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הא +הו( סיכו( הוא מיוחד?
עדויות אמפיריות משוק הו( סיכו( שהחל ביוזמה ממשלתית

תקציר
המימו 1אשר מעניקות קרנות הו 1סיכו 1לחברות נבח 1במאמר זה תו .שימוש במאגר נתוני %ייחודי,
הכולל מידע על כל החברות שהיו בתיקי כל קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות בשני 1997 %עד ,2000
ונתוני %על קבוצת ביקורת – חברות שלא נתמכו על8ידי קרנות הו 1סיכו ,1וקיבלו מימו 1מחברות
השקעה ישראליות )שה 1מתווכי %פיננסיי %בעלי מאפייני %אחרי ,(%המתמחות בטכנולוגיות עלית.
בחלק הראשו 1של המחקר מתואר שוק ההו 1סיכו 1בישראל בתחילת שנות התשעי – %התקופה
בה החל להתהוות בתמיכה ממשלתית בעוצמה ייחודית ,ובסו< העשור – כאשר מסגרת פעילות הקרנות
בענ< הפכה דומה לזו הקיימת בארה"ב ,והיק< הפעילות בשוק הגיע לרמה גבוהה מאוד בקנה מידה
עולמי .מניתוח הנתוני %עולה כי רוב קרנות ההו 1סיכו 1נוטות להשקיע )ג %או רק( בשלבי %מוקדמי%
של חיי החברות; קיימת מעורבות של בנקי – %ישראליי %וזרי – %כשותפי %בחלק לא מבוטל של
הקרנות; ואחוז החברות שהצליח להגיע לשלב המימוש בתיק הקרנות הנו  8 21.5נמו .משמעותית
מהמקביל לו בארה"ב – ככל הנראה עקב גיל 1הצעיר יותר של הקרנות הישראליות.
בחלק השני ,נבחנות באופ 1אקונומטרי שלוש שאלות מרכזיות :באילו חברות משקיעות קרנות
הו 1סיכו ;1הא %חברות בתמיכת קרנות מצליחות יותר מחברות אחרות; ומה ה %מאפייני המימו 1של
הו 1סיכו 1המשפיעי %על הצלחת חברות .ממצאי המחקר תומכי %בכ .שהו 1סיכו 1הוא אכ" 1מיוחד"

–

נמצאות עדויות לכ .שחברות בתמיכת הו 1סיכו 1מצליחות יותר :ה 1בעלות סיכוי גדול יותר להגיע
לשלב של מימוש ההשקעה )דר .מכירת מניותיה 1בבורסות ,מיזוג או מכירה לחברה אחרת( .במחקר
נעשה ניסיו 1לזהות הא %המתא %הזה בי 1מימו 1של קרנות להצלחת חברות נובע מסינו 1של פרוייקטי%
) (screeningשעושות הקרנות לפני ההחלטה במי להשקיע ,או בעיקר מהמעקב האינטנסיבי
) (monitoringאחרי אלה שנבחרו .הממצאי %תומכי %בכ .שהייחוד של הקרנות נובע ככל הנראה
במיוחד מהמעקב שה 1מבצעות לאחר בחירת הפרוייקטי ,%וכ 1מהמוניטי 1שלה 8 1היוצר איתות חיובי
לשוק על החברות בתמיכת .1נמצאות במאמר עדויות לכ .שהקרנות עושות סינו 1של חברות טרו%
ההשקעה ,אול %לא סינו 1זה הוא שמוביל להצלחה הגדולה יותר של חברות בתמיכת קרנות.
המאפיי 1הייחודי של שוק ההו 1סיכו 1בישראל ,הנו המעורבות הממשלתית הגבוהה בתחילת
היווצרותו .תמיכה ממשלתית בהו 1סיכו 1עלולה להוביל ג %לעיוותי %שוני %במשק .ע %זאת ,המסקנה
הכללית העולה מהמחקר הנה כי למרות המעורבות הממשלתית בהיווצרות השוק ,התהוו בו מנגנוני
פיקוח ובקרה ,הנהוגי %במדינות בה 1שוק זה החל כיוזמה של גופי %פרטיי.%
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 .1הקדמה
ספרות רבה במהל .העשורי %האחרוני %טענה וניסתה להוכיח כי בנקי %ה" %מיוחדי "%ומאפשרי%
מימו 1של פרוייקטי %שאולי לא היו מבוצעי %ללא המימו 1הבנקאי ,למרות היות %בעלי כדאיות
כלכלית )עקב קיומ 1של "בעיות סוכ .("1ע %זאת ,עדויות אמפיריות הראו כי קיימת נישה של חברות לה1
ג %בנקי) %קל וחומר שוקי הו" 1אנונימיי ("%אינ %נוטי %להציע מימו 1רב – אלה ה 1חברות בעלות
אסימטריה גבוהה במיוחד באינפורמציה  8לנוכח היות 1צעירות מאוד ,פועלות בתחומי %חדשי %ובעלי
אי ודאות גבוהה ,ועתירות בנכסי %בלתי מוחשיי – %להל 1חברות הזנק .1הצור .של חברות אלה במימו1
הוביל ליצירת קרנות הו 1סיכו ,1אשר הדגישו את יכולת 1לפתור את בעיות האסימטריה באינפורמציה
בחברות אלה .מלבד הנכונות של קרנות ההו 1סיכו 1לממ 1פעילות של חברות הזנק – בשונה ממתווכי%
פיננסיי %קלאסיי ,%הייחוד שלה 1קיבל ביטוי ג %בתוצאות המימו :1עדויות אמפיריות מארה"ב הראו
כי ביצועי חברות מגובות הו 1סיכו 1טובי %מאלה של חברות ללא גיבוי זה ,לפחות במקרי %של חברות
שהגיעו כבר לשלב בו ה 1נסחרות בבורסה ) .(Brav & Gompers, 1997ממצאי %מעי 1אלה ,במקביל לזיהוי
קיומ 1של השפעות חיצוניות חיוביות למשק בפעילות חברות הזנק ) ,(spilloversהובילו את הסקטור
הציבורי במדינות שונות בעול – %וביניה 1ישראל – להעניק תמיכות שונות לתעשיית ההו 1סיכו.21

המחקר הנוכחי מתמקד בשאלה הא %הו 1סיכו 1הוא מיוחד ,וא %כ 8 1מה הופ .אותו לכזה .בפרט נעשה
ניסיו 1לבחו 1הא %ואי .מצליחות הקרנות לפתור את בעיית האסימטריה באינפורמציה המאפיינת
חברות צעירות הפועלות בתחומי אי ודאות גדולה מאוד .תרומתו של המחקר הנוכחי מתבטאת בשני
דברי %מרכזיי :%נעשה בו שימוש במאגר נתוני %ייחודי הכולל מידע על חברות ההזנק עוד בהיות1
פרטיות – בשלביה 1הראשוני %ביותר ,כאשר חלק 1גובו בהו 1סיכו 1ואחרות לא .מאגר מידע זה מאפשר
להתייחס לשאלה הא %כאמור קרנות הו 1סיכו 1עושות סינו 1לקוחות מראש ,ולזהות מה מבי 1הפעולות
שעושות הקרנות תור %להצלחת חברות בתמיכת :1הסינו 1של החברות או המעקב שעושות הקרנות
אחר החברות שבה 1בחרו להשקיע .מחקרי %אחרי %בתחו %התמקדו בשלבי %מאוחרי %יותר של
מחזור חיי החברות – חלק %בשלב בו הקרנות כבר השקיעו בחברות )ללא ניסיו 1לאפיי 1את שלב הסינו(1
ואחרי %אחרי שהחברות גייסו הו 1בבורסה )לדוגמא בישראל ,Blass and Yosha, 2001 ,לוקומט.3(2001 ,

 1לחילופי 1נית 1להגדיר חברות הזנק כחברות המייצרות ידע ,ואינ 1מוכרות מוצרי) %המבוססי %על ידע זה(.
 2עדות לקיומ 1של השפעות חיצוניות חיוביות בהשקעות במחקר ופיתוח בענפי התעשייה בישראל התקבלה במחקר %של בר
אליעזר וברגמ.2001 ,1
 Blass & Yosha 3בחנו את הרכב מימו 1המו"פ של חברות תעשיה ותוכנה הנסחרות בבורסה בישראל או בארה"ב,
ולוקומט ניתח את השפעת קרנות הו 1סיכו 1על תשואת חברות שהנפיקו לראשונה הו 1בבורסה בארה"ב.
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ייחוד נוס< של המחקר הנו ההתמקדות בישראל  8שוק שהפ .ל"סיפור הצלחה" בו תעשיית ההו 1סיכו1
החלה ביוזמה ממשלתית אינטנסיבית וייחודית ברמה עולמית ,ולאחר פחות מעשר שני %של צמיחה
מאוד מהירה הוא כולל כמעט רק קרנות וכספי %פרטיי .%מעורבות ממשלתית בהו 1סיכו 1הייתה ועדיי1
קיימת במדינות שונות בעול) %כגו 1ארה"ב ובריטניה( .אול %בכל המדינות הללו היא הייתה חלקית
מאוד ,והתמקדה בתחומי %מסוימי %בה %זוהה כשל שוק ספציפי )בעיקר כשל שוק גיאוגרפי( .ישראל
הנה מקרה ייחודי בעול %בו שוק ההו 1סיכו 1נוצר מיסודו בעקבות המעורבות והתמיכה הממשלתית

–

כמוב 1על רקע קיומה של אוכלוסיה עתירת הו 1אנושי טכנולוגי ,דבר המעורר את השאלה הא %למרות
זאת התהווה בשוק זה ייחוד הדומה לזה הקיי %במדינות בה 1התעשייה החלה כיוזמה פרטית.

מה מייחד קרנות הו 1סיכו ?1הספרות שהתפתחה בשני העשורי %האחרוני 4%הדגישה שני שלבי%
בפעילות של הקרנות :השלב הראשו :1בו הקרנות שוקדות על סינו 1ובחירה "נכונה" של פרוייקטי%
לפני המימו .(screening) 1השלב השני :לאחר ההחלטה לממ 1פרוייקטי %מסוימי ,%ה 1עוקבות
אחריה) %מבצעות  (monitoringבאופ 1שוט< .סינו 1הלקוחות נעשה במידה מסוימת ג %על8ידי בנקי%
ומתווכי %פיננסיי %אחרי ,%כגו 1חברות השקעה .הטענה המושמעת הינה כי בקרנות הו 1סיכו 1הוא
נעשה בכל זאת באופ 1שונה – יותר קפדני ,ועל8ידי אנשי מקצוע מומחי .%ע %זאת ,אי 1למעשה עדויות
אמפיריות על כ ..המעקב – הקיי %א< הוא בבנקי %ובחברות השקעה – נעשה לכאורה בקרנות בצורה
אינטנסיבית יותר ,וכולל ג %מעורבות פעילה בניהול החברה – בי 1היתר דר .חברות בדירקטוריו.51
בשלב זה ,הקשר בי 1קר 1ההו 1סיכו 1לחברה בה השקיעה כולל ג %הדרכה על8ידי אנשי %בעלי רקע
טכנולוגי ,ניהולי ופיננסי .הרכב הבעלות של הקרנות ,הכולל בי 1היתר משקיעי %מוסדיי ,%בנקי%
ומשקיעי %פרטיי 8 %מאפשר לה 1לסייע לחברות בתמיכת 1לגייס מקורות מימו 1בשלבי %מתקדמי%
יותר של פעילות ,1בפרט בשלב של ההנפקה הראשונית בבורסה .בס .הכל נראה כי לנוכח הדמיו 1הקיי%
לכאורה בפעילות של בנקי ,%בנקי %להשקעות וקרנות הו 1סיכו – 1ההתמחות בסינו 1ובמעקב אחר
חברות ,הייחוד של קרנות הו 1סיכו – 1א %הוא אכ 1קיי – %מתבטא בעיקר במנגנוני %בה %ה1
משתמשות או במילי %אחרות במאפייני המימו .1מחקר זה מתמקד כאמור ,בי 1היתר ,בניסיו 1להבי1
מה ה %אות %מנגנוני.%

 4חלק מרכזי מספרות זו מסוכ %ב .Gompers & Lerner, 1999
 5ישנ 1מדינות בה 1ג %הבנקי %רשאי %להיות חברי %בדירקטוריו 1של חברות ,כגו 1גרמניה.
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חשיבות חברות ההזנק לכלכלה במדינות שונות בעול ,%ובראש 1ארה"ב ,גברה מאוד בעשור האחרו .1ג%
בישראל בשני %האחרונות ,התרומה של חברות ההזנק לצמיחה במשק הייתה משמעותית ביותר .בשנת
 – 2000בה הואצה הצמיחה במשק לשיעור של  ,7.6%כחצי מהצמיחה יוחס לפעילות של חברות ההזנק,6
אשר בחלק 1הגדול נתמכות על8ידי קרנות הו 1סיכו .1ניתוח מאפייני ההו 1סיכו 1חשוב ג %לצור .הבנת
ההשפעות של האטה בגיוסי המקורות של הקרנות  8כפי שנראית בעוצמה בתחילת שנת  ,2001לנוכח
האטה בשוקי ההו 1בארה"ב ,על פעילות חברות ההזנק.

מאגר הנתוני %עליו מבוסס המחקר הנו כאמור ייחודי ומקי< את כל חברות ההזנק שהיו בתיקי כל
קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות בשני 1997 %עד  .72000המידע כולל בי 1היתר נתוני %על תחו %הפעילות
של כל חברה והסטטוס אליו היא הגיעה עד אמצע שנת  – 2001כלומר הא %היא הונפקה באחת
מהבורסות בעול ,%נמכרה או מוזגה ע %חברה אחרת ,נסגרה ,או שעדיי 1לא הגיעה לאחד מהשלבי%
הללו .עקב היות 1של החברות הללו ברוב 1פרטיות ,המידע הנ"ל אינו נגיש לציבור הרחב ,ונאס< בעיקרו
מדוחות של איגוד קרנות ההו 1סיכו 1בישראל ) ,(IVAלו מדווחות כל קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות .כמו
כ ,1המאגר שנבנה כולל ג %נתוני %רבי %על הקרנות שהשקיעו בחברות הזנק אלה .בנוס< לנתוני %הללו
נאספו ג %נתוני %על קבוצת ביקורת של כ 2008חברות שלא נתמכו על8ידי קרנות הו 1סיכו 1ישראליות,
וגייסו מימו 1מחברות השקעה ישראליות ) .(investment companiesחברות השקעה אלה ה 1מתווכי%
פיננסיי %בעלי מאפייני %שוני %מקרנות הו 1סיכו ,1עליה 1איגוד קרנות ההו 1סיכו 1אוס< מידע ,לאחר
שזוהו כמתמחות בתחומי ההי8טק.

לאחר בחינת מאפייני שוק ההו 1סיכו 1העולי %מהמידע הייחודי שנאס< ,החלק האמפירי של המחקר
מתמקד בשלושה שלבי %עיקריי :%בשלב ראשו 1נבחנת השאלה במי קרנות הו 1סיכו 1משקיעות ,תו.
שימוש בנתוני %על חברות בה 1הקרנות השקיעו ונתוני %על חברות שלא נתמכו בהו 1סיכו 1אלא גייסו
מימו 1מחברות השקעה .בשלב שני ,על מנת לענות על השאלה הא %הו 1סיכו 1הוא מיוחד ,נאמדת
פונקצית ההסתברות של חברה להגיע לשלב של מימוש – בדר .של הנפקת מניות באחת מהבורסות,
מכירת החברה או מיזוג ע %חברה אחרת – כאשר מוש %דגש על השאלה הא %היא קיבלה תמיכה מהו1

 6השפעת חברות ההזנק על התוצר בישראל נבחנת בתזכיר %של פרידמ 1ופריש.2001 ,
 7השני %הללו – אשר בה 1התבססה תעשיית ההו 1סיכו 1באר= – אופיינו בגאות בשוקי ההו 1בעול %בכלל ובארה"ב בפרט.
היפו .מגמה בשוקי ההו ,1כפי שנראה בעוצמה מסו< הרביע הראשו 1של שנת  ,2000הנו בעל השפעה ישירה על מקורות
המימו 1של קרנות ההו 1סיכו ,1וייתכ 1ג %כי לכ .השפעה על מנגנוני הפעולה של הקרנות הנבחני %במחקר הנוכחי .אול%
מוקד %עדיי 1לקבוע א %כ .הדבר ,ומחקר זה אינו ד 1לכ 1בשינויי %אלה.
4

סיכו 1או לא .בשלב זה ג %נעשה ניסיו 1לזהות הא %הסינו 1של חברות מראש על8ידי הקרנות )שנבח1
כאמור בשלב ראשו ,(1משפיע על הצלחת 1בדיעבד .בשלב השלישי המחקר מתמקד רק בחברות שקיבלו
תמיכה מקרנות הו 1סיכו ,1ומנסה לבחו 1מה ה %המנגנוני %או המאפייני %של הו 1סיכו 1שמשפיעי %על
הצלחת חברות ההזנק.

הממצאי %המרכזיי %העולי %מהמחקר ה %כי אכ 1הו 1סיכו 1הוא מיוחד :הקרנות עושות סינו 1של
פרוייקטי %מראש – ובוחרות את אלה שהנ %לכאורה בעלי הסיכוי הגבוה יותר להצלחה ,וכ 1מבצעות
מעקב אחר החברות בה 1החליטו להשקיע – דר .מימו 1בשלבי %ומעקב שוט< .פעילות 1זו מובילה לכ.
שחברות בתמיכת 1ה 1בעלות סיכוי גדול יותר )באופ 1מובהק( להגיע לשלב של מימוש ההשקעה .ניסיו1
לזהות אילו מבי 1הפעילויות הללו שעושות הקרנות מובילה להצלחת החברות בתמיכת ,1מוביל למסקנה
כי ככל הנראה היתרו 1של הקרנות אינו בסינו 1החברות ,אלא בשלבי התמיכה לאחר החלטת המימו1
של חלק מהחברות – כלומר שלבי המעקב .עוד נמצא כי ג %המוניטי 1של הקרנות – והצור .של הקרנות
לבנות מוניטי 1זה על מנת להמשי .לגייס מקורות – משפיע א< הוא לחיוב על הסיכוי של חברות
בתמיכת 1להצליח.

המדג %מאפשר לראות דברי %מענייני %נוספי :%אחוז גבוה מהקרנות משקיע )רק או ג (%בשלבי%
מוקדמי %של חיי החברות – שה %השלבי %המסוכני %במיוחד .כ ,1אפיו 1הבעלות של הקרנות מלמד כי
קיימת מעורבות די גבוהה של בנקי %בקרנות )כשותפי %מוגבלי :(%בנקי %ישראליי %שותפי %בכ12%8
מהקרנות ,ובנקי %זרי %בכ 8 16%8המעידה על כ .שהבנקי %כמתווכי %קלאסיי %אינ %בעלי היכולת
או האמצעי %לממ 1באופ 1ישיר פעילות של חברות הזנק ,ולכ 1ה %מעדיפי %להנות מהייחוד של קרנות
ההו 1סיכו 1ולממ 1פעילויות אלה באופ 1עקי<.

המש .המאמר מסודר באופ 1הבא :בחלק השני מוצג תיאור של שוק קרנות ההו 1סיכו 1בישראל כיו%
ודרכי התפתחותו בעשור האחרו ,1תו .ניסיו 1להערי ,.בי 1היתר ,באיזו מידה השוק הישראלי שנוצר
דומה במאפייניו לשוק האמריקאי .בחלק השלישי מתוארי %מקורות הנתוני %והמדג %בו נעשה שימוש,
תו .התייחסות למגבלותיה .%החלק הרביעי מציג ניסיו 1לענות על השאלה במי קרנות הו 1סיכו1
משקיעות ומהי השפעת 1על הצלחת החברות .בחלק החמישי נעשית אמידה של השפעת מאפייני המימו1
של ההו 1סיכו 1על הצלחת החברות ,והשישי מסכ.%
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 .2שוק ההו( סיכו( בישראל
א .תרומת הסקטור הציבורי להתפתחות השוק
שוק ההו 1סיכו 1בישראל התהווה ביוזמה ובמעורבות ישירה של הממשלה ,בשונה משוקי ההו 1סיכו1
בעול .%בתחילת שנות התשעי %החליטה הממשלה על יצירת תשתית להו 1סיכו 1בישראל לאחר שחוק
המו"פ התקבל כחמש שני %קוד %לכ ,(1985) 1ובסו< שנות השמוני %הוקמה ועדה ציבורית אשר
המליצה על שיטות שונות לעידוד ההו 1סיכו 1על8מנת להגביר את הצמיחה במשק ובתעשיות מתוחכמות
בפרט )הרשות לניירות ער .(1989 ,.הועדה הדגישה כי תמיכה ממשלתית בתעשיית ההו 1סיכו 1צריכה
לקד %שתי מטרות – האחת הנה הקלת גיוס מקורות מימו 1להשקעות הו 1סיכו ,1והשניה – יצירת
תנאי %להתפתחות שוק ההו 1סיכו – 1בעיקר התמחות בניהול השקעות ועידוד השתתפות גורמי%
פיננסיי %מומחי %בנושא .על רקע זה הוחלט בשנת  1991לתמו .בהקמת קרנות הו 1סיכו 1שישקיעו
וינהלו השקעות במחקר ופיתוח ,על8ידי ערבות ממשלתית שתית 1חברת הביטוח הממשלתית "ענבל"
לרכישת מניות המשקיעי %בקרנות .8במסגרת זו נוסדו בשני 1991 %עד  1993שלוש קרנות הו 1סיכו1
בורסאיות אשר קיבלו מהמדינה ערבות וביטחונות להשקעותיה .91בשלב שני ,בשנת  ,1992יוסדה
ביוזמת משרד התעשייה והמסחר קר 1הו 1סיכו 1ממשלתית בש" %יוזמה" ,שמטרתה הייתה להקי%
קרנות הו 1סיכו 1בשיתו< ע %משקיעי %פרטיי %זרי ,%באמצעות הו 1עצמי של  100מיליוני דולרי%
שהוקצו לה .הקר ,1אשר הוקמה לתקופה מוגבלת מראש של שבע שני ,%תמכה עד לפירוקה בהקמת
עשר חברות ניהול קרנות הו 1סיכו 1פרטיות ,10אשר גייסו יחד הו 1של כ  2.7מיליארדי דולרי %עד שנת
 .2000במקביל למעורבות ישירה זו ,סייעה הממשלה בשנות התשעי %באופ 1עקי< לעידוד תעשיית ההו1
סיכו ,1על8ידי סיוע ישירות לחברות ההזנק )לוח  .(1באות 1שני %בה 1הממשלה פעלה באינטנסיביות
ליצירת שוק הו 1סיכו 1הגיע למשק גל עליה גדול ,אשר כלל אנשי %רבי %בעלי הו 1אנושי טכנולוגי,
שהשתלבו בפעילות של חברות הזנק יחד ע %האוכלוסיה המקומית – עתירת ההו 1האנושי ,ותמכו לכ1
בעקיפי 1בהיווצרות שוק ההו 1סיכו 1ותחו %המו"פ .העובדה ששני התהליכי %חלו יחד :ג %גל העלייה
המוטה השכלה טכנולוגית ,והתחלת המעורבות הממשלתית בשוק ההו 1סיכו – 1מקשה על היכולת

 8חברת "ענבל" התחייבה כי בקרנות הו 1סיכו 1שיאושרו מראש ,היא תרכוש את המניות של כל מחזיק שיהיה מעוניי 1בכ,.
במועד קבוע מראש ובסכו %קבוע מראש – השווה לאחוז מסוי %ממחיר הרכישה.
 9הקרנות שהוקמו בביטוח "ענבל" ה :1תעוזה ,מרתו 1ופורז .בתמורה לתמיכה הממשלתית הוטלו על הקרנות הללו מגבלות
שונות באשר לאופי ההשקעה וכמות הכס< שה 1יכולות להשקיע.
 10חברות הניהול שהוקמו על8ידי יוזמה וההו 1שכל אחת גייסה עד סו< שנת  :2000פולריס ) 700מיליוני דולרי ,(%סטאר
) ,(600קונקורד ) ,(255) JPV ,(270ג'מיני ) ,(250ורטקס ) ,(200וולד ,(150) 1אינוונטק ) ,(100מדיקה ) ,(70יורופנד ) .(72ההו1
של חברות הניהול הללו הושקע דר .כ  24קרנות הו 1סיכו.1
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לזהות א %ההצלחה בדיעבד של השוק )כפי שנראה בהיק< המקורות הפרטיי %שגויסו( ניתנת לייחוס
רק לתוכנית הממשלתית.11

מעורבות של הסקטור הציבורי בתחו %ההו 1סיכו 1הייתה ועדיי 1קיימת במדינות שונות ,אול %זו
הופנתה לנישות מסוימות ,ובפרט לתמיכה באזורי %גיאוגרפיי %בה %ההו 1סיכו 1לא התפתח )ראה
 .(Harrison and Mason, 2000כ ,.ג %בארה"ב וג %בבריטניה ,כאשר ההו 1סיכו 1התרכז במרכזי %גדולי,%
וזוהו "פערי מימו ,(equity gaps) "1הוחלט על מעורבות של הסקטור הציבורי ,במטרה לצמצ %את חוסר
השכלול הקיי %בחלק מהאיזורי ,%המוביל לכ .שיש היצע מקורות מימו 1נמו – .יחסית לרצוי

–

לחברות בתחומי %חדשניי ,%צומחי ,%ובשלבי %ראשוניי .%צורות ההתערבות שיושמו במדינות אלה
היו שונות :הגדלת התשואה למשקיעי – %דר .מת 1הקלות מס ,מענקי הו ,1הקטנת הוצאות .לחילופי1
היו מקרי %בה %הממשלות תמכו באופ 1עקי< וחלקי בקרנות הו 1סיכו 1פרטיות.12

תמיכה ממשלתית בהו 1סיכו 1יכולה להוביל ג %לעיוותי %שוני %במשק .כ .לדוגמא ייתכנו מצבי %בה%
היצע המקורות הממשלתיי %יוביל להשקעה ג %בחברות שאינ 1בעלות כדאיות כלכלית ,או שהמקורות
הציבוריי %יידחקו מקורות הו 1סיכו 1פרטיי .(Lach, 200013) %עלולי %להיווצר ג %ניגודי ענייני %בי1
המטרות החברתיות של הסקטור הציבורי התומ .בקרנות לבי 1המטרות הכלכליות של פעילות ההו1
סיכו .1במובני %אלה נראה כי ההחלטה של הממשלה בישראל לתמו .בהקמה של קרנות אשר יגייסו
כספי %מהציבור פעלה לצמצו %העיוותי %שייתכנו עקב מעורבותה.

 11כמוב 1שתשובה לשאלה זו חשובה במקרי %בה %רוצי" %לשכפל" הצלחה זו למדינות אחרות.
 12הניסיו 1בארה"ב ובריטניה ) (Doran and Bannock, 2000וכ 1בסקוטלנד ) (Hood, 2000מלמד כי הביצועי %של קרנות
הו 1סיכו 1פרטיות בחסות ממשלתית היו ברי השוואה לאלה של קרנות פרטיות ללא חסות זו .זוהי עדות אשר ממנה נית1
להסיק כי השיקולי %שהשפיעו על המדיניות באות 1מדיניות היו כלכליי %ולא אחרי.%
 Lach 2000 13מציג את השפעת סובסידיות שניתנו על8ידי משרד המסחר והתעשייה למו"פ בישראל על ההוצאה למו"פ,
ומראה כי גידול של דולר סובסידיה למו"פ הוביל לגידול של  1.41דולר בהוצאה על מו"פ ,כלומר התמיכה הממשלתית לא
יצרה דחיקה של כספי %פרטיי.%
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לוח 1

תמיכות ישירות ועקיפות של הסקטור הציבורי להתפתחות שוק
ההו( סיכו( בישראל
שנה

תוכנית

פירוט

במסגרת החוק הוחלט כי יינת 1סיוע של כ  50%למו"פ
 1985חוק המו"פ
מסחרי ,בהתא %לקריטריוני %בנושא חדשנות ,תחזיות
מסחריות וכו'.
 1991החלטה על ערבות ממשלתית הוחלט כי חברת "ענבל" הממשלתית תית 1ערבות לבעלי
למשקיעי %בקרנות הו 1המניות בקרנות הו 1סיכו 1המשקיעות בפרוייקטי %של
סיכו 1שיאושרו ,באמצעות מחקר ופיתוח .במסגרת זו הוקמו שלוש קרנות הו 1סיכו.1
בשנת  1994הופסקה התמיכה של "ענבל" בקרנות.
החברה לביטוח "ענבל"
 1991ייסוד תוכנית החממות החממות הוקמו במטרה לתמו .בפרוייקטי %המצויי%
הטכנולוגיות
בשנתיי %הראשונות לחייה .(pre seed) %התמיכה הנה כספית
ובעיקר עסקית – הדרכה ,סיוע משפטי ,וכו'.
עד שנת  2001הוקמו  24חממות במסגרת 1היו כ6008
פרוייקטי.%
 1992הקמת קר 1הו 1סיכו 1בתמיכת המדע 1הראשי הוקמה קר 1הו 1סיכו 1לה הוקצו 100
מיליוני דולר .מטרתה הייתה לגייס משקיעי %זרי %בעלי
"יוזמה"
ניסיו ,1ויחד עימ %להקי %קרנות הו 1סיכו 1שישקיעו בחברות
הזנק .הקר 1הוקמה מראש לתקופה מוגבלת של  7שני.%
עד שנת  2001הוקמו  10קרנות הו 1סיכו 1בתמיכת יוזמה
ובשילוב ע %משקיעי %זרי ,%אשר יחד גייסו הו 1בהיק< של
כ 2.7 8מיליארדי דולרי %שהושקעו )או יושקעו( בחברות
הזנק.
תמיכה תמיכה בקונסורציו %של חברות עסקיות יחד ע %אקדמיה
מגנט:
 1993תוכנית
בתעשיות גנריות
במטרה לעודד את שיתופי הפעולה ולהגדיל את אפקט ה Spill
.over
מקור :עיבוד מידע הנסקר בהרחבה ב . Trajtenberg M., 2000

ב .מבנה שוק ההו( סיכו( בישראל באמצע שנת 2000
המעורבות הממשלתית בתחו %ההו 1סיכו 1בישראל ,שתוארה בקצרה לעיל ,הובילה לפיתוחו המהיר של
שוק גדול ,אשר כולו מורכב כיו %מגופי %פרטיי .%באמצע שנת  2000ניהלו קרנות ההו 1סיכו1
הישראליות – שה 1קרנות הרשומות ברש %החברות בישראל – הו 1בהיק< של כ 58מיליארדי דולרי%
דר 62 .חברות ניהול ,המנהלות  97קרנות )לוח  .(2למרות מספר 1הרב של הקרנות ,השוק מאופיי1
בריכוזיות גבוהה יחסית ,כאשר חמש הקרנות הגדולות מנהלות כ 25%8מההו 1בענ< .היק< גיוסי
המקורות של הקרנות בשנת  2000הגיע לכ 3%8תוצר – שיעור גבוה במיוחד בהשוואה עולמית.
)בארה"ב ,לדוגמא ,שיעור זה עמד של  0.7%תוצר באותה עת(.
לוח  2מציג את המאפייני %העיקריי %של קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות שפעלו באמצע שנת :2000
תחומי השקעה :החברות בתיק הקרנות סווגו ל 338תחומי פעילות )ראה נספח( .רוב הקרנות משקיעות
ביותר מ  48תחומי פעילות ,כלומר אינ 1מאוד ממוקדות.
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שלבי השקעה :הקרנות נוהגות לחלק את מחזור חיי החברות למספר שלבי :%מוקדמי ,%הכוללי:%
אינקובציה seed ,ו ;start up 8ושלבי %מתקדמי\%מאוחרי :%הרחבה ,שלב ביניי %וגישור .כחצי מהקרנות
משקיעות בכל שלבי החיי %של חברות ההזנק .כ 358קרנות ) (36%קרנות משקיעות רק בשלבי%
מוקדמי) %מה 14 1משקיעות ג %בשלבי האינקובציה – הראשוני %ביותר( .בסה"כ נראה כי רוב הקרנות
משקיעות ג %או רק בשלבי %המוקדמי %של חיי החברות  8שה %השלבי %בה %אי הודאות היא הגבוהה
ביותר .זאת כאשר עדויות ממדינות מתפתחות )כגו ,1ברזיל ,צ'כיה ,הונגריה ,הודו ,אינדונזיה ,פולי,1
טיאלינד ועוד ,ראה  (Aylward, 2001מראות כי רוב כספי ההו 1סיכו 1מושקעי %בשלבי %מתקדמי%
ושלבי הרחבה) .ייתכ 1כי בעת משבר בשוקי ההו ,1כפי שאנו עדי %לו מסו< שנת  ,2000הקרנות בישראל
שינו אסטרטגיית השקעה זו(.
סוג המימו( :הקרנות יכולות להשקיע בחברה דר .רכישת מניות )השקעות הו ,(1על8ידי רכישת אג"ח
להמרה ,או דר .הענקת הלוואות .כמעט כל הקרנות בוחרות להשקיע דר .הו 1ואג"ח להמרה ומעטות
הקרנות שמעניקות ג %הלוואות לחברות שבתיק 2%) 1מכלל הקרנות(.
בעלות הקרנות :רוב הקרנות ה 1בבעלות פרטית ) ,92שה 95% 1מכלל הקרנות( ,ורק חמש קרנות ה1
בבעלות ציבורית )מניותיה 1נסחרות בבורסה( .חלק גדול מהקרנות ) ,24שה 25% 1מכלל הקרנות( נוסדו
מתו .חברות הניהול שנתמכו על8ידי קר" 1יוזמה" .מהנתוני %עוד עולה כי המעורבות של בנקי%
בקרנות )כשותפי %מוגבלי (%גבוהה יחסית  8בכ 30%8מהקרנות מעורב בנק ישראלי או זר .מכיוו1
שהבנקי %אינ %נוטי %לממ 1חברות בשלבי %הללו ישירות )על8ידי מת 1אשראי( ,המעורבות העקיפה הזו
של הבנקי %במימו 1חברות דר .מעורבות %בקרנות הו 1סיכו ,1הגדילה את היק< מקורות המימו1
במשק ,שהועמדו לרשות החברות הללו.
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לוח 2

שוק קרנות ההו( סיכו( הישראליות,
אמצע 2000
מספר סה"כ

ממוצע

הו( עצמי,
מיליוני דולרי+
מקסימו+
מינימו+

חברות ניהול קרנות

62

81

10

577

עובדי%

360

8

8

8

קרנות הו( סיכו(

97

54

4

577

מספר החברות בתיק הקרנות

503

8

8

8

א .תחומי השקעה\מיקוד
משקיעות בארבעה תחומי %או
פחות
משקיעות ביותר מארבעה
תחומי%
מזה :משקיעות בתחומי%
רפואיי%

25
)(27%
67
)(73%
40

55

11

225

76

4

577

44

7

125

ב .שלבי השקעה
שלבי %מוקדמי %בלבד
מזה :בשלבי אינקובציה
שלבי %מאוחרי %בלבד
כל השלבי%

משקיעות בהו 1בלבד
משקיעות בהו 1ואג"ח להמרה
משקיעות בהו 1והלוואות

 .1ציבוריות
 .1אחרות
 .2קשורות ל"יוזמה"
 .2אחרות
 .3בנק ישראלי מעורב
 .3בנק זר מעורב

33

4

100

35
)(37%
14

32

7

90

48

6
)(6%
69
53
)(56%
ג .סוג המימו(

8

140

10

577

65

8

577

4

150

7

21

37

22

68

54

4

577

76

15

577

47

4

225

68

14

225

74

20

160

40
)(45%
48
47
)(53%
14
2
)(2%
ד .בעלות הקרנות
5
)(5%
92
)(95%
24
)(25%
73
)(75%
16
)(16%
12
)(12%

קרנות הו 1סיכו 1ישראליות ה 1קרנות הרשומות ברש %החברות בישראל .הנתוני %בסוגריי %מצייני %את האחוז מכלל
הקרנות )או מאלה שקיי %עבור 1המידע הרלוונטי(.
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מבנה הפעילות של הקרנות בישראל זהה כמעט לחלוטי 1לזה הקיי %בארה"ב .הקרנות הישראליות
מוקמות לתקופה מוגבלת של שבע שני) %לעומת עשר שני %בארה"ב( ,שבסופה ה 1מונזלות )אול %חברת
הניהול יכולה להמשי .לפעול( .במהל .תקופה זו ה 1משקיעות בחברות מתו .מטרה להביא אות 1לשלב
בו יוכלו לממש את השקעת 1בה) 1להל 1שלב המימוש ,או  .(exitכלומר ,הפעילות של הקרנות – משלב
בחירת החברות והליווי שלה – 1נעשית למטרה אחת .עקב התקופה המוגבלת מראש של חיי כל קר,1
חברות הניהול נוטות לפתוח כל כשלוש שני %קר 1חדשה .הקרנות מוקמות כשותפויות מוגבלות

–

בדומה לקרנות האמריקאיות ,וככאלה ה 1מנהלות כספי %של משקיעי – %השותפי %המוגבלי.%
התשלו %למנהלי קר 1הו 1סיכו 1נחלק בדר .כלל לשני רכיבי :%עלות שנתית שוטפת כאחוז מהו 1הקר– 1

אשר הנו בישראל כ  ,282.5%וכ 1אחוז מהתשואה בגי 1השקעות שהצליחו – כ  ,20825%המתקבל בדר.
כלל רק לאחר החזרת ההו 1הראשוני לבעלי ההו) 1כלומר ,לא מהמימוש הראשו .(1בעלי ההו 1אינ%
מעורבי %באופ 1שוט< בפעילות הקר ,1ומקבלי %דיווח תקופתי.

 .3מאגר הנתוני+
א .מקורות המידע
מאגר הנתוני ,%אשר נבנה לצור .המחקר ,כולל מידע על כל חברות ההזנק שהיו בתיק של כל קרנות
ההו 1סיכו 1הישראליות בשני 1997 %עד אמצע  ,2000ומידע על קרנות ההו 1סיכו 1שהשקיעו באות1
חברות .תיק הקרנות כלל כ 5008חברות בשני %אלה )בכל חברה השקיעה בממוצע יותר מקר 1אחת(,
כאשר במהל .השני %גדל מספר הקרנות הישראליות ,וכ .ג %מספר 1של החברות בתיקי הקרנות .כ1
כולל מאגר הנתוני %קבוצת ביקורת של כ 2008חברות שהיו בתיק ההשקעות של חברות השקעה
ישראליות .רוב המידע – ה 1על חברות בתמיכת קרנות הו 1סיכו 1וה 1על חברות בתמיכת חברות
השקעה ,הוקלד מדוחות שנתיי %של איגוד קרנות ההו 1סיכו 1בישראל ,אשר אוס< מתחילת  1997מידע
זה בתדירות רבעונית.14

חלק מהחברות הקיימות במאגר שנבנה "נעלמו" מתיק הקרנות וחברות ההשקעה במהל .השני%

–

מכיוו 1שהגיעו לשלב המימוש בצורה של מכירה ,מיזוג או הנפקה; או משו %שפעילות 1הופסקה וה1
 14מידי רביע מפי= איגוד קרנות ההו 1סיכו 1שאלו 1לכל הקרנות הישראליות ,בו ה 1מתבקשות לדווח על כל חברה בה
השקיעו ,הסכו %שגויס באותה עת על8ידי החברה מס .מקורות המימו ,1הענ< אליו שייכת החברה ,והער .של חברת ההזנק
לפיו השקיעה הקר .1כמו כ ,1איגוד קרנות ההו 1סיכו 1מרכז מידע על הקרנות עצמ.1
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נמחקו מתיק הקרנות .היו מספר מצומצ %ביותר של חברות אשר הקרנות וחברות ההשקעה "יצאו"
מהשקעת 1בה ,1למרות שפעילות 1נמשכה) .יציאה זו מההשקעה נעשתה על8ידי מכירת המניות למשקיע
אחר(.

נקודת המוצא לבניית מאגר הנתוני %הייתה "צילו %מצב" של הרכב תיק קרנות ההו 1סיכו1
הישראליות )וחברות ההשקעה הישראליות( באמצע שנת  .2000לאחר מכ 1בחנו אלו חברות היו בתיק
הקרנות )חברות ההשקעה( בשני 1997 %עד  1999אול %לא הופיעו בתיק ההשקעות באמצע שנת 2000
והוספנו אות 1למאגר הנתוני .%כ .התקבל כל תיק הקרנות בשני 1997 %עד  ,2000וכל תיק חברות
ההשקעה המתמחות בתחומי הי8טק .בדר .זו תוקנה בעיית הסלקציה הנוצרת עקב יציאה של חלק
מחברות מתיק הקרנות במהל .השני .%סטטוס החברות )פרטיות ,הגיעו לשלב מימוש ,או שפעילות1
הוקפאה(  8עודכ 1עד תחילת שנת  :2001כלומר הוספנו מידע עד לאותה עת על הנפקות ,מכירות,
מיזוגי ,%והקפאת פעילות של חברות שבתיק הקרנות וחברות ההשקעה.

הנתוני %שנאספו על חברות ההזנק כוללי %את שנת ההקמה של החברה ,תת הענ< אליו היא שייכת )לפי
פירוט של  33ענפי ,(%מספר העובדי %בחברה ,הסטטוס של החברה ,ושמות קרנות ההו 1סיכו1
הישראליות שהשקיעו בה .עבור חלק מהחברות קיי %מידע על מספר גיוסי המקורות ,ההו 1שגויס בכל
סיבוב ,והער .שנקבע לחברה לפני גיוס המקורות ועל8פיו בוצעה ההשקעה .הנתוני %על קרנות ההו1
סיכו 1כוללי %בנוס< למידע על החברות בה 1השקיעו ,ג %את שנת ההקמה שלה ,1ההו 1העצמי שה1
מנהלות ,ההתמחות ,מספר העובדי %בה ,1מגבלות על היק< ההשקעה )המינימלית והמקסימלית( בכל
חברה ומספר החברות בתיק.

ב .קבוצת הביקורת
על מנת לבחו 1הא %ובאיזה מוב 1הו 1סיכו 1הוא מיוחד נעשה כאמור שימוש במחקר בנתוני חברות אשר
נתמכו על8ידי חברות השקעה ישראליות .חברות השקעה משקיעות בתיק של חברות

)diversified

 (portfolioלצור .מימוש ההשקעה ויצירת רווחי .%ע %זאת ,חברות ההשקעה ה 1מתווכי %פיננסיי %בעלי
מאפייני פעילות שוני %מאלה של קרנות הו 1סיכו) 1לוח  :(3ה 1בעלות מבנה פעילות אשר אינו מפריד בי1
הניהול לקר ;1בדר8.כלל ה 1בעלות הו 1עצמי נמו .יותר; ואינ 1מוקמות לתקופה מוגבלת .כמו כ,1
חברות השקעה מאופיינות בגמישות גבוהה יותר בהשקעותיה ,1בהשוואה לקרנות הו 1סיכו 1בה 1קיי%
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חוזה מגביל בי 1הנהלת הקר) 1השות< העיקרי( לבעלי ההו) 1השותפי %המוגבלי .15(%לכאורה נית1
להערי .כי השקעות של חברות השקעה – הנעשית ע %פחות מגבלות מאלה הקיימות בקרנות הו 1סיכו,1
צפויות להיות טובות יותר .ע %זאת ,הספרות הדנה בבעיות סוכ) 1העלולות להיווצר בי 1בעלי ההו1
למנהלי הכספי ,(%מדגישה את החשיבות של קיומ 1של הגבלות לצור .בניית חוזי %אופטימליי.%

לוח 3

הבדלי +בי( קרנות הו( סיכו( לחברות השקעה
קרנות הו( סיכו(
מוקמות כשותפות מוגבלת ,בה קיימת הפרדה
בי 1ההו 1לניהול.

חברות השקעה
)קבוצת הביקורת(
מוקמות כחברות ללא הפרדה בי 1בעלות לניהול.
בחלק 1הנ 1חברות בת של חברות גדולות )כלל,
דיסקונט השקעות ,רפאל וכו'(

מוגדרות לתקופת זמ 1מוגבלת )של  7שני(%

לא מוגדרות לתקופת זמ 1מוגבלת

מאופיינות בחוזה מגביל בי 1בעלי ההו 1לחברת
הניהול ,הקובע מראש את ס .ההו 1המוקצה
להשקעה ,תחומי ההשקעה ,סכו %השקעה
מינימלי ומקסימלי בכל חברה ,אזור גיאוגרפי
של השקעות ועוד.

בעלות גמישות פעולה ,המאפשרת שינוי
בהחלטות ההשקעה על8פני זמ.1
ברוב החברות לא מוגדר מראש ההו 1שיוקצה
להשקעה.

משקיעות בעיקר בחברות הזנק

משקיעות ג %בחברות "מסורתיות"

עושות סינו 1של לקוחות

עושות סינו 1של לקוחות :פחות מקרנות?

מבצעות מעקב אחר לקוחות

מבצעות מעקב אחר לקוחות :פחות מקרנות?

קבוצת הביקורת הזו כוללת כ 1808חברות שנתמכו על8ידי  32חברות השקעה ישראליות .חברות
השקעה אלה זוהו על8ידי איגוד קרנות ההו 1סיכו 1כמתמחות בהשקעות בחברות בעלות טכנולוגיית
עלית .חלק מחברות ההשקעה הללו קשורות לחברות גדולות במשק )כלל ,פועלי ,%דיסקונט ,רפאל

–

 14 .(investment companies sponsored by corporationsמבי 1חברות ההשקעה מדווחות על ההו 1המנוהל
על8יד ,1אשר הנו  28מילוני דולרי) %חציו 1למדג – (%נמו .מההו 1המנוהל על8ידי קרנות הו 1סיכו,1
ובתיק כל אחת מה 1יש כ 98חברות )חציו 1למדג.(%

 15ההגבלות הנהוגות בחוזה בי 1בעלי ההו 1לקר 1המנהלת כוללות ,בי 1היתר ,קביעת סכו %מקסימלי להשקעה בחברה אחת
– במטרה להקטי 1את הסיכו) 1הגדלת הפיזור( ,הגדרת ההתמחות של הקר 1מבחינת שלבי החיי %של החברות בה 1יושקע
הכס< )שלבי %מוקדמי ,%מאוחרי %וכו'( והתמחות גיאוגרפית ,מגבלות על תדירות הקמת קרנות נוספות על8ידי חברת
הניהול.
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ג .מגבלות המדג+
כולל רק קרנות הו( סיכו( ישראליות :הנתוני %הכלולי %במדג %משקפי %כאמור את כל תיקי קרנות
ההו 1סיכו 1הישראליות .ע %זאת ,בשוק ההו 1סיכו 1הישראלי החלו לפעול מאמצע העשור ג %קרנות הו1
סיכו 1זרות .המאגר שנבנה אינו כולל נתוני %על קרנות אלה .א %קיי %הבדל באופ 1הפעולה או
במיומנות של קרנות הו 1סיכו 1ישראליות וזרות – אזי לא נית 1להתייחס לממצאי %המוצגי %להל1
ככלליי .%ע %זאת ,ההעתקה הכמעט מלאה של תעשיית ההו 1סיכו 1האמריקאית על8ידי השוק המקומי
– על הסכמי הפעולה ומבנה הקרנות )כמתואר לעיל( ,והעובדה שרוב הכספי %של הקרנות הישראליות
גויסו ממשקיעי %זרי ,%תומכות בהשערה כי לא קיי %הבדל מהותי בי 1פעילות הקרנות הישראליות
והזרות.

תקופת גאות בשוקי ההו( :המדג %הנו של תקופה בה שוקי ההו 1בעול %היו במגמת עליה מואצת )אשר
אולי היה בה מרכיב בועתי( ,ואינו כולל תקופה של מיתו 1בפעילות שוקי ההו .1קיימות עדויות כי אחד
הגורמי %המשפיעי %על העיתוי של מימוש חברות המצויות בתיק קרנות הו 1סיכו 1הנו מצב שוקי ההו1
) .(Lerner, 1994אי לכ ,.ייתכ 1כי חלק מהממצאי %שיעלו נגזרי %מהייחודיות של התקופה הנדונה ועשוי
להשתנות בתקופה של שפל .מעניי 1יהיה לכ 1להרחיב את המדג %בעוד זמ 1מה ולבחו 1את תפקוד
מנגנוני ההו 1סיכו 1בתקופה של משבר בשוקי ההו.1

סלקציה? המאגר שנבנה כולל נתוני %על חברות בגיבוי קרנות הו 1סיכו 1ועל חברות שאינ 1בגיבוי זה,
אשר קיבלו מימו 1ממתווכי %פיננסיי %אחרי :%חברות השקעה .חברות הזנק יכולות לקבל מימו 1ג%
ממשקיעי %פרטיי %באופ 1ישיר )אשר נהוג לכנות %מלאכי (%ומבנקי) %א %כי נטיית %של האחרוני%
בפועל הנה נמוכה( .הספרות אשר דנה ביתרונות היחסיי %של קרנות הו 1סיכו ,1הדגישה כאמור את
יכולת 1לבצע סינו 1של פרוייקטי %מראש .יתרונ 1זה של הקרנות ייבדק אל מול חברות השקעה ,אשר
כחברות תיוו .פיננסי ,מגייסות מקורות מימו 1ומשקיעות אות %במגוו 1של חברות במטרה לממש את
ההשקעות .א %בכל זאת ,ג %קרנות הו 1סיכו 1וג %חברות השקעה עושות סינו 1גדול יותר מזה הנעשה
על8ידי משקיעי %פרטיי %או בנקי – %כפי שהספרות מעריכה ,אזי במוב 1זה קבוצת החברות הכלולה
במאגר שנבנה אינה מייצגת לחלוטי .1למרות זאת ,חלק מרכזי ממטרות המחקר הנו להתמקד בהבדלי%
הקיימי %בי 1החברות שעברו את הסלקציה הראשונית של קרנות ההו 1סיכו ,1מתו .מטרה לזהות מה
ה %מאפייני ההו 1סיכו 1המובילי %להצלחת חברות .בניתוח מעי 1זה בעיית הסלקציה אינה קיימת .א%
הממצאי %יעידו כי קיי %קשר בי 1מאפייני מימו 1מסוימי %של הו 1סיכו 1לכ .שחלק מהחברות בתיק
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הקרנות הצליח וחלק אחר לא ,אי אפשר יהיה לקשור זאת לסינו1

הראשוני )הסלקציה( שעשו הקרנות –

כי כל החברות עברו סינו 1זה.

ד .תיאור המדג+
על סמ .מאגר הנתוני %שנבנה נית 1לאפיי 1את חברות ההזנק הנמצאות בתיק קרנות ההו 1סיכו) 1לוח
 .(4נית 1לראות כי הגיל )החציוני( שלה 1הנו חמש שני ,%וכי מספר העובדי %בחברה הנו כ 308עובדי,%
א %כי קיימי %הבדלי %גדולי %בי 1החברות )כפי שנראה ג %בהבדל בי 1החציו 1לממוצע מספר
העובדי .(%כלומר ,מנתוני %אלה עולה כי החברות בתיק הנוכחי של הקרנות אינ 1מאוד צעירות וקטנות,
ג %באופ 1מוחלט וג %בהשוואה לחברות בתיק של חברות ההשקעה )קבוצת הביקורת( .ראוי לזכור כי
המידע הזה מייצג צילו %מצב של תיק הקרנות וחברות ההשקעה באמצע שנת  ,2000ולא את השלב בו
ה 1השקיעו בחברות )אשר הנו מוקד %יותר ,כפי שנראה בלוח  .(2חלוקת החברות לפי הענ< אליו ה1
שייכות מעלה כי הקרנות משקיעות בשיעורי %דומי %בענפי התקשורת ,אינטרנט ,תוכנה ,ובתחומי
מדעי החיי – %הכוללי %תחומי %רפואיי %וביו8טכנולוגיי .%אחוז נמו .מההשקעות הנו בתחומי%
שאינ %טכנולוגיי .%כ 1נראה כי ישנ %הבדלי %בי 1ההרכב הענפי של חברות בתיק הקרנות לזה בתיק
חברות ההשקעה.

לוח 4

מאפייני החברות בתיק קרנות ההו( סיכו( הישראליות ובתיק חברות
השקעה המתמחות בטכנולוגית עלית

גיל )שני(+
ממוצע
חציו1
מספר עובדי+
ממוצע
חציו1

חברות בתיק קרנות הו1
סיכו1

חברות בתיק חברות
השקעה

6
5

6
4

63
30

167
20

ענ; )אחוזי +מס :תיק(
17.9
20.8
תקשורת
28.8
15.2
אינטרנט
21.2
26.7
תוכנה
10.9
19.7
מדעי החיי%
15.2
13.0
ענ< טכנולוגיה אחר
6.0
4.6
ענ< שאינו טכנולוגי
ס .הכל 517 :חברות שהיו בתיק הקרנות בשני 1997 %עד אמצע 2000
ו 1848שהיו בתיק חברות השקעה המתמחות בתחומי טכנולוגית עלית.
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הנתוני %מאפשרי %ג %לחלק את חברות ההזנק שהיו בתיק הקרנות בשני 1997 %עד  2000לחברות
שהצליחו להגיע לשלב המימוש )עד אמצע  ,(2001וחברות שלא הצליחו להגיע עד אותה עת לשלב
המימוש .הקבוצה הראשונה של החברות כוללת חברות שהגיעו לשלב מימוש באחת מהצורות הבאות:
מיזוג ורכישה ,או הנפקה  8באר= ,בארה"ב ,באירופה .מבי 1הקבוצה השניה ישנ 1חברות שפעילות1
הופסקה ,וחברות אחרות שעדיי 1פעילות )ונמצאות בסטטוס של חברות פרטיות(– אשר ייתכ 1כי יגיעו
לשלב המימוש בעתיד ,או לחילופי 1שפעילות 1תופסק.

לוח 5

הצלחת חברות ההזנק ומאפייני קרנות ההו( סיכו( שהשקיעו בה(
לא הגיעו
לשלב
מימוש
)לא ביצעו
(exit

הגיעו
לשלב
מימוש
)ביצעו
(exit

395
)(78.5%

108
)(21.5%

מכירה
מספר
חברות

מיזוג
5

39

הנפקה
בתל8אביב
3

הנפקה
בארה"ב
51

הנפקה
באירופה
10

מאפייני הקרנות שמימנו את פעילות החברות )ממוצע לכל הקרנות שהשקיעו בחברה(
מספר קרנות

2.0

2.3

2.2

1.8

1.0

2.7

1.8

הו 1עצמי
)מיליוני ($
גיל הקרנות
)שני(%
מספר
חברות בתיק

74.2

105.8

99.5

47.0

23.3

12.9

84.9

5

7

7

6

7

7

6

19.6

23.2

24.9

12.6

8.0

24.7

17.1

הסברי %ללוח  :4הלוח מציג את התפלגות החברות שהיו בתיקי קרנות ההו 1סיכו 1בשני 1997 %עד  ,2000תו .חלוקת 1לכאלה
שהגיעו לשלב המימוש ואחרות .חלקו התחתו 1של הלוח מציג את מאפייני הקרנות שהשקיעו בחברות) .ברוב המקרי %יותר מקר1
אחת משקיעה בחברת הזנק ,ולכ 1חושב ממוצע של מאפייני הקרנות שהשקיעו בכל חברה(.
 :Exitמימוש המניות של חברת ההזנק בהנפקה באחת מהבורסות בעול ,%במיזוג החברה ע %חברה אחרת ,או במכירת החברה.

חלוקה זו של החברות המצויות בתיק קרנות ההו 1סיכו 1לפי הצלחת) 1לוח  (5מעלה כי 21.5% ,הגיעו
לשלב המימוש בדר .כלשהי .בחינת דרכי המימוש של חברות מעלה כי  41%עשו זאת באמצעות מכירה
או מיזוג ,ו  59%מבי 1החברות מימשו על8ידי הנפקת מניות בבורסות השונות .נתוני %מקבילי %על
ארה"ב ) (Gompers and Lerner, 1999מראי %כי אחוז החברות בגיבוי הו 1סיכו 1שהגיעו לשלב מימוש גבוה
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משמעותית )דיאגרמה  .(1ממדג %אקראי של כ 8008חברות בגיבוי הו 1סיכו 1של קרנות אמריקאיות,
 61.6%הגיעו לשלב מימוש .מתוכ 51% 1עשו זאת באמצעות מכירה או מיזוג ו 49%8דר .הנפקה
ראשונית בבורסה .16נית 1להערי .כי העובדה שחלק גדול מקרנות ההו 1סיכו 1הישראליות עדיי 1צעירות,
ושהחברות שבגיבוי 1צעירות א< ה ,1יוצרות הטיה כלפי מטה של שיעור הצלחת .1תמיכה להערכה זו
מתקבלת מנתו 1נוס<  8לפיו אחוז חברות ההזנק בגיבוי קרנות ישראליות אשר הגיעו לפשיטת רגל או
הקפאת פעילות הנו ) 9.4%מכלל החברות בתיק הקרנות( ,נמו .מזה הקיי %אצל חברות אמריקאיות
בגיבוי הו 1סיכו .(19.7%) 1ע %זאת ההשוואה המוצגת כוללת בישראל ג %א %ביצועי הקרנות בשנות
גאות ) (199982000אשר לא נכללות בתוצאות המוצגות לגבי ארה"ב.

בחינת חברות שהצליחו להגיע לשלב המימוש )לוח  (5בהשוואה לאלה שלא הצליחו ,על8פי מאפייני
הקרנות אשר תמכו בה ,1מעלה כי ה 1נתמכו במקורות מימו 1מקרנות הו 1סיכו 1ותיקות יותר וגדולות
יותר – כפי שעולה ה 1מהיק< ההו 1הממוצע המנוהל על8ידי הקרנות שתמכו בחברות אלה ,וה 1מגודל
התיק המנוהל על8ידי הקרנות.

 .4הבחירה של קרנות הו( סיכו( בחברות ,והשפעת( על הצלחת החברות
א .באילו חברות משקיעות הקרנות? הבחירה וסינו( הפרוייקטי+
אחד המאפייני %המרכזיי %המרכזי %המוזכר בספרות בפעילות של קרנות הו 1סיכו 1הנו הסינו 1שה1
עושות לפני ההחלטה באילו חברות להשקיע .בחלק מהמקרי %הקרנות פונות לחברות מתו .מטרה
לנסות ולאתר את אלה בעלות הסיכוי להצליח ,ובמקרי %רבי %אחרי %פונות חברות בשלבי %ראשוניי%
לקרנות ומבקשות לקבל את מימונ .1תשובה – לפחות חלקית – לשאלה במי קרנות הו 1סיכו 1משקיעות
ניתנת להל 1תו .השוואה סטטיסטית של מאפייני החברות בגיבוי הו 1סיכו 1לאלה בגיבוי חברות
השקעה .ג %חברות השקעה עושות סינו 1של השקעות ,אול %ייתכ 1שאצל 1הוא נעשה בצורה פחות
אינטנסיבית ,או על8פי קריטריוני %שוני .%כ .לדוגמה ,ייתכ 1שהעובדה שקרנות הו 1סיכו 1מוקמות
לתקופה מוגבלת מראש משפיעה על ההחלטה שלה 1במי להשקיע .על8פי השערה זו הקרנות יטו
להשקיע פחות בתחומי %בה" %זמ 1ההבשלה" ארו .יותר ,כגו 1תחומי %רפואיי – %ביו טכנולוגיי.%

 ,Gompers & Lerner, 1999 16פרק  5ע"מ  .110המדג %נבח 1בשנת .1999
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בלוח  5נית 1לראות תוצאות של המבח 1בו נעשה ניסיו 1לזהות באילו חברות קרנות הו 1סיכו 1משקיעות.
שלושת הטורי %הראשוני %מציגי %תוצאות אמידה של רגרסיות בה 1המשתנה התלוי ) (VCמקבל ער1 .
עבור חברות בה 1קרנות הו 1סיכו 1השקיעו ,ואפס אחרת .17לנוכח היות המשתנה המוסבר דיסקרטי,
האמידה הנה בשיטת  ,probitבה המקד %של המשתני %המסבירי %מודד את התרומה של כל משתנה
להסתברות שהחברה תיכלל בקבוצה של חברות בה 1השקיעו קרנות הו 1סיכו .1המשתני %המסבירי%
שנכללו בשלב ראשו 1באמידה המוצגת בטור הראשו 1עד השלישי ה %שנת ההקמה של החברה
) – (HKAMFIFMאשר הנו ג %מדד לשלב בו נמצאת החברה ,ומשתני דמה עבור הענפי %השוני.18%
מהתוצאות עולה כי קרנות הו 1סיכו 1בוחרות לתמו .בחברות בעלות גיל זהה לזה של חברות בתמיכת
חברות השקעה .הערכה שכיחה הנה כי החברות בתיק קרנות ההו 1סיכו 1צעירות מאלה המגייסות
אשראי מבנקי ,%ובוודאי מחברות הפונות לגיוס מקורות משוק ההו .1ע %זאת ,הממצא הנ"ל מראה כי
בהשוואה לחברות השקעה – החברות בתמיכת קרנות הו 1סיכו 1אינ 1צעירות .הממצאי %של האמידה
)לוח  5טור  (1מראי %עוד כי בניגוד להשערה ההתחלתית ,קרנות נוטות לתמו .יותר בחברות מתחומי
הרפואה – הכוללי %ג %את תחומי הביו טכנולוגיה ואשר זמ 1ההבשלה שלה %ארו .יותר .כ 1נראה כי
יחסית הקרנות בחרו להשקיע פחות בתחומי האינטרנט.

כדי להעשיר את הבדיקה של סינו 1החברות אנו אומדי %את המשוואה הנ"ל בתוספת של משתנה ער.
החברה בעת גיוס המימו 1מקר 1ההו 1סיכו 1או מחברת ההשקעות ) .(PREVALUEער .החברה נקבע
בהסכמה על8ידי החברה וקר 1ההו 1סיכו) 1או חברת ההשקעות( לפני ההשקעה ועל8פיו מחושב אחוז
הבעלות של כל צד בעסקה .19משתנה זה יכול להוות מדד לאיכות הרעיו 1של החברה כפי שהוא מוער.
מראש ) (ex-anteעל8ידי מומחי .%כ ,.נית 1לצפות כי חברות בעלות ער .גבוה ה 1אלה שהוערכו כבעלות
הסיכוי הטוב להצליח .נתוני %על ער .החברה לפיו השקיעו קרנות הו 1סיכו 1וחברות השקעה מצוי רק
עבור רבע מהחברות )כ 1608תצפיות( ,ולכ 1אנו מוסיפי %אותו רק בשלב שני של האמידה .מהנתוני%
עולה כי ער .החברה ,בשנת ההשקעה של קר 1ההו 1סיכו 1או חברת ההשקעות ,נע בי 0.85 1ל 3608מילוני
דולר ,ובממוצע עבור כל החברות במדג) %אלה בתמיכת קרנות הו 1סיכו 1ואלה בתמיכת חברות
 17בקבוצת החברות בה 1תמכו קרנות הו 1סיכו 1ישנ 1חברות שקיבלתו תמיכה ג %מחברות השקעה .קבוצת הביקורת כוללת
חברות שלא נתמכו על8ידי קרנות הו 1סיכו .1ביצעתי את כל האמידות המתוארות להל 1כאשר מתו .קבוצת החברות
שנתמכו על8ידי קרנות הוצעו  114החברות שקיבלו תמיכה ג %מחברות השקעה .התוצאות המתוארות נותרו ללא שינוי.
 18הנתוני %עליה %מסתמכת הבדיקה הראשונה לגבי סינו 1לקוחות אינ %מהעת בה נעשה הסינו ,1אלא לאחר מספר שני%
)תו .תיקו 1עבור "יציאת" חברות מתיק הקרנות( .ע %זאת ,אי 1לכ .משמעות גדולה מכיוו 1שהמשתני %בה %נעשה שימוש
ה %גיל – אשר עולה באופ 1ליניארי וקבוע לאור .השני ,%וענ< אליו שייכת החברה 8אשר אינו משתנה לאור .זמ.1
 19יתכ 1כי בשני %האחרונות ,לנוכח הגאות בשוקי ההו 1והכספי ,%נוצר מרכיב בועתי מסוי %ג %בעת חישוב משתנה זה של
ער .החברות .ג %א %כ ,.יש להערי .כי הוא חל בו זמנית בהערכת שויי חברות בה 1השקיעו קרנות הו 1סיכו 1ובאלה בה1
השקיעו חברות השקעה.
18

השקעה( הוא עמד על כ 508מיליוני דולרי) %חציו 1במדג %הנו  27.8מילוני .(%ע %זאת ,ייתכ 1כי ער.
החברה משק< ג %את הגודל שלה .נטרול אפקט הגודל בא לידי ביטוי באמידה בשתי דרכי .1 :%שנת
הקמה של החברה מוחזקת קבוע ברגרסיה ,ויכולה לשמש אינדיקציה לגודל הפירמה )ככל שהחברה
הוקמה מוקד %יותר יש לצפות שהיא תהיה ג %גדולה יותר( .2 .בשלב נוס< אנו מחשבי %את היחס בי1
ער .החברה למספר העובדי :%כשהמכנה משק< את גודל החברה .חישוב זה מקטי 1מעט את מספר
התצפיות )מכיוו 1שקיימות מספר חברות עליה 1אי 1נתו 1של מספר עובדי.(%

מהאמידה של רגרסית ה ) probitטור  ,2לוח  (5עולה כי הסיכוי של חברה לקבל תמיכה של הו 1סיכו 1גדל
באופ 1מובהק ככל שהעולה הער .שלה )מקד %של משתנה  PREVALUEחיובי ומובהק( ,בהינת 1שנת
ההקמה של החברה .20שילוב המשתנה החלופי  8היחס בי 1ער .החברה למספר העובדי 8 %מניב אותה
תוצאה ,ככל שהחברה בעלת ער .גבוה הסיכוי שלה לקבל מימו 1מקרנות הו 1סיכו 1גדל .במקרה זה
הרגרסיה משתפרת )טור  .(3כמו כ ,1השוואת סטטיסטיי %פשוטה בי 1ער .החברות בה 1השקיעו קרנות
הו 1סיכו 1לזה של חברות השקעה מעלה כי הער .החציוני של החברות שבה 1השקיעו קרנות הו 1סיכו1
היה  30מיליוני דולרי ,%לעומת ער .של  15מילוני דולרי %במקרי %בה %השקיעו חברות השקעה.

ב .השפעת הקרנות על הצלחת החברות
הסינו 1של חברות  8אשר מטרתו לזהות את אלה בעלות הסיכוי הגדול ביותר להצליח ,והמעקב
שעושות הקרנות אחר החברות שבה 1השקיעו )שמתואר ונבח 1בהרחבה להל – (1ה %שהופכי %את ההו1
סיכו 1למיוחד ,ואמורי %לכ 1להשפיע על יכולת ההצלחה של החברות שבתמיכת קרנות הו 1סיכו .1בחלק
זה נבח 1הא %אכ 1הסיכוי של חברות להצליח גדול יותר כאשר ה 1מקבלות תמיכה של קרנות הו 1סיכו.1
קבוצת הביקורת ג %בבדיקה זו הנה חברות בה 1קרנות הו 1סיכו 1לא השקיעו ,אול %נתמכו על8ידי
חברות השקעה ישראליות המתמחות בתחומי הי8טק.

ההצלחה של חברה מוגדרת במחקר זה כהגעה לשלב בו המשקיעי %ממשי %את השקעת) %או חלק
ממנה( – על8ידי הנפקה באחת מהבורסות בעול) %ישראל ,ארה"ב ,אירופה( ,או במכירה או מיזוג של
החברה .רוב החברות בתיק הקרנות ה 1כאמור חברות הזנק שמטרת 1הנה לייצר ידע ולא מוצרי ,%ולכ1
ברוב החברות הללו אי 1משמעות להגדיר מדד של הכנסות ממכירות כמדד להצלחת החברה .ע %זאת,

 20אמידה זהה ,בה המשתנה של "ער .החברה" משולב בלוגי %מניבה תוצאות זהות.
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נית 1היה להגדיר מדד אחר להצלחה – לדוגמא מחיר המימוש של החברה .אול ,%זה היה רלוונטי רק
עבור חברות שכבר הגיעו לשלב המימוש.

באמידה )המוצגת בלוח  ,6טור  (4המשתנה התלוי מקבל ער 1 .במקרי %בה %החברה הגיעה לשלב
המימוש וביתר המקרי %ער .אפס .כמוב 1שהמקרי %האחרי %כוללי %ג %חברות שפעילות 1הופסקה או
הוקפאה ,וכ 1חברות שממשיכות לפעול .מבי 1האחרונות חלק יגיעו אולי לשלב המימוש ואחרות ייסגרו.
התוצאות מראות כי הסיכוי של חברה להגיע לשלב מימוש גדול יותר באופ 1מובהק א %היא בעלת
תמיכה של הו 1סיכו) 1כפי שנראה במקד %של  VCברגרסיה המוצגת בטור  ,4אשר הנו חיובי ומובהק
ב .(5%8זוהי אינדיקציה לכ .שיש ער .לתמיכת קרנות הו 1סיכו 1בחברות ,אשר ייתכ 1ונובע מהסינו 1או
מהמעקב שה 1עושות אחר חברות .21עוד עולה מהאמידה כי כצפוי ככל שהחברה ותיקה יותר )כלומר
הוקמה בשנה מוקדמת יותר( הסיכוי שלה להגיע לשלב המימוש גדל .תוצאות השפעת הענ< בו עוסקת
החברה על סיכויי הצלחתה אינ 1יציבות .בחלק מהרגרסיות מקבלי %שחברות מתחומי התקשורת
והתוכנה היו בשני %הנבחנות בעלות סיכוי גדול יותר להצליח – על8פי מדד זה )טור  ,4מקדמי המשתני%
 ,COMMו .(SOFTW

ג .הא +זה "הסינו(" או "המעקב" שעושות הקרנות שמשפיע על הצלחת חברות
בתמיכת(?
הממצאי %שהוצגו מלמדי %על מתא %מובהק בי 1השקעה של קרנות בחברות לבי 1הצלחת אות1
חברות .אול %עדיי 1קשה לומר ממתא %זה מה הסיבתיות :הא %הקרנות יודעות לזהות את החברות
המצליחות ולהשקיע בה ,1ולכ 1בדיעבד רואי %שחברות שקיבלו מימו 1מקרנות אכ 1הצליחו יותר

–

כלומר הקרנות מסננות יותר טוב ממתווכי %אחרי %את הזדמנויות ההשקעה? אולי לחילופי 1הקרנות
לא יודעות לזהות מראש את החברות שיצליחו ,אול %הליווי ,המעקב והתמיכה )שיתואר להל (1שה1
עושות לאחר מת 1המימו 1לחברות ,הוא שמשפיע על הצלחת החברות בדיעבד? כמוב 1שיכול להיות
שהקרנות עושות ג %סינו 1וג %מעקב אחר חברות – והתוצאות הללו נגזרות משני הדברי %ג %יחד.

 21ממצאי %אלה עולי %בקנה אחד ע %תוצאות שהתקבלו בבריטניה מניתוח הפעילות של קרנות הו 1סיכו 1עצמאיות לעומת
קרנות "שבויות" – הקשורות למוסדות פיננסיי %גדולי ,%ואשר דומות במבנה פעילות 1לחברות השקעה במדג %הנוכחי )Van
 .(Osnabrugge and Robinson, 2001המחקר ,שהסתמ .על שאלו 1בי 1מספר רב של קרנות הו 1סיכו ,1הראה כי קרנות הו1
סיכו 1עצמאיות מוציאות יותר משאבי %כספיי %על ביצוע בדיקות מראש של החברות ,ועל מעקב אחר חברות אלה.
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לוח 6

אמידת הבחירה של קרנות הו( סיכו( בחברות ,והשפעת התמיכה של הו(
סיכו( על הסיכוי של חברות להצליח
VC
)(1

VC
)(2

VC
)(3

EXIT
)(4

EXIT
)(5

EXIT
)(6

YES
8

YES
8

YES
8

PREVALUE

8

HAKMFIRM

0.008
)(0.5
0.37
)(1.2
80.54
)(**81.8
0.14
)(0.5
0.67
)(*2.0

0.01
)(*1.81
80.03
)(80.4
0.52
)(0.74
0.14
)(0.2
1.3
)(1.5
1.7
)(*1.9

0.5
)(*2.0
80.5
)(*83.2
1.5
)(1.7
1.5
)(1.6
1.9
)(*1.9
1.5
)(1.5

YES
0.99
)(*3.1
8

YES
8

YES
8

80.14
)(*86.1
0.97
)(*2.9
0.4
)(1.0
0.6
)(**1.7
80.3
)(80.8

80.002
)(80.4
80.04
)(*83.8
1.1
)(1.2
80.6
)(80.5
0.06
)(0.06
80.25
)(80.25

80.001
)(80.02
80.5
)(*84.1
1.4
)(1.4
80.06
)(80.04
0.5
)(0.5
80.2
)(80.1

0.03

0.08

0.33

0.12

0.27

0.29

147
475

27
126

21
119

496
126

132
21

120
20

Constant
VC

COMM
INTER
SOFTW
LIFE

R-squared

Obs with Dep=0
Obs with Dep=1
הסברי %ללוח  :6הלוח מציג בשלושת הטורי %הראשני %מידע על הסינו 1של חברות שעושות קרנות הו 1סיכו 1לעומת זה

הנעשה על8ידי חברות השקעה ,ובטור הרביעי עד השישי את ההשפעה של הקרנות על הצלחת החברות )הסיכוי להגיע לשלב
המימוש( .הרגרסיות נאמדות תו .שימוש בנתוני %על חברות המצויות בתיק קרנות ההו 1סיכו ,1וקבוצת ביקורת של חברות
בה 1השקיעו חברות השקעה .הרגרסיות נאמדות בשיטת  probitבה 1המשתנה התלוי מקבל ער 0 .או  ,1ומקד %המתא %הנו
 * .PSRSQUAREDמסמ 1משתנה מובהק ב  ,5%ו ** מובהקות ברמה של .10%
 VCמקבל ער 1 .א %קר 1הו 1סיכו 1השקיעה בחברה ואפס אחרת .חברות שלא קיבלו תמיכה מקרנות גייסו מקורות
מחברות השקעה;  EXITמקבל ער 1 .א %החברה הגיעה לשלב מימוש בדר .כלשהי )הנפקה ,מכירה או מיזוג( ,ואפס אחרת;
 PREVALער .החברה ,כפי שנקבע לפני ההשקעה של קר 1ההו 1סיכו 1או חברת ההשקעות .בטור  3ו 68ער .החברה מחולק
במספר העובדי %בה )כדי לנטרל את השפעת הגודל(;  HAKMFIRMשנת ההקמה של החברה;  COMMמשתנה דמה
המקבל ער 1 .א %החברה שייכת לתחו %תקשורת;  INTERשייכות החברה לתחו %אינטרנט;  SOFTWשייכות החברה
לתחו %תוכנה;  8 LIFEשייכות החברה לענ< מדעי החיי) %כולל ביו טכנולוגיה(.

התוצאה הראשונה שהוצגה לעיל הנה כי הקרנות משקיעות בחברות שהוערכו מראש )לפני השקעה(
כבעלות ער .כלכלי גבוה .א %משתנה זה מייצג את ההערכה של המשקיעי %לגבי "איכות הרעיו "1של
חברת ההזנק ,אזי נית 1לכאורה לומר כי הקרנות מזהות את החברות "הטובות" – כלומר עושות סינו.1
כדי לבחו 1נקודה זו יותר לעומק אנו משתמשי %במשתנה על ער .החברה לפני ההשקעה של קר 1ההו1
סיכו) 1או חברת ההשקעות( ג %בשלב השני של הבדיקה ,בו נבחנה השאלה מה מגדיל את הסיכוי של
החברה להצליח .ע %זאת ,בדיקה זו מוגבלת מכיוו 1שכאמור מספר התצפיות עליה 1קיי %מידע על ער.
החברה אינו גדול .כ ,.הוספת משתנה "ער .החברה" לרגרסיה בה המשתנה המוסבר הנו הצלחת
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החברה בדיעבד ) ,(exitבמקו %משתנה ) VCבגלל המתא %הגבוה ביניה ,(%מעלה כי הוא אינו משפיע
באופ 1מובהק על הצלחת החברות )כפי שנית 1לראות בלוח  ,6טור  ,5במקד %של  .(prevalueזאת בהינת1
שנת ההקמה של החברה – המהווה אומד 1לגודל החברה .ג %השימוש במשתנה החלופי :ער .החברה
ביחס למספר העובדי ,%אינו משפיע באופ 1מובהק על סיכויי ההצלחה של החברה )טור  .(6כלומר
העובדה שנית 1לחברה ער .גבוה בשלבי %מוקדמי %של פעילותה )ער .על8פיו בוצעו ההשקעות של
קרנות הו 1סיכו 1ויתר המשקיעי ,(%אינה מלמדת על סיכוי ההצלחה של החברה בהמש .הדר ..מכ.
נית 1להסיק כי ככל הנראה ההצלחה של חברות בגיבוי קרנות הו 1סיכו 1אינה נובעת מיכולת 1של
הקרנות לזהות את החברות "המוצלחות" ,אלא מהתמיכה שנותנות קרנות ההו 1סיכו 1לחברות אות1
החליטו לממ ,1כפי שמוצג ג %בהמש..

 .5השפעת מאפייני הו( סיכו( על הצלחת החברות
קיימי %מספר מאפייני %עיקריי %של מבנה הפעולה והמימו 1של קרנות הו 1סיכו 1אשר התהוו על8מנת
לפתור את האסימטריה באינפורמציה ובעיית הסוכ 1שעלולה לנבוע ממנה .להל 1נבח 1מה ה %מאפייני
המימו 1של הו 1סיכו ,1ולאחר מכ 1מוצג הקשר הקיי %בי 1מאפייני %אלה של שיטת פעולת הקרנות לבי1
הצלחת החברות בתמיכת.1

א .מעקב אינטנסיבי
לנוכח אסימטריה גבוהה במידע ,הקיימת בי 1מייסדי חברה לבי 1המשקיעי %בה ,עלולות להיווצר בעיות
סוכ (agency) 1קלאסיות .כ .לדוגמא ,ייתכ 1כי מייסדי החברה ינסו להמשי .ולקיימה ג %כאשר נראה כי
הסיכויי %להצלחה אפסו .ייתכ 1ג %שמייסדי החברה יטו להוציא כספי %על דברי %שמגדילי %את
התועלת האישית שלה %אול %לא עולי %בקנה אחד ע %המטרות של המשקיעי) %השקעה ביצירת
מוניטי 1עצמי במקו %השקעה בפרוייקט( .אי לכ ,.משקיעי %שירצו לממ 1חלק מפעילות חברות אלה
יטו לבצע מעקב אינטנסיבי אחר פעילות ,1כדי להקטי 1את חוסר הסימטריה במידע )לעומת זאת ,יהיו
משקיעי %רבי %אשר לנוכח חוסר הסימטריה במידע יעדיפו שלא להשקיע בכלל בחברות מסוג זה.
קיומ %של יתרונות לגודל באיסו< מידע ,ובעיית "הנוסע החופשי" מגדילי %את העדיפות של המשקיעי%
למנות גו< אחד ) (delegated monitor, Diamond, 1984שיתמחה במעקב אחר חברות ואיסו< מידע מה.1
חשיבה זו מהווה נדב .מרכזי במוטיבציה שניתנה בספרות לקיומ %של בנקי ,%ולאחר מכ 1היא הורחבה
לקרנות הו 1סיכו .1בשונה מבנקי ,%הקרנות משקיעות בחברות קטנות יחסית ,העוסקות בתחומי%
חדשי %המאופייני %באי8ודאות גבוהה ,ובעלות הרבה נכסי %בלתי מוחשיי – %חברות הזנק – בה 1חוסר
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הסימטריה במידע עלול להיות חמור ,ולכ 1נדרש מעקב אינטנסיבי מזה המבוצע במקרה של חברות
אחרות )העוסקות בתחומי %שאינ %חדשניי %וכו'( .מעקב וקשר שוט<  8הדורשי %ג %התמחות
טכנולוגית בתחומי עיסוק החברות ,כמעט ואינו יכול להתבצע בבנק המממ 1פעילות של הרבה מאוד
פרוייקטי %בו זמנית.

המדד המרכזי בו נעשה שימוש כאומד 1להיק< המעקב שמבוצע אחר חברת הזנק הנו מספר שלבי
המימו 1החוזרי %שביצעה הקר 1שתומכת בחברה " 8מימו 1בשלבי."%
מימו( בשלבי : +קרנות הו 1סיכו 1נוטות להשקיע בחברות במספר שלבי .%המימו 1בשלבי %מהווה
על8פי הספרות מנגנו 1יעיל ובטוח לעקוב ולפקח על פעילות החברה ,ומאפשר לקר 1להחליט מחדש בכל
שלב הא %היא רואה כדאיות כלכלית והצדקה להמשי .ולהשקיע את כספיה בחברה .ככל שגדל מספר
סיבובי המימו 1פירושו שהחברה עברה יותר מעקב על8ידי קר 1ההו 1סיכו .1כמוב 1שבמעקב כזה של קר1
ההו 1סיכו 1קיימות עלויות )ה 1של הערכת הפרוייקט ,וה 1של כתיבת חוזה חדש לסיבוב מימו 1נוס<(.
לכ 1הקר 1צריכה לשקול את ה  trade-offהקיי %בי 1הגדלת עלויותיה על מעקב לבי 1צמצו %בעלויות סוכ1
הקיימות בחברות בה 1היא משקיעה .הנתו 1המשק< את המימו 1בשלבי %בו השתמשנו הנו מספר
ההשקעות החוזרות שנעשו על8ידי הקר 1בחברות הקיימות בתיקה ).22(FOLLOW

כמדד נוס< ,א %כי ייתכ 1ומוגבל ,למידת המעקב שעושה הקר ,1אנו משתמשי %במספר הקרנות
המעורבות במימו( החברה ) :(NOKRANOTהמעקב של קר 1ההו 1סיכו 1אחר החברה נעשה לא רק בכל
סיבוב מימו 1חדש ,אלא ג %באופ 1שוט< ויו8%יומי ,וכולל ג %הדרכה על8ידי אנשי מקצוע בתחומי%
טכנולוגיי ,%אנשי כספי %וכו' .בנוס< ,במקרי %רבי %לקר 1הו 1סיכו 1יש דירקטור בחברה בה היא
משקיעה) .בארה"ב נמצא כי מתו .דירקטוריו 1של  6אנשי %בממוצע  2ה %של קר\1קרנות ההו 1סיכו.1
כא 1לא היו ברשותי הנתוני %על כ .(.לכ 1נית 1לצפות כי ככל שישנ 1יותר קרנות הו 1סיכו 1שתומכות
בחברה היא נתונה ליותר מעקב ובקרה .ייתכ 1כמוב 1שממספר מסוי %של קרנות הקשר הזה אינו
ליניארי )וא< הופ .לשלילי( – מכיוו 1שעלולה להיווצר בעיית "הנוסע החופשי" )כל קר 1תצפה שהקרנות
האחרות יבצעו את המעקב והיא תוכל ליהנות מכ .(.ע %זאת ,בפועל מהנתוני %הישראליי %עולה כי
מספר הקרנות התומכות בחברה אחת אינו גדול מאוד ונע בי 1 1ל ,98כאשר בממוצע תומכות בחברה 1.8
קרנות הו 1סיכו.1

 22כל קר 1מדווחת בכל שנה על מספר ההשקעות החדשות שביצעה ,ולעומת זאת על מספר ההשקעות בחברות שהיו כבר
בתיקה )השקעות חוזרות(.
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ב .מוניטי( הקרנות )כ"סיגנל" על איכות החברות שבתמיכת((
מימוש מוצלח של ההשקעה חשוב לקר 1הו 1סיכו 1על8מנת להשיג תשואה גבוהה עבור המשקיעי.%
במקביל ,למימוש מוצלח יש חשיבות נוספת מנקודת מבטה של הקר 1והוא יצירת מוניטי 1שמאפשר לה
לגייס מקורות חדשי %להמש .פעילותה .קרנות הו 1סיכו 1בונות לעצמ 1מוניטי 1של בעלות ידע ומנגנוני
פיקוח על חברות ויכולת להפו .אות 1ל"מצליחות" ,וככאלה שמביאות לשוק חברות במחירי%
המשקפי %את ערכ .(Megginson and Weiss, 1991) 1עדות לחשיבות המוניטי 1נמצאה בנתוני%
אמריקאיי ,1996 ,Gompers .%הראה שהצלחות קודמות של קרנות הו 1סיכו 1משפיעות מהותית על
יכולת 1לגייס הו 1חדש )בפרט ,אצל קרנות צעירות( .כ 1נמצא באותו מחקר כי חברות הזנק המגובות
בהו 1סיכו 1של קרנות צעירות מגיעות בגיל צעיר יותר לשלב ההנפקה הראשונית ) ,(IPOומאופיינות
בתמחור חסר ) (underpricingגדול יותר בעת ההנפקה  8ממצאי %המלמדי %כי קרנות אלה מוכנות לשל%
על מנת ליצור לעצמ 1מוניטי.1
משתנה מרכזי בו נעשה שימוש כמדד למוניטי 1של קר 1ההו 1סיכו 1הנו מספר ההצלחות הקודמות של
הקר( ) 8 (SUMSUCCSמספר החברות בתמיכת אותה קר 1הו 1סיכו 1שהגיעו לשלב המימוש )לחילופי1
נעשה שימוש באחוז החברות שהגיעו לשלב המימוש מס .החברות בתיק כל קר ,1אשר בממוצע במדג%
הנו כאמור .(21.5%
משתנה חלופי עבור מוניטי 1הקר 1הנו גודלה – כפי שנמדד לפי היק< ההו 1המנוהל על8ידה ).(SIZEFUND

ג .בעלות של קרנות ההו( סיכו(
זהות המשקיעי %בקר 1ההו 1סיכו) 1השותפי %המוגבלי (%יכולה להשפיע על הצלחת החברה בה הקר1
תומכת – א %לבעלי %שוני %פונקציות מטרה והעדפות סיכו 1שונות .23בהקשר זה אנו בוחני %באמידה
הסטטיסטית שלושה מאפייני %של בעלות :קרנות יוזמה ) – (YOZMAאשר הוקמו בתמיכת הקר1
הממשלתית ,ומהוות כאמור כרבע מקרנות ההו 1סיכו 1בישראל; בעלות ציבורית ) – (PUBLICקרנות
אשר מניותיה 1נסחרות בבורסה לניירות ער ;.ומעורבות של בנקי – %ישראליי %וזרי ,%כחלק
מהמשקיעי %בקר.1

השוואת זהות המשקיעי %בקרנות הו 1סיכו 1בגרמניה ,ישראל ,יפ 1ובריטניה )Mayer, Schollrs and Yafeh,

 (2001מראה כי קיימי %הבדלי %גדולי %בי 1המדינות )בנקי %דומיננטיי %בגרמניה ,חברות – בישראל,
 23עדות לכ .שזהות בעלות הנה בעלת חשיבות נמצאה במחקר של בר ,1998 ,בו נראה כי בעלי מניות שוני %של חברות
תעשייה ציבוריות בישראל היו בעלי השפעה שונה על הרווחיות והסיכו 1של אות 1החברות.
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חברות ביטוח – ביפ 1וקרנות פנסיה – בבריטניה( .הבדלי %אלה נמצאו משפיעי %באותו מדג %על
אסטרטגיות ההשקעה של הקרנות – כלומר על מידת התמחות 1בשלבי %מסוימי %של חיי חברות
)מוקדמי %לעומת מאוחרי ,(%ועל תחומי ההשקעה.

ד .התמחות
התמחות גבוהה של קרנות יכולה להגדיל את יכולת 1לסייע לחברות שבתמיכת .1כפי שתואר לעיל ,רוב
החברות בה 1משקיעות קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות ה 1בתחומי טכנולוגיית עלית .ע %זאת ,קיימות
קרנות המממנות מספר מצומצ %של תחומי טכנולוגיה ואחרות שמפזרות את השקעותיה .1עבור כל קר1
הו 1סיכו 1חישבנו משתנה מיקוד ) (FOCUSאשר בוח 1הא %הקר 1משקיעה בארבעה תחומי %ופחות ,או
ביותר מארבעה תחומי.%

הוספנו לאמידה ג %משתנה של התמחות בתחומי +רפואיי ,(MEDICAL) +אשר קיבל ער 1 .עבור קרנות
הו 1סיכו 1אשר ציינו שה 1מתמחות )ג %או רק( בתחומי %אלה.

על מנת לבחו 1הא %מאפייני המימו 1שתוארו בסעיפי %לעיל הנ %בעלי השפעה על הצלחת החברות,
אמדנו מספר רגרסיות  ,PROBITבה 1המשתנה המוסבר מקבל ער 1 .עבור חברות אשר הגיעו לשלב
המימוש ,ואפס אחרת .24המדג %בו נעשה שימוש בהקשר זה הנו רק של חברות בתמיכת הו 1סיכו1

–

שה 1כל החברות שעברו כבר סלקציה ראשונית כפי שתואר .כל חברה מופיעה באמידה פע %אחת בלבד,
ג %א %יותר מקר 1הו 1סיכו 1אחת השקיעה בה .המשתני %המסבירי %ברגרסיות כוללי %משתני%
ספציפיי %לחברת ההזנק – שנת ההקמה של החברה ,הענ< אליו היא שייכת – כאשר תת הענפי %סווגו
למספר ענפי %ראשיי) %ראה נספח( ,ומספר העובדי %בחברה – המעיד על היק< פעילותה; וכ 1משתני%
המייצגי %את מאפייני המימו 1של הקרנות שהשקיעו בחברה – כפי שהוצגו לעיל בחלוקה לארבע תת
קבוצות :משתני %המעידי %על היק< המעקב שעושות הקרנות אחר החברה ,המוניטי 1של קרנות ההו1
סיכו 1שהשקיעו בחברה ,ההתמחות של הקרנות המשקיעות בחברה ,והבעלות של הקרנות המשקיעות
בחברה .בכל מקרה בו מספר קרנות הו 1סיכו 1תמכו באותה חברה ,חושב ממוצע פשוט )על פני הקרנות(
למשתני %של מאפייני המימו.1

 24ראוי לציי 1כי א %אכ 1הספציפיקציה הנבחנת להל 1היא "הנכונה" ,אזי בזו שנבחנה בלוח  – 5במטרה לראות את השפעת
תמיכת קרנות הו 1סיכו 1בחברות על הצלחת – 1ישנ %משתני %חסרי.%
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לנוכח קיומ %של מתאמי %גבוהי %בי 1המשתני %המסבירי – %כגו 1מתא %חיובי גבוה בי 1מספר
ההצלחות של הקר 1לבי :1גודלה )היק< ההו 1המנוהל( ,מספר ההשקעות החוזרות שביצעה ,ומספר
העובדי %בה – נאמדו מספר ספסיפיקציות חלופיות – אשר בכל אחת מה 1שולב לפחות משתנה אחד
מכל אחת מארבע הקבוצות הנ"ל של מאפייני המימו.1

מהתוצאות של האמידה )מוצגות בלוח  (7עולה כי המדדי %להיק< המעקב שעושות החברות משפיעי%
באופ 1חיובי ומובהק על סיכויי הצלחת חברות בתמיכת :1כ ,.גידול במספר ההשקעות החוזרות של
הקרנות בחברות אשר בתיק) 1המימו 1החוזר בשלבי – (%מגדיל את הסיכוי להצלחת החברות )מקד%
חיובי ומובהק של משתנה  ,FOLLOWטור  .(3כמו כ ,1עלייה במספר הקרנות התומכות בחברה )ועורכות
אחריה מעקב( מגדילה את ההסתברות כי החברה תגיע לשלב המימוש )מקד %המשתנה ,NOFUNDS
טורי 1 %ו 28בלוח( .זוהי עדות לכ .שלא קיימי %יתרונות למספר רב של קרנות הו 1סיכו 1המשקיעות
בחברה אחת .תמונה דומה עולה ג %מהסתכלות על ממוצע משתני %אלה עבור חברות שהגיעו לשלב
המימוש ) (exit=1ואלה שלא )טור  4בלוח  .(6ממצא נוס< המתקבל בבירור הנו כי חברות הנתמכות
על8ידי קרנות הו 1סיכו 1בעלות מוניטי 1גבוה ה 1בעלות סיכוי גדול יותר להצליח – כ ,.המקד %של מספר
ההצלחות הקודמות של הקר 1התומכת ) (SUMSUCCהנו חיובי ומובהק )טור  1ו .(28לעומת זאת,
משתנה גודל קר 1ההו 1סיכו (SIZEFUND) 1אינו משפיע באופ 1חיובי על הסיכוי של חברות להצליח ,א%
כי מהשוואת ממוצעי %פשוטה נראה כי חברות שהצליחו נתמכו בקרנות בעלות הו 1עצמי גדול יותר
)טור .(4

בדיקת ההשפעה של מבני בעלות שוני %על סיכוי ההצלחה של החברות אינה מניבה תוצאות מובהקות.
כלומר ,לא נראה כי תמיכה של קרנות "יוזמה" מובילה להצלחה גדולה יותר או פחות מתמיכה על8ידי
קרנות אחרות )כמוב 1בהינת 1הגודל ויתר המאפייני %של הקרנות והחברות בה 1השקיעו(; ג %מעורבות
של בנקי – %מקומיי %וזרי – %אינה משפיעה באופ 1מובהק על סיכוי החברות בתמיכת %להצליח; וכ.
ג %בעניי 1קרנות ציבוריות התומכות בחברות.

בדיקת ההשפעה של מבני בעלות שוני %על סיכוי ההצלחה של החברות אינה מניבה תוצאות מובהקות.
כלומר ,לא נראה כי תמיכה של קרנות "יוזמה" מובילה להצלחה גדולה יותר או פחות מתמיכה על8ידי
קרנות אחרות )כמוב 1בהינת 1הגודל ויתר המאפייני %של הקרנות והחברות בה 1השקיעו(; ג %מעורבות
של בנקי – %מקומיי %וזרי – %אינה משפיעה באופ 1מובהק על סיכוי החברות בתמיכת %להצליח; וכ.
ג %בעניי 1קרנות ציבוריות התומכות בחברות.
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לוח 7

אמידת השפעת מאפייני מימו( של הו( סיכו( על הסיכוי של החברות להצליח
EXIT
)(1

EXIT
)(3

EXIT
)(2

ערכי המשתני %המסבירי%
)(4
Exit=1
Exit=0

מאפייני חברת ההזנק
HAKMFIRM

80.07
)(*85.9
8

8

0.006
NOMEMPFIRM
)(*6.10
80.16
0.3
COMM
)(80.7
)(1.40
80.35
0.0
INTER
)(81.2
)(0.0002
80.3
0.08
SOFTW
)(81.30
)(0.40
80.44
80.38
LIFE
)(**81.70
)(**81.60
מאפייני המימו( של הקרנות שהשקיעו בחברת ההזנק
היק; המעקב
0.09
0.10
NOMFUNDS
)(**1.60
)(*1.93
8
8
FOLLOW
מוניטי(
SIZEFUND
SUMSUCC
בעלות
YOZMA
PUBLIC
BANKS
התמחות
FOCUS
MEDICAL

R-squared
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

8

8

0.05
)(*3.91

0.05
)(*3.3

0.03
)(0.02
0.14
)(0.74
80.02
)(80.15

0.04
)(0.2
0.3
)(1.4
0.02
)(0.14

80.07
)(*85.5
8
0.37
)(*1.66
80.06
)(80.2
0.1
)(0.47
80.48
)(*81.76

0.08
)(1.42
0.02
)(*2.80
80.0003
)(80.4
8

80.11
)(80.60
0.32
)(**1.63
8

8

8

80.16
)(80.9
0.155

80.35
)(*81.78
0.20

0.34
)(1.40
80.14
)(80.7
0.152

367
108

303
87

338
101

1996

*1992

42.6

*131.7

0.20

0.35

0.17

0.10

0.22

0.27

0.23

0.11

2.1

*2.3

17.8

*26.0

76.2

*99.5

4.8

*8.7

0.55

0.65

0.17

0.27

0.5

0.5

0.2

0.2

0.69

0.64

הסברי %ללוח  :6הלוח מציג ספסיפיקציות שונות של השפעת מאפייני מימו 1שוני %של קרנות הו 1סיכו 1על הצלחת חברות שבתיק הקרנות .האמידה האקונומטרית נעשתה
בשיטת  probitבה המשתנה התלוי מקבל ער .אחד )הצלחה( או אפס ,והמקדמי %של המשתני %המסבירי %מלמדי %על ההשפעה של כל משתנה על ההסתברות להיכלל בקבוצה
 .1הנתוני %בסוגריי %ה %ערכי  * .Zמציי 1מובהקות ברמה של  ** ,5%ברמה של  .10%כאשר מספר קרנות השקיעו בחברה אחת ,המשתנה המסביר חושב כממוצע פשוט בי1
קרנות אלה EXIT.מקבל ער 1 .א %החברה הגיעה לשלב מימוש בדר .כלשהי )הנפקה ,מכירה או מיזוג( ,ואפס אחרת;  HAKMFIRMשנת ההקמה של החברה;
 – NOMEMPFIRMמספר העובדי %בחברה;  COMMמשתנה דמה המקבל ער 1 .א %החברה שייכת לתחו %תקשורת;  – INTERשייכות החברה לתחו %אינטרנט;SOFTW
שייכות החברה לתחו %תוכנה;  8 LIFEשייכות החברה לענ< מדעי החי) %כולל ביו טכנולוגיה( 8 NOMFUNDS .מספר קרנות הו 1סיכו 1המשקיעות בחברה; 8 FOLLOW
מספר השקעות חוזרות של קר 1ההו 1סיכו 1בחברות שבתיקה;  8SIZEFUNDההו 1המנוהל על8ידי הקר ,1במיליוני דולרי 8 SUMSUCC ;%מספר החברות בתיק הקר 1אשר
הגיעו לשלב המימוש; –  YOZMAמשתנה דמה המקבל ער 1 .עבור קרנות שנוסדו בתמיכת קר 1ההו 1סיכו 1הממשלתית "יוזמה";  – PUBLICקרנות אשר מניותיה 1נסחרות
בבורסה;  – BANKSמשתנה דמה המקבל ער 1 .א %בי 1המשקיעי %בקר 1קיי %בנק ישראלי או זר;  – FOCUSמשתנה המקבל ער 0 .עבור קרנות המשקיעות בארבעה תת ענפי
פעילות או פחות ,ו 18במקרי %בו הקר 1משקיעה ביותר מארבעה תת ענפי – MEDICAL ;%משתנה המקבל ער 1 .א %הקר 1מתמחה )ג %או רק( בתחומי %רפואיי ,%ו 08אחרת.
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ממצאי %אחרי %שהתקבלו לגבי השפעת מאפייני החברות עצמ 1על סיכויי ההצלחה שלה 1ה :%הותק
משפיע כצפוי באופ 1חיובי על סיכויי ההצלחה ,וכ .ג %מספר העובדי – %שהנו מדד לגודלה של החברה
)ואולי א< לשלב במחזור החיי %בו היא נמצאת(; ממצאי השייכות הענפית מלמדי %כי חברות מענפי
החיי %והביו טכנולוגיה היו בעלות סיכויי הצלחה נמוכי %מהחברות האחרות – ככל הנראה בי 1היתר
לנוכח זמ 1הבשלה ארו .יותר של חברות אלה.

 .6סיכו+
המחקר מתאר את מאפייני שוק קרנות ההו 1סיכו 1בישראל ומציג את הייחוד של הו 1סיכו ,1תו.
שימוש במאגר נתוני %ייחודי הכולל מידע על כל תיקי ההשקעות של כל קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות
בשני 1997 %עד  .2000תיאור מצב הענ< בתחילת שנת  2000מלמד כי חלק גדול מדרכי הפעולה של
הקרנות וההסכמי %החוזיי %בענ< זהה כמעט לחלוטי 1לאלה הקיימי %בתעשיית ההו 1סיכו 1בארה"ב.
ככל הנראה הסיבה לכ .הנה מקורו "האמריקאי" של חלק גדול מההו 1המושקע בקרנות ההו 1סיכו1
הישראליות ,והעובדה שהרוב המוחלט של מימושי ההשקעות על8ידי הקרנות נעשה בבורסות בארה"ב,
או על8ידי מכירה למשקיעי %זרי %מש.%

ממאגר הנתוני %עולה כי הקרנות הישראליות נוטות להשקיע בשלבי %מוקדמי %של חיי החברות

–

שה %השלבי %בה %קיימת אסימטרייה גבוהה במיוחד במידע ,והחברות מתקשות לגייס מקורות
חלופיי %ממתווכי %פיננסיי %קלאסיי .%ע %זאת ,מעניי 1לראות כי הבנקי – %אשר יתרונ %היחסי במת1
הלוואות לחברות אלה )הזנק( הנו נמו .כאמור ,שותפי %במימו 1של חלק לא מבוטל מהחברות דר.
שותפות %בקרנות עצמ – 1כשותפי %מוגבלי .%עוד עובדה הבולטת מניתוח הנתוני %היא שיעור ההצלחה
)המימוש( הנמו .יחסית של חברות בתיקי הקרנות הישראליות –  21.5%בהשוואה לשיעור הנהוג
בקרנות הו 1סיכו 1הפועלות בארה"ב ) .(61.6%ע %זאת ,נראה כי אחוז הצלחה זה של הקרנות
הישראליות מושפע מהיות" 1צעירות" יחסית ,ואכ 1אחוז החברות בתיק הקרנות הישראליות ,שהגיעו
לפשיטת רגל או להקפאת פעילות )עד תחילת  ,2001ולפני ההשפעה הגדולה של המשבר בשוקי ההו1
בארה"ב( ,נמו .א< הוא מזה הקיי %בקרנות הו 1סיכו 1בארה"ב.
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המחקר מאיר עוד על הייחוד של הו 1סיכו .1כ .נמצא כי:
 .1הקרנות עושות סינו( של חברות ומשקיעות יותר )יחסית לחברות השקעה( בחברות מתחומי החיי%
והביו טכנולוגיה ,ופחות בחברות בתחומי האינטרנט .כ 1נמצא כי בתהלי .הסינו 1של החברות,
קרנות ההו 1סיכו 1משקיעות בכאלה בעלות הער .הגבוה יותר )כפי שנקבע לחברה טרו %ההשקעה
של הקרנות או חברות ההשקעה( .ע %זאת ,נראה כי ער .החברה בעת השקעת ההו 1אינו מהווה
מדד טוב להצלחה של החברה בדיעבד ,ולכ 1נית 1להסיק מכ .כי הסינו 1של הקרנות הוא לא זה
המשפיע על הצלחת החברות.
 .2תמיכה של קרנות הו( סיכו( בחברה מגדילה את הסיכוי שלה להגיע לשלב המימוש :מתו.
השוואת ההצלחות של חברות שקיבלו גיבוי של הו 1סיכו ,1לחברות שקיבלו גיבוי של חברות
השקעה ,עולה כי תמיכת ההו 1סיכו 1הגדילה את סיכויי הצלחת החברות.
 .3הייחוד של ההו( סיכו( הנו במעקב ובמוניטי( של הקרנות :כ .נמצא כי הקרנות מבצעות מעקב
אחר החברות אשר בתמיכת – 1ה 1באופ 1שוט< וה 1באמצעות שיטת "המימו 1בשלבי – "%וככל
שהאינטנסיביות של המעקב גדלה כ .עולה הסיכוי של החברה בתמיכת אותה קר 1להצליח .כ 1ג%
המוניטי 1של הקרנות – אשר חשוב לה 1לצור .גיוס מקורות להמש .פעילות ,הנו בעל השפעה
חיובית על הצלחת החברות .זאת אולי עדות לכ .לימו 1על8ידי קרנות הו 1סיכו 1יוצר "סיגנל" לשוק
על איכות החברות ,ובכ .מגדיל את סיכויי הצלחת.1
 .4מבנה הבעלות של הקרנות אינו משפיע )לחיוב או לשלילה( על הצלחת( .נמצא כי חברות בתמיכת
קרנות יוזמה לא הצליחו יותר )או פחות( מחברות בתמיכת קרנות אחרות .כ .ג %תמיכת קרנות
בה 1משקיעי %בנקי ,%או קרנות ציבוריות לא הגדילה את סיכויי הצלחת החברות.

כל התוצאות הללו התקבלו על סמ .בחינת תקופת גאות בשוקי ההו 1והכספי %בעול ,%אשר אולי היה
בה מרכיב בועתי .ע %זאת ,בשלב הזה קשה להערי .את השפעת השינוי שחל בשוק על מנגנוני פעילות
אלה של קרנות ההו 1סיכו ,1וכ 1לבחו 1הא %היה "עוד<" השקעות בחברות מו"פ בתקופה זו בהשוואה
לרצוי למשק .ע %זאת ,הממצאי %הללו מלמדי %כי למרות המעורבות הממשלתית הגבוהה בתחילת
היווצרותו של שוק ההו 1סיכו 1בישראל ,נוצר כא 1שוק פרטי גדול ,אשר מנגנוני הפעולה בו זהי %לאלה
העולי %מהספרות התיאורטית ומהעדויות על שווקי %בה %השוק החל כיוזמה פרטית )כגו 1ארה"ב(.
זוהי לכ 1עדות לכ .שמעורבות הממשלה הייתה מוצלחת  8מעורבות שהגדילה את המימו 1של
פרוייקטי %בעלי יתרונות חיצוניי %חיוביי %למשק.
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 סיווג תחומי הפעילות של חברות:נספח
1 לה1 אשר נית, בעלות סיווג לתחומי פעילות1 וחברות ההשקעה הנ1 סיכו1החברות בתיק קרנות ההו
: בעבודה זו נעשתה חלוקה של החברות לשש תת ענפי פעילות.1 סיכו1ידי איגוד קרנות ההו8על
Communication
Data communication
Multimedia
Telecommunication
Wireless communication
TV broadcasting/production/cable
Internet
e-commerce
e-health
internet & internet
Software
Data mining
Data security
Digital printing
Information technology
Software
Networking
Life science
Biotechnology
Healthcare
Healthcare information
Medical devices
Pharmaceuticals
Other Technology
Agro-technology
Applied materials
Consumer products
Electronics
Industrial product
Semiconductors
Robotics and automated inspection
Other non-technology
Capital equipment
Holding company
Real estate
Services
Financial
Environmental
Constriction
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דיאגרמה 1

התפלגות ההצלחות והכישלונות של החברות
בתיק קרנות ההו( סיכו(
ישראל
עד אמצע 2000

21.5%

9.4%
ביצעו exit
פשטו רגל
נותרו פרטיות

69.1%

ארה"ב
עד סוף 1998
19.7%

18.7%

61.6%
ביצעו exit
פשטו רגל
נותרו פרטיות

הנתוני %על ישראל חושבו מתו .המאגר שנבנה בעבודה ומתייחסי %לכל קרנות ההו 1סיכו 1הישראליות ,בשני 1997 %עד
 .2000הנתוני %על ארה"ב נלקחו מ  ,Gompers and Lerner, 1999וכוללי %מדג %אקרעי של כ 8008חברות בגיבוי הו1
סיכו 1של קרנות אמריקאיות שנבח 1עד .1998
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