של תבנית בסיס
ללחץ כדי ללערוך סגנון כותרת ל

פועלים לצמיחת עסקים
כנס תבור
חטיבה קמעונאית
יוני 2012

1

עסקים קטנים הינם הבסיס לצמיחת המשק הישראלי כולו

ללא העסקים הקטנים והבינוניים לא תהיה
צמיחה בישראל

עסקים קטנים הם המנוע לצמיחה וליצירת מקומות
תעסוקה ,בהיותם חדשניים ,נמרצים ובעלי כושר
הסתגלות לנסיבות משתנות
כנסת ישראל
מרכז המחקר והמידע

"העסקים הקטנים והבינוניים ,מהווים חשיבות רבה
בהתפתחות הכלכלית של המדינה ...הם משמשים מנוע
צמיחה ויוצרים מקומות תעסוקה"
"חיוני ,לטפל בצעדים המתייחסים לצד הפיננסי -
סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
בעיקר אלה המיועדים להגדיל את מצאי האשראי
 2בנובמבר 2011
הבנקאי והחוץ-בנקאי לסקטור העסקי  -ובכלל זה,
לעסקים הקטנים והבינוניים"

סטנלי פישר
כנס איגוד החברות
הציבוריות בתל-אביב

2

כולו
הישראלי ל
ל
עסקים קטנים הינם הבסיס ללצמיחת המשק

במדינת ישראל כ  500אלף עסקים,
הרוב המוחלט מוגדרים כעסקים
על פי כן,
קטנים וזעירים .אף ל
כ 40% -בלבד מהאשראי בישראל
מגיע לעסקים הקטנים והבינוניים

ל
בישראל
אשראי קמעונאי )צרכני(

1.3

1.0

1.4
1.7

*ללא דיור בישראל וכרטיסי אשראי
*מיליארדי שקלים

)(0.1

)(1.5

0.1

1.3

)(0.2

1.7

לאורך השנים מלווה בנק הפועלים את לקוחותיו לצמיחה

בשנים האחרונות ,תחת ערכי החזון ,פעל הבנק רבות להעצמה
כלים
הלקוחות הפרטיים ,תוך פיתוח ל
של ל
וקידום החירות הפיננסית ל
וידע בתחום הפיננסי

נערכו מאות
סדנאות
ב
לניהול תקצ
לנ הול
תקציב

הושק כלי עזר
לניהול תקציב
המשפחתי ,אשר בו
משתמשים כ ¼ -מליון לקוחות

קוימו עשרות
סדנאות בנושא
ם
למתחילים
שוק ההון למתח ל
ולמתקדמים

הושק שירות חדש:
פגישת תכנון פיננסי
ללקוחות משקי
אישי לל
בית בסניפים

5

הפועלים
ל
שנת  - 2012שנת העסקים הקטנים בבנק

בשנת  2012אנו מפנים זרקור
ותוספת משאבים ייעודיים
לתמיכה ומיקוד בלקוחות העסקיים הקטנים
ק
ך
ממוקד לצרכים הייחודיים
המהלך לתת מענה
מטרת
של עסקים קטנים ולאפשר להם לצמוח ולהתרחב
ביתר קלות למול האתגרים הרבים הניצבים
בפניהם

6

החזון

בנק הפועלים רואה כחלק ממחויבותו
כגוף מוביל במשק ,לתמוך ולקדם
עסקים קטנים ,כבסיס לצמיחת
כולו
הישראלי ל
ל
המשק

7

קיים יתרון תחרותי כמותי בפריסת המחלקות העסקיות
של הבנק

עסקיות בארבע ק
ומחלקות ק
ק
הקבוצות
מספר סניפים
הבנקאיות הגדולות
274
225
187
123

115

148
149

77
27

מזרחי

189

176

91
72

222

דיסקונט**
ק
סה"כ סניפים

192

30

לאומי*

הפועלים

מחלקות עסקיות

* החלק התחתון מתייחס לבנק ערבי ישראלי
** החלק התחתון מתייחס לבנק מרכנתיל דיסקונט

8

הקמת קרן ייחודית ללעסקים קטנים

חה"
לצמיחה
פועלים לצמ
"פועל ם
קרן הלוואות לעסקים קטנים

קטנים
ם
בעסקים קטנ
כה בעסק ם
לתמיכה
ון  ₪לתמ
מיליון
 100מ ל
ללקוחות הבנק
הרגילל
העסקים הרג
מעבר למהלך העסק ם
9

ידי
ם להתבסס ולצמוח על ד
קטנים
לעסקים קטנ
הקרן תאפשר לעסק ם
מתן אשראי ייחודי בתנאיו
מי הלקוחות?

לקוחות המתקשים לקבל אשראי בשגרה תוך מיקוד בענפי
המסחר ,המלאכה והתעשייה

ממה הם ייהנו?
• הלוואה עד  400א' ₪
• ריבית מועדפת  :פריים 2 %+
• גרייס עד  12חודשים
• ללא בטחונות מעבר לערבות הבעלים
•  70%הנחה על עריכת מסמכי אשראי
• ליווי עסקי  -כלכלי  -ללא עלות
10

הקרן תאפשר לעסקים קטנים המתקשים לקבל אשראי
בשגרה להתבסס ולצמוח על ידי מתן אשראי יחודי בתנאיו

עסקי-כלכלי
ליווי ק
על מנת לסייע לעסקים שבקרן בליווי מקיף,
מעבר לאשראי ,יקבלו הלקוחות ייעוץ עסקי-
כלכלי ,ללא עלות ,ע"י יועצים מומחים מחברות
מתמחות

העשרה בנקאית
לקוחות הקרן ייהנו ממפגשי העשרה
עם בנקאים מומחים במגוון נושאים הרלוונטיים
כגון::
לעסק קטן כגון
סחר-חוץ ,מטבע-חוץ ,ניהול תזרים,
מאקרו כלכלה ועוד.
11

זכיה במכרז על הקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים
ובינוניים

לאחרונה זכה הבנק במכרז להפעלת הקרן
המדינה,
ם בערבות המד נה
ובינוניים
ם וב נונ
קטנים
לעסקים קטנ
לעסק ם
ויעמיד הלוואות בסך  700מ'  ₪לעסקים אלו.
בנק הפועלים רואה כחלק ממחויבותו כגוף מוביל במשק לתמוך ולקדם עסקים קטנים
הישראלי ככולו .
המשק ש
לצמיחת שק
ת
כבסיס
ובינוניים ,כ ס ס

קטנים
לעסקים ק
בערבות המדינה ע ק
הקרן ע
על ק ן
זכיה במכרז ע
ובינוניים
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מתן פתרונות מקצועיים ומעטפת ליווי מלאה בכל התחומים
הפיננסיים ,בהתאם לצרכי העסק

 +פתרונות לעולם ההשקעות
עוץ לכל צורך
ווייעוץ
יועצי השקעות מקצועיים ומנוסים בליווי ותפירת תיק השקעות המבוסס על מחקר
פיננסי וכלכלי מהמובילים בארץ ,תוך התאמה יחודית לצרכי הלקוח העסקי

 +מרכז סחר חוץ
המקצועי בארץ ותומך בסניפים
קשריו הענפים של בנק הפועלים ברחבי העולם ופעילותו הגלובלית מקלים על לקוחותיו ביצירת
התקשרויות ומאפשרים מרחב פעולה רחב ,גמיש ומהיר תוך מתן מעטפת מקצועית מלאה.

מתן פתרונות מקצועיים ומעטפת ליווי מלאה בכל התחומים
הפיננסיים ,בהתאם לצרכי העסק

 +הקמת דסק ייעודי
בחדר עסקאות לעסקים בינוניים
בנק הפועלים מסייע ללקוחותיו לנווט בבטחה בשוק ההון :להשתמש בכלים פיננסיים מתקדמים בכדי להגן על
העסק ולקוחותיו בצורה יעילה מפני סיכונים הנובעים מפעילות עסקית ,ולנצל הזדמנויות בשוק להשגת תשואות
גבוהות ורווחים מימוניים

 +פועלים שוקי הון
בנקאות השקעות
מגוון רחב של שירותים ומוצרים מקומיים וגלובליים :מיזוגים ורכישות ,גיוסי הון בארץ ובחו"ל וכו'.
 Privateוהשקעות ישירות.
Pi
Equity
פעילות ענפה בתחום הE i -
ל
לפועלים שוקי הון
ל ל

ם-
ישירים
ם שר
בערוצים
שירותית גם בערוצ
כה ומתן מעטפת ש רות ת
תמיכה
תמ
אפליקציית "פועלים לעסקים"

•פירוט חיובים
בכרטיסי אשראי
•מידע על פיקדונות
•הלוואות בחשבון
•מידע משוק ההון
ומתיק ני"ע כולל
סטטוס הוראות

•סטטוס עסקאות
• כולל סינון ע"פ
חודשים וע"פ
סטטוס

•ריכוז יתרות עו"ש
ש"ח ומט"ח לכל
חשבון בנפרד
•ועבור כל
חשבונות הלקוח
•חיווי על עסקאות
הממתינות לאישור
ויכולת לאשר
עסקאות

•צפייה בצילומי
שיקים

שירות
רות
ם-ש
ישירים
ם שר
בערוצים
שירותית גם בערוצ
כה ומתן מעטפת ש רות ת
תמיכה
תמ
"פועלים באינטרנט לעסקים"

•תמיכה
בהרכבי חתימה
ייחודיים

•הרשאות
משתמשים
ללצפייה במידע
או לביצוע
פעולות

•העברת
משכורות
לעובדים
ע

•העברות
כספיות
בסכומים
גבוהים
המותאמים
לעסקים

•ביצוע
תשלומים
למגווןן מוסדות
ועוד

•פעילות מקיפה
במט"ח
ובסח"ח

•תצוגת
עסקאות
לחתימה ואישור
עסקאות
ממתינות

תודה על ההקשבה
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