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ַׁשלביו,ַׁועזרתוַׁבהשגתַׁנתונים.

רקעַׁוהבהרותַׁבנושאיַׁתמריציַׁהמו"פַׁהפיסקלייםַׁהקיימיםַַׁׁחמריאנג,ַׁישראל,ַׁעלַַׁׁתודותַׁלגב'ַׁגלַׁגינת,ַׁארנסטַׁאנד

ַׁבישראל.ַַׁׁ
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איןַׁלשכפלַׁכלַׁחלקַׁמדו"חַׁזהַׁללאַׁרשותַׁמראשַׁובכתבַׁממוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁמלבדַׁלצורךַׁציטוטַׁשלַׁקטעיםַׁקצריםַׁ
ַׁבמאמריַׁסקירהַׁופרסומיםַׁדומיםַׁתוךַׁציוןַׁמפורשַׁשלַׁהמקור.
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 תקציר מנהלים

ַׁופיתוחַׁ ַׁבמחקר ַׁהשקעות ַׁלעידוד ַׁנוספת ַׁדרך ַׁהנהגת ַׁשל ַׁכדאיותה ַׁאת ַׁבישראל ַׁלראשונה ַׁבוחנת ַׁזאת עבודה

ַׁ-באמצעותַׁמתןַׁזיכויַׁמסַׁביחסַׁלהוצאותַׁהמו"פַׁשלַׁהחברותַׁהעסקיות.ַׁשיטתַׁעידודַׁזאתַׁנהוגהַׁבמרביתַׁמדינותַׁה

OECDַׁמסַׁעליהםַׁמ ַׁהעידודַׁנעשהַׁעלַׁסמךַׁנתוני ַׁקשורַׁבפשטותה. ַׁויתרונהַׁהעיקרי דווחותַׁהחברותַׁהעסקיותַׁ,

 קטיםַׁבגינםַׁניתנתַׁההטבה.ַַַַׁׁׁׁכהַׁבחינהַׁטכניתַׁומסחריתַׁשלַׁהפרויואינהַׁמצרי

ַׁהנוסףַׁ ַׁהמו"פ ַׁאמדני ַׁבמו"פ. ַׁהשקעות ַׁעידוד ַׁשל ַׁהאפקטיביות ַׁעל ַׁכמותיות ַׁבהערכות ַׁרוויה ַׁהכלכלית הספרות

התוצרַׁרחביםַׁעודַׁיותר.ַׁעםַַׁׁ,ַׁוטווחיַׁההשפעהַׁשלַׁהמו"פַׁהנוסףַׁעל3-ל1ַׁשמייצרַׁשקלַׁסובסידיהַׁלמו"פַׁנעיםַׁביןַׁ

זאת,ַׁקשהַׁלמצואַׁהבחנהַׁברורהַׁביןַׁשיטותַׁהעידודַׁהשונותַׁובמיוחדַׁמעטיםַׁהמחקריםַׁהעוסקיםַׁבשיטתַׁהעידודַׁ

ַׁהנבחנתַׁכאן.ַׁ

העבודהַׁמתמודדתַׁעםַׁהערכתַׁתכניתַׁהעידודַׁהמוצעתַׁבאמצעותַׁמודלַׁלינאריַׁפשוטַׁשלַׁהקשרַׁביןַׁההשקעהַׁבמו"פַׁ

ַׁ ַׁהענפית. ַׁברמה ַׁכלכליות ַׁמוליכהַׁותפוקות ַׁהישראלי ַׁהמשק ַׁנתוני ַׁעל ַׁאחרות ַׁבארצות ַׁשנאמדו ַׁמקדמים הפעלת

2ַׁ-ו1.3ַׁלמסקנהַׁשבטווחַׁהארוךַׁשקלַׁהניתןַׁלסקטורַׁהעסקיַׁכהטבתַׁמסַׁעלַׁההשקעותַׁבמו"פַׁייצרַׁבישראלַׁביןַׁ

עד33%ַַׁׁשקליםַׁנוספיםַׁשלַׁתפוקה.ַׁבמונחיַׁתשואהַׁעלַׁהשקעה,ַׁמספריםַׁאלהַׁשקוליםַׁלשעוריַׁתשואהַׁשנתייםַׁשלַׁ

133%ַׁ.ַׁ

ַׁבכךַׁ ַׁאין ַׁיותר. ַׁגבוהה ַׁבענף ַׁהמו"פ ַׁשעצימות ַׁככל ַׁיותר ַׁנמוכה ַׁלסיבסוד ַׁהתשואה ַׁכאן ַׁהמופעל ַׁהפשוט במודל

ַׁהטכנולוגיהַׁהעיליתַׁוהעילית ַׁפיַׁ-להמעיטַׁבחשיבותַׁענפי ַׁבהםַׁשעורַׁהוצאותַׁהמו"פַׁמהתפוקהַׁגבוהַׁעל מעורבת,

לעידודַׁבאותהַׁמידהַׁכמוַׁענפיַׁהגדרה.ַׁעםַׁזאת,ַׁנראהַׁשלאורַׁהיקףַׁהמו"פַׁהגבוהַׁבענפיםַׁאלהַׁהםַׁאינםַׁזקוקיםַׁ

ַׁמסורתיתַׁומסורתית,ַׁשחלקםַׁבפעילותַׁהכלכליתַׁ)תפוקהַׁותעסוקה(ַׁגדולַׁיותר.ַׁ-הטכנולוגיהַׁמעורבת

העבודהַׁאינהַׁמתמודדתַׁעםַׁשיעורהַׁהרצויַׁשלַׁההטבהַׁודרךַׁהפעלתה.ַׁמדינותַׁשונותַׁמשתמשותַׁבקשתַׁרחבהַׁשלַׁ

ַׁאםַׁ ַׁובשיטתַׁשונותַׁשלַׁחישובַׁבסיסַׁהזיכוי, ַׁזיכוי, עלַׁהסכוםַׁהכוללַׁשלַׁהשקעתַׁהמו"פַׁשלַׁהפירמהַׁכפיַׁשעורי

ַׁאתַׁ ַׁהכרחַׁלהחיל ַׁגםַׁאין ַׁהשקעהַׁזאתַׁביחסַׁלנתוניםַׁהיסטוריים. ַׁההגדלהַׁשל ַׁעל ַׁרק ַׁאו ַׁבעבודהַׁזאת, שהנחנו

ההטבהַׁבמידהַׁשווהַׁעלַׁכלַׁענפיַׁהמשק,ַׁאוַׁעלַׁכלַׁהפירמותַׁבליַׁהתחשבותַׁבגודלן.ַׁבמספרַׁמדינותַׁקיימתַׁמערכתַׁ

ַׁ ַׁמסלולים ַׁשל ַׁלמדי ַׁהמסלולַׁמורכבת ַׁאת ַׁלבחור ַׁיכולה ַׁעסקית ַׁחברה ַׁכל ַׁכאשר ַׁלמו"פ, ַׁמס ַׁלהטבות חליפיים

ַׁכ ַׁשל ַׁהספרותַׁהכלכליתַׁנוטהַׁלהסכיםַׁשהטבתַׁמסַׁבשיעור ַׁעםַׁזאת, ַׁעבורה. הניתנתַׁלחברות23%ַַׁׁ-האופטימלי

ַׁבגודלַׁבינוניַׁמגיעהַׁלשיאַׁהאפקטיביותַׁשלה.ַַׁׁ

מעורבת,ַׁבהןַׁ-כנולוגיהַׁהמסורתיתַׁוהמסורתיתאנוַׁמאמיניםַׁשתכניתַׁזיכויַׁהמסַׁהמוצעתַׁתעודדַׁפירמותַׁבענפיַׁהט

ַׁלהשקיעַׁבמחקרַׁופיתוח.ַׁהתפתחותַׁזאתַׁתהווהַׁ המו"פַׁלאַׁהיווהַׁעדַׁכהַׁחלקַׁאינטגרליַׁמהאסטרטגיהַׁהעסקית,

שיפורַׁמשמעותיַׁבמשקַׁהישראליַׁוביכולתוַׁלהתמודדַׁבהצלחהַׁעםַׁאתגריַׁהכלכלהַׁהגלובלית.ַׁבהתאםַׁאנוַׁמציעיםַׁ

ַׁ"פ,ַׁוזאתַׁבליַׁלפגועַׁבתכניותַׁהעידודַׁהקיימות.לעידודַׁמוזוַׁלשקולַׁהוספתַׁמסגרתַׁ
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 תוכן עניינים  

 5 ............................................................................................................ כלליַׁרקע .1

 6 ......................................................................... עסקיַׁפ"במוַׁועקיפותַׁישירותַׁתמיכות .2

 8 ............................................... הקיימיםַׁהמסלוליםַׁ–ַׁפיסקאליותַׁהטבותַׁי"עַׁפ"מוַׁעידוד .3

 01 ............................................................ ושעורןַׁהפיסקאליותַׁהתמיכותַׁהיקפיַׁהשוואת .4

 01 ................................................................ וחסרונותַׁיתרונותַׁ–ַׁועקיפהַׁישירהַׁתמיכה .5

 05 ............................................................ פ"במוַׁממשלתיתַׁתמיכהַׁשלַׁההשפעהַׁהערכות .6

 05 ..................................................................................... :ניםושאלוַׁסקרים6.1ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 06 ...................................................................................... אקונומטריַׁניתוח6.2ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 01 .................................. פ"במוַׁשונותַׁממשלתיותַׁתמיכותַׁיעילותַׁעלַׁסימולטיבייםַׁמחקרים .7

 01 ......................................................................... ב"בארהַׁהעקיפותַׁהתמיכותַׁמערכת .8

 01 ................................................................ חייבתַׁמהכנסהַׁפ"מוַׁהוצאותַׁניכוי8.1ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 00 ..................................... מדווחותַׁפ"מוַׁהוצאותַׁבסיסַׁעלַׁחברותַׁממסַׁחלקיַׁזיכוי8.2ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 01 .................................................. בישראלַׁפ"למוַׁמסַׁהטבותַׁהשפעתַׁשלַׁכמותיתַׁהערכה .9

 01 ....................................................................................... הייצורַׁפונקציית9.1ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 01 .............................................................. והשפעותיהןַׁפ"במוַׁלהשקעהַׁהטבות9.2ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 06 .....................................................................................................יישום9.3ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ

 01 .............................................................................................. ומסקנותַׁסיכום .13

 00 ......................................................................................................... המלצה .11

 00 ................................................................................................... ביבליוגרפיה .12

 03 ................................................ נבחרותַׁבמדינותַׁפ"מוַׁלעידודַׁהפיסקאליותַׁהתכניותַׁפירוטַׁ–'ַׁאַׁנספח

ַׁ

 

 רשימת האיורים

 

 6 ................................................................. (2339ַׁשנת)ַׁג"תממַׁ%-כַׁפ"במוַׁהממשלתיתַׁהתמיכה:1ַַׁׁאיור

 3 .................................................................. עיסקיַׁפ"במוַׁעקיפהַׁותמיכהַׁישירהַׁתמיכהַׁביןַׁיחס:2ַַׁׁאיור

 8 ............................................................................................... פ"למוַׁפיסקאלייםַׁתמריצים:3ַַׁׁאיור

 00 ........ (2338ַׁשנת,ַׁבינוניות-לקטנותַׁגדולותַׁחברותַׁביןַׁהבחנהַׁכולל)ַׁפ"במוַׁהפיסקאליתַׁהתמיכהַׁשיעור:4ַַׁׁאיור

 00 (1999ַׁלעומת2338ַַׁׁשנת,ַׁבינוניות-קטנותַׁמולַׁגדולותַׁחברות)ַׁפ"במוַׁהפיסקאליתַׁהתמיכהַׁבשיעורַׁשינוי:5ַַׁׁאיור

 01 ...................... $(ַׁבמיליוני)ַׁמסַׁתמריציַׁבאמצעותַׁהממשלתיתַׁהתמיכהַׁועלותַׁעסקיותַׁפ"מוַׁהוצאות:6ַַׁׁאיור

 00 ................... (באחוזים)ַׁעצמיַׁבמימוןַׁעיסקיַׁפ"למוַׁביחסַׁפ"במוַׁפדרליותַׁותמיכותַׁמסַׁלזיכויַׁתביעות:7ַַׁׁוראי
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 רשימת הלוחות 
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 רקע כללי .1

יתַׁבמדינותַׁהמפותחותַׁהטענהַׁכיַׁהממשלהַׁחייבתַׁלתמוךַׁבמו"פַׁהפכהַׁלסוגַׁשלַׁאקסיומהַׁבקביעתַׁמדיניותַׁתקציב

ַׁומתפתחותַׁכאחד.ַׁ

עומדותַׁשתיַׁהנחותַׁאותןַׁאימצוַׁמקבליַׁההחלטותַׁבעולם.ַׁהנחהַׁראשונהַׁהיאַׁכיַׁתמימותַׁדעיםַׁזאתַׁביסודהַׁשלַׁ

השקעותַׁבמחקרַׁופיתוחַַׁׁחיוניתַׁלצמיחתַׁהמשק.ַׁהנחהַׁשניהַַׁׁאומרתַׁכיַׁבהעדרַׁתמיכהַׁממשלתית,ַַׁׁפעילותַׁמו"פַׁ

ַׁי.תבוצעַׁבחסרַׁיחסיתַׁלמצבַׁהאופטימאל

ַׁ ַׁשל ַׁברורה ַׁהשלכה ַׁהנה ַׁראשונה ַׁהניאוהנחה ַׁהצמיחה ַׁ)-מודל ַׁסולו ַׁשל ַׁהמודלַׁ,Solowַׁ(1956)קלאסי ַׁשהוא ,)

ַׁהמשק ַׁוכוחַׁהאדםַׁוברמהַׁהטכנולוגיתַׁשל ַׁההון ַׁבהיקפי ַׁתלוי ַׁהתוצר ַׁגודל ַׁהיוםַׁבעולם, ַׁהגורמיםַַׁׁ.המקובל בין

במחקרַׁופיתוחַׁהןַׁאחתַׁהדרכיםַׁהאלה,ַׁהרמהַׁהטכנולוגיתַׁהיאַׁהמשתנהַׁשניתןַׁלהעלותוַׁבקלותַׁיחסיתַׁוהשקעותַׁ

ַׁהעיקריותַׁלכך.

מספרַׁמחקריםַׁשטועניםַׁכיַׁללאַׁתמיכהַׁהשוקַׁהפרטיַׁימעיטַׁהשקעותַׁבמו"פ.ַׁזאתַׁבגללַׁהנחהַׁשנייהַׁמתבססתַׁעלַׁ

.ַׁ(Spillovers)האופיַׁהמסוכןַׁשלַׁפעילותַׁזו,ַׁוחוסרַׁהפנמהַׁמצדַׁמבצעַׁפעילותַׁהמו"פַׁלגביַׁהשפעותיהַׁהכוללניותַׁ

1ַׁ.ומות,ַׁעפ"יַׁאותםַׁמחקרים,ַׁלמוצרַׁציבוריַׁקלאסיאיַׁלכך,ַׁהשקעותַׁבמו"פַׁד

גדילַׁאתַׁרמתַׁההוצאהַׁעלַׁהמו"פַׁשלַׁיכוליםַׁלסייעַׁלהםַׁלשקובעיַׁהמדיניותַׁברשותַׁנמצאיםַׁכליםַׁמגווניםַַׁׁהיום

ַַׁׁבינםַׁ.הפירמות ַׁישירה ַׁהכוללתתמיכה ַׁישירה ַׁתמיכה ַׁעקיפה. ַׁ)ַׁותמיכה grantsַׁמענקים ,)ַׁ רכישתַׁסובסידיות,

 Fiscalתמריציםַׁפיסקלייםַׁ)שימושַׁבתמיכהַׁעקיפהַׁהנהַׁתמיכהַׁהמתבססתַׁעלַַׁׁ.(procurementשירותיַׁמו"פַׁ)

incentivesַַׁׁניכויַׁמס,ַׁזיכויַׁמס,ַׁפחתַׁמואץַׁוכליםַׁנוספים.(,ַׁכמו

עבודה זו מתרכזת בבחינת מסלולים שונים של הטבות פיסקליות, דהיינו תמיכה עקיפה בעזרת הטבות מס שונות 

ַׁלפירמות מהמגזר העסקי.

ַׁןַׁכליַׁהמדיניותַׁהשונים,ַׁלפיַׁצורתַׁהמענק:להלןַׁמיו

   ופיתוח למחקר התמיכה כלי: 1 לוח

 תמיכה
ַׁישירה

 תשתיות מו"פ מו"פ לא תעשייתי תמיכה עקיפה

ַׁממשלתיותַׁ הטבותַׁמסַַׁׁמענקיםַׁ מעבדות
 /ציבוריות

 הוןַׁסיכון

 חינוך מו"פַׁבגופיַׁאקדמיה הלוואותַׁסובסידיות

ַׁשירות יַׁרכישת
ַׁמו"פ

ַַַׁׁׁביטוחַׁאשראי

ַׁחוזיַׁפיתוח
ַַַׁׁׁ

                                                                              Source: Mohnen, 2007ַׁ

 

                                                           
1

 Hall, 1992ראה למשל,  
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   ות במו"פ עסקיועקיפ ותישיר תמיכות .2
התמיכותַׁהישירותַַׁׁמידעַׁעלתכניותַׁעקיפותַׁלעידודַׁמו"פ.ַַׁׁהןתכניותַׁישירותַׁוַׁהןרובַׁהמדינותַׁהמפותחותַׁמפעילותַׁ

כויַׁמלאַׁשלַׁימאפשרותַׁנרבותַׁמדינותַׁאךַׁבנוסףַׁלתמיכהַׁהישירה2ַַׁׁ.נאגדַׁע"יַׁגופיםַׁרביםַׁלאורךַׁזמןַׁרבַׁלמיניהן

ַׁהכנסהַׁ ַׁמיידית ַׁמייצר ַׁשאינו ַׁהשקעה ַׁדמוי ַׁמרכיב ַׁמו"פ ַׁשלהוצאות ַׁלמרות ַׁהחייבת, ַׁמההכנסה ַׁמו"פ הוצאות

שתהַׁמאמציםַׁרביםַׁכדיַׁלרכזַׁאתַׁהנתוניםַׁאודותַׁעOECDַַׁׁ-בשניםַׁהאחרונותַׁהלשכהַׁהסטטיסטיתַׁשלַׁהכלשהי.ַׁ

ַׁהאלה ַׁההטבות ַׁכל ַׁשל ַׁההוצאה(היקף ַׁבשנת ַׁהמו"פ ַׁהוצאות ַׁשל ַׁמלא ַׁבניכוי ַׁהגלומה ַׁלהטבה ַׁ)מעבר ַׁהתמונהַׁ, .

ַׁ.(1)ַׁראהַׁאיורOECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַַַׁׁׁ-בהמלאהַׁביותרַׁהוצגהַׁ

   (2002מתמ"ג )שנת  %-ה הממשלתית במו"פ כ: התמיכ1 איור

ַׁ
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁמקור:ַׁ

ַׁלראותַׁברובַׁמדינותַׁ ַׁשניתן ַׁלמעט OECD-הכפי ַׁהיתר,, ַׁבין ַׁשוויץַַׁׁ, ַׁאיסלנד, ַׁפינלנד, ַׁאסטוניה, ַׁשבדיה, גרמניה,

ַׁלא ַׁגםַׁרוסיה, ַׁכמו ַׁמוצעותַׁתמיכותַׁעקיפותַׁבאמצעותַׁמערכַׁופולין, ַׁתַׁהמסַׁבמו"פ. 1ַַׁׁאיור ַׁהתמיכהַׁמציג חלקי

היחסַׁמהוַַׁׁגםַׁלבדוקהנתוניםַׁמאפשריםַַׁׁ.באחוזיַׁתוצרַׁבמדינותַׁשונותַׁבמו"פַׁעסקיהישירהַׁוהעקיפהַַׁׁהממשלתית

 .2באיורַׁמוצגַׁכהתמיכהַׁבשניַׁהערוצים,ַׁביןַׁשעוריַׁ

                                                           
2

 השוואתית" של מוסד שמואל נאמן. נתונים תשתית :בישראל ולחדשנות לטכנולוגיה, למדע ראה, למשל דו"חות "מדדים 
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 עיסקי : יחס בין תמיכה ישירה ותמיכה עקיפה במו"פ2 איור

ַׁ
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁמקור:ַׁעיבודַׁשלַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁשלַׁנתוניַׁ

ַׁ

מציגַׁאת3ַַׁׁאחדַׁנתוניםַׁלגביַׁהיקףַׁהתמיכהַׁהעקיפה,ַׁהיקףַׁהתמיכהַׁהישירהַׁועצימותַׁהמו"פ.ַׁאיורַׁמהשלבַׁהבאַׁ

ַׁכפיַׁשניתןַׁלראות,ַׁארה ַׁשלַׁביותרַׁהמשמעותיַׁהנפחַׁאתַׁמספקותַׁקוריאהַׁודרוםַׁיפןַׁקנדה,ַׁצרפת,ַׁב,"התוצאות.

ַׁפיסקאליַׁתמריץ לביןַַׁׁג"מהתמַׁכשיעורַׁפ"במוַׁהממשלתיתַׁהתמיכהכיַׁקייםַׁמתאםַׁחיוביַׁביןַׁגםַׁמהאיורַׁעולהַׁ.

ַׁיוצאותַׁמדינותַׁמספרַׁיש,ַׁזאתַׁלמרות.ַׁ(הגולמיַׁהמקומיַׁמהתוצרַׁפ"למוַׁהלאומיתַׁההוצאה,ַׁ)שעורַׁפ"מוהַׁעצימות

חרףַׁרמותַׁתמרוץַׁשונותַׁבתכליתַׁשַׁבעוד,ַׁבמדינהַׁהתמריציםַׁלרמתַׁחסיתיַׁגבוההַׁפ"מוַׁעצימותַׁויפןַׁפינלנדל:ַׁדופן

ַׁגבוההַׁפ"המוַׁעצימותַׁ,ושבדיהַׁלפינלנדַׁבדומה,ַׁבישראל.ַׁהַׁונמוכהַׁיחסיתדומבהןַַׁׁפ"מוהַׁעצימות,ַׁצרפתבוַׁרוסיהב

ַׁ.משמעותייםַׁפיסקאלייםַׁבתמריציםַׁשימושַׁללא

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ  
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 פ"למו פיסקאליים תמריצים: 3 איור

ַׁ
 OECD (2011c)מקור:ַַׁׁ

 המסלולים הקיימים –עידוד מו"פ ע"י הטבות פיסקאליות  .3

ַׁ.מסַׁובפחתַׁמואץַׁימס,ַׁזיכויַׁיהתמיכהַׁהעקיפהַׁבמו"פַׁמתבצעתַׁבעיקרַׁע"יַׁהטבותַׁמסַׁשונות.ַׁבד"כַׁמדוברַׁבניכוי

ַׁ.סַׁלזכויַׁהמס,ַׁושלַׁהדרכיםַׁהשונותַׁלחישובַׁהבסילהלןַׁסקירהַׁתמציתיתַׁשלַׁכלַׁאחדַׁממסלוליַׁהתמיכהַׁהללו

,ַׁבשנתַׁההוצאהַׁהתרתַׁניכויַׁההוצאהַׁלמו"פַׁמהכנסהַׁחייבתַׁבמסַׁ-(Immediate allowancesַַׁׁ)ַׁ  ניכוי מס .א

ַׁ ַׁשל ַׁההוני ַׁהאופי ַׁהשקעותַׁבמו"פחרף ַׁהַׁ. ַׁמדינות ַׁבלגיה,OECDַַַׁׁׁ-כל ַׁבאוסטריה, ַׁזה. משתמשותַׁבכלי

הפחתהַׁעולהַׁעלַׁגובהַׁהוצאותַׁצ'כיה,ַׁדנמרק,ַׁהונגריה,ַׁואנגליהַׁקייםַׁגםַׁניכויַׁמסַׁמוגדלַׁכאשרַׁשיעורַׁה

ַׁ(.2ַׁראהַׁלוחַׁ-433%ַׁובהונגריהַׁיכולַׁלהגיעַׁעד233%ַַַַׁׁׁׁ-ל115%ַׁביןַַׁׁעלמו"פַׁ)נ

ַׁ$לשימושַׁדוגמא ַׁפ"למוַׁשהוצא1ַׁ: ַׁהַׁיפחית, ַׁבמסַׁהחייבתַׁהכנסהאת ,23%ַַׁׁבשיעורַׁחברותַׁמסַׁשלַׁבמתווה.

ַׁמוגַׁ.3.2$ַׁעלַׁתעמודַׁהמסַׁבחבותַׁההפחתה ַׁניכוי ַׁההוצאותַׁלמו"פַׁכפולַַׁׁהכנסהַׁחייבתַׁתרדַׁ,דלבמסלולַׁשל בסך

ַׁואת1.5$ַַׁׁ-בַׁחברותַׁחייבתַׁבמסההכנסהַׁאתַַׁׁפחית$ַׁהוצאותַׁלמו"פַׁי1ַׁ,153%בניכויַׁשלַַׁׁלמשל,)ַׁ,שיעורַׁהניכוי ,

ַׁ$(.3.3ַׁ-ב23%ַׁחבותַׁהמסַׁתחתַׁשעורַׁמסַׁשלַׁ

ַׁ.OECDקייםַׁבכלַׁמדינותַׁהַׁניכויַׁמלאַׁשלַׁהוצאותַׁהמו"פַׁ

Tax creditַׁ)ַׁמס זיכוי .ב ַׁמַׁכנגדַׁהחברותַׁמסַׁבתשלוםַׁישירהַׁהפחתהַׁ-( ַׁ)שעורַׁהזיכוי( ַׁהוצאותשעורַׁנתון

,ַׁפ"מוַׁהוצאותַׁשלַׁמסויםַׁלסוגַׁמסויגותַׁאו,ַׁוכוללניַׁרחבַׁבאופןַׁמוגדרותַׁלהיותַׁיכולותַׁאלה.ַׁמוכרותַׁפ"מו

ַׁ.ַׁ'(וכו,ַׁמבניםַׁכוללַׁלא,ַׁא"כַׁעלַׁרקַׁלמשל)

ַׁ.הפירמהַׁשלַׁהמסַׁבותבח$3.1ַַׁׁשלַׁלירידהַׁיביא,13%ַַׁׁשלַׁשעורַׁזיכויַׁבהנחת,ַׁפ"למוַׁשהוצא$1ַַׁׁ:לשימושַׁדוגמא
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מסַׁמכשירַׁעידודַׁמרכזיַׁלתמיכהַׁבמו"פַׁעסקי.ַׁהמהווהַׁזכויOECDַַׁׁ-הַׁמדינותַׁרובבַׁ:כליַׁהמדיניותַׁקייםַׁבמדינות

ַׁהמסַׁזיכויַׁאתַׁמציגותַׁב"וארהַׁספרדַׁפורטוגלַׁפוליןַׁנורווגיהַׁקוריאהַׁיפןַׁאיטליהַׁאירלנד,ַׁצרפת,ַׁקנדה,ַׁאוסטרליה

ַׁבין)ַׁהתמיכהַׁמסלולַׁאתַׁלבחורַׁהפירמהַׁעלַׁובלגיהַׁבאוסטריה.ַׁעיסקיבתמרוץַׁמו"פַַׁׁשלהןַׁהעיקריַׁהתמיכהַׁכערוץ

ַׁמוגדלותַׁלהפחתותַׁמסַׁזיכוי ַׁהשונותַׁבמדינות8-43%ַַׁׁביןַׁנעַׁבמסַׁהזיכויַׁשיעור(. ַׁשיעוריַׁמציגותַׁמדינותַׁמספר.

זיכויַׁקייםַַׁׁ,ַׁוספרדַׁהולנד,ַׁבבלגיהַׁ.מאשרַׁלפירמותַׁגדולותַׁ(SME's)ַׁובינונייםַׁקטניםַׁלעסקיםַׁיותרַׁגבוהיםַׁתמיכה

ַׁ ַׁשכרמס ַׁעל ַׁכאשרבַׁעבודהַׁרק 43-75%ַַׁׁביןַׁנעיםַׁהתמיכהַׁשיעוריַׁמו"פ, ַַׁׁעלַׁהגבלותַׁעם, הכוללַַׁׁהשכרתשלום

ַׁלחברהַׁבגינוַׁנתןַׁלקבלַׁזיכויַׁמס.ַׁ

ַׁהפחתהַׁמהירהַׁעבורַׁהשקעותַׁבציודַׁמו"פ.ַַׁׁ-ַׁפחת מואץ .ג

ַׁבמדינות ַׁקיים ַׁהמדיניות ַׁמַׁ:כלי ַׁוארה"ב ַׁאנגליה, ַׁספרד ַׁאירלנד, ַׁצ'כיה, ַַׁׁפחתַׁתירותקנדה, בשנה133%ַַׁׁשל

ַׁפחתַׁמואץַׁלמשךַׁיותרַׁמשנה.ַׁתירותהראשונהַׁעוברַׁציודַׁמו"פ.ַׁמדינותַׁאחרותַׁמ

ַׁארבעַׁבמשך25%ַַׁׁבמקום)133%ַַׁׁבשיעורַׁמואץַׁפחתַׁמתווהַׁשלַׁובהנחה,ַׁפ"מוַׁעלַׁציודַׁשהוצא1ַׁ:ַׁ$לשימושַׁדוגמא

 .שניםַׁארבעַׁבמשך$3.25ַַׁׁבמקום,ַׁבמסַׁהחייבתַׁבהכנסה$1ַַׁׁשלַׁהפחתהַׁיניב(,ַׁשנים

ַׁישוב לזכוי מסבסיס הח .ד ַׁהחברהַׁשלַׁהכוללות פ"המו הוצאותַׁעלַׁמוחלותַׁלהיותַׁעשויותַׁמסַׁהטבות:

ַׁמסַׁעלַׁסךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבשנהַׁ)ַׁ,לתקופה volume based R&D tax creditַׁזיכוי  הגידולַׁעלַׁרקַׁאו(,

ַַׁׁ(.incremental R&D tax creditכויַׁמסַׁתוספתיַׁיז,ַׁ)היסטוריַׁלבסיסַַׁׁמעברַׁפ"המוַׁבהוצאת

סוגיםַׁמסויימיםַׁשלַַׁׁרקַׁ.ַׁלמשל,ַׁבחלקַׁמהמקרים,מהותיותַׁלהיותַׁשעשויות,ַׁרבותַׁנוספותַׁמשנהַׁקותקיימותַׁחלו

ַַׁׁ.יוכרוַׁלצרכיַׁקבלתַׁההטבהַׁשלַׁזכויַׁמסַׁפ"מוַׁהוצאות ריוניםַׁולעודדַׁלקבועַׁקריטלממשלהַַׁׁתמאפשרמגבלהַׁכזו

ַׁכגון: ַׁותעשיהַׁאקדמיהַׁביןַׁפעולהַׁפישיתוַׁהשגתַׁמטרותַׁנוספות, ַׁ,(בצרפת)ַׁשלישי,ַׁתאריַׁבעליַׁחוקריםַׁתהעסק,

ַׁ.ַׁוכד'

אפייניםַׁמ.ַׁאחורהַׁאוַׁקדימהַׁהמסַׁהטבת"ַׁגלגול"לַׁבנוגעַׁותקנות,ַׁהוצאותַׁתקרתַׁכ"בדַׁכוללותַׁמסהַׁהטבות,ַׁבנוסף

ַׁביןַׁהשוואהַׁעלַׁמקשהַׁזוַׁעובדה.ַׁזמןַׁלאורךַׁמשתניםַׁואףַׁשוניםַׁסקטוריםַׁבין,ַׁלרעותהַׁאחתַׁמדינהַׁביןַׁשוניםַׁאלו

ַׁבנספחַׁא'ַׁ–ופירוטַׁנוסף2ַַׁׁתכניותַׁמפורטותַׁבלוחַׁחלקַׁמה .שונותַׁבמדינותַׁמסַׁהטבות

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ
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ַׁ

   נבחרות OECD במדינות מס תמריצי: 2 לוח
מסַׁשעורַַׁׁ

 חברות
שיעורַׁפחתַׁכלליַׁ

 )באחוזיםַׁ(
שיעורַׁפחתַׁעבורַׁציודַׁ

 מו"פַׁ)באחוזים(*
 מסשעורַׁזיכויַׁה מסהיכויַׁנשעורַׁ

וצ'ַׁה
 כוללות

ַׁגידול
 הוצ'

הוצ'ַׁ
 כוללות

ַׁגידול
 הוצ'

125ַׁ135ַׁ8ַַַַׁׁׁׁ(*S)25%ַׁ13ַַׁׁאוסטריה

33.3ַׁ(S)ַׁ113.5ַַַַַׁׁׁׁׁ(**G)34%ַׁ23ַַׁׁבלגיה

23ַַַַַׁׁׁׁׁ***(FD)ַׁ(G)22%ַׁ33ַַׁׁקנדה

233ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ(S)24%ַׁ13ַַׁׁצ'כיה

153ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ(G)28%ַׁ25ַַׁׁדנמרק

5ַׁ45ַַַַׁׁׁׁ(FD)ַַׁׁ(G)33%ַׁ22.5ַַׁׁצרפת

ַַַַַׁׁׁׁׁ (S)25%ַׁ13ַַׁׁגרמניה

23ַׁ(S)ַׁ233-433ַַַַׁׁׁׁ (S)21%ַׁ13ַַׁׁהונגריה

23ַַַַַׁׁׁׁׁ(FD)ַׁ(G)13%ַׁ23ַַׁׁאירלנד

13-15ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ(G)33%ַׁ23.5ַַׁׁיפן

125ַַַַַׁׁׁׁׁ(FD)ַׁ(G)33%ַׁ25ַַׁׁאנגליה

23ַַַַַׁׁׁׁׁ (G)35%ַׁ23ַַׁׁארה"ב

125ַׁ175ַַַַׁׁׁׁ (G)25%ַׁ23ַַׁׁאוסטרליה
ַׁ Nam (2012)מקור:ַׁ

*(S(ַַׁׁפחתַׁבשיטתַׁקוַׁישר)Straight-line depreciation)ַׁ
**(G(ַַׁׁפחתַׁבשיטתַׁהיתרהַׁהפוחתת)Geometric depreciation)ַׁ
***(FD(ַַׁׁהפחתהַׁחופשית)Free depreciation )ַׁ

 ושעורן התמיכות הפיסקאליות פיהיקהשוואת  .4
כליםַׁלתמיכהַׁבמו"פַׁולאַׁמסתפקותַׁבכליַׁבודדַׁאוַׁשלבותַׁמספרַׁמַׁ OECDכפיַׁשניתןַׁלראות,ַׁחלקַׁניכרַׁממדינותַׁ

ַׁבודד ַׁפ"המוַׁפעילותַׁבכלַׁתמיכהַׁעלַׁהמבוססַׁתמרוץַׁמשטרַׁמקיימותOECDַַׁׁהַׁמדינותַׁרובַׁ.במסלול ַׁבעוד,

ַׁהאחרונותַׁבשנים.ַׁמשולבתַׁמערכתַׁקיימתַׁביפן.ַׁבפעילותַׁגידולַׁעלַׁרקַׁפיסקאליַׁתמריץַׁקייםַׁב"וארהַׁשבאירלנד

ַׁמורכבותַׁשלעיקרַׁבבהמבוססַׁעלַׁסךַׁהוצאותַׁהמו"פ,ַַׁׁלתמרוץתוספתיַׁלהוצאותַׁמו"פַַׁׁמתמרוץַׁעברוַׁמדינותַׁמספר

ַׁ.ַׁהַׁהתוספתיתהטבה

ַׁ מערכותַׁתמיכהַׁעלַׁהשוואהַׁבינלאומיתַׁשלַַׁׁיםמקשהשנוייםַׁהתכופיםַׁבמאפייניםַׁשלהןַׁתכניותַׁוהריבויַׁכאמור,

ַׁיצירת ַׁהשנים. ַׁלאורך ַׁהשוואה ַׁעל ַׁוכן ַַׁׁהשוואהַׁברַׁבסיסַׁפיסקאליות ַׁהטבותַׁמס ַׁבפניַׁמורכבתַׁמשימהַׁהיאשל

תוספתיתַַׁׁעקיפהַׁתמיכה,ַׁועקיפהַׁישירהַׁמיכהתַׁשלַׁשילוב:ַׁותםומורכבַׁתמיכההַׁמשטריבַׁלאורַׁההטרוגניותעצמהַׁ

,ַׁגיאוגרפיַׁפיזורַׁלשםַׁתמרוץ,ַׁובינונייםַׁקטניםַׁעסקים,ַׁלמשל)ַׁמסויםַׁעסקיַׁבחתךַׁתמיכה,ַׁפ"המוַׁפעילותַׁכלַׁעלַׁאו

ַׁ(.ועודַׁספציפיותַׁתעשיותַׁתמרוץ

ַַׁׁהכספיַׁנהַׁהשוואתַׁערכןיהליצירתַׁנכנהַׁמשותףַׁאחתַׁהדרכיםַׁ תַׁלהיקףַׁמציגַׁנתוניםַׁאודו3ַׁלוחַׁשלַׁהטבותַׁמס.

ַׁ.OECDַַׁׁ-התמיכותַׁהעקיפותַׁשמוענקותַׁלחברותַׁבחלקַׁממדינותַׁה

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

 מדינה
מספר הפירמות 

 המקבלות הטבות מס
ת ממוצע סמהטבת 

 דולרים( '000לפירמה )

 118 23,000 קנדה

 36 13,450 הולנד

 363 12,000 צרפת

 677 10,788 ארה"ב

 616 8,479 יפן

 56 7,905 אוסטרליה

 158 7,624 אנגליה

 129 3,297 ספרד

 109 2,521 אוסטריה

 49 2,257 גיהבנור

 162 1,100 הונגריה

 391 860 בלגיה

 172 790 דנמרק

 144 592 צ'כיה

 252 572 פורטוגל

 350 479 אירלנד

 22 37 פולין
Source: OECD NESTI R&D tax incentives questionnaire, January 2010 

קשהַׁלהשתמשַׁבלוחַׁזהַׁלצורךַׁמדידהַׁוהסקתַׁמסקנות.ַׁהנתוניםַׁוַׁ,שצורתַׁמדידהַׁזאתַׁסובלתַׁממגרעותַׁרבותברורַׁ

החברותַׁבמדינותַַׁׁטבתַׁהמס.ַׁבנוסף,ולאַׁמתחשביםַׁבהבדליַׁגודלַׁהמדינותַׁוהפירמותַׁהנהנותַׁמההנםַׁאבסולוטייםַׁ

ַׁשונה ַׁפיסקאלית ַׁמסגרת ַׁבתוך ַׁפועלות ַׁכךשונות ַׁשַׁ, ַׁההטבה ַׁאינה ַׁאחת, ַׁבמדינה ַׁאטרקטיבית בהכרחַׁנראית

ַׁבמו"פַׁבמדינהַׁאחרת.ַׁתהשקעאפקטיביתַׁלעידודַׁ

 Warda and McFetridgeַׁשפותחַׁע"יַׁמדד,ַׁלצורךַׁהשוואהַׁביןַׁתכניותַׁעידודַׁשונותB-indexַַׁׁ-נהוגַׁלהשתמשַׁבלכןַׁ

(1983ַׁ ַׁבדיוקַׁלמטרהַׁזאת( .B-indexַַׁׁהטבותַׁכלבַׁהתחשבותַׁלאחר)ַׁפ"מודולרַַׁׁעלַׁנטוַׁהוצאותַׁביןַׁכיחסַׁמוגדר

ַַׁׁשלַׁהכנסהַׁחייבת:ַׁמדולרביןַׁהרווחַׁלאחרַׁמסַׁל(,ַׁהרלוונטיותַׁהמיסוי

B index= (1-A)/(1-τ)ַׁ

ַׁפ"המוַׁתמריציַׁשלַׁשיעורהַׁהואAַַׁׁכאשר ַׁהחברותַׁמסַׁ-τַַׁׁ-ו, ַׁממַׁבהַׁבמדינה. ַׁניכוי ַׁפ"המוַׁהוצאותַׁלאַׁשלותר

 שהאינדקס ככל.1ַַׁׁ-לַׁשווהB-indexַַׁׁ-הַׁכלומרַׁ.A=τמסַׁמעברַׁלכך,ַׁיתקייםַַׁׁתמריץַׁכלמההכנסהַׁהחייבת,ַׁאךַׁאיןַׁ

ַׁהקשורותַׁההטבותשיעורַַׁׁכיַׁמראהB-index <1ַַׁׁערך.ַׁלמו"פ יותר גדולות מס הטבות מעניקה המדינה, יותר נמוך

ַׁמשלמתַׁשחברהַׁהמסיםַׁשיעורמַׁגבוהַׁפ"למו ַׁמַׁיותרַׁכדאיתַׁפ"במוַׁהשקעהַׁודהיינ, ַׁמס .ַׁאחרתַׁהשקעהאחרי

ַׁ.פ"במוַׁהשקעותַׁשל(ַׁמסַׁהפחתתַׁבמונחי)ַׁיחסיתַׁכדאיות-איַׁעל,ַׁמראהB-index >1ַׁ,ַׁלחלופין

(.ַׁמדדַׁזהַׁמחושבַׁלפיTax Subsidy Rate - TSRַׁ)ַׁתמיכה במו"פ" שיעור"מקובלַׁלהתייחסַׁלOECDַׁבפרסומיםַׁשלַׁ

 Tax subsidy rate = 1 - B indexַַׁׁנוסחה:
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ַׁש ַׁברור ַׁמהנוסחה ַׁנוחותַׁבלבד. ַׁמטעמי ַׁהנו ַׁזה חיובי כאשר השקעה במו"פ  Tax subsidy rate -שימושַׁבמדד

ַׁושליליַׁכאשרַׁהשקעהַׁזאתַׁפחותַׁכדאיתַׁמכלַׁהשקעהַׁאחרת.. (B-index <1)ַׁחינת הטבות מסמב כדאית

ַׁהנחותבַׁחישובוַׁכרוךַׁאך,ַׁשונותַׁבמדינותבמו"פַַׁׁהתמיכהשלַַׁׁנדיבותמידתַׁהַׁלהשוואתַׁנוחַׁכליַׁהואB-indexַַׁׁ-ה

עשויַׁלשפרַׁאתַַׁׁמסהַׁותמריץַׁ,להַׁהכנסותַׁחייבותַׁבמסַׁאשר,ַׁמייצגתַׁפירמהַׁהחישובַׁמניחַׁקיום,ַׁלדוגמא.ַׁמפשטות

ַַׁׁ.מצבה

ַׁ ַׁהמשווה ַׁיותר ַׁמלא ַׁניתוח ַׁהשונותַׁבמדינותַׁמיסויַׁתמריצילצורך ַׁמַׁשניַׁלבחוןַׁיש, ַׁמערךַַׁׁעיקרייםאפיינים של

ַׁ.המסַׁחבותַׁאתַׁלהפחיתַׁמ"עַׁהמוצעַׁההטבהַׁומנגנון,ַׁמיכהלתַׁמוכרותַׁהוצאות:ַׁהטבותַׁהמסַׁלמו"פ

ַׁ:ַׁהמוכרתַׁההוצאהַׁבסיס

,ַׁציודַׁמשמע)ַׁפ"המוַׁפעילותַׁעלַׁוצאותההסךַׁכלַַׁׁאתַׁהכוללַׁהוצאהַׁבבסיסַׁהכרהַׁלפירמותַׁלהציעַׁעשויותַׁמדינות

ַׁפחת ַׁושכרַׁ ַׁבלבדַׁוחומריםַׁשכר)ַׁנוכחיותשוטפותַַׁׁלהוצאותַׁהמוכרתַׁההוצאהַׁאתַׁלהגביל(, ַׁוצאותבהַׁלהכירַׁאו(

ַׁבלבדַׁשכר ַׁהשוניםַׁההוצאהַׁבסיסיַׁכיַׁברור. ַׁלפירמותַׁשוניםַׁתמריציםַׁמייצרים, ַׁלשכרַׁהמוגבלַׁשתמרוץַׁבעוד:

.ַׁפ"מוַׁבפעילותַׁהפירמהַׁצרכיַׁאתַׁתשקףַׁבהוצאותַׁיותרַׁכוללתַׁהכרה,ַׁיצרניַׁכמשאבַׁא"בכַׁהשימושַׁאתַׁיגדילַׁבלבד

ַׁריץהתמַׁתוצאתַׁעלַׁלהשפיעַׁהיאַׁגםַׁיכולהַׁהחוקריםַׁבכמותַׁהגמישותַׁמידת ,ַׁקבועַׁהינוַׁהעבודהַׁשכוחַׁבמידה:

.ַׁ(Goolsbee,1997)ַׁ,ותוַׁלאַׁהחוקריםשלַַׁׁםשכרַׁלעלייתַׁלהובילַׁיכולה,ַׁבלבדַׁחוקריםַׁשכרַׁכלפיַׁהתמיכהַׁהפניית

ַׁתומכותַׁהוצאות,ַׁחוקריםַׁשכרַׁכגוןַׁנוכחיותַׁפ"מוַׁהוצאותַׁעלַׁחליםַׁפיסקלייםהַׁתמריציםהOECDַַׁׁהַׁמדינותַׁברוב

overheadַַׁׁ)ַׁפ"מו ,ַׁאירלנד,ַׁקנדה,ַׁאוסטריה,ַׁאוסטרליה)ַׁמדינותַׁמספר,ַׁבנוסף.ַׁלפרויקטַׁמשנהַׁלניוקבַׁחומרים(,

ַׁאיטליה ַׁיפן, ַׁוציודַׁמיכון)ַׁההוןַׁמחירַׁאתַׁגםַׁההוצאהַׁבבסיסַׁכוללת(, ַׁפ"המוַׁביצועַׁלצורךַׁהנרכש( ַׁמספקותַׁאו,

,ַׁההוצאהַׁבבסיסַׁנכללתַׁלאַׁכ"בדַׁמבנהַׁאוַׁקרקעַׁרכישתַׁעלַׁההוצאה(.ַׁספרד,ַׁקוריאה,ַׁבלגיה)ַׁאחרַׁתמיכהַׁפתרון

ַׁ(.25%ַַׁׁשלַׁמסַׁזיכוי)ַׁבאירלנדַׁלמעט

ַׁתמריץַׁמספקותַׁנוספותַׁמדינותַׁ.(ספרדַׁבלגיה,ַׁהולנד)ַׁהמו"פ,ַׁעובדיַׁשכרמפחיתותַׁאתַׁנכוייַׁהמסַׁמַׁמדינותַׁמספר

ַׁ(.בפרויקטַׁהמועסקיםַׁדוקטוריםַׁמספרַׁתתלויַׁמסַׁהטבת:ַׁצרפתַׁלמשל)ַׁשונותַׁבדרכיםַׁהחוקריםַׁשכרַׁעל

ַׁשקביעתַׁבעוד:ַׁמסויםַׁסףַׁמעלַׁפ"מוַׁבהוצאותַׁרקַׁאו,ַׁהפירמהַׁשלַׁפ"המוַׁצאותהוַׁבכללַׁהכרהַׁהיאַׁנוספתַׁהבחנה

ַׁהמסַׁמלַׁסף ַׁלפירמהַׁהניתנתַׁהמסַׁהטבתגובהַַׁׁאתַׁנהקטיחישובַׁהוצאותַׁהמו"פַׁכבסיסַׁלזיכוי ַׁכזהַׁסףַׁקביעת,

)שעליוַׁלהכילַׁגםַׁנתוניַׁעברַׁלחישובַַׁׁ,שעליהַׁלהגישַׁח"הדוַׁמורכבותַׁבשלַׁההטבהַׁאתַׁלקבלַׁלפירמהַׁקושיַׁיוצרת

Van Pottelsberghe, 2003ַׁ)ַׁההטבהַׁעלַׁהפירמותַׁשלַׁלויתורַׁלהובילַׁועשויהַׁסף(,ה תמרוץַׁהמופעלתַׁהלשיטתַׁ(.

אטרקטיביתַׁבמידהַׁשווהַַׁׁפ"המוַׁפעילותַׁכלסךַׁבַׁתמיכה:ַׁיכולותַׁלהיותַׁהשלכותַׁשונותַׁעלַׁאפקטיביותַׁהתמיכה

ַׁבמשק ַׁהמו"פ ַׁמבצעי ַׁלכל ַַׁׁשתמיכהַׁבעוד, ַַׁׁמסףתוספתית ַׁבַׁצתתמרמַׁמסויםמינימום ַׁהמו"פַַׁׁפירמותעיקר בהן

ַׁנמצאַׁבמגמתַׁגידולַׁלאורךַׁזמן.ַׁ

ַׁ ַַׁׁהמסַׁנטלַׁלשַׁמרכזיַׁגורםַׁמהווההַׁהחברותַׁמסַׁשיעורתלויהַׁבעיקרַׁבהעקיפהַַׁׁהתמיכהערכהַׁשל ַׁההטבותשכן

ַַׁׁובסיסַׁעלַׁנגזרות ַׁגורמיםַׁנוספיםַׁהמשפיעיםַׁעלַׁנטלַׁהמסַׁכולליםַׁאתַׁזהַׁנטלשל ַׁציודַׁעלַׁהפחתַׁרמת. ַׁהטבות,

ַׁ.ַׁאחריםַׁפרמטריםוַׁעובדיםַׁשכרַׁלמיסוי

(.ַׁאבלַׁנכוןַׁלהיוםַׁבמדינותTSRַַׁׁ–)ובהתאםַׁלכךB-indexַַׁׁהדבריםַׁהנ"לַׁמצביעיםַׁעלַׁקשייםַׁטכנייםַׁבחישוביַׁ

OECD ַַׁׁחישוביB-indexַַׁׁהנםַׁדברַׁשבשגרהַׁובמסגרתScoreboardַׁOECD ST&Iַַׁׁיוצאיםַׁעדכוניםַׁקבועיםַׁשלַׁמדד

(ַׁושינוייםַׁבמדדַׁזהTSRַׁורַׁהתמיכהַׁהפיסקאליתַׁבמו"פַׁ)מציגיםַׁ,ַׁבהתאמה,ַׁנתוניםַׁאודותַׁשיע5ַַׁׁ-ו4ַׁזה.ַׁאיוריםַׁ

ַׁבמהלךַׁהעשור.
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 (2002שנת בינוניות, -קטנותלחברות גדולות כולל הבחנה בין : שיעור התמיכה הפיסקאלית במו"פ )4 איור

ַׁ
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁמקור:ַׁ

 

 (1222 לעומת 2002 שנת, בינוניות-קטנות מול גדולות חברות) פ"במו הפיסקאלית התמיכה שיעור: שינוי ב5 איור

 

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012ַׁמקור:ַׁ
1999ַַׁׁ-בTSRַׁלביןַׁערך2338ַַַׁׁׁ-בTSRַַׁׁערךהערה:ַׁשינויַׁבשיעורַׁמחושבַׁכהפרשַׁביןַׁ

ַׁבאיור ַׁלראות ַׁשניתן ַׁכפי 9ַַַׁׁׁ-ו8ַׁים ַׁמדינות ַׁהיאOECDַַׁׁברוב ַׁוהמגמה ַׁמו"פ ַׁלעידוד ַׁפיסקאליות ַׁתכניות קיימות

ַׁהגדלתַׁשיעורַׁהתמיכהַׁבתכניותַׁאלה.

ַׁ

ַׁ
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 יתרונות וחסרונות – עקיפהותמיכה ישירה  .5
ַׁ

ַׁזהַׁישַׁאחדַׁההטבותַׁמסַׁהנםַׁרקַׁ ַׁלכלי ַׁיתרונותַׁבולטיםַׁעלַׁפניַׁמסלוליַׁתמיכהַׁישירהמספרַׁכליםַׁלעידודַׁמו"פ.

ַׁ:לצייןַׁהוגתרונותַׁהאלהַׁנביןַׁהי.ַׁבמו"פ

ַׁ;המסַׁלמערכתַׁתקופתייםַׁבדיווחיםַׁממילאַׁהחייבת,ַׁלפירמהַׁופשטותַׁנגישות .1

ַׁמאפיין.ַׁלפירמותַׁארוךַׁפ"מוַׁתכנוןַׁהמאפשרים,ַׁארוכיםַׁזמןַׁלטווחיַׁודאיתַׁהיאַׁהמסַׁהטבתַׁ–ַׁודאות .2

ַׁ.ַׁ(ופארמה,ַׁטכנולוגיה-ביו,ַׁלמשל,ַׁ)ארוכיםַׁפ"המוַׁזמןַׁטווחיַׁבהםַׁבתחומיםַׁבמיוחדַׁחשובַׁזה

ַׁלפיַׁאו,ַׁגודלןַׁפיַׁעלַׁלחברותַׁעדיפותַׁלתתַׁניתןַׁכיַׁאם,ַׁקבועַׁבשיעורַׁהןַׁהמסַׁהטבות,ַׁלרובַׁ–ַׁאחידות .3

ַׁ.ַַׁׁשלהןַׁהפעילותַׁתחום

ַׁ.שניםַׁביןַׁלהעברהַׁניתנתַׁהיא,ַׁמסוימתַׁבשנהַׁנוצלהַׁלאַׁהמסַׁוהטבתַׁבמידה .4

ַׁוסיכוייַׁפ"מוהַׁפרויקטַׁלבחינתַׁממשלתיַׁבירוקראטיַׁבמנגנוןַׁצורךַׁאיןַׁ–ַׁלמדינהַׁכספיַׁוחסכוןַׁיעילות .5

ַׁ.ַׁהצלחתו

6. ַׁ ַׁסיכויַׁכבעליַׁרואותַׁהמשקיעותַׁשהפירמותַׁלפעילויותַׁהממשלתיתַׁהתמיכהַׁהפנייתַׁ-ניטרליות

ַׁהעסקיַׁהמידעַׁכלַׁהיבידקייםַַׁׁתמידַׁשלאַׁממשלתיתַׁועדהַׁי"עַׁתמיכהַׁהקצאתַׁלעומת,ַׁגבוהַׁהצלחה

ַׁ.ַׁהמשקיעַׁשבידיַׁוהטכנולוגי

ַׁהמייצרות,ַׁ)מצליחותַׁחברותַׁ-ַׁהגדרהַׁפיַׁלעַׁ-ַׁבעיקרַׁמתגמלתַׁהמסַׁמערכתַׁבאמצעותַׁהתמרוץַׁשיטת .7

ַׁמראשַׁלזהותַׁמנסיםַׁבהםַׁ–ַׁהראשיַׁהמדעןַׁשלַׁאלהַׁמסוגַׁמחקרַׁמענקיַׁלעומת(,ַׁבמסַׁחייבתַׁהכנסה

ַׁ.ַׁמוצלחיםַׁפ"מוַׁפרויקטי

ַׁטכנולוגיתַׁחדשנותַׁלעודדַׁיכולהַׁמסַׁתמריציַׁלצרכיַׁמוכרותַׁחדשנותַׁהוצאותַׁשלַׁמתאימהַׁהגדרה .8

ַׁשלַׁהצרַׁבמובןַׁפ"מוַׁפרויקטיַׁלהםַׁשאין,ַׁמעורבת-ומסורתיתַׁיתמסורתַׁטכנולוגיהַׁבענפיַׁגםַׁועסקית

ַׁ.חדשיםַׁטכנולוגייםַׁפתרונותַׁאוַׁחדשַׁידעַׁיצירת

ַׁ

ַׁ

ַׁ:שלַׁהשיטההבאיםַׁחסרונותַׁמוניםַׁאתַׁהַׁפ"מועידודַׁלַׁמסַׁמבקריַׁשימושַׁבתמריצי,ַׁזאתַׁלעומת

ַׁהמסַׁתמריציַׁדרךַׁהמוענקַׁהתמיכהַׁבהיקףתַׁמשליטהַׁמצומצ .1 ַׁההוצאַׁהיאַׁפ"המוַׁשהוצאתַׁברגע:

ַׁ.ַׁלתמיכהַׁזכאיתַׁהיא,ַׁמוכרת

ַׁפ"למוַׁהמיסויַׁהטבותַׁאתַׁלסייגַׁאפשרַׁכיַׁאם,ַׁמעוניינתַׁלעודדַׁהמדינההעדרַׁהכוונהַׁלתחומיַׁמו"פַׁש .2

ַׁ.ַׁהגיאוגרפיַׁמיקומןַׁאו,ַׁהפירמותַׁגודל,ַׁפעילותַׁתחומיַׁלפי

ַׁמסַׁזכוייַׁי"עַׁיתומרצוַׁלאַׁלעיןַׁהנראהַׁבטווחַׁמסַׁחייבותַׁהכנסותַׁמייצרותַׁשאינןַׁהזנקַׁחברות .3

ַׁפ"למו ַׁלפיכך. ַׁבצורתַׁהתמיכהַׁאתַׁמלאַׁבאופןַׁלהחליףַׁיכולהַׁאיננהַׁכאןַׁמוצעתַׁשבחינתהַׁהשיטה,

ַׁ.ַַַׁׁׁבישראלַׁרבהַׁבהצלחהַׁהפועלתַׁ,ַׁכגוןַׁזופ"מוַׁמענקי
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ַׁמראשַׁלהגדירַׁהצורך .4 ַׁלמשתתפיםַׁולהבהיר, ַׁמוכרותַׁוחדשנותַׁפ"מוַׁהוצאותַׁהןַׁמה, ַׁמערךַׁולבנות,

ַׁהדיווחַׁומנגנוןַׁכאלהַׁנהליםַׁבניית.ַׁאלהַׁנהליםַׁפילַׁהפירמותַׁדווחיַׁעםַׁלהתמודדַׁהיכולַׁואכיפהַׁניטור

 .המערכתַׁלבנייתַׁשוניםַׁעסקייםַׁוארגונים,ַׁהמסַׁרשויותַׁעםַׁהדוקַׁפעולהַׁשיתוףַׁידרשוַׁוהאכיפה

 מו"פבתמיכה ממשלתית  הערכות ההשפעה של .6

ַַׁׁתמיכות ַׁבפעילותַׁמסויימת ַׁממשלתי ַׁיבַׁותמוצדקממקור ַׁזוַׁ"שוקַׁכשל"ַׁשקייםמדה ַׁבפעילות ַׁותמדיניַׁבבחינת.

,ַׁממשלתיתַׁתמיכהַׁניתנתַׁשעליהןַׁמהפעולותַַׁׁאחתַׁהינהַׁפ"מוַׁביצועַׁכיַׁלהבחיןַׁניתן,ַׁבעולםַׁהממשלתיתַׁהתמיכה

ַׁ.ַׁחיוביתַׁחיצוניתַׁהשפעהַׁמייצרתַׁפ"מוַׁפעילותַׁכיַׁנחהההַׁמתוך

ַׁהושגוַׁהמדיניותַׁמטרותַׁהאםַׁלבחוןַׁהיאַׁממשלתיתעידודַַׁׁמדיניותַׁהערכתַׁשלַׁהעיקריתַׁהמטרה ַׁהרווחהַׁוהאם,

ַׁזוַׁממדיניותַׁכתוצאהַׁהנוצרתַׁהחברתית חייבתַׁלעמודַַׁׁפ"מוַׁלתמריציַׁהנוגעתַׁמדיניותַׁגםַׁ.מעלותהַׁיותרַׁגדולה,

נהַׁמוצדקַׁמבחיַׁהאםַׁהסבסודַׁהממשלתיַׁ?האםַׁהתמריציםַׁמביאיםַׁלהגדלתַׁהיקפיַׁהמו"פַׁהמבוצעַׁ:במבחןַׁכזה

ַַׁׁאחרות?ַׁפניַׁמתַׁישַׁיתרונותַׁעלַׁכלכלית?ַׁהאםַׁלשיטתַׁתמרוץַׁמסוי

ַׁהשינויַׁמידת)א(ַׁ:ַׁעיקריותַׁצורותַׁבשתיַׁפ"המוַׁפעילותַׁשלַׁהגמישותַׁרמתַׁי"עַׁנמדדתו"פַׁתמיכהַׁבמהַׁאפקטיביות

ַׁהאומדיםַׁאתַׁיםמדדמדדיַׁגמישותַׁההוצאהַׁלמו"פ;ַׁ)ב(ַַׁׁ–ַׁ(באחוזים)ַׁהמסַׁהטבתבַׁכתלותַׁבאחוזיםַׁפ"מוַׁבביצוע

ַׁ(.יעילות/עלותַׁדימד)ַׁ,הוצאהַׁכספיתַׁבמונחיַׁפ"המוַׁפעילותַׁרמתַׁעל(,ַׁנגבהַׁשלאַׁמסַׁשל)ַׁ,תמיכהַׁדולרַׁשלַׁההשפעה

ַׁזהַׁבמקרה)ַׁהתמיכהַׁיעילותַׁאתַׁלבחוןַׁמ"ע ַׁעקיפהַׁתמיכה, ַׁמשמע, ַׁמיסויַׁהטבות, ַׁאמפיריתַׁבצורה( ַׁקיימות,

שלַַׁׁאקונומטריַׁניתוחַׁאוַׁחברותַׁשלַׁמייצגַׁלמדגםהמכווןַַׁׁשאלון:ַׁעיקריותַׁשלַׁאיסוףַׁנתוניםַׁשיטותַׁשתיַׁבספרות

ַׁ.נתוניםַׁסטטיסטיים

 :ניםשאלוסקרים ו 6.1

ַׁבשאלונים ַׁיקבלוַׁהתמיכהמַׁכתוצאהַׁפ"מוַׁבביצועַׁהשינויַׁמידתַׁעלישירותַַׁׁהחברותַׁשאלותנ, ַׁבקנדה.ַׁשקבלוַׁאו

ַׁנ 1997ַַׁׁבשנתַׁזהכַׁשאלוןבחן ַׁשהתמיכהַׁבמידהַׁשלהםַׁפ"המוַׁפעילותַׁאתַׁישנוַׁבכמהַׁנשאלוַׁחברות531ַׁ.

ַׁתיפסקַׁאוַׁתרדַׁהעקיפהַׁהממשלתית ַׁזהַׁמחקרַׁתוצאותַׁלפי. .32%ַַׁׁבַׁפ"המוַׁביצועַׁרמתַׁאתַׁהעלתהַׁהתמיכה,

ַׁיותרַׁנכון)ַׁהמסַׁבהטבתַׁמושקעַׁדולרַׁכלַׁיעילותַׁבמדידת ַׁנגבהַׁשלאַׁדולר, ,ַׁהטבהַׁדולרַׁכלַׁעבורַׁכיַׁי"עַׁנמצא(,

ַׁשאלוניםFinance Canada & Revenue Canada 1997))ַׁ,פ"מוַׁכפעילות$1.38ַַׁׁביצעוַׁהחברות ַׁהעלוַׁאחריםַׁ.

ַׁלמרותַַׁׁ.(ב"ארהוַׁשבדיהַׁעבורMansfield 1986, Mansfield and Switzer 1985abַׁ,ַׁ)ראהַׁבמעטַׁנמוכותַׁתוצאות

,ַׁומדגםַׁלאַׁאקראיַׁשלַׁהמשתתפיםַׁי"עַׁהעידודַׁשלַׁיתרַׁהערכתַׁבעייתַׁקיימת,ַׁפרטנייםַׁנתוניםַׁמספקתַׁזוַׁששיטה

ַׁ.הבוחריםַׁלהשיבַׁלסקר
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 ניתוח אקונומטרי 6.2

תוךַׁדוחותַׁשלַׁנתוניםַׁסטטיסטייםַׁמַׁאקונומטריַׁניתוחַׁהיאַׁפ"מוַׁעידודַׁאפקטיביותַׁלהערכתַׁביותרַׁהנפוצהַׁהדרך

כנגדַַׁׁפ"במוַׁההשקעהַׁרמתנבחנתַׁניתוחַׁשלַׁפירמותַׁ.ַׁברמתַׁפיננסייםַׁשלַׁפירמות,ַׁנתוניַׁחשבונאותַׁלאומיתַׁוכי"ב

,ַׁמיסויַׁונתוני,ַׁענפיתַׁחלוקה,ַׁמזומניםַׁתזרים,ַׁרווחיות,ַׁהפירמהַׁגודל:ַׁעלותו,ַׁתוךַׁשימושַׁבמספרַׁמשתניַׁבקרהַׁכגון

(Hall and Van Reenen, 2000)ַׁ

ַׁתכניותַׁבעקבות,ַׁהמוקדמותַׁהשמוניםַׁמשנותַׁאמפירייםַׁמחקריםַׁשלַׁרבַׁבמספרַׁעלתהַׁתמיכההַׁרלוונטיותַׁשאלת

ַׁלבצעַׁאמריקאיותַׁפירמותַׁנכונותַׁעלַׁמזעריתַׁהשפעהַׁישַׁמיסויַׁלהטבותַׁכיַׁהעלוַׁרובם:ַׁב"בארהַׁמיסויַׁלהטבות

ַׁפ"מוַׁפעילות Eisner, Albert, and Sullivan, 1984ַׁ)ַׁ,1985ַׁעדַׁלפחות, ַׁכןַׁכמו(. ַׁממשלתיַַׁׁדיןלַׁהמשרד, וחשבון

Government Accountability Office; GAO, 1989ַׁ)ַׁ,ב"בארה -1981ַׁהשניםַׁביןַׁשניתנוַׁהמסַׁהטבותַׁכיַׁמצא(,

 forgone)ַׁנגבהַׁשלאַׁמיסויַׁדולרַׁעבורַׁכיַׁוהעריך,ַׁהאמורהַׁבתקופהַׁפ"המוַׁמפעילותַׁבלבדַׁאחדַׁכאחוזַׁייצרו,1985ַׁ

tax,)ַַׁׁזהַׁערךַׁכיַׁנפרדיםַׁמחקריםַׁבשניַׁהעריכו,ַׁ.ַׁחוקריםַׁאחרים3.36$-3.15$ַׁביןַׁשלַׁבערךַׁפ"מוַׁפעילותַׁמבוצעת

ַׁ.ַַׁׁ(Baily and Lawrence 1987),2$ַַׁׁעלַׁעומד

 :20 ה שנות, המחקרים ממצאי השוואת: 4 לוח
 GAO Tillinger Mansfiled Berger Baily&Lawrence. Hallַׁתקופה

1981-85ַׁ0.15-0.35$ַׁ0.02,0.33,0.42$ַׁ0.3-0.6$ַַַַׁׁׁׁ

1982-85ַַַַׁׁׁׁ1..4$ַַַׁׁׁ

1982-89ַַַַַׁׁׁׁׁ2$ַׁ2$ַׁ

ַׁ.Hall, 2000:ַַׁׁמקור

ַׁמספרלכךַַׁׁ.(Domagen,1995)ַׁפ"מוַׁמפעילותַׁיםהנובעַׁתועלת-העלותיחסיַַׁׁאתַׁבחסרַׁהעריכוַׁאלוַׁמחקריםנראהַׁש

ַׁגיותמתודולוַׁובעיות,ַׁומקורםַׁהנתוניםַׁטיבַׁבשלַׁרב"ַׁרעש"ַׁהיוצרַׁציבוריַׁבמידעַׁשימוש:ַׁןביניה,ַׁואפשריותַׁסיבות

 (.Hall, 2000)ַַׁׁפ"מוַׁכהוצאתַַׁׁכלליותַׁהוצאותַׁעלַׁמדווחתַׁהפירמהַׁכאשרַַׁׁ,relabelingַׁלמשל,ַׁאחרות

ַׁ(Hall and Van Reenen (2000ַַׁׁהַׁבמדינותַׁהמסַׁהשפעתהתמקדוַׁבOECDַַׁׁבהשקעותַׁמו"פַׁ"המשתמשַׁעלות"ַׁעל,

ַׁ.ַׁפ"במוַׁנוסףַׁדולר1ַַׁׁייצרמתַׁמיסויַׁבהטבַׁדולר1ַַׁׁכיהמודדתַׁאתַׁעלותַׁההוןַׁבפניהַׁעומדַׁהמשקיע.ַׁהםַׁמצאוַׁ

Goolsbee (1998)ַׁו-ַׁ(David and Hall (2000ַׁ ַׁשלַׁשכרםַׁעלייתַׁהואַׁזוַׁתמיכהַׁשלַׁהמרכזיַׁהאפקטַׁכיַׁטענו,

ַׁפעילות,ַׁממשלתיַׁמימוןהַׁבשלַׁיותרַׁגבוההַׁתהיההמדודהַׁעלַׁפיַׁהוצאותַַׁׁפ"המוַׁשפעילותַׁלמרותַׁ,לכן.ַׁהחוקרים

ַׁ.יותרַׁנמוכהַׁלהיותַׁעלולה(ַׁיותרַׁוהותהגבַׁהמחקרַׁלעלויותַׁהמותאמת)ה"אמיתית"ַַׁׁפ"המו

Bloom et al. (2002)ַַׁׁמדינותַׁשלַׁפאנלַׁבנתוניַׁהשתמשוOECDַׁ(ַׁאוסטרליה ַׁקנדה, ַׁגרמניהַׁצרפת, ַׁאיטליה, ,ַׁיפן,

ַׁלעלייהַׁתביאַׁהפירמהַׁשלַׁפ"המוַׁבעלות13%ַַׁׁשלַׁהפחתהַׁכיַׁומצאו1979-1984ַַׁׁהשניםַׁבין(ַׁב"וארהַׁאנגליה,ַׁספרד

ַׁ.ַׁהארוךַׁבטווח13%ַׁ-ולכ,ַׁצרהקַׁלטווחַׁפ"למוַׁבהוצאה1%ַַׁׁשל

Guellec and van Pottelsberghe (2003)ַַׁׁהוצאתַׁאתַׁמעלה,ַׁישירהַׁתמיכהַׁשלַׁבצורהַׁלפירמהַׁהניתן$1ַַׁׁכיַׁהראו

ַׁ.ַׁטווחַׁקצרתַׁאך,ַׁחיוביתַׁהשפעהַׁבעלַׁהואַׁהמיסויַׁתמרוץַׁכיַׁהראו,ַׁבנוסף.$1.7ַׁ-בַׁפ"המו
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Mulaky and Mairesse (2004)ַַׁׁבצרפתַׁפ"המוַׁפעילותַׁהגדלתַׁעלַׁהמיסויַׁתהטבַׁהשפעתַׁאתַׁשאמדַׁמחקרַׁערכו

ַׁ)פ"המוַׁפעילותַׁכללַׁעלַׁהטבתַׁלעומת,ַׁבלבדַׁפ"המוַׁעלַׁההוצאהַׁהגדלתַׁעלַׁניתןַׁהתמרוץַׁכאשר) ַׁהמחקרַׁממצאי.

ַׁובחישוב,4.6%ַַׁׁ-בכַׁתעלהַׁלפירמהַׁהאופטימאליתַׁפ"המוַׁרמת,13%ַַׁׁבַׁיעלהַׁהמסַׁהטבתַׁששיעורַׁבמידהַׁכיַׁהעלו

ַׁ.$2-בַׁתגדלַׁהפירמהַׁהוצאת,ַׁיסקאליפַׁתמרוץַׁשל$1ַַׁׁכלַׁעבור,ַׁתוספתיות

Czarnitzki and Licht (2005)ַַׁׁבגרמניהַׁהפירמהַׁברמתַׁנתוניםַׁעלַׁהמבוססַׁמחקרַׁערכו ַׁשלַׁגדולהַׁמידהַׁומצאו,

ַׁ חדשנותַׁורמתַׁפ"למוַׁהוצאהַׁבמונחיַׁשנמדדה(ַׁבלבדַׁישיריםַׁמענקיםַׁקיימיםַׁבגרמניה)ַׁפ"מוַׁלמענקיַׁתוספתיות

ַׁ.הפטנטיםַׁמספרַׁי"עהמדודהַׁ

Parsons and Phillips (2007)ַַׁׁכיַׁוהראו,ַׁלמחירוַׁפ"המוַׁגמישותַׁאתַׁהאומדיםַׁמחקריםַׁממצאיַׁביןַׁהשוואהַׁערכו

ַׁמסכמתַׁטבלה.ַׁ-1.1ַׁשלַׁחציוןַׁעם,ַׁ-1.22ַׁעלַׁעומדַׁיותַׁשנאמדוהגמישוַׁממוצעַׁוכי,ַׁיחסיתַׁדומיםבספרותַַׁׁהממצאים

ַׁ:להלןַׁמובאתParsons and Phillipsַַׁׁי"עַׁהנסקריםַׁלמחירוַׁביחסַׁפ"למוַׁההוצאהַׁגמישותַׁשלַׁהשוניםַׁהאמדיםַׁשל

 למחירה ופיתוח מחקר הוצאת גמישות: 5  לוח

 

Study Long Run Price Elasticity 

Bernstein (1998) Canada -0.3 

Dagenais, Mohnen & Therrien (1997)Canada -1.09 

Lebeau (1996) Canada -0.97 

Nadiri & Kim (1996) Canada -1.01 

Bureau of Industry Economics (1993) Australia -1 

Harris, Li & Trainor (2005) Canada -1.28 

McKenzie & Sershun (2005) OECD -0.8 

Mairesse & Mulkay (2004) France -2.73 

Bloom et al (2002) OECD -1.09 

Parisi & Sembellini (2003) Italy  -1.65 

Poot et al (2003) Netherlands  -1.12 

Bureau Bartels (1998) Netherlands -1.11 

van den Hove et al (1998) Netherlands  -1.02 

Nadiri & Kim (1996) Germany  -1.05 

Nadiri & Kim (1996) Italy  -1.04 

Nadiri & Kim (1996) Japan -1.05 

Nadiri & Kim (1996) UK  -1.04 

Nadiri & Kim (1996) France  -1.05 

Wilson (2006) US  -2.06 

Nadiri & Kim (1996) US  -1.09 

Berger (1993) US -1.25 

Hall (1993) US  -2.35 

Hines (1993) US  -1.65 

Entire Sample Median  -1.09 

Average  -1.22 

Source: Parsons& Phillips, 2007 

ַׁ
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ַׁ)להבדילַׁמהשאלהַׁאםַׁתכניותַׁהעידודַׁרקַׁמחקריםַׁמעטיםַׁע וסקיםַׁבהשוואתַׁהיעילותַׁשלַׁשיטותַׁתמרוץַׁשונות,

ַׁ ַׁפעילותַׁמו"פ(. ַׁבסיסַַׁׁHaegeland and Moen (2007a)הממשלתיותַׁבאמתַׁמעודדות ַׁעל הםַׁמהבודדיםַׁשהשוו

רבגיהַׁהחלַׁתמריציַׁמסַׁלמו"פ,ַׁהקיימיםַׁבנול.ַׁהםַׁמצאוַׁכיַׁעלַׁבסיסַׁנתוניםַׁמנורבגיהַׁאמפיריַׁשיטותַׁתמרוץַׁשונות

 Haegeland andאפקטַׁתוספתיותַׁמו"פַׁגדולַׁיותרַׁמאשרַׁלסובסידיותַׁמו"פַׁישירות.ַׁבמאמרַׁנוסף,ַׁ,2332ַׁמשנתַׁ

Moen (2007b)ַַׁׁהםַׁמדווחיםַׁכיַׁמרביתַׁההשפעהַׁהמרחיבהַׁשלַׁתמריציַׁמסַׁלמו"פַׁנובעתַׁמהשפעתַׁהמדיניותַׁעל,

ַׁ.ַׁ(extensive margin)פירמותַׁשלאַׁהיוַׁמבצעותַׁמו"פַׁללאַׁהתמיכהַׁהנחקרת,ַׁ

ַׁלַׁכמקדםַׁפ"המוַׁלתפקידַׁבנוסף ַׁהמו"פַׁחדשנותישיר ַׁמבצע ַׁאצל ,ַׁ ַַׁׁפ"מותהליכי ַׁידע ַׁזליגת ַַׁׁ(spillovers)יוצרים

ַַׁׁשפריםומ ַׁחדשות, ַׁוטכנולוגיות ַׁמתקדם ַׁציוד ַׁשל ַׁוהטמעה ַׁקליטה ַׁלאמודַׁ(absorptive capacity)יכולת ַׁנסיון .

ַׁעלַׁבסיסַׁנתוGriffith et al (2004)השפעותַׁכאלהַׁנעשהַׁע"יַׁ ַׁפירמותַׁ, OECDַַׁׁמדינות12ַׁ-מני ַׁאומדיםַׁהכותבים.

ַׁהכוללהַׁמדידתַׁי"ע)ַׁהמדינותַׁלשארַׁיחסיתַׁמתימסויַׁמדינהַׁשלַׁטכנולוגיתַׁמובילותַׁשלַׁמודל (,ַׁבתעשייהַׁפריון

באיזוַׁמידהַַׁׁלבחוןַׁמאפשרהמודלַַׁׁ.הטכנולוגיתַׁהמובילהַׁמזוַׁהמדינותַׁבשארַׁדומותַׁתעשיותַׁשלַׁהמרחקַׁומדידת

ַׁפ"המוַׁפעילותַׁהכותביםַׁלדעת.ַׁהטכנולוגיתַׁהמובילהַׁלעומתַׁהפעריםַׁאתַׁצמצמוַׁפ"במוַׁהרלוונטיַׁבתחוםַׁהשקעות

ַׁהםַׁ.רביםַׁבתחומיםַׁטכנולוגיתַׁמובילהַׁזוַׁוכלכלה,ַׁב"ארהַׁעלַׁבוצעוַׁהמחקריםַׁשרובַׁמשום,ַׁבחסרַׁהוערכהַׁכהַׁעד

ַַׁׁ.השונותַׁלתעשיותַׁטכנולוגיותַׁמעברַׁעלַׁוהןַׁהחדשנותַׁרמתַׁעלַׁהןַׁהשפיעַׁפ"המוַׁכיַׁמצאו

ַׁלמ ַׁניתן ַׁכגון ַׁמסַׁלמו"פ, ַׁמדיניותַׁהתומכיםַׁבהתלהבותַׁבתמריצי ,ַׁTassey (2007)צואַׁבספרותַׁהכלכליתַׁמאמרי

Atkinson (2007)ַׁו,-ַׁVan Reenen (2011)ַׁ,ַׁהממליציםַׁלהפוךַׁאתַׁתמריציַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַׁלקבועיםַׁבחוק,

ַׁקיימיםַׁמחקריםַׁאמפירייםַׁהמטיליםַׁספקַׁביעלות ַׁמנגד, ַׁההטבה. ַׁאתַׁשעור ַׁמדיניותַַׁׁוגםַׁלהגדיל הכלכליתַׁשל

 .Wallsten (2000), Thomson (2010)התמיכהַׁבמס,ַׁכגון:ַׁ

ַׁ להתמודדַׁבצורהַׁסדורהַׁעםַׁשפעַׁהאמדניםַׁהעוסקיםַַׁׁCorrea, Andrés and Borja-Vega (2013)לאחרונהַׁניסו

ַׁמחבריםmeta-ananlysisַׁבקשרַׁביןַׁהתמיכהַׁבמו"פַׁורמתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁתוךַׁהפעלתַׁמתודולוגיהַׁמתקדמתַׁשלַׁ

ַׁ ַׁבשנים37ַַׁׁאלהַׁבוחניםַׁאתַׁממצאיהםַׁשל 2334-2311ַׁמאמריםַׁשפורסמו ככללַׁנמצאַׁשהתמיכהַׁבפעילותַׁמו"פַׁ.

ַׁמעלַׁ ַׁתוספתַׁההשקעהַׁבמו"פ ַׁשיעור ַׁ)כלומר, ַׁהתוספתיות ַׁאתַׁההשקעהַׁהעסקיתַׁבמו"פ. ַׁמשמעותי מעלהַׁבאופן

ַׁ ַׁשל ַׁבטווח ַׁמוערכת ַׁהממשלתית( ַׁמהתמיכה ַׁישירות ַׁהנובע ַׁלסכום ַׁכמ3.166-3.252ומעבר ַׁהמחקרַׁ. ַׁמעלה ַׁכן ו

.ַׁהשונותַׁהגדולהַׁבתוצאות5-25%ַׁשהאפקטיביותַׁשלַׁתכניותַׁתמיכהַׁבמו"ופַׁמתמצהַׁכאשרַׁשיעורַׁהתמיכהַׁנעַׁביןַׁ

ַׁ ַׁהשונים ַׁהמדגמים ַׁהשונים, ַׁבמאמרים ַׁהמופעלות ַׁמאד ַׁמגוונות ַׁמחקר ַׁמשיטות ַׁנובעת ַׁהשונות( שלהםַׁ)במדינות

ַַׁׁוסוגיַׁהתמיכותַׁהרביםַׁהנחקריםַׁבהם.ַׁ

ַׁלסיכום ַׁמתכניותַׁעידודַַׁׁהכלכליַׁהערךַׁיצירתַׁתהליךַׁאתַׁלתפוסַׁמנסיםַׁלעילַׁוצגיםהמַׁהמחקרים, ַׁהנובע הנוסף

ַׁ ַׁעסקי. ַׁבמו"פ ַׁממשלתיות ַׁהלַׁניתןותמיכה ַׁאת ַׁשלהשפעהפריד ַׁהכלכלית ַׁלהשפעותַַׁׁהפיסקאליַׁתמרוץַׁה למו"פ

ַׁל ַׁזו ַׁאםַׁהעלאה ַׁמו"פ. ַׁפירמותַׁעל ַׁההשפעותַׁהישירותַׁמתחילותַׁבהעלאתַׁרמתַׁההוצאהַׁשל אַׁישירותַׁועקיפות.

ַׁרקַׁ ַׁולא ַׁעצמה, ַׁהמו"פ ַׁברמת ַׁעליה ַׁחלה ַׁאזי ַׁבמו"פ, ַׁהמועסקים ַׁהיצור ַׁגורמי ַׁשל ַׁמחירים ַׁבעלית ַׁרק מתבטאת

ַׁכוללתַׁ ַׁוהיא ַׁהמו"פ, ַׁמהגברת ַׁכתוצאה ַׁהכלכלית ַׁהצמיחה ַׁאת ַׁכוללות ַׁהעקיפות ַׁההשפעות ַׁמו"פ. ַׁעל בהוצאה

ַׁ ַׁעלויות, ַׁוהפחתת ַׁיצור ַׁתהליכי ַׁשיפור ַׁומשופרים, ַׁחדשים ַׁאמוצרים ַׁהמשפרת ַׁידע ַׁבפירמותַׁזליגת ַׁגם ַׁהפריון ת

וענפיםַׁשלאַׁהשקיעוַׁישירותַׁבמו"פ,ַׁשיפורַׁיכולתַׁהקליטהַׁוההטמעהַׁשלַׁטכנולוגיותַׁחדשותַׁוכד'.ַׁככלַׁשההשפעהַׁ

ַׁנאותַׁבהערכתַׁהתרומהַׁשלַׁהתמיכהַׁ ַׁולתתַׁלהַׁביטוי ַׁכךַׁקשהַׁיותרַׁלמדודַׁאותה, הנלקחתַׁבחשבוןַׁעקיפהַׁיותר,

ַׁזאתַׁבנוסףַׁלקשייםַׁהמתודייםַׁבאמי ַׁהמו"פַׁהנוצרדתַׁהממשלתיתַׁבמו"פ. בגללַׁהתמרוץַׁהממשלתי,ַַׁׁתוספתיותַׁ

ַַַַַַַׁׁׁׁׁׁׁכלומרַׁבאמידתַׁהשקעותַׁהמו"פַׁשלאַׁהיוַׁמתרחשותַׁללאַׁתמיכהַׁזו.ַַַׁׁׁ
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  במו"פ שונות על יעילות תמיכות ממשלתיות סימולטיבייםמחקרים  ..
ַׁ

Garza et al (2014)ַַׁׁ ַׁלפרויקטים, ַׁמו"פ ַׁמענקי ַׁלעומת ַׁלמו"פ ַׁמס ַׁתמריצי ַׁשל ַׁההשפעה ַׁאת הניתוחַׁמשווים

ַׁ ַׁהעידוד ַׁשיטות ַׁשתי ַׁבין ַׁהמהותיים ַׁההבדלים ַׁבאחד ַׁמתמקד ַׁזו ַׁמאפשריםַַׁׁ–בעבודתם ַׁמס ַׁשתמריצי העובדה

ַׁכלַׁ ַׁהוצאת ַׁמחייבים ַׁלפרויקטים ַׁמו"פ ַׁשמענקי ַׁבעוד ַׁהתמיכה, ַׁכספי ַׁניצול ַׁבדרך ַׁמלא ַׁחופש ַׁהנתמכת לפירמה

ַׁ ַׁפירמה ַׁגם ַׁשכן ַׁמהותי, ַׁאינו ַׁזה ַׁהבדל ַׁלכאורה ַׁהמוצהרות. ַׁלמטרות ַׁמו"פַַׁׁהמקבלתהתמיכה ַׁבפרויקט תמיכה

ַׁאתַׁמסוי ַׁבחשבון ַׁמביא ַׁשאינו ַׁבכך ַׁשגוי ַׁזה ַׁהסבר ַׁאחרים. ַׁליעדים ַׁבמקור ַׁלו ַׁשיועדו ַׁכספים ַׁלהפנות ַׁיכולה ם

ַׁהתימרוץַׁהשונהַׁשלַׁשיטותַׁהעידודַׁלאורךַׁזמן,ַׁואתַׁההיבטַׁהתחרותיַׁבהתנהגותַׁהפירמותַׁבענף.

ַׁהכוללַׁגםַׁרווחתַׁאתַׁכלַׁ ַׁתוצאהַׁשונים, יעילותַׁהתמיכותַׁהשונותַׁנבחנתַׁבאמצעותַׁאוסףַׁכוללַׁוממצהַׁשלַׁמדדי

ַׁעלות ַׁמדדי ַׁוממשלה(, ַׁבענף ַׁפירמות ַׁ)ציבור, ַׁ-המשתתפים, ַׁהשקעה ַׁעל ַׁתשואה ַׁתוספתיותַַׁׁ(ROI)תועלת, ומדדי

תקופתיַׁשחושבַׁעלַׁפניַׁ-במודלַׁרבידיַׁבחינתַׁשוויַׁהמשקלַׁעלַַׁׁנעשיתביןַׁשיטותַׁהתמרוץַׁבפעילותַׁהמו"פ.ַׁההשוואהַׁ

ַׁלהשקיעַׁמדגםַׁרחבַׁ ַׁתוךַׁהבחנהַׁבנטייתן ַׁהתכניותַׁהממשלתיות, ַׁפירמותַׁהיכולותַׁלהיותַׁמושפעותַׁע"י ַׁסוגי של

ַׁבמו"פַׁגםַׁללאַׁסיועַׁממשלתי,ַׁותוךַׁהתחשבותַׁבמידתַׁהתחרותיותַׁבענף.ַׁ

ַׁממצאיַׁהניתוחַׁמעליםַׁכי:

ַׁהשקעה .1 ַׁמעודדות ַׁאכן ַׁוהעקיפות ַׁהישירות ַׁהתמיכה ַׁהרווחהַַׁׁתכניות ַׁאת ַׁומעלות ַׁהחברות ַׁשל במו"פ

ממצאַׁזהַׁתקףַׁבממוצעַׁבכלַׁרמתַׁתמיכהַׁועבורַׁכלַׁקבוצתַׁטכנולוגיהַׁשלַׁחברות.ַַׁׁ.הנובעתַׁמכךַׁהציבורית

ַׁכ ַׁעבור ַׁהתמרוץ13%ַׁ-אולם, ַׁהמושפעות, ַׁהחברות ַׁעשויַַׁׁמסוגי ַׁואפילו ַׁהציבורית ַׁברווחה ַׁפוגע דווקא

 להפחיתַׁאתַַׁׁרווחיַׁהפירמות.ַׁ

לַׁתמיכהַׁישירהַׁבצורתַׁמענקיםַׁשנבחנו,ַׁתמיכהַׁעקיפהַׁדרךַׁהקלותַׁמסַׁעדיפהַׁעַׁעבורַׁרובַׁמדדיַׁההערכה .2

ַׁיעוד ַׁבגובה ַׁמס ַׁזיכוי ַׁמדיניות ַׁתחת ַׁסובסידיה ַׁשקל ַׁכל ַׁלמשל, ַׁלמו"פ. ַׁמגדיל23%ַַׁׁים ַׁהמו"פ מעלות

ַׁהפירמותַׁב ַׁע"י 2.4ַַַׁׁׁ-בממוצעַׁאתַׁהיקףַׁהמו"פַׁהמבוצע ַׁמו"פַׁ₪, בעודַׁשתוספתיותַׁהמו"פַׁתחתַׁמענקי

הוצאותַׁהממשלהַׁעלַׁהסובסידיהַׁנמוכותַׁיותר,ַׁוהתוספתַׁלרווחהַׁהצבוריתַׁ₪.2.33ַַַׁׁׁהיאַׁרק33%ַׁעורַׁיבש

 .33%ַׁלעומתַׁמענקַׁמו"פַׁשל23%ַַׁׁגבוההַׁיותר,ַׁבזיכויַׁמסַׁשלַׁ

תעשיותַׁאשרַׁללאַׁסובסידיהַׁמשקיעותַׁבמו"פַׁברמתַׁהבינייםַׁמגיבותַׁבאופןַׁהחיוביַׁהחזקַׁביותרַׁלתימרוץַׁ .3

ַׁמייצרות ַׁסובסידיה ַׁללא ַׁאשר ַׁתעשיות ַׁואילוַַׁׁהממשלתי. ַׁבינוני ַׁבאופן ַׁמגיבות ַׁמו"פ ַׁשל ַׁגבוהות רמות

ַׁרמת ַׁלתכניותַׁהתמרוץַׁיהמו"פַׁהיאַׁנמוכהַׁללאַׁסובסידַׁתעשיותַׁבהן ַׁמשמעותי הַׁגםַׁלאַׁמגיבותַׁבאופן

ַׁהממשלתיות.

חיזוקַׁנוסףַׁאםַׁכנראהַׁיקבלַַַׁׁׁGarza et al (2013)תםַׁשלַׁבעבודלעידודַׁמו"פַׁבאמצעותַׁתמריציַׁמסַׁהיתרוןַׁהמוצגַׁ

פשטותַׁקבלתַׁהתמיכהַׁבערוץַׁזהַׁלעומתַׁהסירבולַׁהכרוךַׁתמריציַׁהמס.ַׁשלַׁאטרקטיביותַׁהיחסיתַׁתובאַׁבחשבוןַׁה

ַׁמרתיעיםַׁפירמותַׁרבותהליכיַׁהפיקוחַׁוהבקרהַׁבהגשתַׁתכניותַׁמו"פַׁמפורטותַׁלאישורַׁועדותַׁמחקרַׁממשלתיותַׁוב

ַׁ.ַׁמפניהַׁלקבלתַׁתמיכהַׁבערוץַׁזה

ו"פַׁמבחינהַׁביןַׁהעצמתַׁתהליכיַׁהמו"פַׁבפירמותַׁהספרותַׁהעוסקתַׁבניתוחַׁהשוואתיַׁשלַׁשיטותַׁשונותַׁלתמרוץַׁמ

,ַׁלביןַׁהשפעתַׁהתמרוץַׁעלַׁהצטרפותַׁפירמותַׁנוספותַׁלמעגלַׁ(intensive margin)המשקיעותַׁבמו"פַׁגםַׁללאַׁתמרוץ,ַׁ

מתמקדתַׁבמוצהרַׁבהעצמתַׁהמו"פ,ַַׁׁGarza et al (2013)בעודַׁשעבודתםַׁשלַׁ.ַׁ(extensive margin)מבצעיַׁהמו"פ,ַׁ

שמקדמיוַׁנאמדוַׁעלַׁבסיסַׁנתוניַׁפירמותַׁמודלַׁדינמיַׁמורכבַׁמבוססתַׁעלַׁסימולציותַׁשלַַׁׁFinger (2008)עבודתוַׁשלַׁ

ַׁאת ַׁבחנו ַׁהסימולציות ַׁבארה"ב. ַׁהכימית ַַׁׁמהתעשיה ַׁתמריצי ַׁההשפעת ַׁכוללַׁמס ַׁבענף, ַׁהמו"פ ַׁפעילות ַׁהיקף על

ַַׁׁהשפעהה ַׁמסַׁלמו"פַׁמגדילַׁאתעלַׁמספרַׁהפירמותַׁהמבצעותַׁמו"פ. ַׁהתמרוץַׁבצורתַׁזיכוי היקףַַׁׁהואַׁמצאַׁשאכן
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ַׁ ַׁואולם, ַׁפירמותַׁגדולות. ַׁע"י ַׁהמבוצע ַׁהמו"פ ַׁגםַׁעבודתו, ַׁשלַׁכמו ַׁיותר  Cerulliסקירתַׁספרותַׁביקורתיתַׁרחבה

היאַַׁׁפירמותַׁאחרותַׁבענףַׁלאממבצעיַׁמו"פַַׁׁ(spillovers)ַׁהַׁהטכנולוגיתזליגהַׁתשאםַׁתופעַׁכך,ַׁמצביעותַׁעלַׁ(2010)

ַׁשמשמעותית ַׁהאפשריות ַׁהתוצאות ַׁאחת ַׁאזי ַׁה, ַׁל ַׁהתמרוץ ַׁבהממשלתי ַׁפירמותַׁיא ַׁשל ַׁהמו"פ ַׁמאמצי הפחתת

ַׁ.ַׁללאַׁהשקעהַׁעצמיתַׁקטנות,ַׁשיעדיפוַׁלהנותַׁמפירותַׁהמו"פַׁשלַׁהגדולות

ַׁלמו"פ ַׁממשלתיות ַׁתמרוץ ַׁתכניות ַׁשל ַׁההערכה ַׁהיא ַׁמורכבת ַׁכמה ַׁממחישות ַׁאלה ַׁעבודות ַׁלהתחשבַׁ. עליהן

תחרותַׁביןַׁפירמותַׁבענפיַׁבהשפעותַׁשוויַׁמשקלַׁכלליַׁעלַׁמחיריַׁגורמיַׁהייצורַׁלמו"פ,ַׁבשיקוליםַׁאיסטרטגייםַׁשלַׁ

ַַׁׁ,ַׁוכמובןַׁבמאפייניַׁתכניתַׁהתמרוץַׁעצמה.ַַַׁׁׁהמשפיעיםַׁעלַׁתגובתַׁהפירמותַׁלתמרוץַׁהמשקַׁהשונים

 עקיפות בארה"ב התמיכות המערכת   .2
 

היאַׁהיתהַׁביןַׁהראשונותַׁלהציעַׁתמריציַׁכאמור,ַׁארה"בַׁמספקתַׁנפחַׁמשמעותיַׁביותרַׁשלַׁתמיכותַׁעקיפותַׁבמו"פ.ַׁ

שךַׁמספרַׁשניםַׁהיתהַׁבעלתַׁהתמרוץַׁהנדיבַׁביותרַׁלמו"פַׁביןַׁהארצותַׁהמתועשות.ַׁואולם,ַׁ,ַׁובמ1981-מסַׁלמו"פַׁב

מעתַׁלעתַׁהממשלַׁמציעַׁו,ַׁאלאַׁהןַׁתקנותַׁמסַׁפדראליותַׁתמריציַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַׁאינםַׁבמעמדַׁשלַׁחוקַׁקבוע

ךַׁתמריציַׁמסַׁמסיבהַׁזו,ַׁובעקבותַׁכינוןַׁמערבכפוףַׁללחציםַׁפוליטיים.ַׁדרךַׁחישובןַׁולעדכןַׁאתַׁפןַׁלהאריךַׁאתַׁתוק

-,ַׁוהיאַׁמדורגתַׁכיוםַׁבמקוםַׁהארה"בַׁאיבדהַׁאתַׁמעמדהַׁהמובילַׁבעולםַׁבהטבותַׁמסַׁלמו"פלמו"פַׁבמדינותַׁרבותַׁ

אתַׁתקנת2313ַַׁׁעדַׁלסוףַׁשנתַׁרטרואקטיביתַׁהאריךַׁהנשיאַׁאובמה2313ַַׁׁבינוארַׁמדדַׁזה.ַׁבOECDַׁ-ביןַׁארצותַׁה17ַׁ

ַׁיז ַׁלמו"פ ַׁהמס ַׁכוי ַׁפקעה(R&D Tax Credit)בארה"ב, ַׁשלמעשה ,ַַׁׁ ַׁבראשית ַׁהלחצים2312ַׁכבר ַׁגוברים ַׁבארה"ב .

ַַַׁׁׁלהפוךַׁהטבהַׁזוַׁלקבועהַׁולהגדילַׁאתַׁשעורה,ַׁכדיַׁלמנועַׁהמשךַׁהידרדרותַׁבמעמדהַׁהמובילַׁבעולםַׁבמחקרַׁופיתוח.

ַׁמס.ַׁהכליםַׁהמערכתַׁ ַׁוזיכוי ַׁניכוי ַׁמדיניותַׁבארה"בַׁכוללתַׁכמהַׁמסלוליםַׁשל פיסקלייםַׁהעומדיםַׁלרשותַׁקובעי

ַׁעשר ַׁכבר ַׁפועלת ַׁזאת ַׁוסקירמערכת ַׁשנים ַׁשלַׁתות ַׁאפקטיביות ַׁאודות ַׁמסוימות ַׁאינדיקציות ַׁלקבל ַׁמאפשרת ה

ַׁתמריציםַׁפיסקאלייםַׁלעידודַׁמו"פ.

 מו"פ מהכנסה חייבת ניכוי הוצאות 2.1

היוםַׁהחוקַׁמתירַׁניכויַׁשלַׁהוצאותַׁמו"פַׁלאַׁהוניותַׁ.1954ַַׁׁ-החוקַׁבדברַׁניכויַׁמלאַׁשלַׁהוצאותַׁמו"פַׁנחקקַׁכברַׁב

יםַׁמפעילותַׁהמכוונתַׁלגילויַׁמידעַׁשעשויַׁלסייעַׁלפיתוחַׁאוַׁשיפורַׁמוצר.ַׁההוצאותַׁהנ"לַׁ)לאַׁמבניםַׁולאַׁציוד(ַׁשנובע

ַׁכוללותַׁקטגוריותַׁהבאות:

 עלויותַׁקשורותַׁלפיתוח/שיפורַׁמוצר 

 עלויותַׁהכנתַׁפיילוט/מודלַׁניסיוני 

 עלויותַׁמוצריםַׁשיצרןַׁשימשַׁבהםַׁבעסקַׁשלוַׁאוַׁשמוחזקיםַׁעלַׁידוַׁלצורךַׁמסחרַׁאוַׁשכירות 

 פטנטים.עלויותַׁהגשתַׁה 

תכניתַׁהניכויַׁפונהַׁבעיקרַׁלחברותַׁאמריקאיותַׁולהוצאותַׁשלהןַׁהפונותַׁלשוקַׁהאמריקאי.ַׁחברותַׁבינלאומיותַׁ

ַׁיכולותַׁלנכותַׁחלקַׁמהוצאותַׁשלהןַׁבהתאםַׁלמספרַׁכללים.ַׁכלליםַׁאלהַׁיחסיתַׁמורכביםַׁושונוַׁמספרַׁפעמים.

בארה"בַׁבשניםַׁשונותַׁוההיקףַׁהכוללַׁשלַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהעיסקיותַׁמוצגיםַׁנתוניםַׁאודותַׁהיקף6ַַׁׁובלוח6ַַׁׁבאיורַׁ

ַׁ.ַׁלממשלַׁבאמצעותַׁתמריציַׁמסהתמיכהַׁעלותַׁ

 

 וני $(י)במיל ועלות התמיכה הממשלתית באמצעות תמריצי מסעסקיות מו"פ : הוצאות 6 איור
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ַׁ
ַׁTyson and Linden (2012)המקור:ַׁ
ַׁתמריציַׁהמסַׁלמו"פללאַַׁׁמשולםשהיהַׁהמסַׁבפועלַׁלביןַׁהמסַׁששולםַׁערַׁביןַׁפע"יַׁאומדןַׁהַׁעלותַׁהתמיכהַׁהממשלתיתַׁמחושבתהערה:ַׁ

ַׁ
 

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

ַׁ
ַׁTyson and Linden (2012)המקור:ַׁ

 

 על בסיס הוצאות מו"פ מדווחות  מס חברותחלקי מזיכוי  2.2

ַׁלעידודַׁהוצאותַׁמו"פַׁקייםַׁבארה"בַׁהחלַׁמזי ַׁמסַׁככלי ַׁמאז1981ַַׁׁ-כוי ַׁנחקקהַׁהגרסהַׁהראשונהַׁשלַׁהחוק. ַׁאז ,

ַׁוהיוםַׁמדוברַׁבמערכתַׁהכליםַׁשכוללתַׁמספרַׁמסלוליםַׁוקריטריונים2312ַַׁׁ-פעמיםַׁ)נכוןַׁל15ַׁהחוקַׁשונהַׁועודכןַׁ )

ַׁרבים.

ַׁהצעהַׁמקוריתַׁדיברהַׁעל ַׁבהוצאותַׁמו"פ. ַׁגידול ַַׁׁמערכתַׁזאתַׁמתבססתַׁעל ַׁשל 25%ַַׁׁזיכוי ַׁמעברמעלויותַׁהמו"פ

שלושַׁשניםַׁקודמות.ַׁלאורךַׁשניםַׁנמתחהַׁביקורתַׁעלַׁהשיטהַׁהזאת.ַׁהיאַׁאומרת,ַׁבעצם,ַׁשעלויותַׁמו"פַַׁׁממוצעַׁשלל

חריגותַׁבשנהַׁאחתַׁיבטלוַׁאפשרותַׁלקבלַׁזיכויַׁעלַׁהוצאותַׁמו"פַׁולכןַׁהיאַׁבשוםַׁפניםַׁואופןַׁאינהַׁמעודדתַׁמחקרַׁ

ַׁופיתוח.

ַׁוהיוםַׁקיימיםַׁשניַׁמסלוליםַׁעיקריים:רביםַׁהַׁשינוייםַׁהצעהַׁזאת,ַׁכאמור,ַׁעברַׁ

מודדיםַׁאתַׁההפרשַַׁׁצורךַׁהחישובלַׁ.מהגידולַׁבהוצאותַׁמו"פַׁיחסיתַׁלשנהַׁקודמת23%ַׁזיכויַׁמסַׁבגובהַַׁׁ:מסלולַׁא'

לביןַׁממוצעַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבשלושַׁשניםַׁקודמות,ַׁאוַׁשלושַׁשניםַׁאחרותַׁשהוגדרוTַַׁׁבפועלַׁביןַׁהוצאותַׁמו"פַׁבשנהַׁ

ַׁ.ַׁבכבסיסַׁלחישו
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 (ימין)פ  "הוצאות עסקיות למו (שמאל)עלות התמיכה הממשלתית

199719981999200020012002200320042005200620072008

133,611145,016161,594182,844185,118177,467182,926188,035204,250223,365242,682263,310הוצאות עסקיות למו"פ

1,6551,6502,5701,6501,7001,8002,0002,2202,3902,6902,6202,750עלות התמיכה הממשלתית
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ַׁאחרונות.השניםַׁה3ַׁ-במו"פַׁהממוצעַׁהוצאותַׁעל53%ַַַׁׁׁ-בַׁהמו"פַׁהעולההוצאותַׁסכוםַׁעל16%ַַׁׁזיכויַׁשלַַׁׁ:מסלולַׁב'

ַׁקריטריונים:4ַַׁׁ-לעמודַׁבַׁסכומיַׁההוצאהַׁלמו"פַׁבגינםַׁניתןַׁלבקשַׁזכויַׁמסַׁצריכים

 הוצאותַׁאלהַׁמהכנסהַׁחייבת;ַׁניכויַׁהמאפשריםקריטריוניםַׁבַׁההוצאותַׁעומדות 

 ַׁמכוונתַׁלגלויַׁאינפורמציהַׁבעלתַׁ"אופיַׁטכנולוגי"ַׁ)המסתמךַׁעלַׁעקרונותַׁממדעיםַׁפעילותַׁהמו"פ

 פיזיקליים,ַׁביולוגיים,ַׁמדעיַׁמחשב,ַׁאוַׁהנדסה(;

 ַַׁׁתוכנה,ַׁטכניקה,ַׁתהליך,ַַׁׁעסקי"ַׁ)מוצרהמחקריתַׁהיאַׁלצורךַׁפיתוחַׁאוַׁשיפורַׁ"מרכיבַׁמטרתַׁהפעילות,

 (ַׁשלַׁהחברה.נוסחאַׁאוַׁתגלית

 תַׁשלַׁהערכהַׁפיסיקליתַׁאוַׁתאורטיתַׁשלַׁמרכיבַׁייתַׁחלקַׁמפעילותַׁניסוריתַׁחייבתַׁלהיופעילותַׁהמחקה

 .בפעילותַׁהחברה

ואתַׁההיקףַׁהכוללַׁשלַׁמו"פַׁעסקיַׁבמימוןַַׁׁמציגַׁאתַׁהיקףַׁהתביעותַׁשלַׁהחברותַׁלזיכויַׁמסַׁבגיןַׁביצועַׁמו"פ7ַַׁׁלוחַׁ

1997-2338ַׁעצמיַׁבארה"בַׁבשניםַׁ מעטַׁקבועַׁשלַׁהתופעהַׁהבולטתַׁביותרַׁשבאהַׁלבטויַׁבטבלהַׁזוַׁהואַׁהשעורַׁהכ.

חשובַׁלצייןַׁשלאַׁכלַׁהתביעותַׁ.3%ַׁ-בסביבותַׁהַׁ–דרישותַׁזיכויַׁמסַׁבגיןַׁפעילותַׁמו"פַׁמתוךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהעסקיַׁ

הופכותַׁלזיכויַׁבפועלַׁולאַׁכלַׁהזיכוייםַׁמתבצעיםַׁבמהלךַׁאותהַׁשנתַׁתקציב.ַׁהפרופורציותַׁשלַׁתביעותַׁשהתקבלוַׁ

ַׁיחסיתַׁקבועהַׁלאורךַׁהשניםַׁולכןַׁ אתַׁהניתוחַׁלאַׁבנתוניםַׁהמספרייםַׁבשנהַׁבודדת,ַׁאלאַַׁׁרצויַׁלרכזוגםַׁפריסתן

ַׁ(7בניתוחַׁמגמותַׁלאורךַׁהשניםַׁ)ראהַׁאיורַׁמס'ַׁ

 )מיליון $( מו"פ אותבגין הוצמס : תביעות לזיכוי . לוח

 לזיכוי תביעות  
 מס על מו"פ

ת ופדרלי ותתמיכ
 עסקי במו"פכוללות 

 מימון עצמי מו"פ עסקי ב

1997 4,398 21,798 133,611 

1998 5,208 22,086 145,016 

1999 5,281 20,496 161,594 

2000 7,079 17,117 182,844 

2001 6,356 16,899 185,118 

2002 5,656 16,401 177,467 

2003 5,488 17,798 182,926 

2004 5,554 20,266 188,035 

2005 6,363 21,909 204,250 

2006 7,311 24,304 223,365 

2007 8,260 26,585 242,682 

2008 8,303 25,795 263,309 

ַׁTyson and Linden (2012)המקור:ַׁעיבודַׁשלַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמןַׁלנתוניַׁ
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 (באחוזיםמימון עצמי )למו"פ עיסקי ב ביחסמו"פ בותמיכות פדרליות מס : תביעות לזיכוי . איור

ַׁ

ַׁTyson and Linden (2012)וסדַׁשמואלַׁנאמןַׁלנתוניַׁהמקור:ַׁעיבודַׁשלַׁמ

ַׁ-ב9.1%ַַׁׁ-ל1997ַׁ-ב16.8%ַַׁׁ-)מ2331ַׁהאיורַׁמראהַׁכיַׁשיעורהַׁשלַׁתמיכהַׁפדרליתַׁבמימוןַׁעצמיַׁשלַׁמו"פַׁירדַׁעדַׁ

מסַׁמתוךַׁהמו"פַׁהעיסקיַׁתביעותַׁלזיכויַׁשעורַׁה(.2337ַַׁׁ-ב11%ַׁנרשמתַׁעליהַׁאיטיתַׁ)2337ַׁ(.ַׁמשנהַׁזאתַׁועד2331ַׁ

.ַׁזאת,ַׁלמרותַׁשחלוַׁבתקופהַׁזוַׁשנוייםַׁמסויימים3%ַׁ-כעומדַׁעלַׁ,ַׁואלהבשניםַׁאינוַׁמשתנהַׁשטַׁעצמיַׁכמעבמימוןַׁ

ַׁ.בהטבותַׁהמסַׁלמו"פ,ַׁונפתחוַׁמסלוליַׁתמיכהַׁנוספיםַׁשהתאימוַׁלסוגיםַׁשוניםַׁשלַׁחברות

ַׁ ַׁבארה"ב ַׁנעשו ַׁאחרונות ַׁשנים ַׁבעשרים ַׁשאלתַׁכמה ַׁממוקד. ַׁיותר ַׁבאופן ַׁהזה ַׁהקשר ַׁקיום ַׁאת ַׁשבדקו מחקרים

ַׁתה:ַׁהאםַׁזיכויַׁממסַׁמשפיעַׁעלַׁגידולַׁבהוצאותַׁלמו"פַׁועדַׁכמהַׁהואַׁיעיל?ַׁהמחקרַׁהיי

ַׁ ַׁזיכוי ַׁעלות ַׁלבין ַׁהחברה ַׁשל ַׁמו"פ ַׁבהוצאות ַׁעליה ַׁבין ַׁהחוקרים ַׁהשוו ַׁזאת ַׁלשאלה ַׁתשובה ַׁלמצוא ַׁמסהכדי

ַׁיחסַַׁׁ–.ַׁהעדרַׁקשרַׁמובהקַׁביןַׁהנתוניםַׁלממשלה פירושוַׁהעדרַׁהשפעתוַׁשלַׁכליַׁזהַׁעלַׁמדיניותַׁמו"פַׁשלַׁחברות.

ַׁ-ביןַׁגידולַׁבהוצאותַׁמו"פַׁלביןַׁעלויותַׁהזיכויַׁמראהַׁשזיכויַׁממסַׁיעילַׁפחותַׁמתמיכהַׁישירהַׁויחסַׁגדולַׁמ1ַַׁׁ-מקטןַׁ

ַׁאומרַׁשזיכויַׁממסַׁיעילַׁלפחותַׁכמוַׁתמיכהַׁישירה.1ַׁ

 למו"פ סיחס עלות/תועלת בהטבות מ שונים על: ריכוז תוצאות מחקרים 2 לוח

ותיחס תועלת/על מדגם מחקר  

Klassen, Pittman, and Reed (2004)   חברות 110 2.96 

 Mamuneas and Ishaq Nadiri (1996) 51 ענפים  59.1 

 Berger (1993) 362 59.1 חברות 

 Hall (1993) .15 395 חברות 

 McCutchen (1993) 35 5921 -ל .593 -מ חברות  

 Hines (1993) 556  חברות
 בינלאומיות

3 -ל 592 -מ  

Baily and Lawrence (1992) 53 1.3 ענפים 

ַׁTyson and Linden (2012)ַׁהמקור:
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ַׁש ַׁכפי 8ַׁבלוחַַׁׁלראותנתן .ַׁרוב המחקרים מראים כי זיכוי ממס חברות מעודד מו"פ לפחות כמו המימון הישיר,

למסקנותַׁמוקדמותַׁיותר,ַׁובשיטותַׁאקונומטריותַׁשונות,ַׁהגיעוַׁבשניםַׁעלַׁשאלהַׁזוַׁשמחקריםַׁשנעשוַׁלצייןַׁמענייןַׁ

ַׁפחותַׁחיוביותַׁלגביַׁיעילותַׁהתמיכותַׁבמו"פַׁבאמצעותַׁזיכוייַׁמס.

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

 פונקציית הייצור 2.1

,ַׁתלויהַׁחיוביתַׁבמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁבאותוַׁענף,Yַׁנניחַׁמערכתַׁקשריםַׁפשוטהַׁמאד,ַׁלפיהַׁגובהַׁהתפוקהַׁבענףַׁגנרי,ַׁ

KRשקעהַׁהשוטפתַׁבמו"פַׁשלַׁהענף,ַׁ.ַׁמלאיַׁזהַׁתלויַׁחיוביתַׁבהRַׁ.ַׁ

  :δנמדדַׁכערךַׁהמצטברַׁשלַׁהשקעותַׁמו"פַׁקודמותַׁהמופחתותַׁעלַׁפיַׁמקדםַׁפחתַׁכלשהו,tַַׁׁמלאיַׁההוןַׁבתקופהַׁ

 



t

Ts

st

s
R
t RK

0

)1( ַׁ

ַׁהואַׁ Rַׁ-,ַׁוש0Tַׁובהתאם,ַׁאםַׁנניחַׁשδַַׁׁ>3ַׁ<1ַַַׁׁׁהואַׁההשקעהַׁהתקופתיתַׁבמו"פ.ַׁאנוַׁמניחיםRsַַׁׁכאשרַׁ

ַׁגודלַׁקבוע,ַׁנקבלַׁכמובן:



R
K

R ַׁ

 הטבות להשקעה במו"פ והשפעותיהן 2.2

ַׁ ַׁמעניקהַׁהממשלה, ַׁאותו ַׁתלויהַׁחיוביתַׁברמתַׁהסיבסוד ַׁנניחַׁשההשקעהַׁהשוטפתַׁבמו"פ ַׁבהתאםSַׁעתה ַׁלענף. ,

ַׁנקבלַׁאתַׁהקשרַׁהבאַׁביןַׁהסובסידיהַׁלביןַׁתפוקתַׁהענף:ַַׁׁ

S

R

R

K

K

Y

S

Y R
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ַׁ

ַׁנוחַׁלכתובַׁביטויַׁזהַׁבצורהַׁהבאה:ַׁלצורךַׁההמשך
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ַׁ

הביטויַׁהראשוןַׁבסוגרייםַׁהמרובעיםַׁמייצגַׁאתַׁגמישותַׁהתפוקהַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פ.ַׁהביטויַׁהשניַׁהואַׁהערךַׁ

.ַׁהביטויַׁהשלישיRDIַׁ,ַׁאוR&D intensityַׁההפוךַׁשלַׁחלקהַׁשלַׁההשקעהַׁבמו"פַׁמתוךַׁהתפוקה,ַׁהמכונהַׁבספרותַׁ

ביןַׁההשקעהַׁהשוטפתַׁבמו"פַׁלביןַׁמלאיַׁהוןַׁהמו"פ.ַׁכפיַׁשראינוַׁלעיל,ַׁבהנחהַׁשההשקעהַׁבמו"פַׁנותרתַׁהואַׁהיחסַׁ

ַׁקבועהַׁלאורךַׁזמןַׁרבַׁאנוַׁמקבלים:



R
K R ַׁ
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1ובהתאםַׁהמכפלהַׁ
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R R

R
ַׁ.ַׁמכאןַׁשבתנאיםַׁאלהַׁהביטויַׁלעילַׁנעשהַׁפשוטַׁעודַׁיותר:
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ַׁ

ַׁנסמן:ַַׁׁמעתה

S

Y
x

S
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 ,,, ַׁ

ַׁמסימוניםַׁאלהַׁנובעַׁש:



 
xַׁ

ַׁ ַׁשלַׁענףַׁגנרי ַׁזהַׁמודדַׁאתַׁתוספתַׁהתפוקהַׁ)בשקלים( עקבַׁהעלאתַׁהסבסודַׁלמו"פַׁבענףַׁזהַׁבשקלַׁהנוצרתַׁביטוי

ַׁאחד.ַׁ

ַׁומקצ ַׁאחד, ַׁבשקל ַׁהתמיכותַׁבמו"פ ַׁנניחַׁשהממשלהַׁמעלהַׁאתַׁתקציב ַׁהשווהַׁעתה ַׁלמו"פ ַׁסובסידיה ַׁענף ַׁלכל ה

ַׁלחלקוַׁשלַׁהענףַׁבסךַׁההוצאהַׁהלאומיתַׁלמו"פ.ַׁבהתאםַׁנגדירַׁאתַׁהמשקל




j

j

i
i

R

R
ַׁ

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

ַׁכדלקמן:

 
j

ii xx ˆַׁ

.ַׁנשיםַׁלבַׁשניתןַׁלכתובַׁאתַׁהביטויַׁעבורiַַׁׁמייחסתַׁאתַׁהמשתנהַׁלסקטורxַַׁׁלסימוןַׁהגנריiַַׁׁבאשרַׁתוספתַׁהאינדקסַׁ

ַׁמשקלוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבמו"פַׁהלאומיַׁגםַׁבדרךַׁהבאה:

ַׁ
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jj
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 ַׁ

ַׁ)תגובתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁלסובסידיהַׁשלַׁשקלַׁאחד(ַׁזההַׁבכלַׁהענפים.ַׁבהתאם:λַׁ נניחַׁשהמקדםַׁ

ַׁ

ַׁ

לוקתַׁע"יַׁח

ַׁהמונהַׁוהמכנהַׁ
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ַׁ,ַׁניתןַׁלראותַׁגםַׁאתַׁהקשרַׁהבא:Yבסךַׁהתוצר,ַׁ






 

 i

i
i

Y

Y

xַׁ̂

ַׁ ַׁשתוספתַׁהתפוקהַׁבאשר ַׁכך ַׁעל ַׁמצביע ַׁהנ"ל ַׁהביטוי ַׁהתפוקה. ַׁסך ַׁמתוך ַׁההשקעהַׁבמו"פ ַׁסך ַׁשל הואַׁחלקה

ההשקעהַׁהמצרפיתַׁבמו"פַׁקטןַׁהמתקבלתַׁמהגדלתַׁסבסודַׁההשקעהַׁבמו"פַׁבשקלַׁאחדַׁגדולהַׁיותרַׁככלַׁששיעורַׁ

ַׁהתפוקהַׁ ַׁבסך ַׁיותר ַׁגבוה ַׁמשקל ַׁבעלי ַׁענפים ַׁאם ַׁיותר ַׁגדולה ַׁהסובסידיה ַׁשהשפעת ַׁלראות ַׁניתן ַׁבנוסף יותר.

ַׁמתאפייניםַׁגםַׁבגמישותַׁגבוההַׁשלַׁתפוקתםַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פ.

.ַׁבהתאם,ַׁעלַׁפיַׁאומדןַַׁׁ-ניתןַׁלאמודַׁאתַׁגמישותַׁהתוצרַׁכולוַׁביחסַׁלהוןַׁהמו"פַׁהמצרפי.ַׁנסמןַׁגמישותַׁזאתַׁבַׁ

ַׁזהַׁאמורהַׁתוספתַׁסובסידיהַׁשלַׁשקלַׁאחדַׁלהגדילַׁאתַׁסךַׁהתוצרַׁכך:



 
xַׁ

.ַׁלכןַׁאנוַׁמקבליםַׁקשרַׁביןַׁשתיַׁהדרכיםַׁלאמודַׁאתַׁהשפעתַׁהסובסידיהַׁעלַׁהתוצרַׁהעסקי,ַׁהביטויַׁבמכנהַׁהואַׁ

ַׁכדלקמן:




 i

i
i

Y

Y

xxַׁ̂

כזכור,ַׁהמונהַׁהואַׁהממוצעַׁשלַׁהגמישויותַׁהענפיותַׁשלַׁהתוצרַׁביחסַׁלמו"פַׁהמשוקללותַׁבחלקוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבסךַׁ

ַׁהתוצר.ַׁהמכנהַׁהוא,ַׁכאמור,ַׁאמדןַׁהגמישותַׁשלַׁהתוצרַׁ)העסקי(ַׁכולוַׁביחסַׁלמלאיַׁהוןַׁהמו"פַׁ)במגזרַׁהעסקי(.

 יישום 2.3

 קביעת ערכי פרמטרים 2.3.1

וַׁמשתמשיםַׁבנתוניםַׁענפייםַׁשלַׁהמשקַׁומוצאיםַׁאתַׁחלקוַׁשלַׁכלַׁענףַׁבסךַׁהתוצר.ַׁבנוסף,ַׁכדיַׁלכמתַׁאתַׁהמודלַׁאנ

ַׁ ַׁהמו"פ, ַׁלהון ַׁביחס ַׁהענפית ַׁהתפוקה ַׁגמישויות ַׁהשונים: ַׁלפרמטרים ַׁערכים ַׁקובעים ַׁההשקעהεiַׁאנו ַׁותגובת ,

ַַׁׁ.λַַׁׁהשוטפתַׁלסובסידיהַׁ

דיםַׁשלַׁגמישויתַׁענפיותַׁשלַׁתפוקהַׁכתחליףַׁלאמידהַׁאקונומטריתַׁשלַׁהפרמטריםַׁהענפייםַַׁׁהחלטנוַׁלהשעןַׁעלַׁאמ

במחקרםַׁשלַַׁׁהפרמטריםַׁשנאמדו)מדודהַׁבערךַׁמוסף(ַׁביחסַׁלהוןַׁהמו"פַׁשנמצאוַׁבעבודותַׁאמפיריותַׁשהתפרסמו.ַׁ

Harris, Li and Trainor (2006)ַַׁׁ ַׁשל ַׁהמשך ַׁבמחקר ַׁשימשו ַׁאירלנד ַׁבצפון ַׁהתעשייה  Gudgin and Gibsonעל

השקעהַׁבמו"פַׁבבריטניה.ַׁמחבריםַׁאלהַׁהציעוַׁתיקוןַׁלפרמטריםַׁשבדקוַׁאתַׁהאפקטביותַׁשלַׁהטבותַׁמסַׁלַׁ(2011)

ַׁכדלקמן: Harris et alשלַׁ

ַׁ

ַׁ
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 ענפים פי על פ"המו להון ביחס התפוקה גמישויות: 2 לוח

 
ַַׁׁGudgin and Gibson (2011)מקור:ַַַַַַׁׁׁׁׁׁ

ַׁ ַׁאלא ַׁישירה ַׁאמידה ַׁשל ַׁתוצאה ַׁאינה ַׁהשירותים ַׁלענפי ַׁהמיוחסת ַׁהגמישותַׁהגמישות ַׁמקביעת ַׁהנובעת הערכה

ַׁ.3.354ַׁהמצרפיתַׁברמהַׁשלַׁ

ַׁ ַׁואחרים ַׁ)פלד ַׁהפיזור ַׁמדדי ַׁעל ַׁבדוח ַׁהמופיעה ַׁלזאת ַׁזהה ַׁעובדים ַׁאנו ַׁבה ַׁהענפית ַׁזאת,2314ַׁהחלוקה ַׁחלוקה .)

ַׁומוכתבתַׁבעיקרַׁע"יַׁמגבלותַׁהנתוניםַׁהישראלייםISIC ver4ַׁהנתונהַׁלהלן,ַׁמקבצתַׁענפיםַׁכלכלייםַׁעלַׁפיַׁסיווגַׁ ,

.ַׁלכןַׁבחנוַׁאתַׁההרכבַׁהענפי9ַׁ.ַׁכפיַׁשניתןַׁלהיווכח,ַׁהחלוקהַׁאינהַׁתואמתַׁאתַׁזאתַׁשלַׁלוחOECD.Statַַׁׁהמדווחיםַׁב

.ַׁהתוצאהַׁמדווחתַׁבלוח9ַׁשלַׁהמקבציםַׁשלנוַׁוהערכנוַׁאתַׁהגמישויותַׁהמתאימותַׁלהםַׁמתוךַׁאלהַׁהנתונותַׁבלוחַׁ

13:ַׁ

 

 

 

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

 גמישות ענף

Agriculture, hunting, forestry, fishing  and mining 0 

Food, beverages and tobacco 0.050 

Textiles, fur and leather 0.013 

Wood, paper, printing, publishing 0.040 

Coke, petroleum, nuclear fuel, chemicals and products, rubber and plastics 0.060 

Non-metallic mineral products & basic metals 0.035 

Machinery and electronic equipment 0.100 

Motor Vehicles, trailers and semi-trailers 0.050 

Electricity, gas and water supply 0.055 

Construction 0.055 

Wholesale & retail trade, restaurants, hotels, transport storage & communications 0.055 

Financial intermediation (includes insurance) 0.055 

Real estate, renting and business activities 0.055 

Other services 0.055 
OECD.Statַׁמקור:ַׁחישוביַׁמוסדַׁנאמןַׁמנתוניַׁ

ַׁהמצרפי ַׁהעסקי ַׁמדגמיםַׁשוניםַׁובשיטותַַׁׁגמישותַׁהתוצר ַׁמדווחתַׁבספרותַׁעשרותַׁפעמיםַׁעל ַׁהמו"פ ַׁלהון ביחס

ַׁ–ל3ַַׁׁ(.ַׁטווחַׁהפרמטרַׁהמדווחַׁנעַׁביןHall, Mairesse and Mohnen 2010ַׁאצל2a, 2b, 5ַַׁׁשונותַׁ)ראהַׁטבלאותַׁ

שלַַׁׁמדווחיםַׁעלַׁערךַׁגבוהַׁCoe and Helpman (1995).3.35ַׁ,ַׁאךַׁנראהַׁשרובַׁהאמדניםַׁנמצאיםַׁבסביבהַׁשל3.22ַׁ

בניירותַׁהעמדהַׁשלוַׁלהארכתַׁתוקףַׁחוקַׁהטבותַׁהמסַׁלמו"פַׁבארה"בַַׁׁ Atkinson,ַׁבוַׁמשתמשַׁגם3.13ַׁהגמישות,ַׁ

ַׁ.(Atkinson 2007a, b)והרחבתַׁההטבות,ַׁ

ַׁאתַׁ ַׁלהשוות ַׁמאד ַׁקשה ַׁפעמים. ַׁעשרות ַׁהיא ַׁגם ַׁנאמדה ַׁלמו"פ ַׁהשקעות ַׁעל ַׁלמו"פ ַׁסובסידיות ַׁשל השפעתן

ַׁבש ַׁמדובר ַׁשכן ַׁאלה ַׁמחקרים ַׁשל ַׁשונותתוצאותיהם ַׁמחקר ַׁובשיטות ַׁשונות ַׁסבסוד ַׁיטות .Hall (1993), Lach 

,ַׁכלומר:ַׁתוספתַׁשלַׁשקלַׁלסובסידיהַׁהמו"פַׁמעלהλַׁעבור2ַַׁׁמדווחיםַַׁׁעלַׁערךַׁשלַַׁׁ(2313)ַׁווסרטלַׁפריזטוַׁ (2002)

ַׁאתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁבשניַׁשקלים.ַׁ

ַׁ

 תוצאות. 2.3.2

.ַׁכללנוַׁאתַׁהמדינותַׁהבאות:ַׁבלגיה2335-2339ַׁבחלוןַׁזמןַׁשממצעַׁאתַׁהשניםOECD.Statַַׁׁקדַׁבנתוניַׁהַׁתמבחרנוַׁלה

(BE(ַַׁׁגרמניה,)DE(ַַׁׁפינלנד,)FI(ַַׁׁישראל,)IL(ַַׁׁקוריאה,)KR(ַַׁׁהולנד,)NL(ַַׁׁנורבגיה,)NO(ַַׁׁשבדיה,)SE(ַַׁׁובריטניה)UKַׁ.)

ַׁמדווחַׁעלַׁחלקםַׁשלַׁהענפיםַׁהשוניםַׁבסךַׁהערךַׁהמוסףַׁהעסקיַׁבמדינותַׁאלהַׁבחלוןַׁהזמןַׁהנ"ל.11ַׁלוחַׁ

ַׁ  
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     העסקי המוסף בערך המשק ענפי של משקלם: 11 לוח 

 
OECD.Statַׁמקור:ַׁחישוביַׁמוסדַׁנאמןַׁמנתוניַׁ

ַׁ
ַׁ

ַׁ:12חלקהַׁהמצרפיַׁשלַׁההשקעהַׁבמו"פַׁמתוךַׁהערךַׁהמוסףַׁשלַׁהסקטורַׁהעסקיַׁמדווחַׁבלוחַׁ
ַׁ

 העסקי המוסף הערך בסך העסקי הסקטור של פ"במו ההשקעה של חלקה: 12 לוח

BE DE FI IL KR NL NO SE UK 

0.020 0.020 0.031 0.041 0.028 0.011 0.010 0.030 0.012 
OECD.statַׁמקור:ַׁ

תחתַׁהפרמטריםַׁהמדווחיםַׁלעיל,ַׁמתקבלותַׁהתוצאותַׁהבאותַׁלגביַׁתוספתַׁהתפוקהַׁמסובסידיהַׁלמו"פַׁשלַׁשקלַׁ

ַׁאחדַׁוחלוקתוַׁביןַׁהענפיםַׁעלַׁפיַׁחלקםַׁבסךַׁההשקעהַׁבמו"פ:

 התפוקה תוספת: 13 לוח

λ BE DE FI IL KR NL NO SE UK 

1.25 3.4 3.5 2.2 1.3 2.5 5.8 5.0 2.3 5.6 

2 5.4 5.6 3.6 2.0 4.0 9.3 8.0 3.7 8.9 
ַׁ

ַׁ ַׁהולנד13ַַׁׁלוח ַׁביותר, ַׁהנמוך ַׁהוא ַׁהמצרפי ַׁהמו"פ ַׁשיעור ַׁבהן ַׁהמדינות ַׁהתיאורטי. ַׁבניתוח ַׁהנאמר ַׁאת משקף

בהןַׁסבסודַׁהמו"פַׁהואַׁהכדאיַׁביותר.ַׁבישראל,ַׁבעלתַׁשיעורַׁהמו"פַׁהגבוהַׁביותר,ַׁמדיניותַׁכזאתַׁובריטניה,ַׁהןַׁאלהַׁ

)תגובתַׁההשקעהַׁבמו"פַׁלשקלַׁנוסףַׁשלַׁסובסידיה(ַׁמביאהַׁאתλַַׁׁכדאיתַׁהרבהַׁפחות.ַׁשימושַׁבערךַׁנמוךַׁיותרַׁשלַׁ

ַׁהתוצאהַׁבישראלַׁלסףַׁהכדאיותַׁהכלכלית.ַׁ

(.ַׁהםַׁהראשוניםַׁשאמדוַׁבצורה2313ַׁפריזטַׁ)-הַׁלאלהַׁשלַׁוסרטלישַׁלצייןַׁשהאומדניםַׁהנ"לַׁהםַׁשמרנייםַׁבהשווא

ַׁדרךַׁ ַׁסובסידיה ַׁ)ולא ַׁמו"פ ַׁמענקי ַׁשל ַׁהשפעתם ַׁבדקו ַׁהם ַׁבישראל. ַׁמו"פ ַׁסבסוד ַׁשל ַׁהאפקטיביות ַׁאת מתודית

ַׁבגובהַׁ 5ַַׁׁהטבותַׁמס( ַׁפירמהל₪ַׁמליון ַׁפי ַׁשל ַׁתוספתַׁתוצר ַׁומדווחיםַׁעל ַׁבינוניות5-6ַׁ, ַׁבפירמות ַׁמדובר -כאשר

פריזטַׁ-לוַׁשלַׁוסרטלילעילַׁנראותַׁתואמותַׁאתַׁא5ַׁבפירמותַׁענק.ַׁהתוצאותַׁשלנוַׁבלוח1.5-2ַַׁׁפיַַׁׁגדולות,ַׁותוספתַׁשל

ַׁוסכוםַׁהמענקַׁגדולַׁבהרבה2313ַׁ) ַׁ)כאלַׁפירמהַׁאחתַׁענקית(, (ַׁבהתחשבַׁבכךַׁשהתחשיביםַׁמתייחסיםַׁלמשקַׁכולו

 מזהַׁשלַׁמחבריםַׁאלה.

ַַׁׁ

BE DE FI IL KR NL NO SE UK

Agriculture, hunting, forestry, fishing  and mining 0.009 0.011 0.031 0.031 0.053 0.276 0.023 0.034

Food, beverages and tobacco 0.021 0.017 0.016 0.020 0.014 0.027 0.015 0.014 0.018

Textiles, fur and leather 0.006 0.004 0.003 0.004 0.012 0.002 0.001 0.002 0.004

Wood, paper, printing, publishing 0.014 0.018 0.043 0.012 0.017 0.014 0.029 0.019

Coke, petroleum, nuclear fuel, chemicals and products, rubber and plastics 0.043 0.037 0.026 0.042 0.044 0.031 0.012 0.030 0.024

Non-metallic mineral products & basic metals 0.033 0.040 0.039 0.020 0.054 0.021 0.016 0.032 0.018

Machinery and electronic equipment 0.022 0.073 0.082 0.042 0.093 0.021 0.021 0.050 0.025

Motor Vehicles, trailers and semi-trailers 0.015 0.044 0.012 0.049 0.017 0.018 0.025 0.019

Electricity, gas and water supply 0.022 0.025 0.024 0.018 0.019 0.025 0.030 0.017

Construction 0.053 0.040 0.070 0.072 0.057 0.049 0.052 0.064

Wholesale & retail trade, restaurants, hotels, transport storage & communications 0.225 0.176 0.195 0.178 0.213 0.166 0.201 0.212

Financial intermediation (includes insurance) 0.056 0.040 0.030 0.064 0.069 0.065 0.039 0.041 0.080

Real estate, renting and business activities 0.239 0.254 0.202 0.274 0.145 0.214 0.143 0.216 0.235

Other services 0.240 0.222 0.226 0.242 0.207 0.241 0.206 0.255 0.232
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 סיכום ומסקנות .10

ךַׁאתַׁהיתרונותַׁוהחסרונותַׁשלַׁכינוןַׁתמריציַׁמסַׁלמו"פ,ַׁבנוסףַׁעבודהַׁזוַׁמדווחתַׁעלַׁנסיוןַׁראשוניַׁבישראלַׁלהערי

להכרהַׁהקיימתַׁבעלויותַׁהמו"פַׁכהוצאהַׁמוכרתַׁלצורךַׁניכויַׁמסַׁבשנתַׁההוצאה.ַׁשיטתַׁהעידודַׁשנבחנה,ַׁהנקוטהַׁ

,ַׁהיאַׁמתןַׁזיכויַׁמסַׁבשעורַׁנתוןַׁעלַׁבסיסַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהמוכרותַׁלפירמה.ַׁשניַׁקשייםOECDַׁ-במרביתַׁמדינותַׁה

ינוַׁבהערכהַׁזו:ַׁ)א(ַׁאיןַׁנתוניםַׁאמפירייםַׁעלַׁשעורַׁההיענותַׁוהתגובהַׁ)במונחיַׁמו"פ(ַׁשלַׁפירמותַׁישראליותַׁעמדוַׁבפנ

לשיטתַׁתימרוץַׁכזו,ַׁשכןַׁאיננהַׁקיימתַׁעדייןַׁבישראל;ַׁ)ב(ַׁאומדניםַׁממדינותַׁאחרותַׁשלַׁתגובתַׁהשוקַׁלכינוןַׁתמריץַׁ

ַׁיץַׁכזהַׁלשימוש.ַׁכזהַׁאינםַׁמשקפיםַׁבהכרחַׁאתַׁמהַׁשיקרהַׁבישראלַׁאםַׁוכאשרַׁיוכנסַׁתמר

ַׁ ַׁאחרות ַׁבמדינות ַׁשנעשו ַׁלמו"פ ַׁמס ַׁהטבות ַׁשל ַׁהאפקטיביות ַׁמידת ַׁעל ַׁההערכות ַׁמסקנהַַׁׁ–מסקירת מתקבלת

,ַׁוטווחיַׁההשפעה3ַׁ-ל1ַׁחיובית,ַׁאךַׁעםַׁשונותַׁעצומה.ַׁאמדניַׁהמו"פַׁהנוסףַׁשמייצרַׁדולרַׁסובסידיהַׁלמו"פַׁנעיםַׁביןַׁ

תַׁאמפיריותַׁחדותַׁוברורותַׁישַׁהסבריםַׁרבים:ַׁשיטותַׁשלַׁהמו"פַׁהנוסףַׁעלַׁהתוצרַׁרחביםַׁעודַׁיותר.ַׁלהעדרַׁמסקנו

תמרוץַׁשונותַׁבמדינותַׁהשונות,ַׁשימושַׁבנתוניַׁמיקרו,ַׁ)פירמות(,ַׁלעומתַׁנתוניםַׁמצרפיים,ַׁנתוניַׁחתךַׁלעומתַׁנתוניַׁ

פנל,ַׁשיטותַׁשונותַׁבאמידהַׁהאקונומטרית,ַׁוכמובןַׁמשקיםַׁבעליַׁתנאיםַׁכלכלייםַׁותחרותייםַׁשוניםַׁמאדַׁזהַׁמזה.ַׁ

ַׁבעייתַׁההבעיותַׁהמתו ַׁהן ַׁאומדניםַׁאלה ַׁעל ַׁשלcounterfactualַׁ-דיותַׁהמקשות ַׁהמו"פ ַׁהיקף ַׁהשאלהַׁמהַׁהיה ,

פירמהַׁמסויימתַׁאלמלאַׁקבלהַׁסיועַׁממשלתיַׁלמו"פ,ַׁושאלתַׁהייחוס,ַׁבאיזוַׁמידהַׁנתןַׁליחסַׁאתַׁהשנוייםַׁהנצפיםַׁ

ַׁחליפיות ַׁשיטות ַׁמספר ַׁשל ַׁקיומן ַׁלמרות ַׁהמו"פ. ַׁבהוצאות ַׁהנמדדים ַׁלשנויים ַׁהכלכלית לאמידהַַׁׁבתפוקה

ַׁאקונומטריתַׁהמתייחסתַׁלבעיותַׁאלה,ַׁאיןַׁלהןַׁעדייןַׁמענהַׁכלליַׁוממצה.

ַׁ ַׁבפרק ַׁשהצגנו ַׁברמה9ַׁמהאומדנים ַׁכלכליות ַׁותפוקות ַׁמו"פ ַׁבין ַׁהקשר ַׁשל ַׁפשוט ַׁלינארי ַׁמודל ַׁעל ַׁהמבוססים ,

ַׁששקלַׁ ַׁלמסקנה ַׁמגיעים ַׁאנו ַׁאחרת, ַׁמארצות ַׁנתונים ַׁבסיס ַׁעל ַׁנאמדו ַׁהמספריים ַׁשערכיהם ַׁומקדמים הענפית,

(.ַׁבמונחיַׁתשואה9ַׁבפרק13ַַׁׁשקלַׁנוספיםַׁשלַׁתפוקהַׁכלכלית,ַׁ)ראהַׁלוח2ַַׁׁ-ו1.3ַׁסידיהַׁלמו"פַׁייצרַׁבישראלַׁביןַׁסוב

.ַׁהתשואותַׁמחושבותַׁלטווחַׁהארוך133%ַׁעד33%ַַׁׁעלַׁהשקעה,ַׁמספריםַׁאלהַׁשקוליםַׁלשעוריַׁתשואהַׁשנתייםַׁשלַׁ

היאַׁביןַׁמשקיםַׁמקביליםַׁבשוויַַׁׁבהנחהַׁשהמשקַׁכברַׁפועלַׁתחתַׁשיטתַׁהתמרוץַׁמספרַׁרבַׁשלַׁשנים,ַׁולכןַׁההשוואה

משקלַׁמתמידַׁשלַׁזמןַׁארוך,ַׁכאשרַׁרקַׁבאחדַׁמהםַׁניתנתַׁסובסידיהַׁלמו"פ.ַׁהמחקרַׁהאקונומטריַׁהיחידַׁשבדקַׁאתַׁ

(,ַׁמצאַׁשעוריַׁתשואהַׁבגודלַׁדומהַׁעבורַׁפירמות9ַׁ,ַׁראהַׁפרק2313ַׁהתשואותַׁלסבסודַׁמו"פַׁבישראל,ַׁ)פריזטַׁווסרטלַׁ

ַׁגדולות.ַׁ

היאַׁשככלַׁשעצימותַׁהמו"פַׁבענףַׁהמסובסדַׁגבוההַׁיותר,9ַַׁׁוצגַׁבעבודהַׁזוַׁבפרקַׁהתוצאהַׁהמתחייבתַׁמהמודלַׁשה

ַׁ ַׁיותר ַׁנמוכה ַׁלסיבסוד ַׁהתשואה ַׁשווים(, ַׁהדברים ַׁהבינלאומיתַַׁׁ–)שאר ַׁהמצרפית ַׁההשוואה ַׁעם ַׁגם מתיישבת

ַׁ ַׁבלוח ַׁשעורי5ַׁשהוצגה ַׁאת ַׁמראה ַׁבעולם, ַׁהגבוה ַׁמהתמ"ג ַׁלמו"פ ַׁההוצאה ַׁשעור ַׁבעלת ַׁהמדינה ַׁשהיא ַׁישראל, .

הנמוכיםַׁביותרַׁלסובסידיותַׁמו"פ.ַׁבצורהַׁדומה,ַׁגםַׁהענפיםַׁבתוךַׁהמשקַׁבהםַׁשעורַׁעצימותַׁהמו"פַׁנמוךַׁהתשואהַׁ

ַׁוהעילית ַׁהעילית ַׁהטכנולוגיה ַׁענפי ַׁחשיבות ַׁאת ַׁלהמעיט ַׁבכך ַׁאין ַׁהמו"פ. ַׁלסבסוד ַׁיותר ַׁגבוהות ַׁתשואות -ישיגו

ַׁאבלַׁסבירַׁלהניחַׁ ַׁבהםַׁשעורַׁהוצאותַׁהמו"פַׁמהתפוקהַׁגבוהַׁעלַׁפיַׁהגדרה. שהיקףַׁהמו"פַׁבענפיםַׁאלהַׁמעורבת,

מסורתיתַׁומסורתית,ַׁשחלקםַׁבפעילותַׁ-כברַׁדורשַׁפחותַׁתמיכהַׁממשלתיתַׁלעומתַׁחלקוַׁבענפיַׁהטכנולוגיהַׁמעורבת

ַׁהכלכליתַׁ)תפוקהַׁותעסוקה(ַׁגדולַׁיותר.ַׁ

ַׁבלוחַׁ ַׁהחישובַׁשהוצג ַׁשםַׁמניח13ַַׁׁאםַׁכי ַׁחישובַׁהתשואהַׁהמצרפיתַׁהמוצג ַׁהסבסוד, מתעלםַׁמהשיטהַׁבהַׁניתן

ַׁשסכוםַׁהסובס ַׁבין ַׁלהשקעותידיהַׁמחולק ַׁפרופורציוני ַַׁׁהענפיםַׁבאופן ַׁלנוַׁשלהמו"פ ַׁלאפשר ַׁנועדה ַׁזו ַׁהנחה הם.

כוייַׁמסַׁבשעורַׁנתוןַׁמהוצאותַׁיסובסידיהַׁבאמצעותַׁזמלהשתמשַׁבחישובַׁזהַׁלהערכתַׁהעלויותַׁוהתמורותַׁלמשקַׁ

סקיַׁ)ערךַׁמוסף(ַׁמתפוקתַׁהמגזרַׁהע4%ַׁהמו"פַׁשלַׁהפירמה.ַׁלשםַׁהמחשה,ַׁנניחַׁכיַׁהמו"פַׁהעסקיַׁבישראלַׁמהווהַׁ

על23%ַַׁׁאםַׁכלַׁהפירמותַׁוהגופיםַׁהנכלליםַׁבמגזרַׁהעסקיַׁיהיוַׁזכאיםַׁלזכויַׁמסַׁשלַׁ₪.ַׁמליארד733ַַׁׁשהיאַׁבגובהַׁ

ַׁהמסתכמותַׁב ַׁמיליארד28ַַַׁׁׁ-הוצאותַׁהמו"פַׁשלהם, ַׁסךַׁהפסדַׁ₪, ַׁאתַׁההטבה, וכלַׁהגופיםַׁהזכאיםַׁאמנםַׁינצלו
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ַׁ ַׁיהיה ַׁהמס ַׁמזכוי ַׁ ַׁכתוצאה ַׁלאוצר 5.6ַַׁׁההכנסות ַׁמיליארד ַׁפיסקאליַׁ₪. ַׁעידוד ַׁוההערכותַׁשל מסקירתַׁהשיטות

מהפירמותַׁהזכאיותַׁלזכוייַׁמסַׁלמו"פַׁאמנם63%ַַׁׁ-,ַׁמסתברַׁשרקַׁכ8-ו6ַׁלמו"פַׁבמדינותַׁאחרות,ַׁשהוצגוַׁבפרקיםַׁ

לשנהַׁבמצבַׁמתמיד.ַׁעלַׁפיַׁ₪ַׁמיליארד3.4ַַׁׁ = 5.6*0.6ַׁ-מנצלותַׁהטבהַׁזו.ַׁלפיכךַׁעלותַׁההטבהַׁלממשלהַׁתהיהַׁכ

₪.ַׁמיליארד6.8ַַׁׁ-ל4.4ַׁ,ַׁהתוצרַׁבמגזרַׁהעסקיַׁיגדלַׁכתוצאהַׁמסבסודַׁזהַׁבסכוםַׁשביןַׁלגביַׁישראל5ַׁהתוצאותַׁבלוחַׁ

ַׁהמסַׁשישלמוַׁהפירמותַׁעלַׁהרווחַׁהנובעַׁמהפעילותַׁהתוספתיתַׁיקטיןַׁכמובןַׁאתַַׁׁעלותַׁהסבסודַׁלממשלה.

ַׁונתוניםַׁמפורטיםַׁיותרַׁמאלהַׁשעמדוַׁ ַׁלמשקַׁשלַׁהטבתַׁהמסַׁדורשַׁבחינהַׁמדוקדקתַׁיותר, בחינתַׁהשעורַׁהרצוי

ַׁלר ַׁ ַׁמסַׁבגובה ַׁזיכוי ַׁזו. ַׁעבודה ַׁלצורךַׁהמחשהַׁבלבד.23%ַַׁׁשותַׁמחברי ַׁהפירמהַׁהובאַׁכאן ַׁשל מהוצאותַׁהמו"פ

בפועל,ַׁמדינותַׁשונותַׁמשתמשותַׁבקשתַׁרחבהַׁשלַׁשעוריַׁזיכוי,ַׁובשיטתַׁשונותַׁשלַׁחישובַׁהזכוי:ַׁמהסכוםַׁהכוללַׁ

ממוצעַׁהוצאותַׁהמו"פַׁבחלוןַׁשלַׁהמו"פַׁכפיַׁשנעשהַׁכאן,ַׁאוַׁרקַׁמהגדלתַׁהוצאותַׁהמו"פַׁביחסַׁלבסיסַׁהמחושבַׁכ

ַׁעלַׁכלַׁ ַׁאו ַׁהמשק, ַׁהכרחַׁלהחילַׁאתַׁההטבהַׁבמידהַׁשווהַׁעלַׁכלַׁענפי ַׁגםַׁאין ַׁמסוייםַׁ)שיטהַׁאינקרמנטלית(. זמן

ַׁכלַׁ ַׁכאשר ַׁהטבותַׁמסַׁלמו"פ, ַׁשל ַׁמדינותַׁקיימתַׁמערכתַׁמורכבתַׁלמדי ַׁבמספר ַׁהתחשבותַׁבגודלן. הפירמותַׁבלי

ַׁבורה,ַׁ)למשל,ַׁבארה"בַׁובקנדה(.ַַׁׁפירמהַׁיכולהַׁלבחורַׁאתַׁמסלולַׁההטבהַׁהאופטימליַׁע

ַׁ ַׁשלַׁשיטתַׁהסבסודַׁ(compliance costs)גורםַׁחשובַׁשלאַׁנכללַׁבחישוביַׁהכדאיותַׁבעבודהַׁזוַׁהואַׁעלותַׁהציות, ,

באמצעותַׁזיכוייַׁמס.ַׁברורַׁשישַׁלהגדירַׁמראשַׁובצורהַׁברורהַׁוקלהַׁלבדיקה,ַׁאתַׁפעילויותַׁהמו"פַׁבגינןַׁניתןַׁיהיהַׁ

ַׁאיננהַׁמשימה ַׁזו ַׁמס. ַׁו/אוַַׁׁלקבלַׁזיכוי ַׁאנושי ַׁמובןַׁשמערכתַׁגביתַׁהמסַׁתזדקקַׁלתגבור, ַׁולביצוע. פשוטהַׁלאפיון

ממוכן,ַׁכדיַׁלהתמודדַׁעםַׁעומסַׁהעבודהַׁהנוסף.ַׁהעובדהַׁשמדינותַׁרבותַׁמצליחותַׁלקייםַׁמערכתַׁתמרוץַׁכזוַׁמוכיחהַׁ

ַׁשהיאַׁאפשרית,ַׁבמיוחדַׁבמערכתַׁבהַׁהפירמותַׁמגישותַׁדיווחיַׁמסַׁו/אוַׁמע"מַׁמידיַׁרבעון.

ַׁ ַׁכאןַַׁׁסקרנו5ַׁבפרק ַׁנדגיש ַׁפיסקאליות. ַׁהטבות ַׁבאמצעות ַׁמו"פ ַׁסבסוד ַׁשל ַׁהכלליים ַׁוהחסרונות ַׁהיתרונות את

ַׁנמוךַׁ ַׁליחסַׁפריון ַׁניתן ַׁובפריוןַׁהכולל(. ַׁנמוךַׁ)בתפוקהַׁלעובד, ַׁסובליםַׁמפריון שחלקיםַׁגדוליםַׁמהמשקַׁהישראלי

ַׁעצ ַׁבעלי ַׁשאינם ַׁבסקטורים ַׁבעיקר ַׁחדישות, ַׁטכנולוגיות ַׁבאימוץ ַׁאיטי ַׁוקצב ַׁחדשנות ַׁגבוהה.ַׁלהעדר ַׁמו"פ ימות

פירמותַׁבענפיםַׁכאלהַׁאינןַׁמחזיקותַׁבדרךַׁכללַׁמחלקתַׁמו"פ,ַׁואינןַׁמורגלותַׁבהגשתַׁתוכניותַׁמו"פַׁלאישורַׁמוקדםַׁ

שלַׁהמדע"ר.ַׁלפיכך,ַׁסבירַׁלהניחַׁשמידתַׁההיענותַׁשלַׁפירמותַׁממגזריםַׁאלהַׁלהטבהַׁכללית,ַׁהפועלתַׁדרךַׁדיווחיַׁ

איננהַׁמחייבתַׁהגשתַׁתכניותַׁמו"פַׁמפורטותַׁלאישורַׁמוקדם,ַׁמסַׁאוַׁמע"מַׁתקופתייםַׁשהפירמותַׁמכינותַׁממילא,ַׁו

מעורבתַׁלפירמותַׁ-תהיהַׁגבוההַׁלמדי.ַׁהוספתַׁמקטעיםַׁנרחביםַׁשלַׁפירמותַׁבענפיַׁטכנולוגיהַׁמסורתיתַׁומסורתית

בהןַׁהמו"פַׁהואַׁחלקַׁאינטגרליַׁמהאסטרטגיהַׁהעיסקית,ַׁיהווהַׁשיפורַׁמשמעותיַׁבמשקַׁהישראליַׁויכולתוַׁלהתמודדַׁ

ַׁעםַׁאתג ַׁבהצלחה ַׁהכלכלהַׁהגלובלית. ַׁהמגזרַׁרי ַׁחלקַׁשל ַׁאותו ַׁפותחַׁאפשרויותַׁחדשותַׁבפני אפיקַׁהטבותַׁהמס

העסקיַׁשלאַׁעסקַׁבמחקרַׁופיתוחַׁעדַׁהיום.ַׁעםַׁזאת,ַׁהואַׁאינוַׁמהווהַׁתחליףַׁלתכניותַׁהמדע"רַׁאלאַׁהשלמהַׁלהן.ַׁ

ַׁ.הדוחַׁהנוכחיַׁהשילובַׁהמעשיַׁשלַׁשניַׁהאפיקיםַׁדורשַׁכמובןַׁתכנוןַׁמפורט.ַׁתכנוןַׁכזהַׁחורגַׁמהותיתַׁממטרתוַׁשל

ַׁ  
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ַׁהוצאותַׁ(ַׁעלtax credit)ַׁמסַׁזיכויַׁאנוַׁממליציםַׁלהוסיףַׁלסלַׁכליַׁהעידודַׁהממשלתייםַׁלמו"פַׁבישראל

פ.ַׁכליַׁזהַׁצפויַׁלהיותַׁאפקטיביַׁבמיוחדַׁלחברותַׁבמגזריַׁתעשייהַׁושרותיםַׁשאינםַׁעוסקיםַׁבאופןַׁ"מו

שעוריַׁתשואהַׁחברתיתַׁגבוהיםַׁמהותיַׁותדירַׁבמו"פ.ַׁמחקריםַׁמראיםַׁשלהשקעותַׁמו"פַׁבמגזריםַׁאלהַׁ

ַׁבמיוחד.

ַׁאלהַׁםשלַׁהחברות.ַׁלדיווחיהשנתייםַׁהתכניתַׁאמורהַׁלהיותַׁפשוטהַׁובהירה,ַׁולהתבססַׁעלַׁדיווחיַׁהמסַׁ

ַׁיפורטוַׁהוצאותַׁמו"פַׁהמוכרותַׁלצורךַׁקבלתַׁזיכויַׁהמס.ַׁקבלתַׁהדוחַׁעלַׁידיַׁ יתווסףַׁסעיףַׁאופציונליַׁבו

תוןַׁמבסיסַׁההוצאותַׁהמוכרות,ַׁכמפורטַׁבהמשך.ַׁלאַׁרשויותַׁהמסַׁתיצורַׁזיכויַׁמסַׁלחברהַׁבגובהַׁשעורַׁנ

ַׁיהיהַׁצורךַׁבכינונוַׁשלַׁערוץַׁהגשהַׁחדשַׁלתכניתַׁזו,ַׁוזיכויַׁהמסַׁלאַׁיהיהַׁמותנהַׁבהגשתַׁתכניתַׁמו"פ.ַׁ

ַׁישוםַׁהמלצהַׁזוַׁידרושַׁהשלמהַׁשלַׁמספרַׁמאפייניםַׁמהותייםַׁשלַׁהתכנית:

 מו"פַׁוסוגיַׁההוצאותַׁעליהןַׁתחולַׁההטבה;ההגדרתַׁפעילויותַׁ .1

בסיסַׁההטבה:ַׁסךַׁהוצאותַׁהמו"פַׁהמוכרותַׁשלַׁהחברהַׁבשנתַׁצורתַׁחישובַׁקרוניתַׁעלַׁהחלטהַׁע .2

ַׁשניםַׁ ַׁבמספר ַׁהממוצעת ַׁלרמתן ַׁיחסית ַׁאלה ַׁבהוצאות ַׁהגידול ַׁרק ַׁאו ַׁכולל(, ַׁ)בסיס הדיווח,

 קודמות,ַׁ)בסיסַׁאינקרמנטלי(.ַׁ

-13וחַׁשעוריַׁהזיכויַׁברבַׁהמדינותַׁבהןַׁקיימיםַׁזיכוייַׁמסַׁלהוצאותַׁמו"פַׁנעיםַׁבטוַׁ:שעורַׁהזיכוי .3

 בסיסַׁהמסַׁהואַׁאינקרמנטלי.ַַׁׁכאשר,ַׁובדרךַׁכללַׁהשעורַׁגבוהַׁיותר23%ַׁ

אפשרותַׁ,ַׁובשנתַׁהדיווחַׁהמשמעותַׁשלַׁזיכויַׁהמסַׁבחברהַׁשאיןַׁלהַׁרווחיםַׁחייביםַׁבמסַׁתעיקב .4

 (.carry overלשניםַׁעתידיותַׁ)העברתוַׁ

5. ַׁ ַׁעל ַַׁׁההגדרהחלטה ַׁפי ַׁעל ַׁהזכאותַׁלהטבה ַַׁׁ:החברהַׁמאפינידיפרנציאליתַׁשל ַׁענף ,ַׁכלכליגודל,

 גיאוגרפי,ַׁוכד'.ַַׁׁמיקוםַׁ

ַַַׁׁׁ

ַׁ ַׁכי ַׁלציין ַׁבהצלחהַׁחשוב ַׁהמופעלות ַׁאחרות ַׁמו"פ ַׁעידוד ַׁתכניות ַׁלהחליף ַׁבאה ַׁאינה ַׁהמוצעת התכנית

ַׁאתַׁהקצבותַׁהמו"פַׁבתכניותַׁ ַׁלאַׁיצמצמו ַׁאםַׁתופעל, ַׁלה, ַׁממליציםַׁשהמשאביםַׁשיוקצו ַׁואנו בישראל,

ַׁח ַׁשקיימות ַׁהוא ַׁההמלצה ַׁבבסיס ַׁהמונח ַׁהמרכזי ַׁהרעיון ַׁעבורםַׁאחרות. ַׁשלמים, ַׁומגזרים ַׁרבות, ברות

הפשטותַׁבקבלתַׁזיכויַׁמסַׁללאַׁצורךַׁבהכנתַׁתכניתַׁמו"פַׁמפורטתַׁיהווַׁתמריץַׁאפקטיביַׁבמיוחדַׁלהשקעהַׁ

ַׁבמו"פ.ַׁכמובןַׁשלאַׁיינתןַׁכפלַׁהטבותַׁבגיןַׁהוצאותַׁמו"פַׁהמשתתפותַׁבתכניתַׁעידודַׁממשלתיתַׁאחרת.

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ

ַׁ  
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 ביבליוגרפיה .12

",ַׁמוסדַׁשמואלַׁתשתיתַׁנתוניםַׁהשוואתיתַׁ:הַׁולחדשנותַׁבישראלמדדיםַׁלמדע,ַׁלטכנולוגי"גץַׁואחריםַׁ
2313ַַׁׁנאמן,ַׁ

ַׁ
2314ַׁפלדַׁואחרים,ַׁ"מדדיַׁפיזורַׁלמו"פַׁענפי",ַׁמוסדַׁשמואלַׁנאמן,ַׁ

ַׁ
",ַׁהרבעוןַׁהישראלי המשק על תעשייתיַׁפ"במו הממשלתית התמיכה השפעתפריזט,ַׁש.,ַַׁׁוד.ַׁוסרטל,ַׁ"

ַׁ,2313ַׁמרץ1ַׁ,99-143ַַׁׁ,ַׁחוברת57ַׁלכלכלה,ַׁשנהַׁ
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 פירוט התכניות הפיסקאליות לעידוד מו"פ במדינות נבחרות –נספח א' 

 
 .R&D tax incentives: rationale, design, evaluation (2012) OECDהמקור: 

מדינה
תכנית 

עיקרית
שינויים אחרוניםהערותהוצאות מוכרותשיעור

הפסד הכנסות 

ממשלה )% מתמ"ג(

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

לכל השאר
הוצאות שוטפות

0.22%

ציוד ומכונותלחברות גדולות – 20%
(2008)

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

כל השאר.

תקרת הוצאות הועלה מ-  M EUR  16  ל- 

)2008(M EUR   1000.29%

לפונות לראשונה – 50% בשנה א' ו- 40 בשנה ב'
החזר כספי מידי על הטבה שלא 

(2009)נוצלה)2009(

הוצאות שוטפות10% מסך ההוצאות

ציוד ומכונותאם בוצע בשת"פ עם אוניברסיטאות – 40%

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

גדולות    וגם
הוצאות שוטפות

0.12%

פחת של ציוד ומכונות5% מגידול בהוצ' מו"פ )יחסית לממוצע 3 שנים אחרונות(
(2007)

החזר הטבות שלא נוצלו – לחברות קטנותלחברות קטנות - 175% מסך ההוצאות
עודכן שיעור הניכוי - מ- 125% ו- 150% 

0.06%ל- 130% ו- 170% בהתאמה )2008(

הורחבו הגדרות של חברות קטנות )2009(פריסה – לכל החברותלחברות גדולות –  130% מסך ההוצאות
(2008)

פריסה ל- 20 שנהזיכוי בגובה 20% מגידול בהוצאות המס )עם הגבלות(  או
0.18%

שיטת חישוב מיוחד לחברות הזנקזיכוי של 14% מהגידול במו"פ ללא הגבלות
(2008)

הטבות במס 

הכנסה
0.14%שיעור ההפחתה עלה ל- 75% )2009(שכרהפחתת 75% מתשלומי מס לעוסקים במו"פ

ניכוי מס או 

זיכוי מס

ניכוי של 115.5% או תשלום מס מופחת ) 5.9% במקום 

)34%
שיעור הניכוי עלה ל- 115% )2010(נכסים

(2008)

הפחתת מס 

על הכנסה 
הכנסות מפטנטיםהורדת מס' הכנסה לשיעור של 6.8%

לשכירים – הפחתת 50% )64% לחברות הזנק( מהמשכורת 

0.07%החייבת במס

לעצמאים – הפחתת מס ע"ס EUR (17,710 11,806 לחברות 

(2008)הזנק(

הוצאות שוטפות160% מסך ההוצאותניכוי מסברזיל

הוצאות שוטפות150% מסך ההוצאותניכוי מססין
תכניות נוספות: הפחתת שיעור המס )מ- 25% 

ל- 15%( לחברות מו"פ הממוקמות באזורים 

הגדרת שיעור ניכוי מוגדל לכל החברות 

ולא רק לחברות הנמצאות ב"אזורי הי-טק" 

הוצאות שוטפות

ציוד ומכונות

150% מסך ההוצאותניכוי מסהודו

שינויים רבים ותדירים

בלגיה

הולנד
הטבות במס 

הכנסה
שכר / הכנסה

 . EUR 220,000 -עדכון תקרת שכר ל

לאחר סכום זה שיעור ההפחתה יורד ל- 

)2010( 18%

הוצאות שוטפותניכוי מסבריטניה

הוצאות שוטפותזיכוי ממסארה"ב

איטליה
זיכוי ממס 

חברות
שיעור הזיכוי נקבע ב- 2007אין החזר הטבות שלא נוצלו ואין פריסה

יפן
זיכוי ממס 

חברות

פריסה לשנה אחת אם עלויות המו"פ גבוהות

משנה קודמת

קנדה
זיכוי ממס 

חברות

אפשרות להחזר במזומן לחברות קטנות

ולפריסה עד 20 שנה – לכל החברות.

הורחבו הגדרות של חברות קטנות. 

בוטלה זכאות לחברות שמבצעות יותר מ- 

10% ממו"פ בחו"ל )2008(

צרפת
זיכוי ממס 

חברות
הוצאות שוטפות.

משכורות של חוקרים חדשים בעלי תואר

שלישי מוכפלות לצורך חישוב ההוצאות

המוכרות.


