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 2019 פברואר

 זרות להשקעות העגול השולחן

 וידעמחקר - 3 מפגש

 2019 פברוארב 4 

השקעות  בנושא 3 וידע מס' מחקר שולחן ם, התקיי2019אר פברוב 4 תשע"ט,כט' בשבט ', ב ביום

הממשלה  ממשרדי חוקרים וב כחוונ"א בת יפה"י בא הכנסים במרכז התקיים פגשהמ. זרות

 בחקר העוסקים ועמותותמחקר,  מכוניו חברות, ומכללות אוניברסיטאותוארגונים ציבוריים, 

 .(1 בנספח מפורטת משתתפיםה)רשימת  זרות השקעות

 והיכרות פתיחה .1

היכרות בין כל  סבב ובוצע המפגש של היום סדרהציגה את  ,שיתופים של יועצת, לנדמן לאה

 :הבאות קירותהס הוצגו המפגש. במסגרת המשתתפים

 כלכלי מחקר תחום מנהלגלעד בארי,  ,ומאקר בטמ-בילטרליות השקעות ,Invest in 

Israel 

 העברית האוניברסיטה הראל, שי ד"ר ל,ישראגרמניה השקעות :לדוגמא מחקר הצגת 

  Pinpoint Israel , ועידו אלון,רושליםבי

 חמדת שגיא,מהשטח מבט  ישראל-גרמניה השקעות , 

Konnekt  Volkswagen Group  

  שאלות ונקודות להתייחסות המציגים.  העלו המשתתפיםהתקיים דיון ו סקירותה אחרי

  Invest in Israelגלעד בארי, מנהל תחום מחקר כלכלי,  - והרצאה פתיחה דברי .2

 : יש שתי מטרותשולחן מחקר וידע ל

וגם  – חשיפה של המחקר הקיים בתחום ההשקעות הזרות בישראל. במשרד הכלכלה -בטווח הקצר

לא מכירים את כל המחקר שנעשה בתחום וזו ההזדמנות  -השחקנים האחרים  מאצל לפחות חלק 

 . עליו לדון 

 המטרה היא ליצור פלטפורמה שתעודד יצירת מחקרים נוספים מסוג זה.  -בטווח הבינוני והארוך

המניעים של ובמפגשים הקודמים הוצגו שני נושאים מרכזיים: האימפקט על הכלכלה הישראלית, 

נעזרו שאו  של השולחן תולדה מחקרים על השקעות שהםישנם כמה ניצנים של המשקיעים הזרים. 

השקעות ממדינות ספציפיות יתמקד ב נוכחיהמפגש ה .בתובנות או שת"פ שנוצר כתוצאה מקיומו

 בישראל.

 מבט מאקרו-השקעות בילטרליות

להסתכל על דברים מנקודת מבט לאומיות וגלובליזציה אין טעם -שבעולם של חברות רבישנה טענה 

מהזווית של  על העניין מעניין וחשוב להסתכלאנחנו בכל זאת חושבים שזה . עם זאת, של מדינות

 זאת, מהסיבות הבאות: .מדינות
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בממשלה  - הרבה מצורת החשיבה והפעילות שלנו היא עדיין מול שווקים גיאוגרפייםראשית, 

החל מנספחויות ושווקי יעד, ועד שימוש  - גאוגרפיבאופן  מרבים לפעולובמגזר העסקי 

 ו ביפן". דשואובטרמינולוגיה כגון "משלחת מבריטניה" "אירוע בגרמניה" "רוא

משקיעות  לרוב הןוממנו הן מגיעות  יש "בית" רב לאומיותגם לחברות שנית, מחקרים מלמדים ש

יה לעבוד עם ייש נטלחברות אלה  מעוצבות על ידי הקשר למדינת האם .הזיקות מיוחדות בהתאם ל

, שלישית. (ל הודו במפגש הקודםע במקרה הבוחןכפי שהוצג )מדינות שקרובות אליהן תרבותית 

ברקזיט לדוגמא, הולכן יש עדנה מחודשת למדינות המקור ) גלובליתהפעילות המיתון בהיקף קיים 

 (. מהוכדו

השקעות הזרות של מדינות ספציפיות ב היום נתמקד מדינות המקור, על להסתכל מאחר וחשוב 

השקעות ממדינות  הקיים לגבישיח בשל נתונים ישנו אתגר מתודולוגי  .עליהןובמחקר  ישראלב

יה יאיי קיימן ולוקסמבורג הן בחמיש נתוני הלמ"ס האחרוניםלפי כך למשל, ספציפיות בישראל. 

לא מוגדרים כ'הנתונים מ 40% ,נוסףב הגדולות. 10-סין לא נמצאת ב –הפותחת, ומצד שני 

של המקורות הגיאוגרפיים  מההשקעות כלל לא כלולות בתמונת הנתונים 40%, כלומר, 'מחולקים

אבל  OECD-ההלמ"ס ו עם משותפת שלנו ישנו אופק לתיקון, בעבודהכדאי לציין ש. של ההשקעה

 עדיין צריך לזכור את הבעייתיות הזו.

מבקשים מחברות לדווח על שרשור חברות האם שלהן,  , בו 2013-מ לפי סקר גלובליזציה בלמ"ס

 .מההשקעות בישראל 80%אפשר לראות שארה"ב וצפון אמריקה הן 

רב שנתית. החלק של המדינות המפותחות  אפשר לראות שיש מגמת שינויהיבט העולמי, ב

סין מובילה את המגמה, אך לא . (75%היום כ 90%יחסי )לפני עשור  בהשקעות בעולם יורד באופן

יש עליה מתונה בהשקעות בישראל ממדינות אפשר לראות לכך הדים: רק היא. בהקשר המקומי, 

 והודו. אבל גם יפן סיןבהן בולטת  אסיה  ממדינותאבל עלייה דרמטית יותר בהשקעות , המערב

ללמוד מהם מתודולוגיה אבל ניתן  השקעות ממדינות ספציפיות בישראל עלמעט מחקרים  רק םישנ

מה ההשלמה ההדדית בין המדינות בתחום ההשקעות, אילו  לדוגמא: אפשריות ושאלות מחקר

לאחרונה  החסמים והדרכים להתמודד איתם. םסקטורים הינם בעלי פוטנציאל שטרם מומש, ומה

 2017-מ טאוארמחקרו של אחד מהם הוא  מחקרים שעסקו בהשקעות מגרמניה בישראל.  2היו 

הרבה נתונים כמותיים(, בו ראיונות, אין באמצעות הסתכל על כמות וזהות המשקיעים )בעיקר ש

קשרי  חיזוקהמלצות מדיניות ל, והמניעים להשקעה בישראל, אתגרים ,כלכלותהההשלמה בין 

מתמקד בסוג מסוים של חברות גרמניות ובעל  -שיוצג כאן בהמשך היום   -המחקר השני  .ההשקעה

 יותר. אופי פרקטי

 יםהעוסק בשנים האחרונות כמה מסמכים קצריםהכינה  Invest in Israelכדאי להזכיר, ש

 כיםהמסמהודו, יפן, בריטניה, צרפת, וגרמניה.  בישראל בדגש על המדינות: השקעותהבפוטנציאל 

ומבט יעדים מרכזיים שלהן בעולם, כמו היקף ו ,המדינה כמשקיעה זרה ככללפרופיל של  יםכולל

 .עובדתי על ההשקעות של החברה עד כה בישראל, תוך התייחסות לפוטנציאל עתידי

 



 

3 
 

ישראל, ד"ר שי הראל, האוניברסיטה -הצגת מחקר לדוגמא: השקעות גרמניה .3

 Pinpoint Israelהעברית בירושלים, ועידו אלון, 

 הישראלית?ליהנות מהחדשנות   Mittelstand-כיצד יכולות חברות השהוצגה:  רשאלת המחק

* Mittelstand  - ליון דולר(ימ 50עובדים, עד  500חברה קטנה ובינונית )עד 

)החברות הגרמניות(.  "קולו של הלקוח"שימוש במקרי בוחן תוך הסתמכות על :  המתודולוגיה

במסגרת המחקר נעשה מיפוי של תמונת יהיה פרקטי ככל הניתן.  המחקר המטרה הייתה שתוצר

מחוץ לגרמניה, ומה קיים היום באקוסיסטם הישראלי.   Mittelstandמה עושות  המצב הקיים:

 מקרי הבוחן זוהו לפי. חברות מחוץ לישראל( ראיונות )מרביתם עם 60מעל  בוצעו בשלב הבא

אופני החדירה לישראל, ומתי יש בפני החברות  נלמדואפשר להשוות ביניהן. ומשם מטמפלייט ש

 ישראל. האלו ריסק נמוך בכניסתן ל

המקור.  אל מחוץ למדינת R&D -את ה להוציאלחברות האלה מאד  שקשה  הראו תוצאות המחקר

יצור ורק בסוף הכ "שיווק, אחהמחלקות  יתחילו עם ,אותו מתקבלת החלטה להוציא אם כבר

היא מדינה קטנה )בהיבט של  את המו"פ. חברות רוצות את המו"פ קרוב להנהלה. ישראליוציאו 

בנוסף, קיים ההיבט פ. "מו אליה שיווקית, ולכן גם לא ינסו להוציא נתיולא מעניגודל השוק( 

 והחשש להסתכסך עם מדינות ערב. הפוליטי 

לסיור, בפועל אנחנו עדיין נחשבים לכאן אפ ניישן, ואפילו אם מגיעים -ידוע שישראל היא סטארט

רחוקים. לכן הדפוסים הישנים של "יש הזדמנות ולכן לוקחים אותה" הוא הדפוס המרכזי להיכנס 

 לישראל. 

לא תמיד מדברים ומקובעים  ,שהם מרובעים כיוון Mittelstandלעשות פעילות מול מאוד קשה 

 כל דבר שמגיע מבחוץ.  המנהל הטכנולוגי נוטה בדר"כ לחסום חדשנות אואנגלית. 

 : היו כדלקמןמידלשטט ל שהומלצוההמלצות הפרקטיות 

ביקור ולהכיר את הכלכלה בישראל, לייצר  קייםל מומלץ -ביצוע מחקר מקדים על ישראל .1

 וני תמיכה בין שתי הכלכלות.נהכרות וקשר עם חברות ישראליות, חיבור והגדרת מנג

צריך לעשות עבודה ברמת המיקרו, חברה מול חברה.  –בניית יכולות סקאוטינג בישראל  .2

לא צריכה את משרד הכלכלה כדי להיכנס לישראל, יש להם מספיק ידע  למשל, ןפולקסוואג

. חברות מסורתיות כן צריכות את העזרה הזאת.  הן לא צריכות לעשות כישלון אפשרות לספוגו

 .זאת עבורןלהפעיל מישהו בישראל שיעשה  אלאבעצמן את הסקאוטינג, 

 . רכישהפ, ו"עדוף של אופני כניסה לישראל: סקאוטינג, אקסלרטורים, פתוח מויתהוצג  .3

ההוצאה לאור מסחררת מבחינת הצלחה  היהבגרמנית ובאנגלית,  2017 -, שפורסם בהמחקר

פרסום רואודשואו בעקבות  התקייםו נמכרו ההעתקים של ההדפסה הראשונהכל . (ברטלסמן)

עליה בהשקעה  הייתהשלא ניתן לזהות באופן ברור  ,נכון לעכשיו ,עם זאת, מאז הפרסום .המחקר

 בעקבות המחקר.  התקבלו פניותאו בהתעניינות בהשקעה בישראל, ולא 

סתמך רק לא להו יותר להפוך את התהליך למקצועי הוצע – נדרשים להמשך פעולה וכיווני פערים

 מנגנון של תיאוםקבוע גוף אחד שיהיה הכתובת שעמו מדברים ולייצר ליש . םיסיורמנגנון של  על

. המחקר עצמו היה (לשכות המסחר הישראלית והגרמנית וכו')בין כל הגופים  חיבורים פרקטיים

 . ציםהנחו יםפתיחה יפה, אבל הוא לכשעצמו לא עשה את החיבור
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  Konnekt  Volkswagen Group, חמדת שגיא .4

ולוגיות טכנהכנסת מספר היבטים: ב יםמשמעותי םיינושיתעשיית הרכב עוברת בשנים האחרונות 

מודלים שיתופיים, תהליכי אורבניזציה שגורמים יצירת חשמליים, ו של רכבים אוטונומיים

יה הבינה שהיא צריכה ילאנשים לא לקנות מכוניות, שחקניות חדשות כמו גוגל וטסלה. התעש

 אפים וכו'.-טרבסטא להשקיע, open innovationעשות ללהשתנות, 

החזון של קבוצת פולקסווגן, הוא לא להיות יצרנית הרכב בגדולה בעולם, אלא להיות ספקית 

, שיש בה ישראלשיצרניות הרכב הבינו . קיימא-בריתחבורה שירותי גלובלית משמעותית בתחום 

קיים פה פעילות )לדוגמא, הקמת ל חלוהולכן  בתחום הזה מובילה טכנולוגיות רכב,חברות של  600

יש מרכז פיתוח   GM-לצרכים שלה. כך לדוגמא, לפורד יש סקאוטר, בהתאם ל (מרכזי פיתוח

  .בישראל

זווית גם  זוהי, Mittelstandהזווית של פולקסווגן היא לא זווית של  -בהקשר של הדיון הקודם 

 ,ישראלית בבעלות מלאה של פולקסווגן חברההיא  קונקט"מהשטח", של מי שכבר נמצא כאן. 

-טרבין הסטא חיבור מהווה ,בתל אביב ממוקמתההחברה, שירותים לכל מותגי פולקסווגן.  הנותנת

 קונקט פועלת בכמה ערוצים:כל שלוחותיה. בין הקבוצה העולמית על ואפים בישראל 

  ות כדי לייצר שת"פ פנימי בין מותגי הקבוצה. סדנאות משותפ יצירת – B2Bמשלחות  .1

 שירותי סקאוטרים של טכנולוגיה.  .2

 .לקראת השקעות עתידיות POCר של פרויקטים של ואקסלרט .3

 הפוך להיות מרכז פיתוח. ללהיות קבוצת מחקר של פולקסווגן ובעתיד  תשואפ קונקט .4

 עם חברת צ'מפיון )היבואן( ומובליאיי לייצור מונית ללא נהג.  משותף פיילוט ביצוע  .5

 דיון .5

בין היתר הועלו . של הנושאים שהוצגובחלקו השני של המפגש התקיים דיון שנגע באספקטים שונים 

 הנקודות הבאות: 

 סקאוטינג

  משדרג את יכולת הסקאוטינג אשר מערכת הכוללת מנוע חיפוש הרשות לחדשנות פיתחה

)ולא מדינה בלבד פתוח לגופי צפוי להיות המאגרבשלב זה, ויכול לשרת את אנשי המקצוע. 

הקיים בהם. המידע מיועד לייצור מחקרים ברמה בשל רגישות המידע  לחברות עצמן(

 הבילטרלית ובנושאים של שת"פ בין מדיני. 

  חסר "חיל רגלים", סקאוטרים/סוכנים שמגיעים ללקוחות ומבצעים את נטען כי

החיבורים. יש כאלה בעולם אך הם נמצאים באופן ספורדי. נדרש מחקר בפני עצמו מה 

 לייצר הבנות אודות החיבורים הנחוצים. ואלה כצריכים סוכנים 

 גרמניה-שת"פ ישראל

 שת"פ עסקי בין לחברות צריכה להיות להכוונה של הממשלה ה -בנושא השיתוף עם גרמניה

ות כבר לא רוצחברות רכישות. היום  כיוון שלחברות ישראליות ונציגים מגרמניה ולא ל

ולאתגר את החברות המובילות בתחום שלהן. לשם  Unicornלעשות אקזיט אלא להיות 

כך נדרשת להן חשיפה גדולה. בהיבט הזה קיים מתח בין חברה כמו פולקסוואגן שתהיה 

 מעוניינת ברכישה ובין רצון החברות הישראליות שלא תהיינה מעוניינות בכך. 
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 ווכים. החברות מעוניינות לשלוח את אנשי המפתח שלהן לארץ, זה מוריד את הצורך במת

 ןפולקסוואגכך לדוגמא, נציגת  .לעניינים רגולטורייםקשור   בעניין אחד הקשיים הקיימים

 ויזה לישראל. המענה לבעיה זו היא ויזה חדשה שתהיה "ויזת מומחים". לא קיבלה 

 השקעה בתעשייה הישראלית

  ארגון: כמו)הממשלה צריכה להפנות משאבים  בישראל, משקיעים לתעשייה להביאכדי 

 . ₪מיליון  3ולא להסתפק בקמפיין של  (כנסים בינלאומיים בנושאים רלוונטיים

  היתרון שלה הוא  ,מבחינת גודל שוק ומיקום גיאוגרפיישראל היא לא אטרקטיבית

נדרש רק לחשוף אותו. בתחום , מכיוון שיש כאן פוטנציאל, קהיכולות. בתחומי ההייט

אל. ישראל לא תוכל להיות אטרקטיבית בתחום הייצור המתקדם, צריך לייצר את הפוטנצי

זה למשקיעים זרים אם לא תהיה קודם לכן אטרקטיבית בתוך ישראל. נדרש להפריד 

ולראות איזה שווקים הם בדגש על חשיפת הפוטנציאל ואלו שווקים הם בדגש על ייצור 

 הפוטנציאל. 

  ,להחלטת הממשלה בהתאםורשות החדשנות מנסה לתת מענה לעניין, בהקשר הרגולטורי, 

במטרה להוריד  בתחומים מסוימים הוקמו צוותים שייצרו מסמך המעגן רגולציה חדשה

 השירות מרכז אמצעותב ,Invest in Israel גם. לכניסת חדשנות ייםורחסמים רגולט

משלב  בחיכוך עם הרגולטור ,חדשים וקיימים ,מסייעת למשקיעים זרים ,זרים למשקיעים

 להפוך את  יאה המרכזיות ההמטר הקצאת הקרקע ועד היתרי הבנייה ורישוי עסקים. 

שדרוג התעשייה הישראלית והטמעה של  ע"י לאטרקטיבית בישראל העסקים סביבת

  .טכנולוגיות מהעולם

  ישנו שיתוף פעולה בין רשות החדשנות ומשרד הכלכלה שמטרתו לשפר את התעשייה

בתחרות הגלובלית. השנה התחיל מסלול תמיכה של משרד מוכנה לעמוד ההישראלית 

 חברות שעוברות משלב הרעיון לשלב הייצור. בהכלכלה 

  השקעות של ישראל במדינות אחרות 

  שהגלובליזציה היא בשני הכיוונים והממשלה צריכה לטפל גם הועלתה הטענה

לגבי המודלים של מכירת בהשקעות של ישראל במדינות אחרות. נדרש לבצע מחקר גם 

ברות זרות. בתשובה לטענה זו נאמר חל ,כמו שטראוס ואוסם ,חברות ישראליות

חברות ע"י הנספחים הכלכליים, הם מסייעים בחיבור של שהסוגיה מטופלת 

בחו"ל. בנוסף, במשרד  ישראליות משקיעים ישראליים או בהתרחבות של חברותו

שאמורים להגן על האינטרסים של  האוצר עוסקים בהסכמי הגנה על השקעות

  משקיעים זרים מחוץ לישראל.

 מידע שהוכן במשרד הכלכלה. שמערך השגרירים עשוי להיעזר בהעלה  רד החוץנציג מש

בין כל  Invest in Israel-מציע להפיץ את ניירות העמדה שהוכנו ע"י מח' המחקר ב

י עבודה. מדינות היעד השגרירים הרלוונטיים ע"מ שיסייעו בתכנון האסטרטגי וככל

 , בריטניה וקפריסין. באירופה הן: יוון, איטליה, צרפת, גרמניה
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 מחקרים נדרשים

  בשלב המחקרי הראשון נדרשת תשתית עובדתית, ברמה המעמיקה יותר נדרש מחקר על

צעדי מדיניות  איזהב עסוקההשלמה בין הכלכלות, מודלים של מו"פ וכו'. בשלב הבא יש ל

 .לישראל נחוצים

  לשם ביצוע המחקרים נדרש תקציב וגישה לנתונים )מאקרו ומיקרו(. הבעיה שחברות אינן

 אוהבות לשתף בידע הזה. כמו כן חסרה גישה לידע מהממשלה. 

 הועלתה הצעה ש-Invest in Israel  תבצע מיפוי של המדינות ותקבע איזה מדינות חשובות

יינים את משרדי הממשלה יכולים הנושאים שמענ. מוקד הענייןיותר וצריכות להיות ב

להיות רלוונטיים לאקדמיה רק אם הנושאים הללו יכללו כמה נקודות מבט. יש להביא 

המחקרים יהפכו ל"כדאיים" ש י( כדעסקיםשיקולים נוספים )לא רק לצורכי מדיניות או 

 אקדמיה. עבור ה

  לא להתייחס רק למדינה מסוימת אלא לאזור  במחקרים את נקודת המבט:למקד הוצע

(region ) במיוחד במדינות גדולות כמו גרמניה וארה"ב, ספציפי בתוך מדינה . 

 

 גלעד בארי, מנהל תחום מחקר כלכלי ברשות – סיכום .6

מחקרים לעודד  יתהיהעיקר מטרת המפגש מבחינתנו, מעבר לדיון המעניין בגרמניה ספציפית, 

 בהמשך לזה: .(בדומה למחקר על ההשקעות מגרמניה)על השקעות ממדינות ספציפיות נוספים 

1. Invest in Israel  מעוניינת לעודד בקשות משני הסוגים: בקשות לקבלת מידע נוסף

 )כדוגמת משרד החוץ( וכן הצעות לבצע מחקרים מצד חוקרים המתעניינים בתחום. 

2.  Invest in Israel קוראת לתגובות והצעות לגבי שאלת המדינות שכדאי להתמקד בהן ,

  ניתן לסייע להם.  כיצד בדוקכדי ל בתחוםלשמוע על מחקרים נוספים מעוניינת ו
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)מעבר למציגים( שהשתתפו במפגש החוקרים והגופים רשימת – 1 נספח  

 ציבוריים גופיםוממשלה  משרדי

 משרד האוצראגף הכלכלן הראשי ,   -אלעד ולר ורועי דונסקי

 רשפ"ת, משרד הכלכלה והתעשייה –עופרי קרנץ 

 מנהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה –תמר קושר 

 משרד החוץ –רוני ידידיה קליין 

 הרשות לחדשנות -שלומי נזרי

 התאחדות התעשיינים –נתנאל היימן 

 מרכז המידע והמחקר של הכנסת -רוטנברג בת חן

 ומכללות אוניברסיטאות

 הרצליה הבינתחומי המרכז -  פרופ' ניראון חשאי

 אוניברסיטת חיפה –ד"ר יורם עברון 

 אוניברסיטת ת"א –פרופ' )אמריטוס( יאיר אהרוני 

 אוניברסיטת ת"א -זאב הירשפרופ' )אמריטוס( 

 ומחקר ייעוץ חברות

 IVC-Online -זאב הולצמן, 

 אנליסט עצמאי –פנחס לנדאו 

 עמותות ומכוני מחקר ,איגודים

 מכון אהרון למדיניות כלכלית –שיץ פיר אביחי לד"

 

 

 


