עידוד מו"פ

איציק ציון
CFO

מטרות חוק המו"פ ומימושן
חוק המו"פ ומטרותיו:
חוק המו"פ נחקק על מנת לקדם את המשק והתעשייה בישראל
בהיבטים הבאים :
 .1יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם טכנולוגי ומדעי
 .2יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי ממו"פ או מפירותיו מעבר לתשואה
שנובעת למי שמעורב באותו מחקר ופיתוח
 .3פיתוח תעשייה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית
והמדעית
 .4שיפור מאזן התשלומים של המדינה באמצעות ייצור ויצוא של מוצרים עתירי מדע
שיפותחו בה.
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מטרות חוק המו"פ ומימושן (המשך)


על פי מחקר מיוני  2008שערכו פרופ' לאך וד"ר פריזנט מחברת  APPLIEDלבקשת
לשכת המדען הראשי:


פירמות מקבלות את החלטותיהן לגבי היקף ההשקעה במו"פ על פי שיקולים של
תשואה.



עקב תופעות של זליגת ידע מהפירמה שנשאה בעלויות הפיתוח לפירמות אחרות
שלא נשאו בעלויות הפיתוח ,אותה השקעה במו"פ מניבה ידע חדש.



זליגת הידע מגדילה את התשואה הכוללת למשק מהמו"פ ,כך שזו גבוהה יותר
מהתשואה של הפירמה שנשאה בעלויות הפיתוח.



בהעדר התערבות ממשלתית ,ההשקעה הפרטית במו"פ היא תת-אופטימלית
מבחינה חברתית .מסקנה זו נתמכת גם על ידי המחקרים של ה OECD-וה.EU-



הפירמות יגדילו את הוצאות המו"פ כאשר לפירמות תהיה תשואה זהה לתשואה
החברתית.



התמיכה הממשלתית יוצרת מו"פ חדש שלא היה מתבצע ללא התמיכה של המדען
הראשי .ההיקף נע בין פי  2-3מסכום המענק הממשלתי.



המחקר מראה שבסה"כ התוספת העתידית הכוללת לתוצר התעשייה כתוצאה
מההשקעה הממשלתית משקפת מכפיל של פי .5-6
3

איזון בין התועלות לפירמה ולמשק כפי שהתקיימו
עד שנת 2000
חוק המו" פ ישיג את מטרותיו כל זמן שנשמר האיזון בין התועלת הכלכלית הצומחת לפירמה לזו
של המשק.

התועלת למדינה
פיתוח תעשייה עתירת מדע
יצירת תשואה עודפת למשק עקב
זליגת ידע
יצירת מקומות עבודה בתעשייה
עתירת מדע ובייצור מוצרים עתירי
טכנולוגיה
שיפור מאזן התשלומים של
המדינה מייצוא מוצרים עתירי מדע
שפותחו ויוצרו בישראל
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התועלת
לפירמות
מקבלת
התמיכה

המגבלות
המוטלות על
הפירמות

תמיכה בגובה כ50%-
מהתקציב המאושר ,ותקציב
מאושר בהיקף משמעותי

מגבלות על הוצאת הידע
מישראל

תמלוגים בשיעור 2%
שפירושם שרק חלק
מהתמיכה מוחזרת

מגבלות על הוצאת הייצור
מישראל

המדינה שותפה בסיכון
הכרוך במו"פ

מנגנון השרשור גורם
לתשלום תמלוגים גם על
פרויקטים כושלים

מטרות חוק המו"פ ומימושן (המשך)
■

בעשור האחרון ,עקב שחיקה בתמיכת המדינה במחקר ופיתוח ,הופר האיזון בין
התועלת לפירמות והתועלת למשק:

■

שיעור התמיכה שמקבלות החברות ירד באופן ניכר .בעבר שיעור המענק
במרבית הפרויקטים עמד על כ ,50%-כיום השיעור נע בין . 20% - 50%

■

עקב מגבלות תקציב היקף התמיכה נשחק מאוד ביחס לעבר .כיום התקציב
המאושר נמוך בעשרות אחוזים ביחס לבקשת התקציב המוגשת על ידי
החברות ,זאת למרות שהפרויקטים נמצאו ראויים להיקף תמיכה גבוה ע"י
הגורמים המקצועיים.

■

אין וודאות לגבי משך השנים בהם תתמוך המדינה בפרויקט .פרויקטי פיתוח
רבים נמשכים על פני מספר שנים .במקרים רבים המדען מפסיק את
השתתפותו במימון הפיתוח לאחר מספר שנים בודדות ומותיר את מלוא נטל
המשך הפיתוח על החברה ,אך המחויבויות הנובעות מחוק המו"פ יחולו על
המוצר אף אם התמיכה הייתה חלקית ולא משמעותית.

כתוצאה מהאמור לעיל שיעור התמיכה האפקטיבי הממוצע של המדען לאורך
תקופת הפיתוח מכלל הוצאות הפיתוח של הפרוייקט נשחק לרמות של כ-20% -
.10%
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מטרות חוק המו"פ ומימושן (המשך)
■

שיעור התמלוגים לחברות הגדולות עלה לשיעור של  6%-5%בהשוואה לשיעור
של  2%בעבר .בנוסף החל משנת  1999המענק נושא ריבית כך שלמעשה
המענק שמקבלות החברות הפך למעין הלוואה.
תמיכת מדען בעבר בהשוואה לתמיכה היום
במליוני $
בעבר

כיום

פרוייקט מו"פ ארוך טווח  -סה"כ ה שקעות בפיתוח

100

100

שעור ה שתתפות "אפקטיבי" של המדען הרא שי

50%

15%

סה"כ ה שתתפות מדען רא שי בפתוח

50

15

שעור תמלוגים

2%

5%

2,500

300

היקף מכירות נדר ש לצורך החזר המענק

ירידה ב"היקף
הסיכון" של המדינה

-88%

כדיריבית
לא"פנשא
לעבר
שולמה$בניגוד
שלא
היתרה
ריבית
המענק נושא
להחזיר את המענק ,כיום ירד
שהמענק מו
עבור כל $1
מכירות
נדרשו 25
בעבר
על אם
לעיל,
מהאמור
כתוצאה
היחס ל $3-מכירות עבור  $1מו"פ.
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המענק הפך למעין הלוואה נושאת ריבית ,ולא השתתפות אמיתית בסיכון הפיתוח ע"י המדינה.

מטרות חוק המו"פ ומימושן (המשך)
■

התועלת לפירמות מהתמיכה קטנה משמעותית ,אך המגבלות המוטלות ע"י חוק
המו"פ נותרו במלואן .חוק המו"פ מטיל חובות על חברות המקבלות מענקי
מדען ,וביניהן -

■
■ ייצור המוצר שיפותח כתוצאה מהמו"פ בישראל .כידוע ,עלויות הייצור
איסור על הוצאת ידע מחוץ לישראל

בישראל גבוהות משמעותית מעלויות הייצור במקומות כדוגמת הודו וסין -
עובדה הפוגעת ביכולת התחרותיות של חברה המקבלת מענקי מו"פ.
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■

קיים מנגנון שרשור בין הפרויקטים ,כך שהפירמות משלמות תמלוגים גם על
פרויקטים שנכשלו.

■

בשל חוסר האיזון פירמות נושאות כעת במרבית הסיכון הכרוך במו"פ.

■

לסיכום  -כיום לא כדאי לחברות גדולות לקחת מענקי מדען עבור פרויקטים
חדשים.

הפרת האיזון בין התועלות לפירמה ולמשק החל
משנת 2001
החל משנת  2001התועלת לפירמות בהשוואה לתועלת שמקבלת המדינה הלכה ונשחקה,
התוצאה – יותר ויותר חברות ישראליות מוציאות את הפיתוח והייצור מחוץ לישראל.

התועלת למדינה
האטה בפיתוח תעשייה עתירת
מדע
צמצום בזליגת ידע וקיטון במספר
חברות הסארט-אפ
צמצום מקומות עבודה עקב סגירת
מפעלים ומרכזי פיתוח
פגיעה במאזן התשלומים של
המדינה

פגיעה בתחרותיות של המדינה
פגיעה בצמיחה לטווח ארוך של
המדינה
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התועלת
לפירמות
מקבלת
התמיכה

המגבלות
המוטלות על
הפירמות

תגובת החברות הגדולות להרעת תנאי חוק המו"פ
■

■
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תגובת החברות הגדולות -

■

מעבר להסדר חברות גדולות (מו"פ גנרי בלבד)

■

מי שלא נכנס להסדר  -הפסיק להגיש תוכניות חדשות והמשיך רק הרחבת
תוכניות קיימות

■

עקב חוסר הכדאיות מו"פ חדש אינו מתבצע בתמיכת המדען הראשי ולא חלות
עליו מגבלות חוק המו"פ .התוצאה -

■

הסטת אלפי משרות עובדי פיתוח לחו"ל למדינות בהן עלויות הפיתוח
נמוכות בסדרי גודל בהשוואה לישראל (סין ,הודו ,מזרח אירופה וכדומה)

■

הסטת פעילות הפיתוח מחוץ לישראל גורמת מקטינה את אפקט זליגת
הידע ופוגעת בתעשיית הסטרט-אפים ועתיד ההיי-טק בישראל

■

הסטת פעילות יצור ואלפי משרות עובדי ייצור לחו"ל למדינות בהן עלויות
היצור נמוכות בסדרי גודל בהשוואה לישראל (סין ,הודו וכדומה)

רשימה חלקית של חברות שהעבירו חלק מפעילותן (יצור ופיתוח) לחו"ל כוללת את
מוטורולה ,קומברס,אמדוקס,קודאק,פאנדטק,נס ואי סי איי.

סיכום








.

החברות הגדולות בישראל מחזיקות מרכזי פיתוח בהן מפותחות טכנולוגיות חדשות
ונצבר בהן ידע רב.
הידע הנ"ל מהווה את הבסיס המרכזי להתפתחות ענף ההיי טק כתוצאה מזליגת הידע
לחברות אחרות בארץ ולהתפתחותן של חברות הסטארט-אפ.
בעבר רוב הפיתוח בחברות הגדולות מומן ע"י לשכת המדען הראשי.
כיום ,הפגיעה הנמשכת בתנאי המענקים ושיעורי התמלוגים הגבוהים מחד ,והמגבלות
החמורות המוטלות על ידי חוק המו"פ מאידך ,שחקה את כדאיות קבלת התמיכה מהמדען
הראשי ,ומרבית החברות הגדולות יצאו ממעגל מקבלי המענקים כתוצאה מכך.
בנוסף ,מדינות אחרות בעולם הגדירו בשנים האחרונות אסטרטגיה ארוכת טווח לשפר
את התחרותיות שלהן על ידי משיכת פעילות מו"פ אליהן ,באמצעות מתן הטבות מס
מפליגות ומענקי מו"פ ללא החזרים.
האמור לעיל מקטין את כדאיות הפיתוח בישראל ופוגע בתחרותיות של חברות ההיי טק
הישראליות ומעודד אותן להעביר את הפיתוח והייצור לחו"ל .הידע הנוצר מפרוייקטים
שהועברו לחו"ל ,נשאר בחו"ל ומדינות אחרות נהנות מאפקט זליגת הידע בפרוייקטים
אלו.
התוצאה היא פגיעה קשה בסקטור ההיי טק הישראלי שהוא מנוע הצמיחה של המשק
וביכולתו להצמיח חברות גדולות ולהנביט סטארט-אפים חדשים ,פגיעה ארוכת טווח
במשק כולו.
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המלצות
■

יש להחזיר את האיזון הכלכלי שהיה קיים בחוק המו"פ עד שנת 2001
בין התועלות שמפיקות הפירמות מהתמיכה ולתועלות שמפיק המשק:
■ העלאת היקף המענק האפקטיבי בפרויקטים הנתמכים במקביל להפחתה מהותית
בשיעורי התמלוגים.
■ הבטחת מימון רב שנתי לפרויקט נתמך.
■ לחילופין שיעורי התמלוגים יהיו ביחס ישיר לשיעור ההשתתפות האפקטיבי של
המדינה בפרויקט .ככל שהשיעור האפקטיבי יפחת ,יפחת במקביל שיעור
התמלוגים שיחזיר הפרויקט.
■ עידוד החברות המפתחות מוצרים שנדרש לייצרם (בניגוד לחברות המפתחות
מוצרי תוכנה) ,להשאיר את הייצור בארץ באמצעות פטור מתשלום תמלוגים עבור
מוצרים שקיבלו תמיכת מדען ויוצרו בישראל.
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המלצות (המשך)
■

נדרשת אסטרטגיה ארוכת טווח למשיכת פעילות מו"פ למדינת ישראל.
■ כדי להיות תחרותית בהשוואה למדינות אחרות בעולם ,אסטרטגיה זו צריכה
לכלול שילוב של הטבות מס ,מענקים ללא החזרים וודאות לפירמות.
■ על המדינה לקיים מעקב אחר הצעדים שמדינות אחרות נוקטות לעידוד מו"פ
ולהתאים את ההטבות שהיא מציעה.
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השפעת החברות הגדולות על תעשיית ההייטק
בישראל (מחקרם של ד"ר אליס ופרופ' דרורי)

■
■

■
■
■

במחקר שפורסם לאחרונה ,שאותו ערכה קבוצת חוקרים בראשות ד"ר
שמואל אליס ופרופ' ישראל דרורי ,נעשה נסיון למצוא את הגורם העיקרי
שהשפיע על ההתפתחות של תעשיית ההייטק בישראל.
ממצאי המחקר מלמדים שלהתפתחות תעשיית התקשורת בארץ אחראים
חמישה "אבות מייסדים"  :תדיראן תקשורת ,רד-בינת ,אי סי איי טלקום,
קומברס וטלרד.
חמש החברות הנביטו ביחד כ 730-חברות וסטארט-אפים שהצעידו את
תעשיית ההייטק למקום בו היא מצויה כיום.
המחקר מציין שהחברות והסטארט-אפים שנבטו מחמש ה"אבות
המייסדים" ,פוטנציאל הגידול שלהן ויכולת השרידות שלהן גדולה עקב
ה" "DNAשאותו "ירשו" מהאב המייסד.
ע"פ המחקר חמשת ה"אבות המייסדים" ,המדען הראשי בתמ"ת ויחידות
כמו  ,8200הם שהיוו את המנוף לתעשיית ההייטק.
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שושלת היוחסין של חברת אי סי איי טלקום
 124חברות בחמישה דורות
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שושלת היוחסין של חברת תדיראן
 228חברות בתשעה דורות
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שושלת היוחסין של חברת רד-בינת
 185חברות בשמונה דורות
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שושלת היוחסין של חברת קומברס
 105חברות בשבעה דורות
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שושלת היוחסין של חברת טלרד
 88חברות בשש דורות
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