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עלייה של 45% בהיקף ההלוואות שחילקה
הקרן לעסקים קטנים בשנת 2010

1,294 בקשות בהיקף של 368 מיליון שקל אושרו ב-2010, לעומת היקף של
253 מיליון שקל ב-2009

מנתונים שפרסמה היום הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד התמ"ת קויתי עולה
כי בשנת 2010 אושרו 1,294 בקשות להלוואות בקרן לעסקים קטנים, זאת בהשוואה

לשנת 2009 בה אושרו 931 בקשות. סכום ההלוואות הכולל השנה עמד על 368 מיליון
שקל, לעומת סכום כולל של 253 מיליון שקל ב-2009. לדברי הסוכנות בשל הביקוש

הגבוהה להלוואת אישרה הסוכנות בסוף שנת 2010 תקציב מיוחד של 13 מיליון שקלים
לטובת הקרן, מתוכם 5 מיליון ייעודיים לעסקים במגזר בני המיעוטים.

מתוך כלל הבקשות שאושרו בשנת 2010, 16% (159 בקשות) היו של עסקים
מהמגזר הערבי, והסכום הכולל של ההלוואות לעסקים במגזר זה עמד על
כ-40 מיליון שקל. זאת לעומת שנת 2009, בה אושרו 79 בקשות בסך של

כ-21 מיליון שקל. מקרב פניות של עסקים בבעלות עולים חדשים אושרו 63
הלוואות בסך של כ- 16.5 מיליון שקל, ו-10.9% מהבקשות שאושרו, 127

בקשות, שייכות לעסקים בבעלותן של נשים. מרבית הבקשות שאושרו - 38%,
היו מעסקים בתחומי השירותים והמסחר.

מבחינה גיאוגרפית, 29% מהעסקים להם אושרה הלוואה הגיעו מאזור המרכז, 26%
מאזור הצפון, 17% מהדרום ו-15% מהשרון, כאשר ההתפלגות הגיאוגרפית של העסקים

תואמת את גודל האוכלוסייה באזורים אלו. יתר העסקים להם אושרה הלוואה הגיעו
מאזורי ירושלים, השפלה ויו"ש.

הלוואות בקרן ניתנות בארבעה מסלולים: מסלול הון חוזר המיועד לעסקים בצמיחה
שנקלעו למצוקה באשראי ובהון חוזר; מסלול השקעות שנועד לסייע בהרחבה ובפיתוח
של עסקים קיימים; מסלול השולב המציע סיוע בהון חוזר ובהשקעות בעסקים קיימים;

ומסלול רביעי הפונה לעסקים בהקמה שטרם החלו בפעילותם העסקית, ופותח במהלך
.2010

נתוני הסוכנות מראים כי מרבית העסקים (63%) פנו בשנה החולפת למסלול ההון החוזר,
כ-20% מהעסקים שקיבלו הלוואה עשו זאת דרך מסלול ההשקעות וכ-15% במסלול

משולב. בשני המסלולים האחרונים הייתה ב-2009 ירידה במספר הפניות, ככל הנראה
בשל המשבר הכלכלי שעיכב עסקים מלהיכנס להשקעות חדשות או מהרחבת פעילות

(12% בהשקעות ו-7% במשולב, לעומת 33% ו-16% ב-2008). מגמה זו חלפה בשנת
2010, ושיעור הפניות למסלולים אלו חזר לנורמה. לדברי הסוכנות לגבי המסלול הרביעי

עוד לא הצטברו די נתונים אודות היקף הפניות ומאפייניהן.

הגובה הממוצע להלוואה לכל עסק שבקשתו אושרה הוא כ- 312 אלף שקל. לדברי
הסוכנות עסקים שהסתייעו בקרן הצליחו להגדיל את העסק שלהם ובכך לתרום לתוספת

במספר מקומות העבודה בהיקף ממוצע של כ-2.3 מקומות עבודה לעסק, ובסך הכול
11,753 מקומות. בדיקות שנעשו בעסקים לאחר חצי שנה מקבלת ההלוואה העלו כי
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עסקים אלו הוסיפו מספר מקומות רב ממה שהעריכו בעת קבלת ההלוואה. בדיקות
המשך בתום שנה ממועד קבלת ההלוואה הראו כי מגמת הצמיחה המשיכה.

הקרן לעסקים קטנים החלה פעילותה באוקטובר 2003, ויכולים לפנות אליה עסקים
שמחזורם אינו עולה על 22 מיליון ש"ח. הקרן מעמידה הלוואות בגובה של עד 750 אלף

שקל למשך חמש שנים, עם ערבות מדינה של 70%. מאז ראשית פעילות הקרן ועד לסוף
שנת 2010 הגיעו 10,795 בקשות לקבלת אשראי, מתוכן אושרו הלוואות ל-5,110

עסקים (לחלקם יותר מפעם אחת) בסכום כולל של כ-1.6 מיליארד שקל. 
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