועה של השקעות זרות ישירות ,צמיחה כלכלית והכנסות ממיסים
מצא ,עבור ישראל ,כי השקעות ה FDI-השפיעו חיובית על סך ההכנסות ממיסים.
הפירמות הזרות בישראל אחראיות לנתח גדול מהמו"פ המבוצע בישראל .לזליגת מו"פ קיימת
השפעה משמעותית על פרמטרים רבים לרבות :התפוקה ,הפריון ,המו"פ העצמי ,שכר העובדים ,וגם על
היצוא  .התמיכה הממשלתית בישראל בפעילויות המו"פ יוצרת פעילות אשר לא היתה מתבצעת אלמלא
התמיכה .לתמיכה ממשלתית השפעה חיובית בכל הענפים ועבור כל קנה מידה של פירמה .יחד עם זאת,
עיקר זליגת המו"פ נובעת מפירמות גדולות-בינוניות ,ופירמות ענק ,וכן תשואות גבוהות יותר לתמיכה
מתקבלות עבור הענפים המעורבים והמסורתיים .תוספת של הוצאות מו"פ מביאה להשפעה אופקית
חיובית על כמות המועסקים בחברות המקומיות .כלומר ,ככל שהוצאות המו"פ של החברות בבעלות זרה
גבוהות יותר ,מספר המועסקים בחברות המקומיות בענף גבוה יותר.
לסיכום ,מחקרים אמפיריים שבחנו זליגות מהשקעות זרות ישירות בישראל מצאו השפעה חיובית
מובהקת מזליגה אופקית ,בהתאם למחקרים אחרים בעולם ,וכאמור ,זליגות משמעותיות נובעות מפעילות
מו"פ המאפיינת את חברות ה IN-בישראל.

 .4מדידת השפעת החברות בשליטה זרה על ענפי הכלכלה בישראל
4.1

תיאור הנתונים אשר שימשו לביצוע המחקר
לצורך ניתוח השפעת ההשקעות הזרות הישירות על הכלכלה בישראל ,עשינו שימוש בנתוני הלמ"ס

המתייחסים לחברות בשליטה זרה ,ולכן נדגיש כי ההתמקדות היא רק בהשקעות זרות שעברו את רף

 -עמוד  80מתוך - 120

בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
ההחזקה של  , 50%כלומר בחברות בשליטה זרה ,ולא בכל שאר ההשקעות הזרות בישראל שאינן מגיעות
לרף שליטה .סביר לומר שהשפעת ההשקעות הזרות באה לידי ביטוי באופן ניכר בחברות שהן אכן גם
בשליטה זרה .על כן ,השימוש בנתוני החברות בשליטה זרה הולם במידה מספקת את שאלת המחקר.
בסיס הנתונים אשר שימש לטובת המחקר (להלן" :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה
זרה בענפי התעשייה") נבנה בחלוקה לענפי כלכלה ראשיים ,לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה לשנת
 2011של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .לשם כך נעשה שימוש בסקרי התעשייה של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לשנים  .2015 – 1990עד שנת  ,2010סקרי התעשייה בוצעו על בסיס הסיווג האחיד של ענפי
הכלכלה לשנת  .1993סקרי התעשייה מאפשרים את מדידת מלאי ההון בחלוקה לענפי הכלכלה .בהתאם,
בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה – מכיל את ענפי התעשייה בלבד .יחד
עם זאת ,ישנן מספר בדיקות שביצענו ,עבורן לא נדרשו נתוני מלאי ההון ,לכן ניתן היה לבצען גם עבור ענפי
הכלכלה האחרים.
על מנת לבצע את איחוד הנתונים ,נדרשנו לאגד את נתוני סקרי התעשייה במהלך השנים – 1990
 ,2015לרבות נתוני השקעה בהון ,תפוקה ,משרות ,תמורה למשרות ו-יצוא .לאחר מכן ,כדי לסווג את ענפי
הכלכלה באופן אחיד ,קבענו כי הסיווג יבוצע על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה לשנת  .2011בהתאם,
נאלצנו להתאים לכל ענף משנה ברמת שלוש ספרות ,על פי סיווג  1993את הענף הראשי המתאים לו על
פי סיווג  .2011ההמרה בוצעה על פי מפתח מעבר ברמת  4ספרות (תתי-ענפים) ,מהסיווג האחיד של ענפי
הכלכלה  1993לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  .2011מספר ענפים מתתי-הענף על פי סיווג  , 1993פוצלו
למספר ענפי כלכלה ראשיים .על כן ,ובכדי לשמור על שלמות הנתונים ,נאלצנו לבצע איחוד של כמה ענפי
כלכלה ראשיים לקבוצות ענפים ,ולהשמיט ענף כלכלה ראשי מהמדגם (ענף מספר  .)33כמו כן ,עבור מספר
תתי-ענף אשר מרכיב מסוים מהם הוסט לענף כלכלה ראשי נוסף אך בשיעור זניח ,נאלצנו להניח כי
ההשקעות בהון הפיזי אשר בוצעו בענף זה נותרות בענף הכלכלה הראשי הישיר.

99

כך לדוגמה ,בקבוצה

של ענפי כלכלה ראשיים (ענפים מספר  ;25-28,30על פי סיווג  ,)2011שיעור מסוים מהחברות הומר לענף
הראשי 'תיקון ,תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד' (ענף מספר  ,33על פי סיווג  .)2011סך ההשקעה בשנת
( 2011שנת ההמרה) אשר בוצעה בענף  33מהווה כ 0.16%-מסך ההשקעה שבוצעה בקבוצת הענפים
הללו ולכן ,בכדי לשמור על שלמות הנתונים ,הנחנו כי סך ההשקעה נותרת בקבוצת הענפים הללו .מסקרי
התעשייה אלו נאספו נתוני ההשקעה בהון (לרבות קרקע ובניינים ,מכונות וציוד ,ריהוט וציוד משרדי ,כלי

99

לפירוט מלא של המרת תתי-הענף על פי סיווג  1993לענפים ראשיים לפי סיווג  2011ראו נספח  – 1מיזוג נתוני סקרי
התעשייה לפי סיווג  1993ולפי סיווג .2011
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רכב ,מחשבים ותכנה); נתוני תפוקה ותוצר; נתוני שכר ותמורה למשרות; ונתוני פדיון.
הצלבנו נתונים מבסיס נתונים זה עם נתונים מבסיסי הנתונים הבאים:


נתוני החברות הזרות החדשים כפי שתוארו בהרחבה בפרק מקורות המידע.



נתוני דמוגרפיה של עסקים של הלמ"ס ,לשנים .2013 – 2011



נתוני החשבון הפיננסי של מאזן התשלומים לשנים .2013 – 2011



נתוני סקר ענפי הכלכלה לשנים .2015 – 2012

מרבית הניתוחים המוצגים בפרק זה מבוססים על בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי
התעשייה לבחינת השפעת השקעות ה FDI-על ענפי הכלכלה בישראל ,כפי שיפורט להלן.

 4.2אמידת הקשר בין  FDIלשכר ותעסוקה בישראל
מחקרם של סומקין ואח' ( )2014מצא כי ניתן לזהות מעברים הדדיים בין החברות בבעלות מקומית
לחברות בבעלות זרה כאשר שיעור ניכר של עובדים אשר עוזבים את החברות בבעלות זרה (כולל מרכזי
המו"פ הזרים) עוברים לחברות בבעלות מקומית .כמו כן מצאו כי מעבר של עובדים מחברות מקומיות
גדולות ( 500עובדים ומעלה) לחברות בבעלות זרה מלווה בעליות שכר בין  .80% - 20%כמו כן מצאו באמידה
אקונומטרית כי עלייה של  1%בשכר לעובד בחברות בבעלות זרה הפועלות בענף הפירמה המקומית
(כאשר שאר המשתנים המסבירים קבועים) מעלה את השכר לעובד בחברה המקומית בממוצע בכ.0.6% -
מחקרם של סלובודניצקי ואח' ( )2016בחן את השפעת החברות הרב-לאומיות בישראל .נמצא שם
שלניסיון העבודה בחברה רב-לאומית ,תרומה חיובית לשכר ,בשיעור של כ ,1.3%-ובמקביל ,חברה רב-
לאומית משלמת שכר גבוה יותר לעובדיה בשיעור של כ.8.4%-

100

באמצעות נתוני החברות בשליטה זרה החדשים ,ניתחנו את הממוצעים והקורלציות הכלליות של
התמורה למשרות בפילוח ענפי ,ביחס לשכר המשולם בחברות בשליטה זרה בענפים אלו ,וביחס
לדומיננטיות של החברות הללו בכל ענף.

 100נציין כי מחקרם התמודד עם סוגיית הסלקציה ,ההטיה הנובעת מחוסר ידע לגבי הסיבה למעבר העובדים בין חברות
וההטיה הנובעת מהעדר בקרה על חוזק המותג ומידת ההכרה של החברות הרב-לאומיות בשוק העבודה המקומי.
במסגרת הנתונים שעמדו לרשותנו לא יכולנו לערוך מחקר שמתמודד עם ההטיות הללו.
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ניתוח זה מבוסס על כלל ענפי הכלכלה בישראל .עשינו שימוש בנתוני סקרי התעשייה ובסקרי ענפי
הכלכלה לשנים  2015 – 2012כדי לבחון את עלות השכר הממוצעת בכל ענף ,באמצעות חלוקה פשוטה
של התמורה הכללית למשרות ,במספר המשרות בכל ענף ,עבור  54ענפי כלכלה ראשיים.

101

במקביל,

יצרנו פרמטר דומה על בסיס נתוני החברות בשליטה זרה באמצעות חלוקה של סך השכר ששולם בסך
המשרות בכל ענף כלכלה ראשי .התרשים הבא מציג את היחסים בין עלות השכר הממוצעת בענפי
הכלכלה אל מול עלות השכר החודשית הממוצעת בחברות בשליטה זרה באותם ענפים ,באלפי ש"ח
בחודש:

 101קבוצות ענפי הכלכלה הנדגמות הם;28 ;27 ;26 ;25 ;24 ;23 ;22 ;21 ;19-20 ;18 ;17 ;14-16 ;13 ;11-12 ;10 ;05-09 :
;70 ;69 ;64-66 ;63 ;62 ;60-61 ;59 ;58 ;56 ;55 ;53 ;52–50 ;49 ;47 ;46 ;45 ;41-43 ;38–39 ;35–37 ;33 ;32 ;31 ;29-30
.94-97 ;93 ;90-91 ;87-88 ;86 ;82 ;81 ;80 ;79 ;78 ;77; 74; 73 ;72 ;71
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תרשים  – 29עלות השכר הממוצעת בחברות בשליטה זרה ובענפי הכלכלה ,לפי ענף
כלכלי

מקור הנתונים :הלמ"ס – סקר ענפי התעשייה ,סקר ענפי הכלכלה ונתוני החברות בשליטה זרה.

הקו המקווקו הוא קו  45מעלות .הנקודות שנמצאות על הקו מציגות את הענפים שבהם התמורה
למשרה בחברות בשליטה זרה שוות לממוצע בענף ,הנקודות שמעל לקו מציגות את הענפים שבהם
ההכנסה הממוצעת בחברות הזרות גבוהה מהממוצע בענף ,והנקודות שמתחת לקו מראות את הענפים
שבהם ההכנסה הממוצעת בחברות הזרות נמוכה מהממוצע בענף .נכון לשנת .2015
ניתן לראות בבירור כי במרבית ענפי התעשייה ,התמורה הממוצעת למשרה גבוהה בחברות
בשליטה זרה.
יצרנו פרמטר נוסף אשר נועד לבחון את ההשפעה על השכר של הדומיננטיות של החברות בשליטה
זרה בענפי המשק הישראלי .כדי לעשות זאת ,עשינו שימוש בנתוני מספר המשרות של החברות בשליטה
זרה ביחס לסך המשרות בענפי הכלכלה בישראל .התרשים הבא מציג את התמורה הממוצעת למשרות
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בענפי הכלכלה ובחברות בשליטה זרה ,בפילוח לפי שיעור החברות בשליטה זרה במשרות בכל ענף בשנת
 ,2015אלפי ש"ח בחודש:

תרשים  – 30התמורה למשרה בענפי הכלכלה ביחס לנוכחות החברות בשליטה זרה

מקור הנתונים :הלמ"ס – סקר ענפי התעשייה ,סקר ענפי הכלכלה ונתוני החברות בשליטה זרה.

כפי שניתן לראות ,קיים קשר חיובי ,בענפי הכלכלה ,בין נוכחות החברות בשליטה זרה לבין התמורה
הממוצעת למשרה בענפי הכלכלה הישראלית ,בשנת  .2015הממצא נראה תקף גם עבור החברות
בשליטה זרה וגם עבור כלל ענפי הכלכלה בישראל .זאת ,בהתאם לממצאים הקודמים במחקר הישראלי.
יחד עם זאת ניכר כי התמורה למשרות בחברות הזרות גבוהה באופן יחסי גם בענפים בהם נוכחות החברות
הזרות לא גבוהה .הסבר אפשרי לכך ,יכול להיות שהחברות בשליטה זרה מושכות את ההון האנושי בעל
הכישורים הטובים ביותר עבורו הן נדרשות לשלם שכר גבוה יותר .לחילופין ,יתכן שהתפוקה לעובד גבוהה
יותר עקב רמה גבוהה יותר של הון לעובד ,כפי שנראה בהמשך.
אמדנו את הקשר בין המשתנים הללו באמצעות רגרסיה לינארית ,על בסיס  224תצפיות מהשנים
:2015 – 2012
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טבלה  – 5הקשר שבין נוכחות החברות הזרות לבין התמורה למשרות בענפי הכלכלה
Standard Error Coefficients

t Stat

Intercept

103.96

5.54

18.78

במשרות הזרות החברות שיעור

376.68

38.11

9.88

R Square

0.31

Adjusted R Square

0.30

Observations

224

כפי שניתן לראות ,קיים קשר חיובי ומובהק ,בענפי הכלכלה ,בין נוכחות החברות בשליטה זרה
לבין התמורה הממוצעת למשרה בענפי הכלכלה הישראלית .מבחינת גודל האפקט ,המקדם מלמד כי
עלייה של אחוז אחד של נוכחות של החברות בשליטה זרה בענף ,מביאה לתוספת של כ 3,767-ש"ח בשנה
בתמורה הממוצעת למשרה בענף.

102

בחנו את ההשפעה המשולבת של התמורה למשרה בחברות הזרות ושל נוכחות החברות הזרות
במשרות ,על התמורה למשרה בחברות המקומיות .אמדנו את ההשפעה באמצעות רגרסיה לינארית על
בסיס נתוני שנת :2017

103

טבלה  – 6הקשר בין התמורה למשרה בחברות הזרות ונוכחותן לתמורה למשרה בחברות
המקומיות בענפי הכלכלה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

1.22

0.45

2.70

במשרות הזרות החברות שיעור

1.52

0.47

3.23

הזרות בחברות למשרה תמורה

0.67

0.09

7.59

R Square

0.62

Adjusted R Square

0.60

Observations

54

תוצאות האמידה מצביעות על קשר חיובי בין התמורה למשרה בחברות המקומיות ובין התמורה
למשרה בחברות הזרות ונוכחותן של החברות הזרות .מטבע הדברים ,חברות דומות בכל ענף כלכלי
מתאפיינות ברמות שכר דומות .בהתאם ,מתוצאות האמידה עולה שלוג התמורה למשרה בחברות

 102בהקשר זה יש לציין ,שקיימים ענפי משק בהם קיים מחסור בכוח אדם בישראל ,לדוגמה :מהנדסים .אם כך ,נוכחות
של חברות בשליטה זרה אשר גוררת עלייה בשכר העובדים ,עשויה לפגוע בחברות בבעלות מקומית המנסות לגייס
כוח אדם.
 103הנתונים בלוג .התמורה למשרות בחברות המקומיות חושבה כהפרש בין סך התמורה למשרות ובין התמורה
למשרות בחברות הזרות .מספר המשרות בחברות המקומיות חושבו כהפרש בין סך המשרות ובין מספר המשרות
בחברות הזרות.
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המקומיות מתואם עם כ 67%-מלוג התמורה למשרה בחברות הזרות בממוצע .ממצא זה מהווה אישוש
לממצאים של סומקין ואח' ( )2014אשר מצאו קשר דומה של כ .60%-בנוסף ,עבור תוספת של כ 1%-בלוג
נוכחות החברות הזרות (המהווה בקירוב גם כ 1%-בנוכחות החברות הזרות) ,מתואמת בקירוב עם כ-
 1.5%תוספת לתמורה למשרה .יש לציין שעל אף כוח ההסבר הגבוה של אמידה זו ,לא ניתן לדעת על
בסיסה מהו הקשר הסיבתי בין המשתנים .כלומר ,לא ברור האם החברות הזרות נכנסות מלכתחילה
לענפים בהם ההון האנושי מצריך תמורות גבוהות למשרה או שמא העובדה שהחברות הזרות נכנסות
לענף ,גוררת תחרות רבה יותר על ההון האנושי ומכך נובעת עלייה ברמות השכר.

104

פריון העבודה מחושב כסך הערכים המוספים לחלק לתשומות העבודה .פרמטר זה נידון בהרחבה
בהמשך ,בפרק  , 4.5בו מבוצע ניתוח מקיף של פריון העבודה על בסיס נתוני סקרי התעשייה של הלמ"ס.
כעת נציג ניתוח חלקי של פריון העבודה והגורמים המשפיעים עליו בענפי הכלכלה .זאת ,משום שעבור
ענפים אלו חסרים נתוני מלאי ההון הנדרשים לביצוע הניתוח המלא.
עשינו שימוש בנתוני מספר המשרות בענפי הכלכלה בכדי לאמוד את פריון העבודה בענפי
הכלכלה.

105

בחנו את טיב הקשר בין פריון העבודה ובין התמורה למשרה .התרשים הבא מציג את לוג

התמורה הממוצעת למשרה בענפי הכלכלה ואת התמורה הממוצעת למשרה בחברות הזרות בענפי
הכלכלה ,ביחס ללוג התוצר לעובד בענפי הכלכלה ,נכון לשנת :2017

106

 104על מנת לבחון את הקשר הסיבתי שבין נוכחות החברות הזרות לבין רמות השכר הענפי ,ביצענו ניתוח בשיטת
) ,Vector Autoregression (VARאת הבדיקה ביצענו בפערי זמן ( )Lagשל שנה ,שנתיים ושלוש שנים ,ומצאנו כי גם
כאשר למודל קיים כושר הסבר ,לא כל המשתנים המסבירים מובהקים .ראוי לציין שבסיס הנתונים מכיל תקופה
של ארבע שנים בלבד ,כתוצאה מכך תוצאות האמידה משקפות את מגבלת הנתונים וכאשר יפורסמו בעתיד נתונים
נוספים יתכן והמודל יפיק תוצאות מובהקות.
 105בדרך כלל נהוג לעשות שימוש בנתוני שעות העבודה בכדי לאמוד את פריון העבודה .מפאת מגבלת הנתונים עשינו
שימוש בנתוני מספר המשרות כקירוב למספר שעות העבודה.
 106נבהיר כי פריון העבודה הינו הממוצע בענף עבור כל התצפיות ,כולל התצפיות המציגות את התמורה הממוצעת
למשרה בחברות הזרות.
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תרשים  – 31הקשר בין פריון העבודה לתמורה למשרות בענפי הכלכלה

מקור הנתונים :הלמ"ס – סקר ענפי התעשייה ,סקר ענפי הכלכלה ונתוני החברות בשליטה זרה.

ניתן לראות שקיים מתאם הדוק בין רמות התמורה למשרה ובין פריון העבודה 107.עוד ניתן לראות,
כי קיים מספר לא קטן של ענפי כלכלה שבהם התמורה למשרה בחברות הזרות גבוהה אף מהתוצר
למשרה (פריון העבודה) הממוצע בענף .ממצא זה מהווה אינדיקציה לכך שפריון העבודה בחברות הזרות
הינו גבוה מפריון העבודה הממוצע בענף.
אם כך ,ראינו כי קיים קשר הדוק בין התמורה למשרה ובין פריון העבודה ,כמו כן ,ראינו כי קיים מתאם
בין נוכחות החברות הזרות ובין התמורה למשרה .לכן ,היינו מצפים לראות מתאם חיובי גם בין נוכחות
החברות הזרות ובין פריון העבודה .אמדנו את הקשר שבין נוכחות החברות הזרות ובין פריון העבודה ,מצאנו
כי קיים מתאם חיובי ומובהק בין נוכחות החברות הזרות לבין פריון העבודה ,נכון לשנת :2015

108

 107מקדם המתאם בין לוג התמורה הממוצע למשרה בענף ובין לוג פריון העבודה בענף עומד על כ – 87.0-מתאם חיובי
חזק .מקדם המתאם בין לוג התמורה למשרה בחברות בשליטה זרה ובין לוג פריון העבודה בענף עומד על כ– 0.69-
גם כן מתאם חיובי אם כי פחות חזק.
 108הנתונים בלוגים.
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טבלה  – 7הקשר בין לוג פריון העבודה לנוכחות החברות הזרות בענפי הכלכלה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

5.17

0.14

37.11

הזרות החברות נוכחות

2.46

1.08

2.29

R Square

0.09

Adjusted R Square

0.07

Observations

54

תוצאות האמידה מצביעות על כך שכ 1%-בנוכחות החברות הזרות מתואם עם גידול של כ-
 2.46%בפריון העבודה .הקשר מובהק סטטיסטית אך ראוי לציין שכוח ההסבר אינו גבוה.
בחנו את השינוי השנתי במספר משרות השכיר ,בין שנת  2012לשנת  ,2015בענפי הכלכלה,
בהפרדה בין החברות בשליטה זרה וכלל הענף:

תרשים  – 32שינויים במספר משרות השכיר בענפי הכלכלה ובחברות בשליטה זרה

מקור הנתונים :הלמ"ס –סקר ענפי התעשייה ,סקר ענפי הכלכלה ונתוני החברות בשליטה זרה.

הקו המקווקו הוא קו  45מעלות ,נקודות אשר נמצאות על הקו מייצגות גידול או קיטון במספר
המשרות בענפי התעשייה השווה בגודלו לשינוי בחברות בשליטה זרה (שינוי נטו) ,כלומר ,שמספר המשרות
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בתעשייה בחברות שאינן בשליטה זרה נותר ללא שינוי .הנקודות אשר נמצאות ברבע התחתון מצד ימין
מתארות שינוי חיובי בחברות בשליטה זרה ושינוי שלילי בחברות בענף כולו .הרבע העליון מצד שמאל
מצביע על שינוי הפוך ,כלומר ,קיטון במספר העובדים בחברות בשליטה זרה וגידול במספר העובדים בענף
כולו.
ניתן לראות כי במרבית ענפי הכלכלה ,השינויים במספר משרות השכיר בחברות הזרות מהוות חלק
קטן מהשינוי הכולל בענף .כלומר ,רבים מהענפים בהם חלה ירידה או עליה משמעותית בסך היקף
המשרות ,הם ענפים שבהם לא היה כמעט שום שינוי בהיקף פעילותן של החברות הזרות 109.לסיכום ,אם
כך ,הנתונים של השנים  2015 – 2012אותם בחנו לא מצביעים על קשר הדוק בין שינוי במספר
העובדים של חברות זרות בענף לבין השינוי במספר העובדים של החברות הישראליות.

110

 4.3אמידת הקשר בין  FDIלכניסה ויציאה של פירמות ישראליות
אחת השאלות המעניינות בבחינת השפעת ה FDI-על המשק המקומי היא האם פעילות זו דוחקת
את פעילותן של החברות המקומיות ,קרי גורמת להן להשקיע פחות או מאיצה יציאת חברות מקומיות
מהשוק .מחקרם של סומקין ואח' ( )2014מצא כי בהיבט של השקעות מו"פ ,השקעות המו"פ של החברות
הזרות לא דוחקות את אלה של החברות המקומיות ,אלא אף מגדילות את ההוצאה על מו"פ של החברות
המקומיות.
עשינו שימוש בנתוני דמוגרפיה של עסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בכדי לבחון את
הקשר הסטטיסטי בין נתוני כניסה ויציאה של פירמות לענף ,לבין פעילות החברות הזרות בו .לוח  11של
דמוגרפיה של עסקים מציג ,עבור השנים  2014 – 2011כניסה ויציאה של פירמות מהענף ,לפי ענפי הכלכלה
השונים .עם נתוני יתרת ההשקעות ה FDI-מהחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים .עשינו זאת ,תוך איחוד
הענפים כך שיתאימו בין שני הלוחות .התרשים הבא מציג את שיעור החברות שיצאו מהענף ,מול שינויים
ביתרת השקעות זרות ישירות באותה שנה:

 109יוצא דופן הוא ענף  - 47מכירה קמעונית ,פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים ,שבו בשנת  2014חל גידול של כ15.9-
אלפי משרות בחברות בשליטה זרה ,אל מול גידול כולל של כ 9.2-אלפי משרות בסך הענף באותה שנה .כלומר ,אל
מול הגידול במספר המשרות בחברות בשליטה זרה ,חל קיטון משמעותי במספר המשרות בחברות הישראליות.
שינוי דומה חל בשנת  2015בענף  - 26ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי שבו חל גידול של כ 4.5-אלפי משרות
בחברות בשליטה זרה אל מול קיטון כולל של כ 720-משרות בסך הענף .כלומר ,אל מול הגידול במספר המשרות
בחברות בשליטה זרה חל קיטון משמעותי בחברות הישראליות.
 110וממילא גם לא ניתן להצביע על סיבתיות בין השינוי במספר המשרות בחברות הזרות ובין השינוי במספר המשרות
בחברות המקומיות .כלומר ,לא ניתן לדעת מה היה קורה אילו לא היו נוספות או נחסרות המשרות בחברות הזרות.
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תרשים  – 33היעדר קשר מובהק בין יציאת פירמות מהענף להשקעות זרות ישירות בענפי
הכלכלה

מקור הנתונים :למ"ס – דמוגרפיה של עסקים ,לוח  ;11למ"ס – מאזן התשלומים.

כפי שניתן לראות ,עבור רוב הענפים אחוז העסקים היוצאים מהענף מידי שנה נע בטווח שבין 4%
ל 9% -לערך – ללא קשר לשינויים ביתרת ההשקעות הזרות בענף .יוצא דופן הוא ענף ' – 56-55שירותי
אירוח ואוכל' ,אשר שיעור היציאה מהענף בו מידי שנה גבוה במיוחד – כ ,14% -המאופיין בפעילות זניחה
בלבד של חברות זרות.
הרצנו גרסאות שונות של רגרסיות על מנת לבחון את הקשר בין כניסה ויציאה מהענף לבין השקעות
זרות ישירות.

111

בכל הבדיקות שערכנו לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין ה FDI-לבין כניסה או

 111בחנו  8רגרסיות שבהן המשתנה המוסבר הוא מספר או אחוז הפירמות שיצאו מהענף או נכנסו אליו ,והמשתנה
המסביר הוא יתרת השקעות זרות ישירות או השינוי השנתי בה.
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יציאה של חברות מהענף.

 4.4אמידת הקשר בין  FDIלמלאי ההון לעובד
על פי הספרות הכלכלית בישראל ,מלאי ההון לעובד בישראל נמוך בהשוואה למדינות המפותחות
ופרמטר זה משפיע באופן שלילי על פריון העבודה.

112

הפער בין פריון העבודה בישראל לארצות הברית

ולמדינות ה OECD-גדל מאז שנות התשעים ונובע בין היתר מעצימות ההון הפיזי.

113

מחקרים אשר ניסו

למדוד את השפעת ההון הפיזי מצאו שאם רמת ההון לעובד בישראל היתה שווה לרמה הממוצעת ב-
 ,OECDהפריון לשעת עבודה היה גדל בכ 5-דולרים.

114

כדי לבחון את הקשר בין החברות הזרות לבין מלאי ההון לעובד עשינו שימוש בנתוני החברות הזרות
החדשים והצלבנו את הנתונים הללו עם נתוני מלאי ההון ,ומספר המשרות מסקרי התעשייה של הלמ"ס.

115

את מלאי ההון למשרה חישבנו עבור כל ענף ברמת שתי ספרות בנפרד ,במקביל חישבנו את שיעור
המשרות בחברות הזרות ,מסך המשרות בכל ענף .שילוב נתונים אלו מציג קשר חיובי בין נוכחות החברות
הזרות על בסיס מספר המשרות לבין רמת מלאי ההון למשרה בשנים :2015 – 2012

112

פריון העבודה מחושב כתוצר ליחידת תשומת עבודה ,כאשר תשומת העבודה בדרך כלל הינה שעת עבודה.

 113אקשטיין; .2014
 114גבע;  ;2015עמודים .6-8
115

את מלאי ההון חישבנו על בסיס מודל פחת ,כמתואר בנספח  – 2חישוב מלאי ההון הפיזי.
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תרשים  – 34הקשר בין נוכחות החברות הזרות למלאי ההון למשרה בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

התרשים שלעיל מציג את מלאי ההון למשרה ,ביחס לפרמטר נוכחות החברות הזרות ,המבוסס על
מספר המשרות .כפי שניתן לראות קיים קשר חיובי ובאותם ענפים שבהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות
זרות בבחינת מספר המשרות ,רמת מלאי ההון למשרה הינה גבוהה מהממוצע .את הקשר אמדנו
באמצעות רגרסיה לינארית בין שני המשתנים ותוצאות הרגרסיה מציגות קשר חיובי מובהק:

טבלה  – 8הקשר בין שיעור החברות הזרות במשרות למלאי ההון למשרה בענפי התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

212.1

50.8

4.17

הזרות החברות שיעור

1,029.4

297.2

3.46

R Square

0.21

Adjusted R Square

0.19

Observations

48

על פי תוצאות האמידה ,גידול של  1%בנוכחות של החברות הזרות בבחינת מספר המשרות בענף,
קשור בגידול במלאי ההון של כ 10.3-אלפי ש"ח (המהווים כ 5.6%-ממלאי ההון הממוצע).
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מחקרים מישראל מראים כי ענפי התעשייה בהם קיים שיעור גבוה של יצוא נבדלים מיתר ענפי
הכלכלה בישראל  -בענפים אלו מלאי ההון לעובד גבוה באופן יחסי 116.בסיס הנתונים המשמש למחקר זה
מבוסס אך ורק על ענפי התעשייה ולכן ,הנתונים המוצגים כאן בוחנים דווקא את אותם ענפים אשר נבדלים
מיתר הפעילות הכלכלית בישראל .יחד עם זאת ,ניתן להתרשם כי בענפים אלו קיימת שונות גבוהה בין
רמות ההון למשרה בענפי התעשייה ושונות זו קשורה באופן חיובי עם נוכחות החברות הזרות.
עשינו שימוש בנתוני היצוא והתפוקה מסקרי התעשייה כדי לבחון את הענפים בהם פעילות היצוא
הינה משמעותית ,ואת רמות מלאי ההון לעובד בענפים אלו .עבור כל ענף ברמת שתי ספרות חישבנו את
היחס שבין סך היצוא בענף לבין סך התפוקה בענף .התרשים הבא מציג את הקשר שבין שיעור היצוא
מהתפוקה בענף לבין מלאי ההון למשרה בין השנים :2015 - 2012

תרשים  – 35הקשר בין פעילות יצוא למלאי ההון למשרה בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

ניתן לראות כי קיים קשר בין שיעור הייצוא בענפי התעשייה לבין מלאי ההון למשרה ,אך הקשר
נראה חזק פחות מהקשר בין מלאי ההון למשרה ובין נוכחות החברות הזרות במשרות .את עוצמת הקשר

 116אקשטיין ; .2014
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בדקנו באמצעות רגרסיה לינארית .הממצאים מצביעים על קשר חיובי מובהק:

טבלה  – 9הקשר בין פעילות יצוא למלאי ההון למשרה בענפי התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

301.42

42.10

7.16

מהתפו קה י צוא שיעור

193.97

98.23

1.97

R Square

0.08

Adjusted R Square

0.06

Observations

48

ניתן לראות שקיים קשר ואמנם הקשר הינו חיובי ומובהק ,אך הקשר מצביע על גידול של כ1.9-
אלפי ש"ח בלבד במלאי ההון (המהווים כ 1.1%-ממלאי ההון הממוצע) ,בהתאם לגידול של  1%בשיעור
הייצוא מהתפוקה הענפית ,וכן כוח ההסבר חלש .כמו כן ,כפי שהראינו בפרק  ,2.9פעילות הייצוא של
החברות הזרות בישראל הינה פעילות משמעותית ורחבה .בהתאם לכן ,קיים קשר חיובי בין הנוכחות של
החברות הזרות בענף לבין היקפי הייצוא בענף .אמידת הקשר בין שיעור הייצוא מהתפוקה הענפית לבין
נוכחות החברות הזרות במשרות מראה על מקדם מתאם של  – 0.39כלומר קשר חיובי .בדיקה נוספת
ביצענו באמצעות אמידת הקשר בין מלאי ההון למשרה לבין שני הפרמטרים ביחד – שיעור היצוא
מהתפוקה ושיעור החברות הזרות במשרות ,בין השנים :2015 – 2012

טבלה  – 10הקשר בין פעילות יצוא ונוכחות החברות הזרות למלאי ההון למשרה בענפי
התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

200.73

52.73

3.81

הזרות החברות נוכחות

922.86

323.52

2.85

מהתפו קה י צוא שיעור

84.15

99.17

0.85

R Square

0.22

Adjusted R Square

0.18

Observations
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תוצאות האמידה מבטאות קשר חיובי מובהק בין מלאי ההון למשרה ובין נוכחות החברות הזרות.
מאידך ,הקשר בין מלאי ההון למשרה ובין שיעור היצוא מהתפוקה אינו מובהק .תוצאות אלו עשויות להצביע
על כך שמלאי ההון למשרה בעיקר מתואם עם נוכחות החברות הזרות ,והקשר החיובי בין מלאי ההון
למשרה ובין היקף היצוא בתפוקה נובע מכך שהחברות הזרות הינן חברות מייצאות בהיקפים גדולים.

 4.5אמידת הקשר בין  FDIלפריון העבודה
פריון העבודה מוגדר כיחס בין סך התוצר לתשומות העבודה והוא מודד את כושר הייצור בהינתן

 -עמוד  95מתוך - 120

בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
תשומות עבודה .פריון העבודה בישראל נמוך ב 33%-מזה של מדינות  OECDוב 45%-מזה של ארצות
הברית.

117

מחקרים מישראל מראים כי פריון העבודה בישראל נמוך באופן יחסי בעולם (אקשטיין; )2014

כתוצאה ממרכיב עצימות ההון הפיזי (אם כי דווקא ענפי התעשייה בישראל ,בהם נתמקד בהמשך ,אינם
מאופיינים בעצימות הון נמוכה כל כך).
כפי שהראינו ,נוכחות החברות הזרות מתואמות עם רמות גבוהות יותר של מלאי הון לעובד .כמו כן,
הראינו כי בענפי הכלכלה ,נוכחות החברות הזרות מתואמת עם תמורה גבוהה יותר למשרות ,ובהתאם
לכך ,נוכחות החברות הזרות מתואמות גם עם רמת פריון עבודה גבוהה יותר .התרשים הבא מציג את רמות
פריון העבודה בענפי התעשייה ביחס לנוכחות החברות הזרות במשרות (נתונים הפריון באלפי ש"ח
לשנה):

118

תרשים  – 36הקשר בין פריון העבודה לנוכחות החברות הזרות בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

 117מקובל לעשות שימוש בנתון התוצר למשרה כדי למדוד את פריון העבודה .ראו :אקשטיין;  .2014במחקר זה עשינו
שימוש בנתון התוצר למשרה.
118

גם בפרק זה עשינו שימוש בנתון מספר המשרות כאומדן לנוכחות החברות הזרות בענף.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
נציין בשנית כי הענפים הנדגמים הינם דווקא ענפי התעשייה ,הנבדלים מיתר ענפי הכלכלה בישראל
בבחינת פריון העבודה .יחד עם זאת ,ניתן להתרשם כי קיים קשר חיובי בין הענפים בהם קיימת נוכחות
משמעותית של חברות זרות לבין פריון העבודה בענפים הללו .את פריון העבודה אמדנו ביחס לנוכחות
החברות הזרות באמצעות רגרסיה לינארית:

119

טבלה  – 11הקשר בין פריון העבודה לנוכחות החברות הזרות בענפי התעשייה
t Stat

P-value

Standard Error Coefficients
Intercept

191.03

58.19

3.28

0.00

הזרות החברות נוכחות

965.71

340.13

2.84

0.01

R Square

0.15

Adjusted R Square

0.13

Observations
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תוצאות האמידה מצביעות על קשר חיובי מובהק בין נוכחות החברות הזרות לבין פריון העבודה.
עוצמת הקשר מצביעה על גידול של כ 9.65-אלפי ש"ח בפריון העבודה (המהווים כ 2.9%-מפריון העבודה
הממוצע) ,בהתאם לגידול של כ 1%-בנוכחות של החברות הזרות בענף .ממצא זה תואם את הניתוח שהוצג
בפרק 'פריון בפירמות בבעלות זרה אל מול הפריון במשק' בו הראינו שהערך המוסף הממוצע למשרה
בחברות בבעלות זרה בענפי התעשייה גבוה יותר מזה שבחברות הישראליות.
על פי הספרות הכלכלית ,פריון העבודה נמדד על בסיס פונקציית הייצור במשק:

)(1) Yt = A F(K, H L
כאשר  Yהוא התוצר (סך הערכים המוספים) A ,הוא הפריון הכולל (K ,)Total Factor Productivity
הוא מלאי ההון הפיזי  -אותו חישבנו על השקעות ברכוש קבוע בענפי התעשייה,

120

 Hהוא מלאי ההון

האנושי – אותו חישבנו על בסיס התמורה למשרה בענף 121,ו L-הן תשומות העבודה אותן חישבנו על בסיס

 119הנתונים בלוגים.
 120ראו נספח  – 2חישוב מלאי ההון הפיזי.
 121בספרות הכלכלית מקובל לעשות שימוש בנתון שנות הלימוד של העובד הממוצע בענף כדי לאמוד את מלאי ההון
האנושי .במחקר זה עשינו שימוש בנתון התמורה למשרה בענף כקירוב.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
מספר המשרות בענף 122 .נניח פונקציית ייצור מצרפית מסוג קוב-דאגלס בעלת תשואה קבועה לגודל:

123

𝛼(2) Y = 𝐾 𝛼 (𝐴𝐻𝐿)1−
בהתאם למקובל בספרות ,הנחנו כי  αשווה  .0.33ממשוואה ( )2ניתח לחלץ שהפריון לעובד הוא
פונקציה של:
𝑲
א) יחס הון-תוצר ;
𝒀
ב) ההון האנושי 𝑯;
ג) הפריון הכולל 𝐀:

}∗H

𝛼
𝛼1−

𝑌
𝐾
) ({ ∗ = A
𝐿
𝑌

)(3

נבחן מרכיבים אלו להלן.
ראשית ,לגבי יחס הון-תוצר .כפי שהראינו ,החברות הזרות מתאפיינות ביחס גבוה של מלאי הון
לעובד (משרה) ,עם זאת ,קשר ישיר בין נוכחות החברות הזרות לבין יחס מלאי ההון לתוצר הינו קשר חלש,
כפי שניתן להבחין בתרשים הבא:

124

 122בדרך כלל נהוג למדוד את תשומות העבודה על פי שעות עבודה בפועל .במחקר זה עשינו שימוש בנתוני מספר
המשרות .מכך ,שענפים המתאפיינים במשרות חלקיות עשויים להימדד כבעלי פריון עבודה גבוה מפריון העבודה
בפועל.
 123בהתאם לגישתם של  ,1999 ;Hall and Jonesכפי שנעשה במחקרים דומים אחרים בישראל .ראו :אקשטיין; .2014
 124הנתונים בתרשים הינם בלוגים.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

תרשים  – 37הקשר בין נוכחות החברות הזרות לבין יחס מלאי ההון הפיזי לתוצר בענפי
התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

התרשים שלעיל מצביע על קשר חיובי בין נוכחות החברות הזרות ,אם כי הקשר אינו קשר חזק.
אמדנו את עוצמת הקשר באמצעות רגרסיה לינארית:

טבלה  – 12הקשר בין נוכחות החברות הזרות לבין יחס מלאי ההון הפיזי לתוצר בענפי
התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

-0.03

0.10

-0.32

הזרות החברות נוכחות

0.81

0.64

1.25

R Square

0.03

Adjusted R Square

0.01

Observations
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תוצאות האמידה מצביעות אמנם על קשר חיובי אך הקשר אינו מובהק סטטיסטית .אם כך ,אמנם
מלאי ההון לעובד בענפים בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות הינו גבוה ,אך מלאי ההון אינו גבוה
באופן מובהק ביחס לתוצר.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
חרף הממצאים הללו ,בבחינת השינוי בנוכחות החברות הזרות ,ביחס לשנת הבסיס  ,2012נמצא כי
בענפים בהם חל גידול בחברות הזרות – יחס מלאי ההון לתוצר גדל .התרשים הבא מציג את יחס מלאי
ההון לתוצר בענפי התעשייה אל מול נוכחות החברות הזרות:

תרשים  – 38הקשר בין שינוי בנוכחות חברות זרות לשינוי יחס מלאי ההון הפיזי לתוצר
בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

את עוצמת הקשר אמדנו באמצעות רגרסיה לינארית:

טבלה  – 13הקשר בין השינוי בנוכחות החברות הזרות לבין השינוי יחס מלאי ההון הפיזי
לתוצר בענפי התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

-0.03

0.02

-1.69

הזרות החברות בנוכחות השינוי

1.95

1.05

1.86

R Square

0.09

Adjusted R Square

0.07

Observations

36

הקשר הנאמד נמצא חיובי – כלומר ,ענפים בהם נוכחות החברות הזרות במשרות גברה ,מתואמים
עם גידול ביחס מלאי ההון לתוצר .למרות זאת ,הקשר אינו מובהק ברמת מובהקות של ( 95%אלא רק

 -עמוד  100מתוך - 120

בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
ברמת מובהקות של .)93%
שנית ,בחנו את הפרמטר מלאי ההון האנושי .בספרות מקובל לקחת את שנות ההשכלה
הממוצעות של העובדים כדאי לאמוד את מלאי ההון האנושי .במחקר זה עשינו שימוש בנתוני התמורה
למשרה כאומדן לאיכות ההון האנושי .התרשים הבא מציג את התמורה הממוצעת למשרה בענפי
התעשייה ביחס לנוכחות החברות הזרות:

125

תרשים  – 39הקשר בין נוכחות החברות הזרות לבין התמורה למשרה בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

ניתן להתרשם כי קיים קשר חיובי בין נוכחות החברות הזרות לבין התמורה למשרה בענפי
התעשייה .את עוצמת הקשר אמדנו באמצעות רגרסיה לינארית:

 125הנתונים בתרשים בלוגים .נציין כי בפרק  4.2הראינו כי גם הקשר ללא שימוש בלוגים הינו קשר חיובי ומובהק.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל

טבלה  – 14הקשר בין התמורה למשרה לבין נוכחות החברות הזרות בענפי התעשייה
Coefficients

Standard Error

t Stat

Intercept

4.88

0.08

60.76

הזרות החברות נוכחות

1.87

0.52

3.60

R Square

0.22

Adjusted R Square

0.20

Observations
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תוצאות האמידה מצביעות על קשר חיובי מובהק .המשמעות היא שפריון העבודה הגבוה המאפיין
את ענפי התעשייה בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות ,מוסבר ,בין היתר ,על ידי ההון האנושי
הגבוה בענפים הללו .כפי שהראינו ,התמורה למשרות בחברות הזרות גבוהה מהממוצע בענף ברובם
המכריע של ענפי הכלכלה בישראל .התרשים הבא מציג את היחס בין התמורה הממוצעת למשרה בענפי
התעשייה הנבחנים בפרק זה ,אל מול התמורה למשרה בחברות הזרות הפועלות באותם ענפים:

תרשים  – 40התמורה הממוצעת למשרה בענפי התעשייה ובחברות הזרות בענפי
התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

הקו האלכסוני הינו קו  45מעלות המבטא את היחס בין התמורה הממוצעת למשרה בענף אל מול
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
התמורה למשרה בחברות הזרות .הנקודות המופיעות מעל הקו – מציינות את ענפי התעשייה בהם
התמורה למשרה בחברות הזרות הינה גבוהה מהממוצע בתעשייה .ניתן להתרשם כי במרבית ענפי
התעשייה התמורה הממוצעת למשרה בחברות הזרות גבוהה או שווה לממוצע בענף.

126

הסבר אפשרי

לתופעה הינו שהחברות הזרות דומינ נטיות בענפים המתאפיינים בהון אנושי גבוה ומגייסות את העובדים
החזקים במשק הישראלי.
שלישית ,בחנו את הפרמטר של הפריון הכולל ( .)Aהתרשים הבא מציג את הפריון הכולל הנאמד
ביחס לנוכחות החברות הזרות בענפי התעשייה:

127

תרשים  – 41הקשר בין נוכחות החברות הזרות לפריון הכולל בענפי התעשייה

מקור הנתונים :בסיס הנתונים המשולב של החברות בשליטה זרה בענפי התעשייה

ראשית ,ניתן להתרשם כי בענפים בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות ,קיימים גם כאלו
שהפריון הכולל בהם גבוה באופן חריג וגם כאלו שהפריון הכולל בהם נמוך .כמו כן ,לא ניכר קשר הדוק בין

 126תצפית חריגה מופיעה בענפים  – 29ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים ו – 30-ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים ,בהם
התמורה למשרה בחברות הזרות נמוכה מהממוצע בענף.
 127הנתונים בתרשים בלוגים.
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בחינה אמפירית של השפעתן של השקעות זרות ישירות ( )FDIבישראל
נוכחות החברות הזרות לבין הפריון הכולל .את הקשר אמדנו באמצעות רגרסיה לינארית:

טבלה  – 15הקשר בין נוכחות החברות הזרות לפריון הכולל בענפי התעשייה
Standard Error Coefficients

t Stat

Intercept

0.42

0.10

4.39

הזרות החברות נוכחות

0.61

0.62

0.97

R Square

0.02

Adjusted R Square

0.00

Observations
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תוצאות האמידה מצביעות על קשר חיובי חלש שאינו מובהק סטטיסטית .כלומר ,ענפים
המתאפיינים בנוכחות גבוהה אינם מתאפיינים בפריון כולל גבוה באופן מובהק.
לסיכום ,ענפי התעשייה בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות ,מתאפיינים בפריון עבודה
גבוה .בבחינת הגורמים המשפיעים על פריון העבודה ,עולה כי פריון העבודה הגבוה בענפי התעשייה
בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות ,מוסבר בעיקר על ידי איכות ההון האנושי בענפים הללו.
ענפי התעשייה בהם קיימת נוכחות גבוהה של חברות זרות מתאפיינים ברמות גבוהות של תמורה
למשרה .אף בהתבוננות אל תוך ענפי התעשייה הללו עולה כי התמורה למשרה בחברות הזרות הינה
גבוהה מהממוצע הענפי .כמו כן ,נמצא כי בענפים בהם נוכחות החברות הזרות גברה בין השנים 2012
–  ,2015מתואמים עם גידול ביחס מלאי ההון הפיזי לתוצר ,אם כי הממצאים ביחס למובהקות תוצאה
זו הם מעורבים.
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 .5סיכום והמלצות
 5.1תמצית הסטטיסטיקה התיאורית FDI :בישראל ובהשוואה בינלאומית
בבחינת המגמות העולמיות עולה כי חלקן של המדינות המתפתחות ביתרת ה FDI-בעולם ,הלך וגדל
בין השנים  2017 – 2004משיעור של כ 22%-מיתרת ההשקעות בעולם בשנת  ,2004לכ 33%-מיתרת
ההשקעות בעולם בשנת  .2017למרות זאת ,יתרת ההשקעות למדינות המפותחות נותרה החלק הארי של

 128בבדיקות נוספות שביצענו על נתוני סקר התעשייה של הלמ"ס ,בכדי לנסות ולהסביר את הקשר שבין נוכחות
החברות הזרות והערך המוסף למשרה בהן על הערך המוסף למשרה של החברות הישראליות באותם ענפים ,לא
הצלחנו למצוא קשרים מובהקים .יש לציין שסקרי התעשייה מספקים מידע על הערך המוסף של החברות הזרות,
אך באופן חלקי עבור ענפי כלכלה בודדים .כמו כן ,שינוי הסיווג לענפי כלכלה של הלמ"ס משנת  2011מקשה על
בחינת הנתונים לאורך זמן .בהתאם ,יתכן מאוד וחוסר היכולת לאתר את אותם קשרים נובעת ממגבלת הנתונים.
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השקעות ה .FDI-זרם ההשקעות למדינות המתפתחות לוקח חלק הולך וגדל בסך השקעות ה FDI-בעולם,
ובשנים האחרונות מגיע אף לקרוב למחצית מסך ההשקעות ,כאשר בשנת  2014זרם ההשקעות למדינות
המתפתחות אף היה גבוה מזרם ההשקעות למדינות המפותחות.
בישראל עד שנת  2005היו זרמי ההשקעות הישירות ברוטו למשק ברמה נמוכה יחסית :ממוצע שנתי
בשנים  2005 – 1998של  3.4מיליארדי דולרים בהשקעות הישירות הנכנסות .בשנים האחרונות ניתן לראות
גידול ניכר בזרמי ההשקעות הישירות ,עד לשיא של שנת  .2017זרם ההשקעות הישירות נטו הינו גבוה
ביחס לתוצר ,בהשוואה לעולם .בין השנים  2015 – 2006עמד היחס הממוצע שבין זרם ההשקעות הנכנסות
נטו לתוצר במשק על כ 4.1%-בהשוואה לכ 2.9%-במדינות ה .OECD-חלק משמעותי מה FDI-בישראל מיועד
לענפי המחשוב והמו"פ ,המהווים כ 34.2%-מסך ההשקעות ,ולתעשיות הטכנולוגיה העילית ,המהווה כ-
 11.9%מסך ההשקעות בשנת .2016
בבחינת יתרת ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל ,סכום ההשקעות הללו הסתכם לכ128,819-
מיליוני דולרים בשנת  – 2017יתרה שאינה גבוהה במיוחד ביחס לעולם .על פני נתוני הלמ"ס ,יתרות
ההשקעה בענפים עתירי הידע מהווים משקל משמעותי בסך ההשקעות ,כאשר ההשקעה בענפי שירותי
מידע ותקשורת ,תכנות וייעוץ בתחום המחשבים מהווה כ ;22.5%-ההשקעה בייצור מחשבים ,מכשור
אלקטרוני ואופטי וציוד חשמלי מהווה כ 13.1%-וההשקעה במחקר מדעי ופיתוח מהווה כ 13.5%-מיתרת
ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל בשנת .2016
מדינות המוצא של מרבית חברות ה IN-בישראל נמצאות בצפון אמריקה ( )41.6%ובאירופה (.)39.5%
לחברות בבעלות זרה חלק שאינו זניח בתוצר הישראלי :התפוקה שלהן עמדה בשנת  2014על כ-
 152,558מיליוני ש"ח ,אשר מהווים כ 11.24%-מסך התפוקה במשק הישראלי .הערך המוסף הגולמי שלהן
היווה בשנת  2014כ 11.82%-מסך הערכים המוספים הגולמיים בישראל.
בבחינת פילוח החברות בבעלות זרה בישראל עולה שמרביתן ,בבחינת מספר החברות,
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משתייכות לענפי המידע והתקשורת (כ 24.6%-מהחברות); ענפי השירותים המקצועיים ,המדעיים
והטכניים (כ ;)19.7%-ענפי המסחר (כ ;)15.4%-וענפי התעשייה ,הכרייה והחציבה (כ .)10.5%-פדיון ענפי
שירותי המידע והתקשורת ,אליהם משתייכות הרבה מן החברות הזרות ,עמד על כ 35.0-מיליארדי ש"ח
בשנת  ,2015המהווים כ 14.9%-מסך הפדיון של החברות בשליטה זרה בשנה זו.
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בבחינת פרמטרים אחרים כגון פדיון וערכים מוספים הפרופורציות בין ענפי החברות הזרות משתנות.
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חלקן של החברות בבעלות זרה בכוח עבודה אינו גבוה כחלקן בתוצר .בין השנים  2008ל2015 -
חלקן מסך המשרות במשק הישראלי נע בטווח שבין  5.6%לבין  .6.5%ענפי התעשייה מהווים מקור לכ-
 27.8%מסך המשרות בחברות בשליטה זרה בישראל .נכון לשנת  ,2015כ 40.2%-מהמשרות התפוסות
בחברות בשליטה זרה בענפי התעשייה הינן משרות בענף ייצור מחשבים מכשור אלקטרוני ואופטי ,אשר
הינו ענף המתאפיין בעוצמה טכנולוגית עילית.
התוצר לעובד בחברות בבעלות זרה גבוה פי שניים לערך מהתוצר לעובד הממוצע במשק הישראלי.
פריון העובדים בחברות בבעלות זרה גבוהה מהפריון הענפי הממוצע בכל אחד מהענפים .באופן כמעט
גורף ,התמורה למשרות בחברות בשליטה זרה גבוהה באופן משמעותי מהממוצע במגזר העסקי בישראל
– וגבוהה במיוחד בחברות הזרות הקטנות .רמות גבוהות במיוחד של תמורה ממוצעת למשרה בקרב
ה חברות הזרות נצפו בענפי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח ,ובענפי המידע והתקשורת.
פעילות סחר החוץ של חברות ה IN-מהווה שיעור משמעותי מכלל סחר החוץ הישראלי .עיקר היצוא
מיועד לחברות האם של החברות בבעלות זרה שבישראל .שיעור היצוא של החברות הזרות מסך היצוא של
המשק הישראלי היווה כ 26%-בשנת .2015
שיעור המימון הזר בהוצאות המו"פ בישראל הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה ,OECD -ובסך הכל
עמד על כ 54%-מסך ההוצאה בשנת  .2014בין השנים  2015 – 2005חל גידול משמעותי בהיקף ההוצאה
למו"פ של מרכזי המו"פ ,בשיעור ממוצע של למעלה מ 8% -בשנה .סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ
של החברות הזרות בשנת  2016הסתכמו לכ 24.1-מיליארדי ש"ח המהווים כ 46%-מהוצאות המו"פ העסקי
בישראל.

 5.2תמצית סקירת הספרות האמפירית על השפעת ה FDI-על הכלכלה
הדיון בספרות הכלכלית ביחס לזליגות חיוביות כתוצאה מהשקעות ה ,FDI-מבחין בין שני סוגים)1( :
זליגה אופקית – השפעה על יתר הפירמות (המתחרות) באותו הענף; ו )2(-זליגה אנכית – השפעה אנכית
על הגורמים השונים בשרשרת הערך (ספקים ולקוחות).
בהקשר של זליגות אופקיות ,הספרות המחקרית בתחום זה נחלקת למספר סוגים:


סוג ראשון הוא מקרי מבחן ( ,)Case studiesשהם בדרך כלל אינפורמטיביים ועמוסים בנתונים
ספציפיים ,ואולם מכיוון שהם עוסקים במקרים פרטניים קשה להסיק מהם על התופעה הכללית.



סוג שני הוא מחקרים ברמת התעשייה ,אשר רובם מראים מתאם חיובי של נוכחות פירמה זרה
בתעשייה מקומית על הערך המוסף פר-עובד בתעשייה זו .אולם מחקרים אלו מבוצעים על נתוני
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חתך ,ולכן קשה לבסס את כיוון הסיבתיות .ייתכן והקשר החיובי שהמחקרים מוצאים נובע דווקא
מכך שהפירמות הזרות מלכתחילה נכנסות לתעשיות מקומיות בהן הפרודוקטיביות גבוהה ,ולא מכך
שכניסתן מביאה לזליגה הגורמת לגידול בפרודוקטיביות .לחלופין ,ייתכן שהמתאם החיובי נובע מכך
שכניסת פירמות זרות יעילות יותר גורמת לדחיקת מתחרים מקומיים בלתי יעילים ()Crowding-out
ובכך הן תופסות נתח שוק גבוה יותר המעלה את ממוצע הפרודוקטיביות בתעשייה המקומית.


סוג שלישי של מחקרים בהקשר של זליגות אופקיות הוא ברמת נתוני פאנל של פירמות .מחקרים
אלו בודקים האם קיים מתאם בין הפרודוקטיביות של הפירמות המקומיות (המתחרות) לבין נוכחות
של פירמה זרה בתעשייה המקומית הספציפית.
בשורה התחתונה ,ביחס לזליגות אופקיות ,מחקרים אשר בחנו את הזליגה האופקית במדינות

מפותחות על בסיס נתוני פאנל מצאו אפקט חיובי מובהק ,לעומת תוצאות מחקרים אחרים שבחנו את
הזליגה במדינות מתפתחות .נמצא שפער טכנולוגי גדול בין המדינה המשקיעה לבין המדינה הקולטת
משפיע באופן שלילי על אפקט הזליגה .במדינות מתפתחות ,חוסר יכולת להתחרות בחברות הזרות מביא
לדחיקה החוצה של החברות המקומיות .מאידך ,רמה גבוהה של הון אנושי במדינת היעד קשורה לזליגה
אופקית גבוהה יותר .כך גם כאשר מבוצעים פרויקטים של  Joint Ventureבין הפירמה הזרה לפירמות
המקומיות .יש לציין כי ממצאים נוספים מעידים על כך שההשקעה הזרה הראשונה תורמת לפריון הכולל
ואילו לאחר כניסת מסה קריטית של חברות זרות ,האפקט נחלש ואף עשוי להפוך לשלילי.
מחקרים אמפיריים רבים מצאו כי לזליגות אנכיות קיימת השפעה חיובית ומובהקת .המחקרים
האמפיריים מראים כי כאשר קיים אפקט זליגה אנכי חיובי ,הרי שהוא בעיקר מסוג 'זליגה אחורית' או 'קשר
אחורי' ,הנובע משיפור תהליכים ברמת שרשרת הערך האחורית .כלומר ,השפעה חיובית על הספקים
המקומיים של החברות בבעלות זרה ,לאור הדרישה של הפירמות הזרות לתוצרי תשומות גבוהים יותר
ממגוון היבטים :רמת שירות גבוהה יותר ,עמידה בזמנים ,תוצרים באיכות גבוהה יותר ,שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות יותר ועוד .ממצאי המחקרים מתקשים להראות אפקטים חיובים מזליגה קדמית ,אם בכלל.
בבחינת המשק הישראלי ,בדומה למדינות רבות בעולם ,פריון העובדים בחברות בבעלות זרה הינו
גבוה בהשוואה לממוצע הכללי במשק ,ובהתאם גם שכרם של עובדים אלו גבוה יותר .שכר העובדים
בחברות בבעלות זרה אף משפיע באופן חיובי על שכר העובדים בענף .הניסיון שעובדים צוברים בחברות
רב-לאומיות מגדי ל את פריון העבודה שלהם ושכרם גבוה יותר גם אם לאחר מכן הם מועסקים בחברה
בבעלות מקומית .זאת ,במיוחד בחברות רב-לאומיות מובילות.
ניתוח אמפירי של הקשר בין תנועה של השקעות זרות ישירות ,לבין צמיחה כלכלית והכנסות
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ממיסים ,מצא שבישראל השקעות ה FDI-השפיעו חיובית על סך ההכנסות ממיסים.
הפירמות הזרות בישראל אחראיות לנתח גדול מהמו"פ המבוצע בישראל .לזליגת מו"פ קיימת
השפעה משמעותית על פרמטרים רבים ,לרבות :התפוקה ,הפריון ,המו"פ העצמי ,שכר העובדים ,וגם על
היצוא .התמיכה הממשלתית בישראל בפעילויות המו"פ יוצרת פעילות אשר לא הייתה מתבצעת אלמלא
התמיכה .לתמיכה ממשלתית השפעה חיובית בכל הענפים ועבור כל קנה מידה של פירמה .יחד עם זאת,
עיקר זליגת המו"פ נובעת מפירמות גדולות-בינוניות ,ופירמות ענק ,וכן תשואות גבוהות יותר לתמיכה
מתקבלות עבור הענפים המעורבים והמסורתיים .תוספת של הוצאות מו"פ מביאה להשפעה אופקית
חיובית על כמות המועסקים בחברות המקומיות .כלומר ,ככל שהוצאות המו"פ של החברות בבעלות זרה
גבוהות יותר ,מספר המועסקים בחברות המקומיות בענף גבוה יותר.
לסיכום ,מחקרים אמפיריים שבחנו זליגות מהשקעות זרות ישירות בישראל מצאו השפעה חיובית
מובהקת מזליגה אופקית ,בהתאם למחקרים אחרים בעולם ,וכאמור ,זליגות משמעותיות נובעות מפעילות
מו"פ המאפיינת את חברות ה IN-בישראל.

 5.3תמצית תוצאות ניתוח השפעת ה FDI-על הכלכלה בישראל
ראשית ,בחנו את הקשר בין  FDIלבין שכר ותעסוקה בכ 55-ענפי כלכלה .במרבית ענפי הכלכלה,
התמורה הממוצעת למשרה גבוהה בחברות בשליטה זרה .מצאנו גם קשר חיובי ומובהק ,בענפי
הכלכלה ,בין נוכחות החברות בשליטה זרה לבין התמורה הממוצעת למשרה בענפי הכלכלה
הישראלית .באופן דומה ,מצאנו כי קיים קשר חיובי ומובהק בין התמורה למשרה בחברות הזרות ושיעור
נוכחותן במשרות ,ובין התמורה למשרה בחברות בשליטה ישראלית .יש לציין כי מהניתוח שביצענו לא
ברור האם החברות הזרות נכנסות מלכתחילה לענפים בהם התמורה למשרה הינה גבוהה (כפועל יוצא
מהון אנושי טוב יותר) או שמא התחרות על ההון האנושי בעקבות כניסת החברות הזרות מעלה את
התמורה למשרה .כמו כן ,רצינו לבחון האם ישנן אינדיקציות לכך שמשרות של חברות ישראליות מוסטות
לטובת חברות זרות .הנתונים של שנת  2015אותם בחנו לא מצביעים על קשר הדוק בין שינוי במספר
העובדים של חברות זרות בענף לבין השינוי במספר העובדים של החברות הישראליות.
שנית ,בחנו האם פעילות ה FDI-דוחקת את פעילותן של החברות המקומיות ,קרי גורמת להן
להשקיע פחות או מאיצה יציאת חברות מקומיות מהשוק .אילו פעילות ה FDI-הייתה דוחקת את פעילותן
של החברות המקומיות היינו מצפים לראות קשר בין השקעות זרות ישירות לבין נטישה של חברות
מקומיות .בכל הבדיקות שערכנו לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין ה FDI-לבין כניסה או יציאה של
חברות מהענף.
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שלישית ,בחנו את השפעת ה FDI-על רמות מלאי ההון לעובד במשק הישראלי .מלאי ההון לעובד
במשק הישראלי הינו נמוך בהשוואה בינלאומית ולו השפעה על פריון העבודה .מצאנו כי לנוכחות החברות
הזרות קשר חיובי מובהק עם רמות המלאי הון לעובד בתעשייה הישראלית .מחקרים קודמים מישראל
מצביעים על קשר בין היקף היצוא ובין מלאי ההון לעובד .מצאנו אישוש לכך שקיים קשר בין מלאי ההון
לעובד ובין מלאי ההון לעובד אך כאשר נוסף למשוואה פרמטר נוכחות החברות הזרות ,הקשר החיובי בין
היקף היצוא מהתפוקה ובין מלאי ההון לעובד מתפוגג .כלומר ,מצאנו כי נוכחות החברות הזרות מסבירה
מאופן מובהק יותר את מלאי ההון לעובד מאשר היקף היצוא בתפוקה.
רביעית ,בחנו את השפעת ה FDI-על פריון העבודה במשק הישראלי .מצאנו כי ענפים בהם קיימת
נוכחות גבוהה של חברות זרות מתאפיינים בפריון עבודה גבוה .פריון העבודה הגבוה בענפים אלו
מוסבר בעיקר על ידי איכות ההון האנושי .ישנם גם ממצאים שעצימות ההון גבוהה יותר בענפים בהם
נוכחות החברות הזרות גבוהה יותר ,אולם קיימים ממצאים מעורבים ביחס למובהקות שלהם .יחד עם
זאת ,לא נמצא מתאם עם פריון כולל גבוה בענף.

 5.4כיוונים למחקר עתידי
כאמור ,מחקר זה מבצע לראשונה ניתוח של "נתוני החברות בשליטה זרה" ,אשר פורסמו במקביל
לדוח זה על ידי הלמ"ס.
נדגיש כי בעוד שהמחקר הנוכחי עסק בשאלת התרומה הממוצעת של  ,FDIשאלת התרומה השולית
של השקעות בענפים שונים היא שאלה חשובה מאין כמוה לנושא מדיניות ,ועל כן היא מהווה יעד מצוין
למחקרי המשך .מחקר עתידי בנושא יכול לבצע אמידה של הזליגה האנכית והאופקית של ההשקעות
הזרות בישראל על הפריון הכולל ,על בסיס נתונים ברמת הפירמה בהתאם לספרות הכלכלית בעולם .זאת,
על מנת לבחון את ענפי הכלכלה אליהם רצוי למשוך את ההשקעות הזרות ,ובפרט בענפי התעשייה
המסורתית המתאפיינת ברמות נמוכות של פריון ביחס לענפים התעשייה העילית.
כמו כן ,במחקר הנוכחי הצבענו על קשרים בין נוכחות החברות הזרות לבין פרמטרים שונים בענפי
הכלכלה הישראלית כמו שכר ענפי ,מלאי הון ופריון עבודה .שאלה משמעותית עליה לא ניתן מענה במחקר
זה היא סוג הקשר וסיבתיותו ,כלומר ,האם החברות בשליטה זרה הן אלו המשפיעות על הפרמטרים הללו
או שמא חברות אלו מלכתחילה נכנסות לאותם ענפים בהם קיימים מאפיינים ייחודיים .מחקר עתידי עשוי
לשפוך אור על הנושא.
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 5.5המלצות מדיניות
כפי שמציין מאמר של הבנק העולמי ,קיימת חשיבות מכרעת בהבנת הקשר בין ההשקעות הזרות
לכלכלה המקומית כדי ליצור מדיניות ממשלתית שתמקסם את השפעות הזליגות החיוביות 130.התמקדות
במאפיינים של המשקיע הזר עשויה לסייע בזיהוי הפוטנציאל וההשפעה הייחודיים של סוגי ההשקעה
השונים.
כאמור ,היקף ההשקעות הזרות במדינת ישראל הינו גבוה בשנים האחרונות ,גם בקנה מידה
בינלאומי .יתר על כן ,ה FDI-בישראל מתרכז באופן בולט בענפי המחשוב ,המו"פ וטכנולוגיית עילית ,וישראל
גם חריגה מאוד בשיעור המימון הזר של מו"פ .על כן ,בשנים האחרונות קובעי מדיניות החלו לחשוש שמא
התועלת השולית מהשקעות זרות ישירות בענפי ההיי-טק החלה לדעוך ,כך שהיא נמוכה מהתועלת
השולית בהשקעה בענפים המסורתיים .אתגרי העתיד של ישראל הם בזיהוי נקודות היתרון היחסי
בתחומים אלה ויצירת תמריצים מתאימים לפעילות של חברות זרות בהתאם לכך .כדי לנצל את הערך
הטמון בהשקעות הזרות יש למקד את פעילות הממשלה ,ובכלל זה של סוכנות ההשקעות הזרות
הממשלתית  .Invest in Israelכאמור ,להערכתנו הדבר מצריך מחקר נוסף בנושא בקנה מידה מעמיק יותר
ועל בסיס נתונים ברמת הפירמה ,בהתאם למחקרים אחרים בעולם וכן על בסיס ניתוח מחקרי אירוע (case-
.)studies

(2015) Echandi et al. 130
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מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 33
מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 95
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מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 38
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293,292
300,294
301,294
313,312
321,320
332,331
362,361
394,393
395,392
163,161,160
176,172,171
188,182,181
358,355,353
398,391,390
242, 247,230,110
149-146
150-151
254-252
262-260
288-283
352-350

28
27,28
27,28,26
27
26
26
31
32
32
11,12
13
14
30
32, 16
19-20
10
10
22
23
25,28
29,30

מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 33

מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 33

מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 33
מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 95
מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי  6ו9-

מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 38
מרכיב מתת-ענף זה מיוחס לענף הראשי 33

ראשית ,יודגש כי ההמרה בוצעה על מנת לאמוד את שווי מלאי ההון הפיזי בענפי הכלכלה הראשיים
ולשם כך יתרת ההשקעות בשנים  2014 – 2011נגזרת בין היתר מההשקעות בהון בפיזי בשנים – 1990
 . 2010יחד עם זאת ,המשמעות של סטיות קטנות מההשקעה האמתית במלאי ההון אינה אמורה להשפיע
באופן מהותי על תוצאות המודל.
עבור הענפים אשר פוצלו לענף ' – 33תיקון ,תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד' :כמתואר ,סך
ההשקעה בענף זה מהווה כ 16%.0-מסך ההשקעה בענפים אלו בשנת  2011ועל כן אמנם מטה את סך
ההשקעה מעלה אך בשיעור זניח ואינה פוגמת באופן משמעותי בתוצאות.
עבור הענפים אשר פוצלו לענף ' – 38איסוף ,טיפול וסילוק של אשפה ופסולת; מחזור (והשבה) של
חומרים' :הונח כי סך ההשקעה בענף כלכלה זה אינה מהווה משקל משמעותי מההשקעה בענפים
.16,22,23
עבור הענפים אשר פוצלו לענף ' – 95תיקון של מחשבים ,ציוד אישי וציוד לבית' :סך ההשקעה בענף
זה בשנת  2011עמד על כ 30-מיליון  ₪בלבד .הונח כי סכום ההשקעה בענף זה אינו משפיע באופן משמעותי
כאשר הוא נוסף לענפי הכלכלה .13,16,31,32
ארבעת תתי-הענף הבאים' – 242 :תעשיית פטרוכימיה וחומרי גלם פלסטיים'; ' – 247תעשיית סיבים
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עשויים'; ' – 110הפקת נפט גולמי וגז טבעי'; ' – 230זיקוק נפט גולמי' ,מופיעים כמקשה אחת בסקרי ענפי
התעשייה אשר קדמו לשנת  2011כאשר תת-הענף  110הומר לענפי הכלכלה הראשיים ' – 6הפקת נפט
גולמי וגז טבעי'; ו' – 9-פעילויות עזר לכרייה' ,בעוד היתר הומרו לענפים  19ו .20-סך ההשקעה בארבעת
תתי-הענף  230 ,110 ,247 ,242בשנת  2010הסתכמה לכ 1,595-מיליוני  .₪שנה לאחר מכן ,בשנת 2011
בשלושת הענפים ( 230 ,247 ,242אשר הומרו לתתי-הענף  )2050 ,2030 ,1920בוצעה השקעה בסכום של
כ 1,765-מיליוני  .₪מנגד ,את גודל ההשקעה בתת-הענף  110לא ניתן לדעת על בסיס סקרי התעשייה.
לאור זאת ,הנחנו שמלוא ההשקעה שנצברה עד שנת  2010מיוחסת לענפים  19ו.20-

 7.2נספח  – 2חישוב מלאי ההון הפיזי
כדי לאמוד את שווי מלאי ההון הפיזי ,ביצענו סכימה של סך ההשקעות בהון החל משנת ,1990
ובניכוי פחת ,על פי אורך החיים לכל סוג של השקעה באופן הבא (הנתונים בשנים):
מחשבים ותוכנה
6

כלי רכב
5

ריהוט וציוד משרדי
16

מכונות וציוד
14

קרקע ובניינים
66

מקור :תקנות מס הכנסה (פחת) https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0103_100026.pdf
יש לציין שעבור ההשקעה בקרקע ובניינים לדוגמה ,סך השנים הנדגמות אינו מספיק בכדי לאמוד
במדויק את שווי המלאי הכולל .כמו כן ,יודגש שפחת ההשקעה ב'-מחשבים ותוכנה' נאמד על בסיס
הקטגוריה 'ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב'.

 7.3נספח  – 3תיאור מתודולוגי של נתוני החברות בשליטה זרה של הלמ"ס
להלן תיאור מתודולוגי של נתוני החברות בשליטה זרה ,כפי שנשלח לנו על ידי הלמ"ס.
פעילות החברות הרב-לאומיות משמשת ציר מרכזי ,סביבו מתרחשים תהליכי הגלובליזציה בכלכלה
המודרנית .חברות רב-לאומיות ישראליות הן אלה המשקיעות בחו"ל ומחזיקות חברות זרות ואלה הרשומות
בישראל ומקבלות השקעות ישירות מחו"ל.
סטטיסטיקה כלכלית של חברות רב-לאומיות בישראל מתפרסמת ע"י הלמ"ס ,העורכת סקר דו-
שנתי של חברות אלה ,החל משנת .2002
עקב העניין הרב הקיים בפעילות של חברות המקבלות השקעות מחו"ל ועל מנת ליצור תשתית
מידע נאותה להבנת המשמעויות הכלכליות של פעילות זו ,הוקם מיזם משותף בין משרד הכלכלה והלמ"ס,
המיועד לשפר את ה סטטיסטיקה הקשורה להשקעות זרות בחברות ישראליות.
שיפורים אלה כוללים את הרחבת מספר המשתנים הכלכליים המשקפים את הפעילות של חברות
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עם השקעות ישירות מחו"ל ופירוט רחב יותר של ענפי הכלכלה ,לעומת הפירוט המתקבל בסקר הדו-שנתי
בלמ"ס.
פרסום זה מפרט תוצאות של נתוני פעילות חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל לשנים - 2012
.2015
בהשוואת תוצאות אלה לסקר דו-ש נתי של הלמ"ס לשנים האלה ,יש לשים לב לנקודות הבאות:


הסקר הדו-שנתי כולל גם נתונים על חברות ( OUTחברות ישראליות המחזיקות חברות זרות ,בעוד
פרסום זה עוסק רק בפעילות של חברות  – INחברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל.



ההתפלגות הענפית בסקר הדו-שנתי מתאימה לענף חברת-האם בכל קבוצת חברות קשורות
המקבלת השקעות ישירות מחו"ל ,בעוד ההתפלגות הענפית בפרסום זה מתייחסת לענף כל חברה
בנפרד( .זאת אומרת ,לפי הסקר :ענף כלכלי של חברת-בת של קבוצה הנשלטת ע"י תושבי חו"ל הוא
זה של חברת-האם של הקבוצה .לעומת זאת ,לפי פרסום זה :ענף חברת-הבת הוא זה של חברת הבת
בעצמה).



המשתנים תמורה לעבודה ,הכנסות ומספר חברות מופיעים לראשונה בפרסום זה ואינם כלולים
בתוצאות הסקר הדו-שנתי.
עריכת הנתונים הכלולים בפרסום מבוססת על נתונים מנהליים הקיימים בלמ"ס בשילוב תוצאות

הסקר הדו-שנתי של חברות רב-ל אומיות ותוצאות סקרים אחרים המתבצעים בלמ"ס .להלן ,עיקר
המקורות ששמשו לעריכת הנתונים:


נתוני מרשם העסקים ,הכוללים דיווחי מעבידים לשלטונות מע"מ ,מס הכנסה וביטוח לאומי.



תוצאות סקר דו-שנתי של חברות רב-לאומיות



תוצאות סקר ענפי כלכלה
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