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דבר שר הכלכלה והתעשייה
העסקים הקטנים והבינוניים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי .כיום יש יותר מחצי מיליון עסקים
קטנים ובינוניים המהווים כ 99%-מהעסקים במדינה .הם אחראים ל 53%-מהתוצר העסקי ומעסיקים כ61%-
מכלל המועסקים מהמגזר העסקי .העסקים הקטנים הם התורמים העיקריים לתוספת משרות במשק .הם המנוע
האמיתי של המשק.
תפקיד הממשלה הוא לספק לעסקים הקטנים והחדשים סביבה עסקית פשוטה וברורה שבה יוכלו היזמים לפעול,
לא להתיש אותם בדרך בביורוקרטיה מיותרת ולא להקשות עליהם בחקיקה לא יעילה.
בשנה החולפת ביצענו פעולות רבות למען העסקים הקטנים והבינוניים ,בהן חוק פנסיה חובה לעצמאים ,קידום
התחרות בתחום הבנקאות במיוחד בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים ,הקלה על תזרים המזומנים על ידי אישור
חוק שוטף פלוס  ,30כניסת סולקים חדשים להוזלה של עמלות הסליקה וקידום הרפורמה במכון התקנים שתקל
על העסקים הקטנים והבינוניים .כמו כן משרד הכלכלה והתעשייה סייע להקמה של קרנות הון צמיחה לעסקים
בינוניים והפעיל מגוון של כלי סיוע נוספים .פעולות אלו סייעו לעסקים לצמוח ולכלכלה הישראלית לגדול.
בשנה הקרובה נמשיך לפעול ליישום תכנית של רגולציה מקלה על עסקים קטנים ובינוניים .נפעל להקלה מול
רשויות המס ,נרחיב את תשלום המע"מ על בסיס מזומן ל 5-מיליון שקלים ,נדאג לתקן את הוראות יצואן עקיף
שיקלו על היצואנים הקטנים ונפעל להפחית את האגרות המיותרות שהעסקים הקטנים והבינוניים משלמים ,להקל
בתהליכים של פתיחת עסקים חדשים ולהגביר את מערך ההדרכה וההכוונה של מעוף.
פעולות אלה הן בין הגורמים לממצא החשוב שמוצג בדו"ח זה  -שיא במספר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל
  515,000אלף .משרד הכלכלה והתעשייה יהיה הבית לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,ובכוונתי לפעול כדילסייע לעסקים הקטנים והבינוניים להוביל את הצמיחה של המשק הישראלי.
ח"כ אלי כהן
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דבר מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום הצמיחה הכלכלית ולהגדלה של שיעור התעסוקה במשק על ידי ביצוע
פעולות לצמצום הריכוזיות ,להגדלת התחרותיות ולהקטנת הפערים החברתיים בישראל.
יצירת כלכלה חזקה ,יצרנית ומשגשגת הפועלת בהגינות מסחרית ועסקית היא אינטרס חשוב לצרכנים ,לעובדים
ולבעלי העסקים כאחד .עסקים קטנים ובינוניים חזקים הם תנאי למשק יציב וצומח ,ולכן משרד הכלכלה והתעשייה
מציב את התמיכה בעסקים אלו כאחת משש מטרותיו המרכזיות לשנים הקרובות.
הדו"ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציג נתונים על ישראל בהשוואה בין-לאומית ביחס למדינות
מפותחות אחרות .ברור לכול כי על מנת להבטיח כלכלה חזקה מדינת ישראל חייבת להוביל גם במדיניותה כלפי
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים המהווים  99%מכלל העסקים במשק.
הדו"ח השנתי משקף את מצב העסקים הקטנים והבינוניים ואת האתגרים והמחסומים המרכזיים העומדים בפניהם.
הדו״ח מציג ,בין השאר ,את הפעולות המרכזיות שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים נוקטת על מנת לשפר ,לייעל,
לתקן את הטעון תיקון ולקדם את האינטרסים של מגזר העסקים הקטנים הבינוניים בפני גורמי הממשל והכנסת.
השנה נוסף לדו"ח פרק נפרד המציג את מחקרי ההערכה שביצעה הסוכנות על אודות שלוש מתכניות הסיוע
העיקריות שלה לעסקים .מחקרי הערכה אלו מאפשרים לסוכנות לשפר את השירות הניתן לעסקים ולייעל אותו
כדי להבטיח שהסיוע הניתן יהיה הטוב ביותר.
הדו"ח השנתי מאפשר לממשלה ככלל ולהנהלת משרד הכלכלה והתעשייה בפרט לעמוד מקרוב על השינויים
המשפיעים על העסקים הקטנים והבינוניים ולפקח על התהליכים השונים ועל כלי הסיוע הניתנים לקידום העסקים
הקטנים והבינוניים .נוסף לכך ,הדו"ח השנתי מסייע לזהות את הנושאים שבהם נדרש להגביר את המאמץ לטובת
העסקים הקטנים והבינוניים ולהעלות את עניינם על סדר היום הציבורי.
אני מברך את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על פרסום הדו"ח השנתי בפעם הרביעית ועל עבודתה לקידום
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.
שי רינסקי
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דבר מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מיום הקמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בסוף  2009ועד היום הסוכנות לא הפסיקה להגדיל את מגוון ואת
כמות השירותים שהיא נותנת לעסקים וליזמים .בד בבד הסוכנות פועלת לשיפור האווירה העסקית במדינה ולהקלה
בנטל הביורוקרטיה והרגולציה המוטל על העסקים .מטרת הסוכנות לסייע ולהקל על יזמים להקים עסקים ,לאפשר
לעסקים לפעול ביעילות ולהקטין ככל האפשר את הסיכון שעסקים בעלי פוטנציאל עסקי ייכשלו מסיבות שאינן
עסקיות או ניהוליות .בשנה החולפת מיקדנו את המאמצים בהקמת שתי קרנות שישקיעו בהון צמיחה ובהלוואות
לעסקים בינוניים ,בהקמת מערך סיוע למסחר מקוון דרך מעוף ובשיפור הסיוע של מעוף לעסקים לקבל אשראי.
נוסף לכך ,אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק מוסר תשלומים המסדיר את ימי האשראי של הגופים הציבוריים
לעסקים .השנה אנחנו מתכננים להפעיל מערך מחשוב חדש שייעל את העבודה של העסקים מול מעוף ,יאפשר
מערך של הדרכות מקוונות ויאפשר לעסקים ולספקים לקבל שירותים שונים באמצעים דיגיטליים .כמו כן אנחנו
נערכים להפעיל תכנית חדשה אשר תסייע לעסקים ,בעיקר בצפון ,להגדיל את הפריון שלהם .זאת ועוד ,אנחנו
פועלים בכל המישורים להתאים את הרגולציה לעסקים קטנים ובינוניים ,לייצג את קולם של העסקים הקטנים
בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה ולהשתתף בוועדות בין-משרדיות בעלות השפעה על עסקים קטנים כדי לייצג
בהן את הצרכים של מגזר זה ולעודד פעילויות להגדלת חלקם של העסקים הקטנים ברכש הציבורי.
דו"ח זה מוגש לכם ככלי מסייע לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות .אני מקווה שהמידע הרב ישמש אתכם בעבודתכם
ויתרום לצמיחתו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
רן קויתי
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תקציר מנהלים
פרסום זה מכיל שלושה שערים .השער הראשון כולל סקירה על המדיניות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
ועל הפעילויות שלה בשנת  .2016השער השני כולל נתונים על עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובהשוואות בין-
לאומיות :התרומה של העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה מההיבט של מספר העסקים ,תעסוקה ,תוצר ,מחזור
ויצוא ,דינמיות של עסקים ,פריון העבודה ,יזמות ,מחסומים ומיומנויות .השער השני מסתיים בפרק על מימון עסקים
קטנים ובינוניים .השער השלישי כולל מידע על מדד שבנתה הסוכנות להערכה של מידת הידידותיות של רשויות
מקומיות לעסקים ,הערכה של שלוש תכניות סיוע מרכזיות של הסוכנות וסיכום של מומחים בין-לאומיים על עקרונות
של ממשלה דיגיטלית שיכולים להקל על הפעילות של העסקים הקטנים והבינוניים.
ב 2016-ביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מגוון פעולות ,הן בסיוע ישיר לעסקים והן לשיפור הסביבה
העסקית שבה העסקים פועלים .הסוכנות הקימה ארבעה סניפי מעוף חדשים ומפעילה כיום  39סניפים הפזורים
ברחבי הארץ .סניפים אלה נתנו ב 2016-ייעוץ לכ 21,000-עסקים ,מהם כ 18,000-עסקים זעירים ויזמים1,420 ,
עסקים קטנים וכ 1,600-עסקים בינוניים .הסוכנות גם הקימה שלושה מרכזי עסקים חדשים ומפעילה שבעה מרכזי
עסקים בבאר שבע ,בראש פינה ,בירכא ,בנצרת ,בסח'נין ,בבאקה אל גרביה ובבני ברק.
הקרן להלוואות בערבות מדינה ,שהסוכנות מפעילה יחד עם החשב הכללי באוצר ,אישרה ב 5,974 2016-הלוואות
לעסקים קטנים ובינוניים בסכום כולל של  1,990מיליון ש"ח .כמו כן קרן  SAWAלמיקרו-מימון ,שהסוכנות מפעילה
יחד עם קרן קורת ,נתנה  1,200הלוואות חוץ-בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי .נוסף לכך ,הסוכנות הקימה
ב ,2016-בשיתוף אגף התקציבים באוצר ,שתי קרנות פרייבט אקוויטי אשר גייסו  900מיליון ש"ח לתמיכה בעסקים
בינוניים.
בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" מהמשרד לשוויון חברתי החלה הסוכנות להפעיל תכנית לפיתוח המסחר המקוון
בעסקים קטנים ובינוניים ,המסייעת לעסקים להקים חנויות באינטרנט 2,000 .עסקים הצטרפו עד כה לתכנית ,ומעל
 500חנויות נפתחו במסגרת זו .הסוכנות החלה להפעיל גם פרויקט להגברת הפריון והחדשנות בעסקים בינוניים
שאינם משתייכים לתעשיית העילית או השירותים הפיננסיים .בפרויקט זה השתתפו עד כה  650עסקים .הסוכנות
גם סייעה ב 2016-להקמה של כ 40-התארגנויות חקלאיות .לבסוף ,הסוכנות ארגנה כחלק מפרויקט בין-לאומי את
שבוע היזמות אשר התקיים בכל רחבי הארץ וכלל מאות הרצאות וסדנאות לעידוד יזמות צעירה.
לצורך שיפור הסביבה העסקית בישראל העבירה הסוכנות בתקופה שאליה הדו"ח מתייחס חוות דעת לכ 70-הצעות
חוק ,שעלו לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה ,והשתתפה בעשרות דיונים יזומים עם משרדי ממשלה ובוועדות
הכנסת .כמו כן בשיתוף ה OECD-הסוכנות תרגמה ופרסמה את דו"ח ה OECD-העוסק במדיניות בנוגע לעסקים
קטנים ובינוניים ויזמות בישראל ,הכינה דו"ח על מצב המימון לעסקים ,ביצעה שלושה מחקרי הערכה עצמיים על
תכניות הסיוע שלה וארגנה סדנה בין-לאומית בישראל בנושא ממשלה דיגיטלית .הסוכנות ביצעה מעל לעשרה
סקרי עסקים וסקרי שביעות רצון של לקוחות ,קידמה קמפיינים ציבוריים למען עסקים קטנים והפעילה צוות ייעודי
לשיפור השירות והטיפול השוטף בפניות ציבור.
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נתונים על עסקים קטנים ובינוניים בישראל
בסוף שנת  2015מספר העסקים הכולל בישראל ,במגזר העסקי בלבד (לרבות עסקים שאינם מעסיקים שכירים
ועסקים בשותפויות מע"מ קטנות) ,עומד על כ 520-אלף עסקים;  99.5%מהם עסקים קטנים ובינוניים עד גודל של
 100שכירים לעסק .עסקים אלו מעסיקים  1.75מיליון משרות ,ובכלל זה העסקה עצמית של עצמאים 61% ,מהמשרות
במגזר העסקי ,והם מייצרים כ 53%-מהתוצר במגזר העסקי.
בחלוקה על פי קבוצות גודל של כלל העסקים מספר העסקים הזעירים ,המעסיקים  4-1שכירים ,עומד על כ 164-אלף
עסקים ,והם מעסיקים כ 11%-מהמשרות במגזר העסקי ותורמים כ 11%-מהתוצר העסקי .בנוסף לעסקים הזעירים
יש גם כ 260-אלף עצמאים ללא שכירים ,המהווים  9%מכוח העבודה במגזר העסקי ותורמים  7.3%מהתוצר העסקי.
מספר העסקים הקטנים ,המעסיקים  19-5שכירים ,עומד על כ 54-אלף עסקים ,הם מעסיקים כ 17%-מהשכירים במגזר
העסקי ,וחלקם בתוצר העסקי עומד על כ .16%-מספר העסקים הבינוניים ,המעסיקים  99-20שכירים ,עומד על כ13-
אלף עסקים ,הם מעסיקים כ 17%-מהשכירים במגזר העסקי ,ותרומתם לתוצר עומדת על כ 19%-מהתוצר העסקי.
בין  2009ל 2013-צמח התוצר של העסקים הקטנים והבינוניים בשיעור שנתי ריאלי של כ .3.9%-זהו שיעור צמיחה
גבוה שהגדיל את שיעור ההשתתפות הכללי של העסקים הקטנים והבינוניים בתוצר העסקי בישראל ביחס לעסקים
הגדולים שלא צמחו בשנים אלה .אם ב 2010-התוצר העסקי של עסקים קטנים ובינוניים היה נמוך מהתוצר של
העסקים הגדולים ,הרי בשנים שלאחר מכן התהפכה המגמה; התוצר של העסקים הקטנים והבינוניים עבר את התוצר
של העסקים הגדולים ,וב 2013-עסקים קטנים ובינוניים יצרו  53%מהתוצר העסקי במשק .גם בהקשר של תעסוקה
עסקים קטנים חדשים תורמים את התרומה העיקרית במשק לתוספת משרות חדשות .עסקים קטנים חדשים תרמו
 80,235משרות חדשות נטו (עובדים שנקלטו פחות עובדים שעזבו) בין שנת  2014לשנת  ,2015ותוספת משרות זו
שלהם הייתה  78%מכלל תוספת המשרות החדשות נטו במשק.
שיעור העסקים הצעירים (שקיימים פחות מ 3.5-שנים) בישראל שהכנסותיהם מיצוא מהוות מעל מחצית מהכנסותיהם,
צמח מ 1.9%-ב 2015-ל 2.7%-ב ,2016-והוא ממקם את ישראל במקום הרביעי מבין המדינות המפותחות המשתתפות
בסקר  .GEMהנתון המקביל לגבי עסקים ותיקים (בני יותר מ 3.5-שנים) נמוך יותר ,והוא גדל מ 0.3%-ב 2015-ל0.5%-
ב ,2016-מקום  33בעולם מתוך .65

נתונים על דינמיות של עסקים בישראל
בדו"ח נבדקה הדינמיות העסקית בישראל בכמה דרכים :ילודה ותמותה של עסקים ומעסיקים וכן שיעורי שרידות
ושינויים בגודל העסקים .כ 10%-מאוכלוסיית העסקים בשנת  2013היו עסקים שנולדו בשנה זו לעומת כ 8%-של
העסקים שמתו בשנה זו .הילודה הגבוהה ביותר והשרידות הנמוכה ביותר היו נחלת העצמאים ואחריהם העסקים
הזעירים .סגירת עסקים מאפיינת יותר את המגזר היהודי הכללי וכן נשים בקרב עולי ברית המועצות לשעבר וגברים
חרדים .בהשוואה בין-לאומית ישראל בולטת בילודה של עסקים המעסיקים עובדים (כ 13%-מהמעסיקים) ,ולעומת
זאת התמותה של מעסיקים בישראל דומה לשיעורה במדינות אחרות (כ .)10.5%-הפער בין הילודה לתמותה מגדיל
את כמות המעסיקים בישראל ובהתאם לכך את תרומתם לתעסוקה במשק.
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עסקים קטנים יותר נוטים גם לחוות תנודתיות גבוהה יותר בשינוי במספר השכירים .בעוד כ 27%-מהעסקים שבהם
 19-10שכירים הצטמצמו ו 26%-התרחבו בשנת  2015ביותר מ ,10%-הרי שיעור זה היה כ 19%-ו , 21%-בהתאמה,
בקרב עסקים בגודל  99-50שכירים וכ 15%-ו ,19%-בהתאמה ,בקרב עסקים שבהם מעל  100שכירים .בהקשר
של מגזרים ענפיים ,התנודתיות הגבוהה ביותר הייתה בקרב העסקים בתחום הבינוי; כ 34%-מהם הצטמצמו וכ-
 25%התרחבו.
בישראל יש גם יותר עסקים בעלי צמיחה מהירה מהממוצע במדינות ה .OECD-פער זה גבוה במיוחד בענף הבנייה,
שבו היו בישראל  11.9%של עסקים מהירי צמיחה בשנת  2013לעומת ממוצע של  9.3%במדינות ה.OECD-

מאפיינים נוספים של עסקים קטנים ובינוניים
עסקים גדולים חוו ירידה משמעותית של כ 6%-בפריון העבודה בשנת  ,2013שהייתה שנה שנייה ברציפות שבה
חוו ירידה .לעומת זאת ,זו הייתה השנה השנייה שבה עסקים בינוניים ( 20עד  99משרות) חוו עלייה ברמת הפריון.
ואולם ממוצע של פריון העבודה שונה בין קבוצות גודל שונות של עסקים ,ושונות זו מאפיינת בעיקר עסקים בענפים
עתירי הון (תעשייה ,תחבורה ,תקשורת ובינוי) .בענפים אלו הפריון גבוה יותר ,ככל שהעסקים גדולים יותר .הבדלי
הפריון נעים בין  353אלף ש"ח פריון עבודה בעסקים גדולים מוטי הון לבין  120אלף ש"ח פריון עבודה בקרב עצמאים
ללא שכירים .לא ניתן לראות הבדלים כאלו בענפים מוטי כוח אדם (בעיקר מסחר ושירותים) ,שבהם פריון העבודה
בעסקים הגדולים 139 ,אלף ש"ח ,אף קטן מפריון העבודה של העצמאים 171 ,אלף ש"ח.
שיעור היזמות בישראל גבוה ביחס לעולם 10.7% .מהאוכלוסייה בגיל העבודה מעורבת ביזמות בעסקים צעירים
הקיימים עד שלוש וחצי שנים ,ועוד  4.7%מהאוכלוסייה מעורבת ביזמות בעסקים ותיקים .יש גם  5.2%של יזמים
המבצעים יזמות פנים-ארגונית.
מבחינת קשיים ומחסומים בפני הצלחה של עסקים ,תחרות או מציאת לקוחות הם המחסום הנפוץ ביותר בפני
פיתוח עסק שעליו דיווחו עסקים קטנים ובינוניים ( 37%מהתשובות) .מחסום זה הוא ליבת הפעילות העסקית ומרכז
התחרות בין העסקים ,ולכן הוא מהווה מחסום טבעי בסביבה עסקית בריאה .המחסום השני הנפוץ ביותר הוא
זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן ( 22%מהתשובות) ,ואחריו עומס ביורוקרטי ( ,)15%גישה למימון ( )14%ועלויות
ייצור או עבודה ( .)12%ארבעת הגורמים האחרונים מהווים מגבלות שפוגעות ביעילות העסקית ,וטיפול טוב יותר
של המדינה בהם יכול לשפר את ביצועי המגזר העסקי ולתרום לכלכלה בישראל.
הפחד מכישלון עסקי גבוה בקרב האוכלוסייה בישראל יחסית לעולם 55% .מהנשים ו 53%-מהגברים באוכלוסייה
טוענים שפחד כזה מונע מהם להקים עסק 55% .מהעסקים רכשו ידע חדש כלשהו בשנה החולפת .מתוכם 64%
רכשו ידע בצורה לא פורמלית דרך השתתפות בכנסים ,בימי עיון ,בסמינרים ,בסדנאות ודרך קבלת ייעוץ חיצוני36% .
רכשו הכשרה מקצועית פורמלית דרך רכישת קורס מחברה פרטית או השלמת הכשרה דרך מוסד לימודי או אקדמי.
בשנים האחרונות נרשם שיפור בדיווחי הרווחיות של עסקים קטנים ובינוניים בסקרים שביצעה הסוכנות .ב2014-
 36%מהעסקים דיווחו על ירידה ברווחיות ו 20%-דיווחו על עלייה ,פער של  16נקודות אחוז .פער זה הצטמצם
לארבע נקודות אחוז ב.2016-
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כמחצית מהעסקים הקטנים והבינוניים דיווחו על פיגור בקבלת תשלומים מלקוחות ב .2016-לקוחות מהמגזר
העסקי נוטים יותר לפגר בתשלומים מלקוחות מהמגזר הציבורי .ואולם כשיש איחור בתשלומים מהמגזר הציבורי,
הוא ארוך יותר בהשוואה למגזר הפרטי ( 71.8יום בממוצע לעומת .)57.2

מימון
המגזר הבנקאי מממן כמחצית מהאשראי העסקי בישראל ,אולם בעסקים קטנים ובינוניים האשראי הבנקאי מהווה
את רוב רובו של האשראי ,ואין כמעט אשראי חוץ-בנקאי שמגיע למגזר זה .בשש השנים האחרונות יש עלייה בהיקף
האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים במקביל לירידה באשראי לעסקים גדולים .כמו כן שנת  2015מסמנת
את הפעם הראשונה זה שמונה שנים שסך האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים גבוה מהאשראי הבנקאי
המופנה לעסקים גדולים .לעומת האשראי הבנקאי ,האשראי מחברות כרטיסי האשראי עומד על כ 3-מיליארד
ש"ח 1.3% ,בלבד מכלל האשראי לעסקים קטנים ובינוניים .היקף ההלוואות הפתוחות שהקרן להלוואות בערבות
מדינה מעמידה לעסקים קטנים ובינוניים עמד בסוף  2016על כ 4.5-מיליארד ש"ח ,כ 2%-מסך ההלוואות הבנקאיות
לעסקים קטנים ובינוניים במשק.
לפי נתוני  2015שיעור הריבית העסקית לעסקים קטנים ,5.21% ,היה כמעט כפול מהריבית העסקית לעסקים גדולים,
אולם הפערים בתנאי המימון בין עסקים קטנים ובינוניים לעסקים גדולים הצטמצמו באופן רציף החל משנת .2012
מבחינת ההתנהלות הפיננסית ,סקר שערכה הסוכנות העלה כי מרבית העסקים דיווחו על עלייה בהיקף האשראי
שלהם .ל 67%-מהעסקים יש כמות אשראי והלוואות המתאימה לצורכיהם .מבחינת שינויים בכמות האשראי יותר
עסקים דיווחו שהיקף האשראי שלהם ב 2016-עלה לעומת עסקים שדיווחו שהיקף האשראי ירד .עלייה זו נצפתה
בעיקר בתחום השירותים והמסחר .בתעשייה יותר עסקים דיווחו על ירידה באשראי מעסקים שדיווחו על עלייה
באשראי .באופן דומה ב 2016-יותר עסקים זעירים דיווחו על שיפור ביכולתם לגייס אשראי ,ולעומת זאת בקרב
עסקים בינוניים רבים יותר דיווחו על ירידה ביכולתם לגייס אשראי מעסקים שדיווחו על עלייה ביכולת לגייס אשראי.

רגולציה
רגולציה בשלטון המקומי :בשנת  2016יחידת הרגולציה בסוכנות סייעה לשפר ולהקטין עומס רגולטורי באמצעות
מתן חוות דעת ליותר מעשר הצעות חוק ,כגון חוק מוסר תשלומים או חוק דמי מחלה .כמו כן בשנת  2016בנתה
ופרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מדד ידידותיות לעסקים המדרג את  50הרשויות המקומיות שבהן יש
מספר רב ביותר של עסקים טעוני רישוי .המדד כולל שלושה מרכיבים )1( :שביעות רצון של העסקים מהתנהלות
הרשות (הנבחנת על ידי ביצוע סקר בקרב עסקים בכל רשות) )2( ,נגישות מקוונת למידע על אודות השירותים של
הרשות ואפשרויות לבצע פעולות באינטרנט ו )3(-מדד ארנונה עסקית המחשב כמה העסקים מסבסדים את תושבי
הרשות .הרשות המקומית שנמצאה הידידותית ביותר לעסקים היא קרית מוצקין ואחריה מודיעין-מכבים-רעות
ורמת השרון .במקום האחרון נמצאה בני ברק ולפניה לוד ובת-ים .במועצות האזוריות מובילה חבל מודיעין ,אחריה
חוף הכרמל ועמק יזרעאל ,ובסוף הרשימה נמצאת דרום השרון ,ולפניה באר טוביה וחוף השרון.
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הערכת תכניות
בשנת  2016ביצעה הסוכנות שלושה מחקרי הערכה מקיפים על שלוש תכניות חשובות שלה )1( :הקרן להלוואות
בערבות המדינה )2( ,תכנית יוזמים עסק ו )3(-פרויקט להתייעלות אנרגטית .במחקר ההערכה על הקרן להלוואות
בערבות מדינה נמצא כי  53%מההלוואות שהועמדו בערבות המדינה הן תוספתיות (לא היו ניתנות ללא הקרן) .כמו
כן נמצא כי ההשפעה של הלוואות אלה היא משמעותית במיוחד לעסקים בהקמה ופחות לעסקים ותיקים וגדולים
יותר .בבדיקה של הגידול במספר המועסקים בעסקים בעקבות ההלוואות התוספתיות בלבד ,מול כלל העלות של
הקרן למדינה ,נמצא שהעלות המאפשרת גידול במועסק אחד נוסף בעסק היא  8,200ש"ח לאחר פחות משנה מיום
העמדת ההלוואה ,ויש צפי שעלות זאת תרד בשנה שלאחר מכן ותגיע לכ 6,100-ש"ח.
מחקר ההערכה של תכנית יוזמים עסק מצא ש 44%-מהיזמים שהשתתפו בתכנית בשנים  2015-2014הקימו
עסקים לעומת  32%בקבוצת הביקורת .ההבדל בין שיעור המקימים עסקים בקבוצת הביקורת לבין שיעור המקימים
מקרב משתתפי התכנית עומד אפוא על  12נקודות אחוז בשנים האחרונות ( .)2015-2014שיעור הקמת עסקים
במגזר הערבי עמד בשנתיים האחרונות על  ,33%במגזר הדרוזי והצ'רקסי על  38%ושיעור הקמת עסקים במגזר
הבדואי עמד על  .33%נמצא שיזמים בטווח הגילאים  44-30הם שמקימים עסקים בשיעור הגבוה ביותר .בשנים
האחרונות כמעט שאין הבדל בין שיעור הקמת עסקים בקרב נשים ( )44.5%לעומת גברים ( .)43.9%שלוש שנים
לאחר הקמת העסק שרידות העסקים שהשתתפו בתכנית יוזמים עסק גבוה יותר בכ 10-נקודות אחוז משיעור
השרידות הממוצע באוכלוסייה .כמו כן משתתפי יוזמים עסק שקלו פחות (בכ 14-נקודות אחוז) סגירת העסק
שברשותם בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
הערכת תכנית התייעלות אנרגטית מצאה כי החזר ההשקעה ביחס לסך העלויות של הפרויקט (למדינה  +לעסקים)
מכסה את עצמו לאחר  5.5שנים .הערך הנוכחי הנקי ( )NPVהממוצע הוא כ 1.1-מיליון ש"ח ,ושיעור התשואה
הפנימית ( )IRRהוא .13%

ממשלה דיגיטלית
בדצמבר  2016ערכה הסוכנות ,בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי ורשות התקשוב הממשלתית במשרד ראש
הממשלה ,סדנה בנושא פיתוח שירותים וכלים של ממשלה דיגיטלית למגזר העסקי בישראל .בסדנה נדונו דוגמאות
מהעולם לעקרונות של ממשלה דיגיטלית ,כגון נגישות למידע ,הצבת המשתמש במרכז ,בקשת מידע ממשתמש
רק פעם אחת ,פשטות וסטנדרטיזציה .הסדנה מיקדה את החשיבות הרבה שבהמשך פתיחה והנגשה של מאגרי
מידע ממשלתיים לציבור ולטובת פיתוח יישומים עסקיים ,וכן בפיתוח של מוצרים נוחים למשתמש אשר שמים את
העסק  /האזרח במרכז.
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הקדמה לדו"ח
דו"ח זה מחולק לשלושה שערים :שער א מתמקד בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומציג את מדיניות הסוכנות
ואת עיקרי פעילותה .שער ב מציג את תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה המקומית וכן תמונת מצב
עדכנית על העסקים הקטנים והבינוניים בישראל על פי נתונים סטטיסטיים מישראל ומחו"ל .שער ג מציג נושאים
שונים שיכולים לתרום לבניית סביבה עסקית ידידותית יותר לעסקים בישראל.
שער א מציג את החזון ,מטרות-העל והצהרת הכוונות של הסוכנות לעידוד מגזר העסקים הקטנים והבינוניים (פרק
 .)1כמו כן מוצגות בו פעולות עיקריות של הסוכנות בשנת  2016בנושא סיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכן בייצוג
העסקים ,בחקיקה ,בהקטנה של חסמי מימון ,באיסוף מידע ומחקר על מצב העסקים וכן בהנגשת המידע (פרק .)2
שער ב מציג את תמונת המצב של העסקים באמצעות נתונים בשלושה חלקים .החלק הראשון בשער זה (פרק
 )3מציג מידע סטטיסטי על התרומה של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה הישראלית :מספר העסקים,
מספר העובדים בהם והתרומה הגדולה שלהם לתוספת משרות במשק ,וכן התוצר של העסקים בחלוקה לפי גודל
ומחזור .הפרק השני בשער זה (פרק  )4סוקר את הדינמיות הרבה של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות
מדדים בין-לאומיים ומדד ייחודי שפותח בישראל .פרק  5בוחן את פריון העבודה בעסקים לפי גודל וסוג עסק ומציג
ממצאי סקרים על רווחיות ,על מחסומים בפני עסקים ועל יזמות ויזמים .פרק  6המציג בהרחבה נושאים שונים של
מימון ואשראי של עסקים קטנים ובינוניים סוגר את שער ב.
הממצאים בשער ב מצביעים על החשיבות המכרעת של העסקים הקטנים והבינוניים למשק :הם מייצרים את רוב
התוצר במגזר העסקי ,והחדשים שבהם תורמים את רוב התעסוקה ומסייעים משמעותית לצמיחה במשק .כמו
כן ,מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוביל את צמיחת הכלכלה בישראל בשנים האחרונות ,עם צמיחה נומינלית
שנתית ממוצעת של מעל  ,5%ובשנת  2016דיווחו יותר עסקים על רווחיות ופחות על הפסדים לעומת שנים קודמות.
למרות זאת עדיין קיימם פערים גדולים בפריון בין עסקים גדולים לקטנים ,בעיקר בענפים מוטי הון ,ויש רמה נמוכה
יותר של יזמות בקרב נשים.
שער ג מציג שלושה נושאים שיכולים לתרום לבניית אווירה ידידותית יותר לעסקים בישראל .הוא כולל מדד המשווה
את מידת הידידותיות של הרשויות המקומיות לעסקים הפועלים בהן (פרק  .)7הסוכנות פיתחה את המדד הזה ,וזו
השנה השנייה שהיא בודקת ומדרגת את הרשויות המקומיות במטרה לעודד אותן להיות ידידותיות יותר לעסקים
הפועלים בהן .פרק  8מציג דו"ח ובו שלושה מחקרי הערכה שביצעה הסוכנות ב 2016-על תכניות סיוע לעסקים
שהיא מפעילה (הקרן להלוואות בערבות מדינה ,תכנית יוזמים עסק ,התכנית להתייעלות אנרגטית) .פרק  9חותם
את הדו"ח ובו סיכום של סדנה על ממשלה דיגיטלית שערכה הסוכנות ,בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי
והאיחוד האירופי ,ובה הציגו מומחים בין-לאומיים דרכים לשיפור השירותים הדיגיטליים של הממשלה לעסקים.
ניר בן אהרון
מנהל תחום מדיניות ,מחקר וקשרים בין-לאומיים
עורך הדו"ח
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המדיניות ועיקרי
פעילות הסוכנות
לעסקים קטנים
ובינוניים ב2016-

משרד הכלכלה והתעשייה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 .1מדיניות
במסגרת הגדרת מדיניותה ניסחה הסוכנות את החזון ,את הצהרת הכוונות ואת מטרות-העל של פעילותה.

חזון
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה תפעל למימוש היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות במגזר
העסקים הקטנים והבינוניים במטרה להגדיל את תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לתוצר בישראל וכן לסייע
להקטנת הריכוזיות במשק .לשם כך הסוכנות תסייע להקמה של עסקים חדשים וכן תסייע לעסקים קיימים לשפר
את הפריון ,את היעילות ואת כושר התחרות שלהם.

הצהרת כוונות
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מבקשת ליצור סביבה עסקית שתצמצם מחסומים המקשים באופן לא פרופורציונלי
על פעילות העסקים הקטנים והבינוניים ותאפשר להם לשפר את יכולותיהם .לשם כך הסוכנות תפעל להבטיח
כי האינטרסים של העסקים הקטנים והבינוניים יובאו בחשבון בהתוויית המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל
ובקביעת מדיניות וכללים רגולטוריים .בד בבד תפעל הסוכנות לפתח כלי תמיכה חדשים ויעילים לחיזוק היכולות
של העסקים הקטנים והבינוניים לנהל ,לחדש ולהתייעל בפעולתם .על בסיס הצהרת כוונות זו הסוכנות ממקדת את
פעילותה בשני קהלי מטרה – המגזר הציבורי והשפעתו על הסביבה העסקית מחד גיסא ומגזר העסקים הקטנים
והבינוניים לרבות יזמים מאידך גיסא.

מטרות-על
הסוכנות תשאף להגדיל את הביצועים של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לרמה העולה על הממוצע
הקיים במדינות ה OECD-מהבחינות האלה:
W Wשיעור התרומה לתוצר
W Wשיעור התרומה לתעסוקה

למימוש מטרות-על אלו התוותה הסוכנות תשעה עקרונות פעילות ,ואלו הם:
W

Wמקצועיות – ריכוז הידע המקצועי הרלוונטי ליצירת מוניטין של גוף מקצועי מוביל בתחום העסקים הקטנים
והבינוניים (;)SME
"Wלהקשיב לעסקים" – מיסוד גופים ופורומים שבהם נציגי העסקים יכולים להשמיע את עמדתם ואת תלונותיהם
ולוודא כי יובאו בחשבון בהתוויית חוקים ,תקנות וצעדי מדיניות;

W

"Wיד על הדופק" – ביצוע סקרים ומחקרים לקבלת תמונת מצב של העסקים הקטנים והבינוניים ומעקב אחר
הצרכים שלהם ומגמות שינוי החלות בהם;

W

Wקידום רפורמות  -קידום רפורמות ממשלתיות שנועדו להתגבר על הכשלים המרכזיים שעמם העסקים הקטנים
והבינוניים מתמודדים ,לרבות מיסוי ישיר ועקיף ,מדיניות הפיקוח על הבנקים ושיפור הנגישות לרכש ממשלתי;

W
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W

Wעומס ביורוקרטי  -הקטנת העומס הביורוקרטי על העסקים הן באמצעות ריכוז והנגשה לרמת השטח של כלל
המידע הרגולטיבי הנדרש להקמה ולתפעול עסק והן באמצעות מעורבות ברפורמות לשיפור היכולת של
העסקים לקבל את כלל הרישיונות הנדרשים;

W

Wכלי סיוע ממשלתי – תכנון והפעלה של כלי סיוע ממשלתי המיועדים להתגבר על כשלי השוק של העסקים,
כפי שתוארו לעיל ,תוך הדגשת שיפור הנגישות לאשראי שוטף ואף לאשראי להשקעה ושיפור הנגישות לידע
ניהולי מקצועי ופיננסי באמצעות ייעוץ והדרכה;

W

Wהערכה ושיפור  -פיתוח מתודולוגיות להערכת עלות  /תועלת של כלי הסיוע שהסוכנות מפעילה ושיפור מתמיד
של הכלים;

W

Wשיתוף פעולה  -עידוד שיתוף פעולה (מובנה או לא-פורמלי) בין העסקים ליצירת מסה קריטית של משאבים;

W

Wיזמות עסקית  -עידוד יזמות עסקית בקרב אוכלוסיות מיוחדות או מוחלשות ,כגון חרדים ,מיעוטים ,עולים חדשים,
אוכלוסיית הפריפריה ,אוכלוסיית מובטלים וכדומה.

דגשים לפעילות בשנת 2017
בנוסף להמשך פיתוח ושיפור הפעילויות של הסוכנות והקמת מערך מחשוב חדש ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מתכוונת להתמקד בכמה תחומים בשנת :2017
W Wפיתוח של אפיקי מימון ואשראי נוספים לעסקים קטנים ובינוניים
W

Wעידוד פריון וחדשנות בעסקים קטנים ובינוניים במיוחד בתחומי המסחר והשירותים

W

Wסיוע לשיפור יכולות של השלטון המקומי לקדם עסקים קטנים ובינוניים

W

Wהעברת חוק העסקים הקטנים והבינוניים
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הגדרת קבוצות גודל של עסקים קטנים ובינוניים בישראל
במדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים מעורבים גורמים רבים במשק :משרדי ממשלה שונים ,רשויות וגופים
ציבוריים ,שלטון מקומי ועוד .כיום אין הגדרות אחידות של קבוצות גודל ,כגון :עסקים זעירים ,קטנים ובינוניים ,וכל
גוף במשק מגדיר אותם כראות עיניו .מחסור בהגדרות קבועות מקשה על איסוף מידע על עסקים קטנים ובינוניים,
על ניתוח הבעיות שלהם והמחסומים המקשים עליהם ,על ביצוע השוואות או בנייה של שיתופי פעולה בין תכניות
סיוע ועוד.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציעה להחיל הגדרות קבועות על קבוצות הגודל של עסקים באופן הבא :עסקים
קטנים ובינוניים הם עסקים שגודלם עד  100שכירים לעסק או שמחזור מכירותיהם קטן מ 100-מיליון ש"ח בשנה .יש
גם חלוקת משנה בתוך קבוצה זו ,ולפיה עסק קטן מוגדר כעסק שגודלו עד  20שכירים לעסק או שמחזור מכירותיו
מגיע עד  20מיליון ש"ח בשנה .עסק זעיר מוגדר כעסק שגודלו עד חמישה שכירים או שמחזור מכירותיו מגיע עד
שני מיליון ש"ח בשנה .עצמאי הנו עסק הרשום על שם הבעלים שלו ואינו מעסיק עובדים בשכר.
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 .2פעילויות שנעשו בשנה האחרונה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת פעילות נרחבת לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הן על ידי קידום
חקיקה ייעודית וייצוג קולם של העסקים הקטנים והבינוניים מול הממשלה והן על ידי הפעלת מערך של כלי סיוע
מגוונים להתמודדות עם המחסומים המקשים עליהם .פרק זה סוקר את עיקר הפעילויות שביצעה הסוכנות ב.2016-
פעילויות עיקריות שביצעה הסוכנות כללו הפעלה של מערך הסיוע של  39סניפי מעוף ותכניות סיוע מיוחדות ,כמו
תכנית מסחר מקוון ותכנית יוזמים עסק בהשתתפות  500קבוצות .הסוכנות מימנה שבעה מרכזי עסקים ,מהם
שלושה מרכזים חדשים שהקימה בסחנין ,בבאקה אל גרביה ובבני ברק .כמו כן הסוכנות הקימה שתי קרנות פרייביט
אקוויטי אשר גייסו  900מיליון ש"ח ,אישרה  5,974ערבויות בסכום כולל של  1,990מיליון ש"ח דרך הקרן להלוואות
בנקאיות בערבות המדינה ,ביצעה מחקרי הערכה על שלוש תכניות של הסוכנות ,סייעה להכין ולהפיץ בישראל את
דו"ח ה OECD-בנושא "מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות  ,"2016ארגנה סדנה בין-לאומיות בישראל
בשיתוף האיחוד האירופי בנושא ממשל דיגיטלי והנגשת כלים דיגיטליים ועוד.
להלן ריכוז של עיקרי הפעילויות של הסוכנות ב 2016-בחלוקה לתחומי העשייה.

 2.1פעילויות בתחום הייצוג ,החקיקה והרגולציה
במטרה לייצר סביבה רגולטורית שמתאימה לעסקים קטנים ובינוניים ומקדמת צמיחה הסוכנות פועלת באופן שוטף
לניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים .הסוכנות מכינה חוות דעת להצעות
חקיקה ,להחלטות ממשלה ולתוצרי מדיניות אחרים ומתייחסת להשפעות המדיניות על עסקים קטנים ובינוניים
הכוללות מתן המלצות לחלופות מתאימות .כמו כן הסוכנות יוזמת או לוקחת חלק בדיונים בממשלה ובכנסת בנושאי
מדיניות המשפיעים על עסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת זו הפיקה הסוכנות עשרות ניירות עמדה ,ונציגיה השתתפו בוועדות הכנסת ,בוועדות בין-משרדיות וכן
במפגשים עם גופים רגולטוריים בממשלה.
W

Wניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על עסקים קטנים ובינוניים – מתן חוות דעת על החלטות ממשלה,
הצעות חוק ,תקנות ורפורמות ועל השפעתן על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים; ייצוג העסקים הקטנים
והבינוניים בוועדות הכנסת ובפורומים בין-משרדיים וכן בפני גורמים ממשלתיים בנושאים הנוגעים לרגולציה
על עסקים קטנים ובינוניים .במסגרת זאת הכינה הסוכנות בשנה החולפת חוות דעת לכ 70-הצעות חוק שעלו
לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה או בוועדות הכנסת;
דוגמאות:
W Wהצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – חובת שימוש במסמכים ממוחשבים) ,התשע"ה–2015
W

Wהצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית ,התשע"ה–2015
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W

Wהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הצגת נפח משקאות) ,התשע"ו–2016

W

Wהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – גמול עבודה ביום עבודה מקוצר) ,התשע"ה–2015

W

Wהצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – התליית מספר ימי היעדרות במספר ילדי
העובד) ,התשע"ו–2016

W

Wהצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני ,התשע"ו–2016

W

Wהצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של
העובד ובן זוגו) ,התשע"ו–2016

W

Wהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות) ,התשע"ו–2016

W

Wקיום עשרות דיונים יזומים עם משרדי ממשלה ובמסגרת ועדות בין-משרדיות במטרה לייצג את קולם של העסקים
הקטנים והבינוניים ולהציג דרכים להתאמת רגולציה לעסקים קטנים ,וכן לתאם התאמות רגולציה בפועל;

W

Wקידום ההכנה של מבחן עסקים קטנים במסגרת ניטור של השפעת רגולציה על עסקים ( – )1RIAשילוב שיקולים
של עסקים קטנים ובינוניים בתורת הרגולציה הממשלתית והנחיית המשרדים בנוגע לאופן הבחינה של השפעות
הרגולציה על עסקים אלו בעת קביעתה;

W

Wהכנסת מדד "ידידותיות לעסקים" ברמה של רשויות מקומיות – מדד לבחינה של רמת הידידותיות של רשויות
מקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בתחומן .המדד מתבסס על נתוני ארנונה ,על נגישות למידע של הרשות וכן
על סקר עסקים ובודק את תפיסותיהם בנוגע לממשקים עם הרשות המקומית;

W

Wבקרה על רכש ממשלתי – בקרה על מכרזים ממשלתיים על מנת להנגישם לעסקים קטנים בהתאם להוראות
התכ"מ;2

W

Wחקיקת חוק עסקים קטנים ובינוניים – המשך קידום של הצעת החוק בוועדת הכלכלה של הכנסת ה 21-בהכנה
לקריאה שנייה ושלישית;

W

Wהצעת חוק מוסר תשלומים – קידום הצעת חוק ממשלתית להסדרת מוסר התשלומים ותנאי האשראי במשק.

1
2

.Regulatory Impact Assessment
ראשי תיבות – תקנון ,כספים ומשק .מדובר בהוראות מחייבות של החשב הכללי.
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 2.2פעילויות בתחום המחקר ,המדיניות והקשרים הבין-לאומיים
במסגרת פעילות המחקר הסוכנות אוספת נתונים על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,מבצעת מחקרים
וסקרים על עסקים וכן מבצעת מחקרי הערכה על הפעילויות השונות של הסוכנות במטרה לבחון את נחיצותן
ולשפרן .נוסף על כך הכינה הסוכנות ניירות עמדה ומדיניות בנושאים הנוגעים לעסקים קטנים ובינוניים והייתה
מעורבת בעיצוב המדיניות של משרד הכלכלה בנושאים אלו.
במסגרת קשריה הבין-לאומיים הסוכנות נמצאת בקשרי עבודה עם ארגונים בין-לאומיים ,כגון האיחוד האירופי
וה ,OECD-והיא קיימה יחד ִאתם פעילות השוואתית על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לעומת מדינות
אחרות בעולם.
ב 2016-הסוכנות עסקה בנושאים האלה:

 2.2.1מחקרי הערכה
מחקרי הערכה על תכניות הסיוע של הסוכנות מאפשרים לסוכנות לאמוד את התועלות של התכניות השונות
ולשפר אותן .בשנת  2016ביצעה הסוכנות שלושה מחקרי הערכה נרחבים על התכניות שלה ולהלן תמצית מחקרי
הערכה אלה:
W

Wהערכת הקרן להלוואות בערבות מדינה – מחקר הערכה שכלל בדיקה של התוספתיות של הקרן (עד כמה
הקרן מוסיפה אשראי לעסקים מעבר להחלפה של אשראי שיכול להינתן על ידי השוק הפרטי) .כמו כן המחקר
בדק מה התרומה לכלכלה הישראלית של ההלוואות שניתנו על ידי הקרן ביחס לעלות של הקרן למדינה.

W

Wהערכת תכנית יוזמים עסק – תכנית יוזמים עסק היא תכנית הדגל של מעוף לעידוד יזמות ופתיחת עסקים.
המחקר בדק את שיעור פתיחת העסקים בתכנית ,שיעור השרידות של העסקים והעלות למדינה בהוספת
מועסקים על ידי העסקים שנפתחו.

W

Wהערכת התכנית להתייעלות אנרגטית – ביצוע מחקר הערכה לתכנית להתייעלות אנרגטית .התכנית סייעה
לעסקים לבצע ניתוח של התועלת הכלכלית שיפיקו מהתייעלות אנרגטית והציעה המלצות על כיווני פעולה
כלכליים .מחקר ההערכה בדק את התועלת של התכנית לעסק מול עלותה למדינה.
מידע נרחב יותר על אודות מחקרים אלה מופיע בפרק  8של דו"ח זה .בנוסף למחקרי הערכה לסוכנות יש
שיתופי פעולה ,והיא מממנת הכנת נתונים ומחקרים שונים על עסקים .להלן אחדים מהפרויקטים:
W Wמימון וליווי מחקר  GEMעל יזמות ועסקים קטנים בישראל ,מחקר שנעשה באוניברסיטת בן גוריון;
W

Wהידוק שיתוף פעולה עם הלמ"ס – ייעול והגברת שיתוף הפעולה השוטף בהוצאת נתונים תומכי מחקר
לגבי עסקים קטנים ובינוניים; הגברת הנגישות לנתונים שהמדינה אוספת במטרה לסייע בגיבוש התמונה
על העסקים הקטנים והבינוניים בישראל;
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W

Wמדד "ידידותיות הרשויות המקומיות לעסקים" – סיוע ליחידת הרגולציה בסוכנות בהכנת המדד ובביצוע,
פעם שנייה ,של סקר עסקים ופרמטרים נוספים במדד.

 2.2.2ביצוע סקרים
הסוכנות מבצעת מדי שנה מעל עשרה סקרים על מנת לשפר את הידע שלה על מצב העסקים הקטנים והבינוניים
והיזמות ,לאתר מחסומים וקשיים עיקריים של עסקים ולבדוק רמת שביעות רצון משירותים שניתנים לעסקים .חלק
מהסקרים הם סקרים תקופתיים המבוצעים על בסיס קבוע לבחינת מגמות ו/או שיפור השירות ,וחלקם סקרים
נקודתיים שנועדו לחדד הבנה ולהעמיק ידע על מנת לסייע בייצוג העסקים ו/או בהפחתת רגולציה ו/או בגיבוש
כלי סיוע מתאים להתמודדות עם מחסום מסוים .בשנת  2016ביצעה הסוכנות מעל  15סקרים בנושאים שונים:
W

Wסקר עסקים כללי :סקר תקופתי שבחן את מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל .סקר זה נערך זו השנה
הרביעית ברציפות .נתונים נבחרים מהסקר מפורסמים בדו"ח זה תוך השוואה לממצאי סקרים משנים קודמות
במטרה לאתר מגמות ולאסוף מידע באופן בלתי אמצעי מבעלי העסקים בשטח .כמו כן בוצע סקר על גורמים
המשפיעים על פריון בעסקים תעשייתיים וכן סקר על שימוש בכלים דיגיטליים.

W

Wסקרי שביעות רצון מהמערך של מעוף :בוצעו ארבעה סקרים שנתיים למדידת שביעות הרצון של עסקים
ממערך הייעוץ וההדרכות של מעוף .כל סקר בוצע בשתי תקופות זמן (הראשון ברבעון שבו סיים העסק את
הפעילות במעוף והשני לאחר יותר מרבעון מסיום הפעילות).

W

Wסקר שביעות רצון ממרכזי העסקים :סקר שביעות רצון ממרכזי עסקים שהסוכנות מפעילה.

W

Wסקר שביעות רצון בקרב עסקים שפנו לקרן להלוואות בערבות מדינה בבקשה לקבל ערבות מדינה להלוואה :זו
שנה שנייה שהסוכנות מבצעת סקר שביעות רצון בקרב עסקים שפנו לקרן להלוואות בערבות מדינה בבקשה
לקבל ערבות מדינה להלוואה .הקרן להלוואות בערבות מדינה מופעלת במשותף על ידי הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים ואגף החשכ"ל במשרד האוצר.

W

Wסקרים מיוחדים :כדי לשפר את יכולת הפעולה של הסוכנות היא מבצעת סקרים בנושאים מיוחדים .בשנת
 2016בוצע סקר על יועצים ומרצים שעובדים עם מעוף כדי לשפר את היכולת שלהם לסייע לעסקים ואת
הפעילות של מעוף בסיוע לעסקים באמצעות יועצים ומרצים .כמו כן נעשו בשנת  2016סקר עסקים על מימון
ואשראי ,סקר על שימוש של עסקים בכלים דיגיטליים ועוד.

 2.2.3שיתופי פעולה ופרויקטים בין-לאומיים
W
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Wשיתופי פעולה עם ה – OECD-הסוכנות משתתפת בקבוצת העבודה של ה OECD-לעסקים קטנים ובינוניים.
קבוצת העבודה עוסקת בהחלפת מידע על מדיניות ובתכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים במדינות ה.OECD-
כמו כן קבוצת העבודה מקדמת פרויקטים משותפים לפיתוח מדדים ,לביצוע השוואות בין המדינות השונות,
לשיפור האחידות של נתונים סטטיסטיים ועוד .בשנת  2016השתתפה ישראל בפעילות הקבוצה שעסקה
באיסוף מידע ובניתוח משווה של מדדי מימון לעסקים קטנים ובינוניים ,בפרויקט לפיתוח מדד משווה של ביצועי
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מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ,בפיתוח מדד על פריון בעסקים לפי קבוצות גודל ,בבדיקה של השתתפות
נשים ביזמות ועוד.
W

Wהכנת נתונים לפרויקטים בין-לאומיים – הוכן דו"ח על מצב המימון של עסקים בישראל עבור ה( OECD-סקורבורד).

W

Wהערכה של המדיניות ומצב העסקים הקטנים בישראל – זו השנה השלישית שהסוכנות משתפת פעולה עם
צוות המומחים המיוחד של ה ,OECD-שביצע הערכה של המדיניות ומצב העסקים הקטנים בישראל .היחידה
סייעה השנה בהכנת הדו"ח של ה OECD-ובהפצתו בישראל.

W

Wשיתופי פעולה עם האיחוד האירופי – הסוכנות משתפת פעולה עם האיחוד האירופי במסגרת פעילויות של
קבוצת עבודה משותפת לעסקים קטנים ובינוניים באיחוד האירופי ובמדינות דרום-מזרח הים התיכון .במסגרת
פרויקט זה האיחוד האירופי תומך בפעילויות שונות לקידום עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות האזור.
הפעילות העיקרית בשנת  2016הייתה בתחום הנגישות למימון של עסקים קטנים ,ממשלה דיגיטלית ,פערי
מגדר וסיוע להקמת עסקים בבעלות נשים.

W

Wתיאום עם האיחוד האירופי – הסוכנות מקיימת דיאלוג עם האיחוד האירופי לגבי שיתופי פעולה ולימוד הדדי
על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

W

Wארגון סדנאות בין-לאומיות – אורגנה סדנה בין-לאומית בנושא ממשלה דיגיטלית יחד עם האיחוד האירופי
ופרויקט התקשוב הממשלתי.

 2.2.4פרסום מסמכי מידע ומדיניות
W

Wעריכה ופרסום של דו"ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל – דו"ח זה;

W

Wתרגום ופרסום דו"חות בין-לאומיים – תרגום דו"ח ה" OECD-מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל
ויזמות  "2016מאנגלית לעברית והכנתו לפרסום;

W

Wפרסום שלושה דו"חות על מחקרי הערכה של תכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים (הקרן להלוואות בערבות
מדינה ,יוזמים עסק והתייעלות אנרגטית);

W

Wבניית תכנית למדיניות כלפי עסקים קטנים ובינוניים על בסיס המלצות של מומחי ה OECD-והכנה של מסגרת
לבניית תכנית פעולה אסטרטגית לסוכנות על בסיס דו"ח ה.OECD-
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 2.3מעוף  -מערך השטח של הסוכנות לסיוע לעסקים ויזמים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה מערך של מרכזים לקידום עסקים ויזמים בשם מעוף .מרכזים אלו מסייעים
לעסקים ויזמים באמצעות ארגז כלי סיוע נרחב אותו פיתחה הסוכנות ,והם גם מאבחנים עסקים ומעבירים קורסים
וסדנאות בנושאים בהם חסר לעסקים ידע .מערך מעוף שהחל לפעול בשנת  2014הנו מערך ארצי הפרוס באמצעות
 39סניפים בכל המדינה .באמצעות סניפי מעוף הסוכנות מעניקה לעסקים וליזמים את מכלול הכלים והשירותים
הנדרשים להתאמה לצורכי העסק והפיתוח האזורי ,לרבות ליווי העסק לאורך זמן.

 2.3.1סניפי מעוף
סניפי מעוף מספקים לעסקים שירותים שונים ,בהם מתן מידע על כלל כלי הסיוע הקיימים בשוק ,אבחון ומיפוי
צרכים ,הפניה לשירותי ייעוץ מקצועי מסובסדים ,ליווי בתהליכים ביורוקרטיים ,ארגון הדרכות וכנסים מקצועיים
והפניה למקורות מימון .הסוכנות בודקת את מערך מעוף באמצעות סקרי שביעות רצון רבעוניים שהיא מבצעת
בקרב לקוחות מעוף .ברבעון הרביעי של  2016ממוצע שביעות הרצון של לקוחות שסיימו פעילות ברבעון זה היה
 8.8מתוך  ,10ואילו בסקר שנעשה בסוף רבעון  ,2016אולם בדק שביעות רצון של לקוחות שסיימו ברבעונים או
בשנים מוקדמות יותר ,הממוצע היה  7.5מתוך .10
להלן פירוט השירותים העיקריים הניתנים על ידי סניפי המעוף של הסוכנות.

ייעוץ וליווי עסקי
ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון תחומים במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול ,לסייע למנהלים להחדיר
שיטות ניהול חדשניות ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות .כמו כן ניתנים ייעוץ ראשוני לקראת קבלת
החלטה על פתיחת עסק; ייעוץ עסקי וייעוץ להכנת תכנית עסקית; ייעוץ בתחום השיווק והמכירות; ייעוץ פיננסי;
ייעוץ בתחום הארגוני; ייעוץ בנושא איכות הסביבה; ייעוץ בתחום התקינה ועוד .אופי ומשך הייעוץ מותאמים אישית
לכל פונה בהתאם לצורכי העסק.
כמו כן במטרה להטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי לפיתוח עסקים סניפי המעוף מסייעים ליזמים ולעסקים
קיימים להכין תכנית עסקית אשר תשמש תכנית פעולה של העסק לשנים הבאות.
במהלך  2016מעוף אבחן וסיפק שירותים לכ 21,470-עסקים :כ 18,400-יזמים ועסקים זעירים 1,420 ,עסקים
קטנים ו 1,650-עסקים בינוניים.

פעילויות הדרכה ,מידע והכוונה
סניפי המעוף מציעים קורסים וסדנאות במגוון רחב של נושאים המותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים
וליזמים .בין הנושאים הנלמדים :שיווק דיגיטלי ,הקמת עסק וניהולו ,ניהול משאבי אנוש ,ניהול פיננסי ,סחר אלקטרוני,
נטוורקינג ועוד .בשנת  2016התקיימו כ 13,800-שעות הדרכה.
מידע והכוונה – בסניפי המעוף מרוכז ידע רב בנוגע לכלים רלוונטיים שגורמים אחרים מפעילים למען עסקים ויזמים.
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הסוכנות רואה ערך בהפיכת המעוף למרכז מידע שיספק ללקוחותיו מידע עסקי ממוקד ומפולח .ב 2016-החל
פיילוט המאפשר ללקוחות לבקש דו"חות בעלות סמלית מחברת .B&D

תכנית "יוזמים עסק"
תכנית זו מיועדת ליזמים המעוניינים להקים עסק באמצעות לימוד עקרונות תאורטיים ומעשיים כיצד להקים עסק
וכיצד לנהלו בדרך אפקטיבית .למשתתפי התכנית מוצע מסלול הכשרה ייחודי ומקיף הכולל קורס מתוגבר ליזמות
עסקית ,ייעוץ עסקי ,סיוע בקבלת מימון מקרנות ,השתתפות בפורום וכמובן ליווי ומעקב.
במהלך הפעילות של מערך המעוף הופעלו קבוצות רבות של "יוזמים עסק" -כ 650-קבוצות.
בעקבות סקר שבוצע נמצא כי מעל  45%ממסיימי מסלול "יוזמים עסק" פותחים עסקים .בשנת  2016בוצע מחקר
הערכה לתכנית "יוזמים עסק" ,והתוצאות של מחקר זה מוצגות בפרק .8

ליווי למימון
במסגרת פעילות הייעוץ של מעוף ניתן גם ליווי לקבלת מימון והכנת תכניות עסקיות .הפעילות כוללת סיוע ליזמים
ולעסקים קיימים בהגשת בקשות לקבלת מימון מקרנות ומגופים פיננסיים משלב מילוי הטפסים ועד לשלב של
ניהול הכספים שהתקבלו .מעוף הגיע ב 2016-להבנות והסכמות עם מרבית הקרנות והגופים הפיננסיים המעמידים
אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בנוגע לשיתופי פעולה בהגשה של בקשות אשראי של עסקים ,ומסוף  2016הוחל
במתן הליווי והסיוע לעסקים בהגשת הבקשות.

מרכזי עסקים
הסוכנות פעלה השנה רבות בפיתוח של מרכזי עסקים בישראל .מרכזי העסקים מספקים מקום פיזי לפעילות
של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב ליווי עסקי ,הדרכה ותמיכה מקצועית ובתשלום שכר דירה ללא
מחויבות ארוכת טווח.
במסגרת זו תוקצבה הפעילות של שבעה מרכזי עסקים בערים באר שבע ,ראש פינה ,ירכא ,נצרת ,סחנין ,באקה אל
גרביה ובני ברק בתקציב של כ 5-מיליון ש"ח .3הסוכנות מתעתדת בשנה הקרובה להקים מרכזים נוספים בשדרות,
ברהט ,בדימונה ,בגולן ובשפרעם.
מתוך פעילות מרכזי העסקים בשנת  2016עולה כי  35%מהעסקים שהשתמשו בשירותי המרכזים הגדילו את
מספר המשרות.
הסוכנות מציעה לדיירי המרכז מכלול רב של שירותים ,לרבות בנייה של תכנית עסקית ,חשיפה להדרכות רלוונטיות
המתקיימות לפחות אחת לחודש במרכז העסקים וסיוע בשיווק.
3

העלויות אשר יצוינו בחלק זה כולן ללא מע"מ ובקיזוז השתתפות הלקוחות.
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סיוע להתארגנויות של חקלאים
הסוכנות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר הפעילה תכנית לעידוד הקמה של התארגנויות
חקלאיות ליצירת יתרון לגודל והקטנת העלויות לחקלאי הבודד .במסגרת זו הופעלו כמה מסלולים שסיפקו סיוע
מימוני להקמת ההתארגנות וכן שירותי ייעוץ במגוון תחומים לצורך ליווי פעילותה של ההתארגנות .התכנית סייעה
לכ 40-התארגנויות חקלאיות בתקציב של  5מיליון ש"ח.

מסחר מקוון
מסוף שנת  2015הסוכנות מפעילה ,בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" ,תכנית לפיתוח המסחר המקוון בעסקים
קטנים ובינוניים .במסגרת תכנית זו מבוצע מיפוי לעסק ,ניתנים לו שירותיי ייעוץ בתחום השיווק באינטרנט והקמת
חנויות באינטרנט ,הדרכות בתחומי הדיגיטל השונים ,וכן ניתנים לעסק מענקים להקמת פלטפורמה למסחר מקוון
ולשיווק ברשת האינטרנט.
עד כה הצטרפו לתכנית  2,000בעלי עסקים המיועדים לקבל סיוע בהיקף של כ 60-מיליון  ,₪ומעל  500פלטפורמות/
אתרים כבר פעילים.

הפרויקט להגברת הפריון והחדשנות לחברות שבהן מעל עשרה מועסקים
בשנת  2016הפעילה הסוכנות את פרויקט פריון וחדשנות .הפרויקט יועד לחברות שבהן מעל עשרה עובדים ,שאינן
משתייכות לתעשיית העילית ולשירותים הפיננסיים .במסגרת הפרויקט הוצעו לעסקים בינוניים שירותי ייעוץ נוספים
בנושאים הקשורים לפריון וחדשנות :תקינה ,חדשנות ,מערכות מידע ,עיצוב תעשייתי ותפעול.
במהלך  2016השתתפו  650עסקים ברחבי הארץ בפרויקט פריון וחדשנות.

פרויקטים שונים נוספים
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W

Wהמאיץ העסקי –המאיץ העסקי היא תכנית ליזמים במגזר הערבי המציעה מעטפת ייעוצית כוללת ליזמים בכל
הרבדים הרלוונטיים לפיתוח יוזמה עד שלב של חברת הזנק פעילה – סטארט אפ .במהלך  2016השתתפו
בתכנית זו כעשרה משתתפים ,ושישה מתוכם סיימו את מסלול ההאצה ובשלב זה נתמכים על ידי הסוכנות
בהמשך ליווי הפרויקט שלהם.

W

Wסיוע לעסקים בתוואי הרכבת הקלה בתל אביב – במסגרת פעילותה הממוקדת של הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים היא מסייעת לעסקים הפעילים בתוואי שבו מתבצעות עבודות לבניית מסלולים ותחנות של הרכבת
הקלה ,וכל זאת באמצעות שירותי סיוע ממוקדים וייעודיים לשיפור מצבם של העסקים אשר ניזוקו וניזוקים
עקב העבודות .במסגרת התכנית כ 70-עסקים בתוואי הרכבת הקלה בתל אביב קיבלו סיוע.

W

Wפיתוח אזורי בדרום (מוסדות עוגן) – מטרתה של תכנית מוסדות העוגן למנף את הרכש של המוסדות המרכזיים
בנגב ,כמו בית חולים סורוקה ,אוניברסיטת בן-גוריון ,מפעלי כי"ל ,רשויות מקומיות ועוד ,לטובת פיתוח הכלכלה
המקומית וטיפוח מצוינות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בדרום .בשנת  2016נעשתה פעילות שטח נרחבת
לקידום וליצירה של שיתופי פעולה בין מוסדות עוגן לספקים בדרום.
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W

Wפורום החברה הבדואית בנגב – פורום החברה הבדואית נוצר על רקע הצורך לייצר השפעה מערכתית על
קובעי מדיניות ולקדם פעולות למען הרחבה והעמקה של הקהילה העסקית בחברה הבדואית .הפורום כולל
אנשי עסקים מהמגזר הבדואי שהמחזור הכספי בעסק שלהם עולה על  10מיליון ש"ח ומעסיקים עשרה עובדים
ומעלה .תפקיד הפורום הוא קידום עסקים ,הובלת שינוי עסקי ותרבותי בחברה הבדואית ,הסרת מחסומים
והבאת פתרונות לעסקים בדואים ,פיתוח מנהיגות ומינוף השותפויות והמשאבים תוך לקיחת אחריות ,יוזמה
והובלה במגזר.

W

Wשבוע היזמות – שבוע היזמות הוא חלק מפרויקט עולמי שמטרתו לעודד יזמים צעירים לבחור במסלול היזמי
כדרך להתפתחות אישית וחברתית .המעוף לוקח חלק נרחב בפעילות הארצית ומציע מגוון רחב של הדרכות
יזמות ועסקים ברחבי הארץ .בשבוע היזמות השנה ,שצוין ב 20–13-לנובמבר  ,2016התקיימו מעל  250שעות
הדרכה ,ובהן השתתפו מעל  3,500יזמים ועסקים.

 2.4פעילויות סיוע באמצעות מימון
ניהול הקרן בערבות מדינה
הקרן נותנת הלוואות בערבות מדינה דרך המערכת הבנקאית לעסקים קטנים ובינוניים – הלוואות להון חוזר,
להשקעות ,להקמה ויצוא במטרה לסייע לתזרים המזומנים ,להקמה או להרחבה של עסקים .הסוכנות מנהלת את
הקרן במשותף עם החשב הכללי במשרד האוצר ואחראית לכינוס ועדות ההיגוי של הקרן ולעבודת יושבי הראש של
ועדות האשראי של הקרן .בשנת  2016אישרה הקרן  5,974ערבויות להלוואות של עסקים קטנים ובינוניים בהיקף
של  1,990מיליון ש"ח .הסוכנות ערכה ב 2016-סקר שביעות רצון בקרב לקוחות הקרן .בסקר זה נמצא ש57%-
מלקוחות הקרן טוענים שהתנאים בקרן עדיפים מבחינת היקף הביטחונות שנדרשו להעמיד ( 81%בקרב עסקים
בהקמה) ו 84%-מהלקוחות טענו שההלוואה שלקחו בערבות מדינה סייעה להם בפעילות העסקית שלהם .כמו כן
בשנת  2016ערכה הסוכנות מחקר הערכה על ביצועי הקרן ,שהראה שרוב ההלוואות בקרן הן הלוואות שעסקים לא
היו יכולים לקבל בלעדיה ושהקרן תרמה להגדלת מועסקים ופעילות בעסקים .בממוצע כל  8,200ש"ח שהמדינה
השקיעה בקרן ,תרמו לתוספת של מועסק אחד בעסקים שלקחו את ההלוואות ,ועלות זו אף צפויה לרדת ל6,100-
ש"ח לאחר שנה (תמצית המחקר מוצגת בפרק .)8

קרנות הון צמיחה
הסוכנות סייעה בהקמת שתי קרנות פרייבט אקוויטי ( )PEלתמיכה בעסקים בינוניים .מגזר העסקים הבינוניים,
אשר תורם רבות לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים ,אינו נגיש להון צמיחה (הון המיועד להרחבה או לבנייה
מחדש של פעילות ,לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי) .הקרנות נועדו לטפל בכשל זה על ידי
יצירת כלי ייחודי .ב 2016-נבחרו במכרז שתי קבוצות שהקימו שתי קרנות  ,PEאשר גייסו סך הכול  900מיליון ש"ח.

מיקרו-מימון להקמת עסקים זעירים
מיקרו-מימון ,קרן קורת  SAWAהוא מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וקרנות קורת ישראל,
בשיתוף הרשות לפיתוח המגזר הערבי ,הפועל מאז שנת ( 2011התכנית של קרנות קורת פועלת מאז  .)2006מטרת
התכנית היא פיתוח עסקים זעירים על ידי מתן הלוואות חוץ-בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי במטרה לשפר
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את מצבה הכלכלי והתעסוקתי של אוכלוסיית הנשים הערביות בישראל .תקציב התכנית ממומן בחלוקה שווה בין
הסוכנות ובין קרנות קורת .המיזם פועל בשני מסלולים:
W

Wמסלול א – מתן אשראי של עד  10,000ש"ח וליווי עסקי לפיתוח פעילויות עסקיות שונות על בסיס של שיטת
"ערבות הדדית" שפותחה בחו"ל .ההלוואות ניתנות דרך בנק הדואר לתקופה של עד שנה .קהל היעד – עסקים
חדשים או עסקים המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים .במסלול א (עד  10,000ש"ח) ניתנו  1,050הלוואות בסכום
כולל של כ 7.2-מיליון ש"ח.

W

Wמסלול ב – מתן הלוואות חוץ-בנקאיות אישיות בהיקף של עד  30,000ש"ח .קהל היעד – נשים שקיבלו הלוואה
במסגרת מסלול א או נשים שמעוניינות להקים עסק חדש וקיבלו הכשרה מתאימה .במסלול ב (עד 30,000
ש"ח )4ניתנו  150הלוואות בסכום כולל של כ 2.8-מיליון ש"ח.

בתקופה שבין ינואר לבין דצמבר  2016ניתנו סך הכול  1,200הלוואות בסכום כולל של כ 10-מיליון ש"ח.

תכנית סיוע לעסקים חברתיים
הסוכנות מפעילה תכנית עידוד לעסקים שיש להם מטרה חברתית לקדם העסקה של אוכלוסיות שהממשלה
מעוניינת לתת להן עדיפות .הסיוע ניתן על מנת להגביר את שרידותם של עסקים אלו ,לסייע להם בהתפתחותם
ובמימוש המטרה החברתית שלהם .הסוכנות נותנת במסגרת תכנית זו השתתפות חלקית לתקופה קצובה בהוצאות
(עלויות) שנדרשות לעסק לצורך העסקתם של עובדים מאוכלוסיות מועדפות .העסקים שמקבלים סיוע בתכנית
נבחרים במקצים שנעשים בתאריכים קבועים (עד ארבעה מקצים בשנה) על בסיס קול קורא שהסוכנות מפרסמת.
התכנית החלה בסוף שנת  ,2016ובשנה זו זכתה חברה אחת בסיוע של  344,281ש"ח .הסוכנות יצאה לאחרונה
בקול קורא למקצה שני.

4
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בחודש מאי  2016הוחלט להגדיל את הסכום עד  30,000ש"ח במקום עד  20,000ש"ח בעבר.
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 2.5פעילויות בתחום המטה והנגשת מידע
נעשו פעילויות לפיתוח וביסוס תשתיות לניהול ידע בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ,בין היתר ,באמצעות אפיון של
מערכת מחשוב אינטגרטיבית לטובת כלל פעילויות הסוכנות ,ליצירת מאגר של חברות לניהול מחקרים וסקרים,
לפיתוח מערך הדרכה מקוון להעברת ידע לעסקים וליזמים שיכלול קורסים סינכרוניים וא-סינכרוניים ,להנגשת
מידע לקוראי השפה הערבית (פיתוח אתר אינטרנט מקביל מונגש בשפה הערבית בשיתוף עם הרשות לפיתוח
כלכלי במגזר המיעוטים) ועוד .להלן תחומי הפעולה העיקריים במסגרת פעילות המטה:
W

W
W
W
W
W

Wהפעלת נוהל "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטנים ובינוניים" – הגדלת הנגישות לשירותים ולמוצרים בקרב
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות פרסום בלוח ההטבות באתר האינטרנט של הסוכנות והפצה
ליועצי המעוף .זוהו כשלי שוק שבהם נדרשה הגדלת הנגישות ,והוזמנו גופים עסקיים להציע פתרונות אשר
מהווים הטבה לעסקים במגזר זה; פרסום פעילות הסוכנות – פרסום פעילות הסוכנות בתקשורת הכתובה
והאלקטרונית;
Wליווי ותכנון התפתחות ארגונית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – בהקשר למדדי שכר ,עידוד וכוח אדם;
Wטיפול שוטף בפניות הציבור – לרבות הפעלת צוות ייעודי לשיפור השירות ;
Wהפעלה של חברת בקרה – על פעילות הסוכנות ועל הפעלת כלי הסיוע השונים;
Wהפעלת מאגר חברות לביצוע סקרי עסקים;
Wהפעלת מאגר חברות לביצוע ייעוץ כלכלי וארגוני.
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מצב העסקים
הקטנים והבינוניים
בישראל ותרומתם
לכלכלה
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שער זה כולל סקירה של נתונים נבחרים על אודות מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל וחלקם בכלכלה
הישראלית תוך שימוש בהשוואות בין-לאומיות ככל שהן מתאפשרות .עסקים קטנים ובינוניים מהווים רוב מכריע של
המגזר העסקי בישראל .כדי לאפשר התפתחות של כלכלה בריאה מגזר עסקים זה צריך להיות דינמי ,יעיל ותחרותי,
וצריך לאפשר לשלב בפעילות העסקית בו את כל האזרחים במדינה .לשם כך עסקים צריכים להרוויח ולפעול
ברמה מסוימת של ביטחון תוך שימור תחרות בריאה בינם לבין עצמם ובינם לבין העסקים הגדולים .הנתונים בשער
זה מצביעים על שנה נוספת של התרחבות וצמיחה של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל וגידול כמעט
בכל הפרמטרים שנבדקו :מספר העסקים ,מספר המועסקים ,הערך המוסף ,הפריון ,האשראי המופנה למגזר ועוד.
בשער זה מוצגים )1 :התרומה של העסקים הקטנים ובינוניים לכלכלה לפי ניתוח המשתנים האלה :התפלגות
העסקים והמועסקים במשק לפי קבוצות גודל ,התרומה לתוצר ושיעור היצוא של עסקים צעירים;  )2הדינמיות
של העסקים לפי ניתוח שיעורי ילודה ותמותה ,התרחבות והצטמצמות של עסקים וכן שיעורי תחלופה;  )3מאפייני
העסקים הקטנים והיזמים בישראל ,לרבות הסתכלות על מאפיינים טכנולוגיים ,שיעורי מסחר מקוון ,נתונים שונים
על פי ותק העסק ,מחסומים העומדים בפני עסקים וכן רמת המיומנויות של בעלי עסקים.
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 .3תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה
מקורות הנתונים לפרק
מקור מרכזי לניתוחים בפרק זה הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ,אשר הכינה לבקשת הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים עיבודים מיוחדים מתוך קובצי הנתונים על העסקים בישראל שברשותה .5מקור נוסף של
נתונים ,שאפשר לסוכנות לבצע השוואות בין-לאומיות ,הוא נתונים השוואתיים של ה ,OECD-שחלקם נלקחו מתוך
פרסומים של ה OECD-וחלקם עיבודים שעשתה הסוכנות תוך שימוש במאגר הנתונים של ה.6OECD-
חשוב לשים לב לשתי הבחנות בנתונים שמקורם בלמ"ס )1( :הבחנה בין עסקים לבין מעסיקים .מעסיקים הם עסקים
שמעסיקים שכירים ,ושיעורם הוא כמחצית מהעסקים במשק .המחצית האחרת היא עסקים שאינם מעסיקים
שכירים )2( .הבחנה בין נתוני המגזר העסקי לבין נתוני כלל המשק .בעוד נתוני המגזר העסקי כוללים רק עסקים
(כגון חברות בע"מ ,עוסקים מורשים ,עוסקים פטורים ,שותפויות מע"מ) ,הרי נתוני כלל המשק כוללים גם גופים
ציבוריים ,עמותות ,ועדים ועוד.
אף שמרבית העסקים הקטנים והבינוניים הם עסקים נפרדים ,קיימת עדיין קבוצה גדולה של עסקים הרשומים
כשותפויות מע"מ .מכיוון ששותפויות מע"מ מדווחות במשותף ,הרי הנתונים עליהן מבוססים על הערכות לגבי כמות
וגודל העסקים הפעילים בכל שותפות .תיבה  1בפרק זה מביאה את הנתונים על שותפויות המע"מ (המעסיקות
שכירים) וההערכות עליהם ,כפי שנעשו בלמ"ס.
מקור נוסף לנתונים של פרק זה הוא מחקר  GEMהבין-לאומי ,המבוסס על סקר שנעשה ב 2016-בקרב 2,400
נבדקים בישראל.

 3.1מספר העסקים במשק לפי גודל
 3.1.1מספר העסקים במגזר העסקי

מספר העסקים במגזר העסקי בלבד בישראל ,לרבות עסקים שאינם מעסיקים שכירים ,עומד על כ 520-אלף עסקים,7
גידול של  2.8%ביחס ל 505-אלף העסקים שהיו בשנה הקודמת .התפלגות עסקים אלו מוצגת באיור  3.1להלן.
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5

חישובי הלמ"ס בדו"ח זה שונים במקצת מהחישובים שנעשו בדו"חות קודמים בכל הנוגע לחלוקה של העסקים לקבוצות גודל .פירוט נוסף נמצא
בתת-פרק הבא בהערת שוליים 8

6

בדומה לדו"ח אשר פורסם בתחילת  2016הנתונים על אודות ישראל בהשוואות הבין-לאומיות נלקחו ישירות מהנתונים של ה OECD -ולא מעיבודי
הסוכנות לנתוני הלמ"ס (כפי שנעשה בפרסום בשנת  .)2014הדבר מוביל להבדלים שנובעים משינויים בסיווגים ,ועל כן אין להשוותם לנתוני הדו"ח
של .2014

7

מספר העסקים נגזר מסכום העסקים הרגילים  +העסקים הרשומים בשותפויות המע"מ .מספר העסקים הרגילים הנו  ,493,235אולם מספר העסקים
הפעילים והשותפים בשותפויות המע"מ מבוסס על הערכה של למ"ס מאחר שהם מדווחים על הכנסותיהם באופן מקובץ (הערכה של 24,900
עסקים שמעסיקים שכירים בשותפויות מע"מ) .באיור  3.1מוצגות שותפויות המע"מ בחלוקה לשותפויות גדולות (מעל  100שכירים) ולבינוניות-קטנות
(פחות מ 100-שכירים) .תיבה  1בעמוד  42מציגה חלוקת משנה של קבוצות שותפויות המע"מ .שותפויות מע"מ שלא מעסיקות שכירים וכן עסקים
פטורים (ממע"מ) אינם נכללים ואינם מוצגים בחישוב זה.
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איור  :3.1התפלגות מספר העסקים במגזר העסקי לפי קבוצות גודל2015 ,

מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני למ"ס

כפי שניתן להבחין ,רוב העסקים במגזר העסקי הם עסקים עצמאיים ללא מועסקים ועסקים זעירים שבהם
עד חמישה מועסקים .אחוז העסקים הגדולים ושותפויות המע"מ הגדולות הוא כ 0.5%-בלבד מכלל העסקים.8

8

גודל העסק חושב לפי מספר השכירים בפועל שעבדו בחודשי הפעילות של העסק בלבד .זאת בניגוד לחישוב הנהוג בלמ"ס ,שבו מחשבים כמות
שכירים שנתית גם לעסק שפעל רק חלק מהשנה (חישוב זה נעשה במטרה לקבל נתון שנתי מצרפי על התעסוקה בעסקים) .לדוגמה ,עסק אשר
העסיק  100שכירים למשך חצי שנה ואז הפסיק לפעול ,ייחשב בפרסום זה עסק שבו  100שכירים ,ואילו בחישוב של  12חודשים הנהוג בלמ"ס
מחושבים ששת החודשים שבהם העסק לא פעל כחודשים שבהם העסק פעל עם אפס שכירים ,ולכן בממוצע שנתי ,העסק נחשב כעסק אשר לו
בממוצע  50שכירים .שינוי שיטת החישוב של מספר השכירים (וגודל העסק) לפי חודשי פעילות מביא לכך שייתכנו שינויים מול נתוני שנים קודמות,
שנובעים משינוי של שיטת המדידה ולא משינוי בעסקים עצמם.
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 3.1.2ריכוזיות גאוגרפית של העסקים
הפיזור הגאוגרפי של העסקים בישראל אינו אחיד על פני כל האזורים במדינה .עם זאת ,בחינה של פיזור העסקים
דורשת התחשבות גם בפיזור האוכלוסייה בישראל ,שאף היא אינה מחולקת באופן אחיד מבחינה גאוגרפית .לפיכך
המדד שנבחר הוא מספר העסקים לכל אלף נפשות באזור .המדד מחולק לשבעת המחוזות שלפיהם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה נוהגת לחלק את ישראל בדו"חות שלה.9
כפי שניתן לראות בטבלה  3.1להלן ,בישראל יש כ 63.3-עסקים לכל אלף נפשות .אפשר להבחין כי מחוז תל אביב חריג
מבחינת היחס בין כמות המעסיקים למספר התושבים בו ,ויחס זה גבוה באופן משמעותי בהשוואה ליתר המחוזות.

טבלה  :3.1מספר העסקים במגזר העסקי בחלוקה לאזורים גאוגרפיים2015 ,10
לכל  1,000נפשות
מחוז ונפה

*

*

מספר עסקים לכל  1,000אוכלוסייה (באלפים) סך עסקים
בדצמבר 2015
נפשות

סך כולל

63.3

8,471.9

536,414

מחוז תל אביב

104.4

1,371.1

143,133

מחוז המרכז

70.8

2,073.5

146,911

מחוז חיפה

61.0

981.8

59,921

מחוז הצפון

55.4

1,379.5

76,436

מחוז ירושלים

41.8

1,057.9

44,192

מחוז הדרום

42.8

1,218.7

52,220

מחוז יהודה ושומרון

34.9

389.3

13,601

**

מיקומו הגאוגרפי של עסק נקבע על סמך כתובת העסק המדווחת לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי .לרוב היא מייצגת את כתובת משרדי
ההנהלה של העסק ולאו דווקא את מיקום הפעילות של העסק .הדבר נכון במיוחד לעסקים שיש להם כמה סניפים או מוקדים של פעילות.

** מספר זה כולל גם שותפויות מע"מ ללא שכירים ,ולכן הוא לא זהה למספר העסקים שהוצג באיור . 3.1
מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני למ"ס

9

בניגוד לחוברת הקודמת אשר יצאה בשנת  , 2016בפרסום זה נבחן המגזר העסקי בלבד.

 10הנתונים מתייחסים למגזר העסקי וכוללים שותפויות מע"מ .יש לציין כי מספרי העסקים בטבלה זו כוללים גם עסקים גדולים .מאחר שמספרם היה
נמוך מ 3,500 -בשנה זו ,כלומר ,הם מהווים פחות מאחוז מכלל העסקים במשק ,יש להניח כי הוצאתם מהמדידה לא תשפיע באופן משמעותי על
ההתפלגות.
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 3.1.3מספר העסקים בהשוואה בין-לאומית
טבלה  3.2להלן מציגה ככלל שהתפלגות של קבוצות הגודל בישראל דומה להתפלגות הממוצעת בקרב העסקים
במדינות ה .11OECD-עם זאת ,בישראל החלק היחסי של העסקים הקטנים ומעלה (מעל לעשרה מועסקים) מעט
קטן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות ,ואילו החלק היחסי של העסקים הזעירים (עד עשרה מועסקים) גדול
יותר מהחלק היחסי במדינות המפותחות.
טבלה  :3.2התפלגות מספר העסקים לפי קבוצות גודל  -ישראל לעומת ממוצע ה2013 ,OECD-

*

קבוצת גודל (מספר מועסקים)

0-9

ישראל

92.33%

3.96%

ממוצע הOECD-

90.15%

5.18%

*

10-19

20-49

50-249

250+

2.38%

1.13%

0.20%

3.01%

1.40%

0.26%

הקבוצה כוללת גם עסקים שאינם מעסיקים שכירים ,אלא רק את עצמם – דהיינו ,נחשבים עובד יחיד.

מקור :עיבוד של הסוכנות לנתונים מהOECD-

בנוסף לכמות העסקים חשוב גם לבחון את מספר העסקים שנולדים בכל אזור .בחינה של טבלה  3.3להלן ,ובה
מספר לידות העסקים לכל אלף נפשות בכל מחוז ,מעלה תמונה דומה .בממוצע נולדו בישראל כ 5.6-עסקים חדשים
לכל אלף תושבים ,אך גם במדד זה ,בדומה להתפלגות של כמות העסקים הכוללת ,קיימים פערים משמעותיים
בין המחוזות.

 11הנתונים לגבי ממוצע ה OECD-לקוחים מתוך הפרסום  Entrepreneurship at a Glance 2016ואינם כוללים נתונים על צ'ילה ואיסלנד ,אך כוללים
נתונים משש מדינות שאינן חברות הארגון :ברזיל ,בולגריה ,לטביה ,ליטא ,רומניה ורוסיה .יצוין כי בדומה לדו"ח שפורסם בינואר  , 2016הנתונים על
אודות ישראל נלקחו ישירות מהדו"ח של ה OECD-ולא מעיבודי הסוכנות .משום כך יש הבדלים שנובעים משינויים בסיווגים ,ועל כן אין להשוותם
לנתוני הדו"ח של .2014
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טבלה  :3.3מספר לידות העסקים בחלוקה לאזורים גאוגרפיים2015 ,
לכל  1,000נפשות
מחוז ונפה

*

*

מספר לידות עסקים לכל  1,000נפשות אוכלוסייה (באלפים) בדצמבר 2015

סך כולל

5.6

8,471.9

מחוז תל אביב

8.0

1,371.1

מחוז המרכז

6.2

2,073.5

מחוז חיפה

5.6

981.8

מחוז הצפון

5.5

1,379.5

מחוז ירושלים

3.8

1,057.9

מחוז הדרום

4.4

1,218.7

מחוז

3.5

389.3

מיקומו הגאוגרפי של עסק נקבע על סמך כתובת העסק המדווחת לרשויות המס ולביטוח לאומי .לרוב היא מייצגת את כתובת משרדי ההנהלה של
העסק ,ולאו דווקא את מיקום הפעילות של העסק .הדבר נכון במיוחד לעסקים שיש להם כמה סניפים או מוקדים של פעילות

מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני למ"ס

 3.2מספר המשרות בעסקים ותרומה לתעסוקה
מספר המשרות במגזר העסקי בלבד ,ובכללם עצמאים ,12עומד על כ 2.86-מיליון  .בסך הכול בעסקים הקטנים
והבינוניים (כלל העסקים והעצמאים מלבד העסקים הגדולים שבהם מעל  100משרות) 14יש כ 1.75-מיליון משרות,
 61%מהמשרות במגזר העסקי ,כפי שניתן לראות באיור  3.2להלן.
13

 12הנתונים בסעיף זה לגבי ישראל מבוססים על עיבוד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לנתונים שנמסרו על ידי הלמ"ס .ואולם בשונה מהלמ"ס,
שבה מחשבים מספר משרות שכיר בלבד ,בחישוב זה אנו כוללים גם עצמאים שאינם מעסיקים שכירים בחישוב העובדים בעסקים ,ולכן התוצאה
מתייחסת לעובדים ולא למשרות שכיר (כל עצמאי מוגדר כאן כעובד אחד).
 13גם כאן ,כמו בהערת שוליים  , 7הנתון כולל הערכה של הלמ"ס על משרות בשותפויות מע"מ ולכן מהווה נתון מוערך.
 14העסקים במגזר העסקי כוללים עסקים ושותפויות מע"מ .גם כאן חילקנו את שותפויות המע"מ לפי שותפויות מע"מ גדולות (המעסיקות מעל 100
שכירים) וקטנות (עד  100שכירים) ,וחלוקות משנה מוצגות בתיבה  1בעמוד  .42כמו כן לאור השינויים באופן ההגדרה של גודל העסקים בדו"ח זה
(חלוקה לחודשי פעילות העסק ולא ל 12 -חודשים באופן שרירותי) ,לא ניתן להשוות את הנתונים כאן לנתונים המופיעים בדו"ח הקודם מינואר 2016
( ,השינויים פורטו בהערת שוליים .)8

40

דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

2015
גודל,
מספרהמשרות
התפלגותמספר
התפלגות
:3.2
2015
קבוצותגודל,
לפיקבוצות
העסקילפי
במגזר העסקי
המשרות במגזר
:3.2
איוראיור
העסקה עצמית,
260,018
9%

שותפויות מע”מ
מעל  100שכירים,
516,000
18%

 1-4שכירים,
303,883
11%
שותפויות מע”מ
עד  100שכירים,
210,000
7%

 5-19שכירים,
476,778
17%

מעל  100שכירים,
598,036
21%

 20-100שכירים,
498,296
17%
סה"כ 2,863,011 :משרות במגזר העסקי
נתוני למ"ס
הסוכנותפי על
שלשל
עיבודים
נתוניפילמ"ס
הסוכנות על
מקור:עיבודים
מקור:
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תיבה  :1שותפויות מע"מ
שותפויות מע"מ הן יחידות דיווח למע"מ ואינן מוכרות כישויות משפטיות  .מכיוון שבמסגרת שותפויות
המע"מ העסקים מדווחים במשותף ,קשה ללמ"ס להפריד עסקים בשותפויות לפי קבוצות גודל ולבצע
חישובים סטטיסטיים נפרדים לעסקים החברים בשותפות .לאור זאת חילקנו בחישוב מספר העסקים
ומספר המשרות בדו"ח את שותפויות המע"מ לשותפויות מע"מ הגדולות (יותר מ 100 -שכירים) ולשותפויות
מע"מ שבהן עד  100שכירים .16ואולם הלמ"ס גם נותנת הערכה של הנתונים בתוך קבוצות הגודל,
והטבלה הבאה מציגה את מספר העסקים והמשרות בשותפויות מע"מ המעסיקות שכירים בישראל
לפי גודל העסקים ב:2015 -
15

טבלה  :3.4מספר העסקים והמשרות בישראל בשותפויות מע"מ מעסיקות2015 ,
קבוצת גודל

מספר העסקים בשותפויות מע"מ מספר המשרות בשותפויות מע"מ

 4-1שכירים

15,000

28,000

 19-5שכירים

6,000

58,000

 100-20שכירים

2,900

124,000

מעל  100שכירים

1,000

516,000

סה"כ

24,900

726,000

מקור :עיבודים של הלמ"ס עבור הסוכנות
* הנתונים על אודות מספר שותפויות המע"מ והמועסקים בהן הם על בסיס הערכה בלבד של הלמ"ס.

 15מדובר בנתוני המגזר העסקי בלבד .הישות המשפטית שייכת לכל עסק בשותפות בנפרד.
 16קיימות גם שותפויות מע"מ שלא נרשם שהן מעסיקות שכירים .שותפויות אלו לא נכללות בחישובים המוצגים כאן.
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 3.2.1מספר מועסקים בהשוואה בין-לאומית
ההשוואה הבין-לאומית מראה כי ביחס למדינות אחרות ב OECD-בישראל משרות השכיר במשק מרוכזות יותר
בעסקים קטנים ובינוניים ופחות בעסקים הגדולים .ההבדל גדול במיוחד בעסקים הגדולים שבהם יותר מ250-
שכירים ובעסקים הקטנים שבהם פחות מעשרה שכירים.
17

OECD
לממוצע ה-
עסקיםביחס
שלעסקים
גודלשל
קבוצותגודל
מועסקים לפי קבוצות
OECD
לממוצע ה-
ביחס
התפלגותמועסקים
:3.3התפלגות
איור:3.3
איור
50%
41.6%

40%
31.4%
26.9%
17.5%

21.2%

19.5%
10.7%

250+

50-249

20%

13.1%
9.1% 8.9%

20-49

ממוצע OECD 2013

30%

10-19

10%

1-9

0%

ישראל 2014

מה22OECD 18-
לנתונים
הסוכנות
עיבודיםשלשל
OECD
לנתונים מה-
הסוכנות
מקור :עיבודים
מקור:

 3.2.2התרומה של עסקים קטנים חדשים למשרות חדשות במשק
מחקרים רבים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים על התרומה הגבוהה של העסקים החדשים לתעסוקה .גם
בארץ ניתן לראות את התרומה הרבה של עסקים קטנים וחדשים לתעסוקה .לצורך הניתוח נבדקה התרומה של
עסקים קטנים ובינוניים שמעסיקים פחות מ 100-משרות שכיר וטרם עברו חמש שנים מיום לידתם ,כלומר ,מהיום
שבו הופיעה לראשונה פעילות שניתנת למדידה בעסק המתבטאת בדיווחים על העסקת שכירים ו/או בנתוני פדיון
חיובים ממע"מ.
 17הנתונים לגבי ממוצע ה OECD-לקוחים מתוך הפרסום  Entrepreneurship at a Glance 2016ואינם כוללים נתונים על אוסטרליה ,טורקיה ,צ'ילה
ואיסלנד ,אך כוללים נתונים על שש מדינות שאינן חברות הארגון :ברזיל ,בולגריה ,לטביה ,ליטא ,רומניה ורוסיה.
 18נתונים אלו כוללים מועסקים בלבד ואינם כוללים עצמאים כמו בסעיף הקודם.
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מספר המשרות בכלל המשק 19בשנת  2014עמד על כ 3.45-מיליון וב 2015-על כ 3.55-מיליון ,כלומר תוספת של
כ 103-אלף משרות שכיר .20בדיקה של תוספת משרות נטו של עסקים חדשים (אשר נולדו בחמש השנים האחרונות)
ביחס לשינוי נטו במשרות שכיר בכלל המשק 21התבססה על אותה מתודולוגיה המוצגת בדו"ח התקופתי הקודם.22
התוצאות מראות כי אף שמספר המשרות בעסקים חדשים מהוות רק כ 11%-מכלל המשרות במשק ,השינוי במספר
המשרות בעסקים חדשים שווה לכ 78%-מכלל הגידול נטו במספר המשרות במשק (איור  3.4להלן) .ניתן לומר כי
העסקים החדשים הם התורמים העיקריים למספר המשרות החדשות במשק ועקב כך  -חשיבותם הגבוהה למשק
הישראלי ,אשר מבוסס על אוכלוסייה צומחת.

2015-2014
משרותהשכיר
במספרמשרות
השינויבמספר
השינוי
מקורות
השכיר במשק2015-2014 ,
מקורות
:3.4:3.4
איוראיור
תוספת משרות
(נטו) של שאר
העסקים ב,2015 -
22.4%

שיעור השינוי
במשרות בעסקים
קטנים חדשים
מתוך השינוי
במשרות בכלל
המשק77.6% ,

סה"כ תוספת נטו של  103,401משרות למשק בין השנים  2014ל2015-
מקור :עיבודים של הסוכנות לנתוני למ”ס

מקור :עיבודים של הסוכנות לנתוני למ”ס

 19כלל המשק  -כלל הענפים ,כלל המגזרים לרבות המגזר הציבורי ומשרות השכיר בשותפויות מע"מ .נתונים אלו אינם כוללים עצמאים שאינם
שכירים .השימוש בנתוני כלל המשק (אשר בהם מספר השכירים מחושב חלקי 12חודשים ולא לפי חודשי פעילות ,כפי שנעשה בשאר הפרק)
מאפשר השוואה לשנה קודמת.
 20בנוסף לכך היו ב 2014-כ 272-אלף עצמאים או חברות ללא מועסקים ,וב 2015-היו כ 278-אלף עצמאים או חברות ללא מועסקים.
 21השינוי במספר המשרות מחושב לכלל המשק  -כלל הענפים ,כלל המגזרים לרבות המגזר הציבורי ומשרות השכיר בשותפויות מע"מ .נתונים
אלו אינם כוללים עצמאים שאינם שכירים .השימוש בנתוני כלל המשק (אשר בהם קבוצת הגודל של העסקים מחושבת לפי סיכום מספר משרות
השכירים בכל חודש בשנה חלקי  12חודשים ולא לפי חודשי פעילות ,כפי שנעשה בשאר הפרק) מאפשר השוואה לשנה הקודמת ולכלל המשק,
מכיוון שכך מחשבת הלמ"ס את נתוני כלל המשק .לעומת זאת ,חישוב תוספת המשרות בעסקים חדשים נבדקה במגזר העסקי בלבד ולפי מועסקים
בחודשי פעילות בלבד (ולא מספר שכירים חלקי  12חודשים) ,ולכן התוספת אינה בת-השוואה לשנה שעברה.
 22דו"ח תקופתי – מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ,ינואר  .2016פרק  ,3עמודים .45-42
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האחוז הגבוה של משרות חדשות בעסקים חדשים עולה בקנה אחד עם השוואות בין-לאומיות .איור  3.5מציג השוואה
בין-לאומית של אחוז המשרות במגזר העסקי בקרב עסקים חדשים .23כפי שניתן לראות ,ישראל היא בין המדינות
המובילות ,ועסקים חדשים בה מעסיקים כ 12.5%-מכלל המשרות במגזר העסקי.

העסקי,
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 3.3התרומה של העסקים לתוצר העסקי
 3.3.1התפלגות התוצר העסקי לפי קבוצות גודל
חישוב התוצר העסקי מבוסס על נתוני ערך מוסף המחושבים כהפרש בין התפוקות לתשומות של העסקים .24כפי
שניתן להבחין באיור  3.6להלן ,כ 53%-מהתוצר (ערך מוסף) של המגזר העסקי נובעים מפעילותם של עסקים קטנים
ובינוניים ,ו 47%-מפעילותם של העסקים הגדולים ( 100משרות ומעלה) 15.6% .מהתוצר העסקי מקורו בעסקים
קטנים המעסיקים  19-5שכירים ,וכ 18%-מהתוצר מגיע מפעילות עסקים זעירים ועצמאיים (עצמאיים ועסקים עם
 4-1שכירים .)25חלקם של העסקים הבינוניים ( 99-20משרות) בתוצר עומד על .19.4%
 23בהגדרות הבין-לאומיות של ה OECD-עסקים חדשים מוגדרים כעסקים אשר קיימים פחות משנתיים .נוסף לכך ,ההשוואה הבין-לאומית מתייחסת
לכלל המועסקים במגזר העסקי ולא רק למועסקים חדשים ,ולכן לא ניתן לעשות השוואה ישירה לניתוח האיור הקודם אשר התייחס רק לשינוי
במספר המשרות ולכלל המשק ולא רק למגזר העסקי.
 24נתוני הערך המוסף באופן זה כוללים גם את רכיבי השכר של השכירים שאינם נספרים בתשומות .בקירוב הערך המוסף העסקי שווה אפוא לתוצר
(השווה לסכום רווחי העסקים ,הפחת והשכר שהעסקים משלמים).
 25נתוני הערך המוסף של קבוצת העסקים הזעירים והעצמאיים כוללים זקיפות לעוזרות בית ומורים פרטיים( ,פטורים ממע"מ) וזקיפות לשירותים
בקיבוצים שחברי הקיבוץ נותנים לחבריהם .על כן הם משקפים קבוצה מעט גדולה יותר מהנתונים שהוצגו בסעיפים הקודמים לגבי קבוצות אלו
(כ 50,000-משרות בהיקפים זעירים).
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גודל2013,
קבוצות גודל,
לפי קבוצות
תרומת
:3.6:3.6
איוראיור
2013
העסקילפי
לתוצרהעסקי
העסקיםלתוצר
העסקים
תרומת
במיליארדי ש"ח

עצמאיים35.4 ,
7.3%
 1-4משרות51.5 ,
10.6%

 +100משרות228.4 ,
47.1%

 5-19משרות75.6 ,
15.6%

 20-99משרות94.2 ,
19.4%
סך הכול תוצר עסקי 485.1 :מיליארד
מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי עסקים של הלמ"ס
עסקים של הלמ"ס30
מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי
26

 3.3.2מגמות שינוי ריאלי בתוצר של עסקים קטנים ובינוניים
בין  2009ל 2013-צמח התוצר הריאלי של העסקים הקטנים והבינוניים בשיעור שנתי של כ ,3.9%-מ 237-מיליארד
ש"ח בשנת  2009עד  277מיליארד ש"ח ב ,2013-כפי שמוצג באיור  .3.727לעומת העסקים הקטנים והבינוניים
בעסקים הגדולים במשק לא הייתה צמיחה ריאלית בתקופה זו ,והתוצר בהם היה  229מיליארד ש"ח הן בשנת 2009
והן בשנת  .2013החישוב של העסקים הקטנים כולל גם חברות ללא מועסקים ,אולם יש ספק אם הן אכן שייכות
למגזר העסקים הקטנים והבינוניים .28חישוב התוצר (ערך מוסף) של העסקים הקטנים והבינוניים ללא החברות
 26הנתונים מבוססים על סקר התעשייה של הלמ"ס ועל סקר מסחר ,שירותים ,תחבורה ,תקשורת ובינוי .לפיכך הניתוח בסעיף זה עוסק במגזר העסקי,
מוגבל לאוכלוסיות שנדגמו בסקר ואינו כולל את ענפי החקלאות ,יהלומים ,חשמל ומים ִומנהל ציבורי .כמו כן גודל העסק חושב לפי כמות שכירים
שנתית בניגוד למוצג באיורים קודמים כמו איור  3.1או ( 3.2ראה הערת שוליים )8
 27התוצר הריאלי (ערך מוסף) של העסקים חושב על בסיס שקלול במדד המחירים לצרכן לפי מחירי  .2013נעשה שימוש במדד המחירים לצרכן
מכיוון שאין בישראל מדדי מחירים נפרדים לענפי השירותים שבהם ניתן להשתמש להצמדה ,כפי שנהוג במדדי מחירים בתעשייה .בחישוב נומינלי
מדובר בשיעור צמיחה שנתי ממוצע של .6.4%
שלעתים חברות לא מדווחות על שכירים אבל מדווחות על ערך מוסף גבוה יחסית .יכול להיות שמדובר בחברות אשר השכירים שלהן רשומים על
 28נמצא ִ
שם חברה אחרת (לדוגמה ,חברת-אם) ,ולא ניתן ליחס את התוצר לגודל העסק .לאור זאת עשינו בדיקה של תוצר העסקים גם ללא הנתונים של חברות
אלו .קיימים על כך נתונים החל מ ,2012-ולכן הקו המתאר את העסקים הקטנים והבינוניים ללא חברות אלו ,באיור  ,3.7מתחיל רק בשנת .2012
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הללו אפשרי ומוצג רק לשנים  2012ו .2013-כפי שניתן לראות באיור  ,3.7הורדת החברות ללא המועסקים מורידה
מהתוצר של העסקים הקטנים והבינוניים כ 20-מיליארד ש"ח ללא שינוי מהותי בצמיחה.
כמו כן כפי שניתן לראות באיור ,הפער בין עסקים קטנים ובינוניים לעסקים גדולים בתרומה לתוצר גדל בשנים
האחרונות לטובת העסקים הקטנים והבינוניים .בעוד ב 2009-תרומתם של העסקים הגדולים לתוצר הייתה כמעט
שווה לתרומת העסקים הקטנים והבינוניים ,הרי ב 2013-עסקים קטנים ובינוניים היו אחראים ל 277-מיליארד ש"ח
מהתוצר בעוד עסקים גדולים תרמו  229מיליארד ש"ח .מגזר העסקים הקטנים והבינוניים לא רק צמח באופן מהיר,
אלא גם הגדיל את חלקו היחסי בתוצר העסקי.

2013-2009
התוצרהריאלי
: 3.7התוצר
איור:3.7
איור
העסקים2013-2009,
הריאלי של העסקים,
מיליארדי ש”ח ,במחירי 2013
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תוצר של עסקים קטנים ובינוניים
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מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי עסקים
הלמ"ס29של הלמ"ס33
סקרישלעסקים
מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני

 29התוצר הריאלי חושב במחירי  2013על בסיס מדד המחירים לצרכן .בחישוב במונחים נומינליים מדובר בצמיחה שנתית ממוצעת של ( 6.4%בהשוואה
ל 3.9%-צמיחה ריאלית) בתוצר של העסקים הקטנים והבינוניים.
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 3.3.3תרומה לתוצר בחלוקה לפי גודל עסק ומידת התבססות על הון פיזי
ענפים שונים במשק מתאפיינים ברמות שונות של שימוש בטכנולוגיה ובעלויות ייצור שונות  .בענפים מוטי הון
(ענפי התעשייה ,התחבורה ,התקשורת והבינוי) ההשקעה הראשונית הנדרשת לרכישת טכנולוגיה ומכשור היא
גדולה יותר ,והשקעה זו תורמת לפריון עבודה ותוצר גבוהים .נוסף לכך ,עסקים מוטי הון ,אשר מתבססים יותר על
טכנולוגיה ומכשור מעסקים מוטי כוח אדם ,נהנים יותר מיתרונות לגודל .לכן רוב התוצר העסקי בענפים מוטי ההון
מגיע מעסקים גדולים .לעומת זאת ,ההבדל בגודלם של עסקים מוטי כוח אדם נוטה פחות להשפיע על פריון העבודה,
ולכן אין שוני רב בתוצר בחלוקה לגודל עסק .מבט על התפלגות הערך המוסף במגזרי הכלכלה השונים מציג מגמה
זו באופן ברור .התרומה לתוצר של עסקים גדולים מוטי הון (מעל  100משרות) הוא כ 139-מיליארד ש"ח ,והיא מהווה
יותר ממחצית התוצר של כלל העסקים מוטי ההון .לעומת זאת ,עסקים גדולים מוטי כוח אדם תורמים רק כ89-
מיליארד ש"ח לתוצר 39% ,מסך התוצר של עסקים בענפים אלו .עצמאים ועסקים זעירים הפועלים בענפים מוטי
כוח אדם (עד  4משרות) תורמים יחד כ 68-מיליארד ש"ח לתוצר ,יותר מפי ארבעה ממקביליהם בענפים מוטי ההון.
30

פיזי2013,
הוןפיזי,
עלהון
התבססותעל
גודל של עסקים ,חלוקה לפי מידת התבססות
2013
קבוצות גודל
לפיקבוצות
לתוצרלפי
התרומהלתוצר
:3.8התרומה
איור:3.8
איור
במיליארדי ש"ח

100%
25.7
139.3

12.5

6.1

90%
80%

43.8

70%
60%
50%

89.1

49.9

50.4

39.0

29.3

40%
30%
20%
10%

+100

5-19

20-99
מוטי הון

1-4

עצמאים

0%

מוטי כח אדם

של הלמ"ס
עסקים
סקרי
הסוכנות על פי
מקור:עיבודים
מקור:
עסקים31של הלמ”ס35
סקרי
נתוני
נתוניפי
הסוכנות על
של של
עיבודים

 30הנתונים מבוססים על סקר התעשייה של הלמ"ס ועל סקר מסחר ,שירותים ,תחבורה ,תקשורת ובינוי .לפיכך הניתוח בסעיף זה עוסק במגזר העסקי,
מוגבל לאוכלוסיות שנדגמו בסקר ואינו כולל את ענפי החקלאות ,יהלומים ,חשמל ומים ִומנהל ציבורי.
 31ענפים מוטי הון  -ענפי התעשייה ,התחבורה ,התקשורת והבינוי; ענפים מוטי כוח אדם  -בעיקר שירותים ומסחר.
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 3.4המחזור הכספי של העסקים
ההתפלגות של מחזור העסקים במשק הישראלי מראה כי בעוד עסקים גדולים (מעל  100משרות) מהווים כ0.5%-
בלבד מכלל העסקים בישראל ,היקף המחזור שלהם מהווה כ 26%-מהמחזור העסקי בכלל המשק .כיוון שפרסומי
ה OECD-אינם כוללים נתונים על התפלגות המחזור או הפדיון ,לא ניתן לבצע השוואה בין-לאומית.

2014
:3.9התפלגות
איור:3.9
איור
גודל2014,
קבוצותגודל,
לפיקבוצות
הדו״חלפי
התפלגות מחזור הדו”ח
במיליארדי ש”ח

העסקה עצמית63.9 ,
6.9%
 1-4משרות141.4 ,
15.2%

מעל  100משרות,245.4 ,
26.4%

 5-19משרות,
25.5% ,236.3
 20-100משרות,241.2 ,
26.0%

סה"כ המחזור העסקי 928.14 :מיליארד ש"ח
32
נתוני למ”ס36
נתוניפילמ"ס
הסוכנות על
מקור:עיבודים
מקור:
הסוכנותפיעל
שלשל
עיבודים

 32הנתונים מבוססים על עיבוד שנעשה בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לנתונים שנמסרו על ידי הלמ"ס .מקורם בנתוני מס הכנסה וכן בסיס הנתונים
הפומביים בפרסום שעוסקים בפדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף  .2014הניתוח מקיף כ 92%-מהמחזור במשק בשנת  .2014שמונת האחוזים
הנותרים הם בקירוב פדיון שותפויות מע"מ מכיוון שלא ניתן היה לחלקו לפי קבוצת גודל .הניתוח אינו מתייחס אפוא לשותפויות מע"מ ,אלא לעסקים
"רגילים" בלבד.

49

משרד הכלכלה והתעשייה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 3.5שיעורי יצוא לפי ותק העסק וסוג היזם
חלק זה של הפרק מתבסס על ממצאי מחקר  GEM33בישראל .בחלק זה נסקרים הממצאים לגבי יזמים בעסקים
34
צעירים ,יזמים בעסקים ותיקים וכן יזמים הפועלים במסגרת יוזמות חדשות בתוך ארגונים קיימים.

 3.5.1שיעורי יצוא של עסקים צעירים
שיעור העסקים הצעירים ( 35)TEAבישראל שהכנסותיהם מיצוא היוו מעל  50%מסך הכנסותיהם צמח מ1.9%-
ב 2015-ל 2.7%-ב ,2016-והוא ממקם את ישראל במקום הרביעי מבין המדינות המפותחות בסקר  GEMובמקום
השישי הכללי.
איור  3.10מציג את שיעור העסקים הצעירים שמייצאים ב 2016-יותר ממחצית מהמכירות שלהם לחו"ל ,וניתן
לראות מהאיור ששיעור זה גבוה בישראל .שיעור העסקים הוותיקים ( )EB36שמייצאים יותר ממחצית מהמכירות
שלהם נמוך יותר ולא מוצג באיור ,אולם שיעור זה עלה מ 0.3%-ב 2015 -ל 0.5%-ב ,2016-כלומר עלייה של שישה
מקומות למקום ה 33-מבין המדינות שהשתתפו במחקר .GEM

 33מחקר ) GEM (Global Entrepreneurship Monitorהוא מחקר בין-לאומי ,השוואתי ורב-שנתי של יזמות וצמיחה כלכלית .המחקר הושק בשנת
 1999ופועל מאז כתכנית מחקר רב-לאומית מתואמת במטרה לספק הערכות ומדדים שנתיים על מצב היזמות במדינות המשתתפות .בשנת 2016
השתתפו  65מדינות במחקר .המחקר ממוקד בחקר ההתנהגות של יזמים כיחידים ולא כקבוצה או עסק .מחקר  GEMבישראל נערך במרכז עירא
לעסקים ,טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מממנת את המחקר בשיתוף עם הרשות לפיתוח כלכלי
של מגזר המיעוטים GEM .מבוסס על סקר של  2,433משיבים בגילאים  ,64-18המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל יחד עם הרחבה של
המדגם במגזר הערבי שנעשתה כדי לקבל רזולוציה גבוהה יותר של אוכלוסייה זו .בסך הכול המדגם כלל ארבעה מגזרי אוכלוסייה :המגזר היהודי
הכללי שכלל  1,288משתתפים ( ,)52.9%המגזר החרדי שכלל  175משתתפים ( ,)7.2%מגזר עולי ברית המועצות לשעבר שכלל  281משתתפים
( )11.5%והמגזר הערבי-ישראלי שכלל  689משתתפים ( .)28.3%המגזר הערבי כלל אוכלוסייה גדולה יותר מהפרופורציה שלו באוכלוסייה ,ובהמשך
שוקללה תוספת הנבדקים מאוכלוסייה זו כדי לחשב ממוצעים על פי הפרופורציה הקיימת בחברה הישראלית כדי לאפשר גם השוואה בין-לאומית.
 34הנתונים לקוחים מהפרסום :מניפז ,א' אברהמי ,י' ,לרנר ,מ' ,דו"ח מחקר יזמות בינלאומי ( )GEMלשנת  .2016באר שבע ,ישראל ,אוניברסיטת בן-
גוריון (בהכנה).
 35יזמות של עסקים צעירים או ) :TEA (Total Early Stage Entrepreneurship Activity Rateמציג את שיעור היזמים בעלי עסקים צעירים (פחות
מ 3.5-שנות קיום לעסק) בקרב האוכלוסייה בגילאים  .18-64משתנה  TEAמתחלק לשני משתנים נוספים( :א) עסקים בהתהוות (Nascent
 – )Enterprisesעסקים אשר לא שילמו שכר יותר משלושה חודשים רצופים לפני מועד ביצוע הסקר ו(-ב) עסקים צעירים (– )Baby Enterprises
עסקים אשר קיימים פחות מ 3.5-שנים ( 42חודשים) מהרגע שהחלו לשלם שכר או תגמולים.
 36יזמים בעסקים ותיקים או ) :EB (Established Businessכולל יזמים בעלי עסקים הקיימים לפחות  3.5שנים מהרגע שהחלו לשלם שכר או תגמולים.
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מיצוא
נובעת
 )TEAאשר
הצעירים(()TEA
שיעורהעסקים
:3.:3.10שיעור
איור
מיצוא
הכנסותיהםנובעת
ממחציתהכנסותיהם
יותר ממחצית
אשר יותר
העסקים הצעירים
איור 10
אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת (2016 , )64-18

קנדה
הונג קונג
איחוד האמירויות הערביות
ישראל
אוסטריה
קפריסין
לוקסמבורג
אירלנד
אוסטרליה
פורטוגל
פוארטו ריקו
יוון
אסטוניה
קטאר
שווייץ
סלובניה
טייוואן
בריטניה
הולנד
ארה"ב
איטליה
שוודיה
פינלנד
דרום קוריאה
גרמניה
צרפת
ספרד

2.3
1.86
1.68
1.63
1.61
1.56
1.54
1.52
1.36
1.35
1.28
1.25
1.2

2.71
2.69
2.68

3.87

1
0.96
0.78
0.76
0.69
0.61
0.55
0.52
0.49
0.35
0

1

2
אחוזים

3

4

5

ישראל 2016
היזמות
דו”חמחקר
מקור :דו"ח
מקור:
ישראל 2016
,GEM,GEM
היזמות
מחקר

איור  3.11מציג נתוני יצוא של עסקים צעירים לפי מגזרי אוכלוסייה ,מגדר והיקף יצוא .37בעוד במגזר היהודי הכללי
ניתן לראות כי גברים בעסקים צעירים מייצאים יותר מנשים ,במגזר החרדי ובמגזר העולים מברית המועצות לשעבר
יותר נשים בעסקים צעירים מדווחות על יצוא בהיקפים גבוהים (יצוא המהווה מעל  25%מסך המחזור).

 37אוכלוסיית היזמים שנדגמו כללה  247יזמים של עסקים צעירים ו 111-יזמים של עסקים ותיקים .התצפיות התפלגו ל 32-חתכים שונים (4x4x2
קטגוריות) ,ולכן מספרי היזמים בכל חתך היו נמוכים או אפסיים בחלק מהמקרים .האחוזים מייצגים את החלק היחסי של כל קבוצת אוכלוסייה או
קבוצה מגדרית בכל רמת יצוא.
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2016
צעירים (
איור
בישראל2016,
))TEAבישראל,
TEA
עסקיםצעירים (
שלעסקים
יצואשל
 :3.11יצוא
איור :3.11
אחוז מסך העסקים בכל קטגוריה ,התפלגות לפי מגזר ,מגדר והיקף יצוא
60
50.0

50

46.2

40
27.0
21.6

21.2

18.2

23.1 22.2

27.3 25.7

21.5
16.7

30

23.1
20
12.5
10

3.1
נשים

גברים

נשים

יצוא מעל 25%
סה"כ

חרדי

מקור :דו"ח מחקר היזמות  ,GEMישראל 2016

מקור :דו”ח מחקר היזמות  ,GEMישראל 2016
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גברים
יצוא עד 25%
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0
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23.2
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 .4דינמיות של עסקים בישראל
בשנים האחרונות חלה צמיחה משמעותית הן בתוצר של העסקים הקטנים והבינוניים ,הן בכמות העובדים בעסקים
אלו והן בכמות העסקים הכוללת במשק .צמיחה זו מורכבת מגידול בכמות העסקים ומגידול בגודל העסקים
עצמם .פרק זה מתמקד בהתרחבות וההצטמצמות של עסקים קיימים ,בילודה של עסקים חדשים ובתמותה של
עסקים קיימים .שינויים אלו הם ליבה של הדינמיות בעסקים ,כלומר שיעור העסקים הנולדים ,מתפתחים וגדלים
וכן שיעור העסקים המצטמצמים ומתים .לדינמיות יש תפקיד חשוב במשק בריא ,צומח וחדשני מכיוון שהיא מעידה
על הצטמצמות וסגירה של עסקים שאינם מתאימים לסביבתם העסקית ומאפשרת לעסקים יעילים וחדשניים
יותר לצמוח במקומם .למרות זאת התהליך הדינמי מלווה בקשיים שעמם היזמים ,המהווים את לב המגזר העסקי,
מתמודדים .כמו כן בעוד דינמיות היא מאפיין חיובי במשק ,תיתכן גם דינמיות יתר אשר יכולה להעיד על ליקויים
בתרבות הניהולית ובקבלת ההחלטות הפוגעת ביעילות המשקית.
דינמיות עסקית במשק ניתן לבחון בכמה דרכים .בפרק זה תיבחן הדינמיות בשלוש דרכים:
W Wילודה ,תמותה ושיעור תחלופת עסקים בישראל ובהשוואה למדינות ה;OECD38-
W

Wשינוי בגודל של עסקים (במספר מועסקים על פי משרות שכיר) .בדיקה זאת נערכת בעסקים שבהם עשרה
מועסקים ומעלה בלבד ,והיא בוחנת עסקים אשר עברו במהלך השנה שינוי משמעותי (של  10%ומעלה)
במספר המועסקים;

W

Wשיעור העסקים הצומחים במהירות בישראל (המוגדרים לפי הגדרות ה OECD-כ high growth-ו)gazelles-
ובמדינות של ארגון ה.OECD-

 4.1ילודה ,תמותה ,שרידות ושיעור של תחלופת עסקים
 4.1.1ילודה ותמותה של עסקים
ישראל מתאפיינת בשנים האחרונות בילודה גבוהה של עסקים ובתמותה יחסית נמוכה שלהם .לדוגמה ,בשנת 2013
נולדו  45,851ומתו  36,820עסקים במגזר העסקי ,שיעור של כ 10%-ו ,8%-בהתאמה ,מתוך  464,615העסקים
שפעלו בשנה זו במשק .39ניתן לראות זאת באיור  4.1בחלוקה לפי קבוצות גודל.
עסקים קטנים רגישים יותר לתנודות שוק ונוטים יותר למות הן עקב היעדר עתודות המאפשרות להתמודד עם
תקופות שפל והן עקב חוסר ידע או נסיון של הבעלים שלהם .לכן עסקים קטנים ובינוניים יציבים פחות מעסקים
גדולים ונוטים יותר להתחלף בהשוואה לעסקים הגדולים.
 38יש להבחין בין תמותה וילודה לבין פתיחה וסגירה .תמותה וילודה הן הגדרות העוסקות בפעילות עסקית של העסק ,בעוד פתיחה וסגירה הן בעיקר
פעולות של רישום פורמלי ברשויות הציבוריות ללא תלות בפעילות העסקית.
 39הנתונים להלן מבוססים על המתודולוגיה הנהוגה בלמ"ס לפיה עסקים שנולדו הם עסקים פעילים אשר לא הייתה להם פעילות עסקית בשנתיים
הקודמות ,ואילו עסקים שמתו הם עסקים אשר לא נרשמה להם פעילות עסקית בשנתיים העוקבות האחרונות.
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אחוז העסקים אשר נסגרו ב 2013 -יחסית לכלל העסקים בקבוצת הגודל
הסוכנות
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מקור:עיבודים
מקור:
הסוכנות
עבור עבור
הלמ”ס
שלשל
עיבודים

 4.1.2שרידות של עסקים
בדומה לתמונה העולה מאיור  ,4.1ישנו מתאם הפוך בין קבוצת גודל של העסקים לבין שיעור העסקים השורדים
לאורך זמן .איור  4.2מראה כי עצמאים הם הקבוצה שמתקשה לשרוד יותר מכולן .רק  63%מהעסקים ללא מועסקים
שהקימו עסק ב ,2011-שרדו עד שנת  2014לעומת  66%מכלל העסקים וכ 75%-מהעסקים המעסיקים מעל 20
שכירים .כמו כן ,ניתן לראות כי השיעור של תמותת עסקים מצטמצם מעט לאחר שנתיים מיום הקמת העסק:
משיעור של  11.6%מהעסקים בתום השנה הראשונה לשיעור של  9.2%בלבד בין השנה השנייה לשלישית.
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איור  :4.2הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2011בחלוקה לקבוצת גודל 2012 ,עד 2014

מקור :עיבוד הסוכנות לנתוני למ"ס

40

 4.1.3תמותה של עסקים על פי מאפייני היזמים
איור  ,4.3המבוסס על סקר  ,GEMמציג את שיעור היזמים בישראל אשר דיווחו כי סגרו את עסקיהם בשנה האחרונה.
האוכלוסייה היהודית הכללית (למעט עולים מברית המועצות לשעבר) מדווחת בשיעור גבוה יותר מיתר המגזרים
על סגירת עסקים  -כ 3.9%-מהאוכלוסייה הבוגרת דיווחו על סגירת עסק בשנה האחרונה .כמו כן רק בקרב עולי
ברית המועצות לשעבר יותר נשים מגברים סגרו את עסקיהן.

 40תרשים זה מבוסס על חישוב גודל עסק השונה מהחישוב שנעשה בשנה שעברה או מחישובים אחרים שנעשו עד היום וכללו גודל עסקים .החישוב
של גודל העסק שנעשה כאן מבוסס על כמות השכירים שהעסק העסיק בחודשי הפעילות שלו ,בעוד בשנים קודמות השתמשנו בהגדרה של הלמ"ס,
ולפיה כמות השכירים הממוצעת של העסק מחושבת לאורך כל השנה .עסק שהעסיק  12שכירים במהלך חודש אחד בלבד בשנה ובשאר השנה
לא העסיק שכירים ,נחשב לפי ההגדרה הקודמת לעסק המעסיק שכיר אחד.
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מקור :דו"ח מחקר היזמות  ,GEMישראל 2016

מקור :דו”ח מחקר היזמות  , GEMישראל 2016

 4.1.4ילודה ,תמותה ותחלופת מעסיקים – השוואה בין-לאומית
השוואה בין-לאומית של ילודה ותמותה אפשרית באמצעות מדד שונה במקצת מהמדד שהוצג לעיל ,מדד של ילודה
ותמותה של מעסיקים (עסקים המעסיקים עובדים) .41בהסתכלות בין-לאומית שיעורי הילודה של מעסיקים בישראל
הם מהגבוהים ב ,OECD-בעוד שיעורי התמותה של מעסיקים לא בולטים במיוחד ,כפי שניתן לראות באיור .4.4

 41בניגוד למדד המוזכר לעיל של ילודה ותמותה ,המדד המקובל ב ,OECD-המוצג כאן ,משווה ילודה ותמותה של מעסיקים .עסק של עצמאי ללא
מועסקים שמתחיל להעסיק ,אפילו מועסק אחד ,גם הוא מוגדר כמעסיק שנולד ,ולעומתו עצמאי שהעסיק עובדים והפסיק להעסיק אותם (וגם לא
משלם משכורת ומעסיק את עצמו) מוגדר במדד זה כמעסיק שמת.
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מתוך הנחה של שיעורים דומים של ילודה ותמותה של מעסיקים פיתח ארגון ה OECD-את מדד  Churnלהשוואה
של שיעור תחלופת מעסיקים במדינות שונות .במדד זה מחברים יחדיו את מספר המעסיקים הנולדים והמתים
בכל שנה למדד אחד ,ומשווים בינו לבין מספר המעסיקים הכולל במדינה .כך מקבלים את השיעור של תחלופת
המעסיקים ,המייצג את הדינמיות בתחום זה .איור  4.5להלן מציג את הערכים של מדד זה בהשוואה בין ישראל
למדינות ה.OECD42-
כאמור ,ההשוואה לנתוני ארגון ה OECD-בוחנת שיעור של תחלופת מעסיקים ולא תחלופת עסקים .המשמעות
היא שלא נבחנת לידת ומוות עסק על ידי הפסקה או התחלת הפעילות העסקית שלו ,אלא הלידה והמוות של
העסק נקבעים לפי התחלה או הפסקה של העסקת עובדים .שיעור ההתחלה וההפסקה של העסקת עובדים גבוה
בישראל משיעור הלידה והתמותה של עסקים ,והוא בא לידי ביטוי בערכים גבוהים כמפורט באיור  .4.5ניתן לראות
כי בהשוואה ל ,OECD-בישראל שיעור תחלופת המעסיקים גבוה יחסית בכל שלושת המגזרים הנבדקים .מכיוון
שנתונים אלו בישראל כוללים לידות יותר ממיתות של עסקים ,הרי הדבר מייצג מצב דינמי חיובי של מגזר העסקים
הקטנים והבינוניים בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

 42ממוצע ה OECD-מבוסס על נתוני  22מדינות ,בהן גם ישראל ושלוש מדינות אשר אינן חברות ב :OECD-רומניה ,ליטא וברזיל.
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 4.2התרחבות והצטמצמות של עסקים
דינמיות עסקית אינה מסתכמת רק בילודה ותמותה של עסקים ,אלא גם בהתרחבות והצטמצמות שלהם .כדי
לבדוק היבט זה של הדינמיות פיתחה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מדד לדינמיות עסקית המוצג לראשונה
בפרסום זה ( .)2017מדד זה מציג עסקים אשר חווים התרחבות או הצטמצמות בהיקף ההעסקה 43בשיעורים של
מעל  10%ומעל  .20%הבחינה נעשתה על עסקים שלהם  10מועסקים ומעלה בלבד .העסקים חולקו לקבוצות
גודל על פי גודלם בשנת  ,2014ושיעור השינוי בהם נמדד בין השנים  2014ל.2015-

 4.2.1שינוי לפי קבוצת גודל
איור  4.6מתאר עסקים שעברו שינוי של לפחות  10%במספר המועסקים בהם בין  2014ל .2015-כל עמודה באיור
מחולקת לשניים .החלק התחתון מתאר את שיעור העסקים שבהם היה שינוי בין  10%ל 20%-במספר המועסקים,
והחלק העליון מתאר את שיעור העסקים שבהם היה שינוי הגדול מ .20%-לכל קבוצת גודל של עסקים מתוארות
שתי עמודות :עמודה אחת מייצגת עסקים שהתרחבו ,ועמודה אחרת מייצגת עסקים אשר הצטמצמו.
 43העסקה נמדדת לפי מספר משרות שכיר (קבועים וארעיים) ללא קשר להיקף המשרה.
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ניתן לראות שקבוצת גודל העסקים הקטנה ביותר ( 19-10שכירים) חוותה את התנודתיות הגבוהה ביותר במספר
המועסקים ( 28%מהעסקים חוו שינוי של מעל  .)20%לעומת זאת ,קבוצת גודל העסקים הגדולה ביותר (מעל 100
שכירים) חוותה את שיעור השינוי הקטן ביותר במספר המועסקים; יותר עסקים חוו שינוי של עד  10%במספר
המועסקים .מובן שכל שינוי קטן במספר מועסקים בעסק שמלכתחילה הוא קטן ,מהווה שינוי גדול עבור העסק.
לכן אין פלא שעסקים בקבוצת הגודל הקטנה ביותר חווים גם שיעורי השינוי גבוהים ביותר.
יש לציין שעבור קבוצת העסקים המעסיקים  20עד  49שכירים שנת  2015היא הראשונה מאז  2011שבה יש יותר
עסקים שהתרחבו מעסקים שהצטמצמו .קבוצת העסקים הקטנים ביותר ( 19–10שכירים) היא היחידה שבה היו
יותר עסקים שהצטמצמו מעסקים שהתרחבו.
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מקור :עיבוד של הסוכנות לנתוני למ"ס
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 4.2.2שינוי בגודל העסקים לפי מגזר פעילות
האיור שלהלן מציג את הדינמיות (שינוי של לפחות 10%במספר השכירים) על פי תחומי פעילות .כפי שניתן לראות,
ענף הבינוי חווה את התנודתיות הגבוהה ביותר; כ 20%-מהעסקים חוו הצטמצמות נרחבת (מעל  20%שינוי במספר
השכירים) בהשוואה ל 12%-ו( 8%-ענפי השירותים והתעשייה ,בהתאמה) ,ו כ 14%-חוו התרחבות נרחבת לעומת
 13%ו 8%-בענפי השירותים והתעשייה בהתאמה.

2015-2014
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 4.2.3עסקים מהירי צמיחה
באטיות וחלקם במהירות רבה .קבוצת העסקים
יש שונות רבה ברמת הדינמיות של העסקים .חלקם משתנים ִ
הצומחת במהירות רבה לאורך זמן מעניינת במיוחד מכיוון שהיא יכולה להצביע על שכיחות רבה של עסקים חדשניים
בעלי השפעה משמעותית על הכלכלה .ל OECD-יש שתי הגדרות נפרדות לעסקים שצומחים מהר" :עסקים מהירי
צמיחה" ( )High-growth Enterprisesו"צבאים" (.)gazelles
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עסקים מהירי צמיחה הם עסקים אשר חוו צמיחה ממוצעת שנתית של לפחות  10%על פני תקופה של לפחות
שלוש שנים רצופות ( 20%בקנדה ובארצות הברית) ,ואשר להם עשרה או יותר מועסקים בתחילת פרק הזמן הנבדק.
באיור להלן ניתן לראות השוואה בין ישראל לבין מדינות ה OECD44-לגבי שיעור העסקים מהירי צמיחה מתוך כלל
העסקים בשלושה תחומי פעילות .בשלושת התחומים ,שיעור העסקים מהירי הצמיחה גבוה יותר בישראל.
2013
,OECD
ה-ה-
ישראלוביןובין
העסקיםמהירי
שיעורהעסקים
:4.8שיעור
איור:4.8
איור
2013
,OECD
השוואהביןביןישראל
הצמיחה,השוואה
מהירי הצמיחה,
אחוז מסך העסקים
14%
11.9%

12%

11.5%

10.5%

9.8%

9.3%

9.5%

10%
8%
6%
4%
2%

בינוי

שירותים
ממוצע ה2013 ,OECD-

תעשייה

0%

ישראל 2013

מקור :עיבוד של הסוכנות לנתונים של הOECD-
מקור :עיבוד של הסוכנות לנתונים של הOECD -

 4.2.4צבאים
צבאים הם עסקים מהירי צמיחה ,אשר פעילים לכל היותר חמש שנים .ניתן לראות באיור  4.9כי בהשוואה לממוצע
ה 45OECD-בעוד מגזר השירותים בישראל נהנה מיתרון בשיעור הצבאים ,הרי שהתעשייה ובמידה פחותה גם
הבינוי ,מפגרים מאחור.

 44נתוני ה OECD-לקוחים מתוך הפרסום  Entrepreneurship at a Glance 2016ואינם כוללים נתונים על אוסטרליה ,איסלנד ,אירלנד ,טורקיה ,יפן,
מקסיקו ,צ'ילה ושווייץ ,אך כוללים נתונים על בולגריה ,ברזיל ,ליטא ורומניה שאינן חברות בארגון.
 45נתוני ה OECD-לקוחים מתוך הפרסום  ,Entrepreneurship at a Glance 2016כוללים  16מדינות בלבד מחברות הארגון ובנוסף לכך כוללים את
בולגריה ,ברזיל ,ליטא ורומניה שאינן חברות הארגון.
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:4.9שיעור
איור:4.9
איור
2013,OECD
וביןה-ה, OECD-
ישראלובין
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שיעור “הצבאים”,
אחוז מסך העסקים
2.50%
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 .5מאפייני העסקים הקטנים והבינוניים והיזמים בישראל
מקורות הנתונים לפרק זה
פרק זה מתבסס על מגוון רחב של מקורות .מקור אחד של נתונים לפרק זה הם סקרי העסקים התקופתיים שהסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים מבצעת .הסוכנות ביצעה את הסקר האחרון בסוף שנת  ,2016וזו השנה הרביעית ברציפות
שהיא מבצעת סקר זה בקרב עסקים קטנים ובינוניים בישראל .במסגרת הסקר רואיינו מנהלי  500עסקים ,המעסיקים
 100-1עובדים ,המהווים מדגם מייצג לכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל .העסקים שמנהליהם רואיינו,
נבחרו מתוך מאגר המכיל עשרות אלפי עסקים .המדגם נבנה בשיטה של מדגם שכבות לפי תחום פעילות וגודל
העסק .בסקר התקופתי נבחן מצבם של עסקים אלו בהתייחסות לשנת ביצוע הסקר ובהשוואה לשנים קודמות.
שלושה מקורות נוספים לנתונים בפרק זה כוללים היקף שונה של עסקים נבדקים .המקור הראשון הוא נתונים של
מרשם העסקים 46הקיים בלמ"ס ,אשר מתייחסים לכלל העסקים במדינה ,ויתרונם  -מתן תמונה מהימנה מאוד.
מקור שני הוא סקרי הלמ"ס המשתמשים במתודולוגיה המתבססת על מדגמים מורכבים בהיקפים גדולים .סקרים
אלו מספקים את נתוני הערך המוסף והפריון .מקור שלישי הוא סקר  GEMאשר מכיל מדגם של  2,400נבדקים
מקרב האוכלוסייה המהווים מדגם ליזמים בישראל .עקב שימוש במגוון של מקורות מידע לא תמיד אפשר להציג
את כל טווח קבוצות הגודל של העסקים ,ולעתים החלוקה נעשית לפי קבוצות גודל שונות .כמו כן הנתונים אינם
מתייחסים תמיד לכלל אוכלוסיית העסקים במשק ,ושנת הנתונים העדכנית ביותר משתנה בין הנושאים השונים
בהתאם לזמינות של מקורות המידע.

 5.1פריון העבודה במגזר העסקי
 5.1.1התפלגות פריון העבודה במגזר העסקי לפי קבוצות גודל
פריון העבודה מוגדר כתרומת העסק לתוצר בחלוקה למספר המשרות בו :קרי ,הערך המוסף של העסק למשרה.
כפי שעולה מאיור  5.1להלן ,בעסקים שבהם מעל  100משרות ,פריון העבודה הוא הגדול ביותר ,והוא עומד על
כ 221,000-ש"ח בשנה .פריון העבודה הנמוך ביותר נרשם בקרב עסקים קטנים ( 19-5משרות) ,והוא עומד על
 155,826ש"ח בשנה .48יש לציין ש 201349-הייתה השנה השנייה ברציפות שבה עסקים בינוניים ( 20עד  99משרות)
חוו עלייה ברמת הפריון .עסקים גדולים ,לעומת זאת ,לא חוו ב 2013-עלייה ברמת הפריון .השנה אנו מפרסמים
לראשונה נתוני פריון בחלוקה בין עסקים זעירים ( 4-1משרות) לבין עצמאים ללא שכירים.50
47

 46המתבסס על נתונים שמתקבלים מרשויות המס ומהמוסד לביטוח לאומי.
 47ערך מוסף של עסקים מוגדר כרווחים של העסק בתוספת עלות ההעסקה של העסק ובתוספת השקעות ההון.
 48בדומה לנתוני הערך המוסף ,הנתונים בסעיף זה מבוססים על סקר התעשייה של הלמ"ס ועל סקר מסחר ,שירותים ,תחבורה ,תקשורת ובינוי.
לפיכך גם בסעיף זה לא ניתן לנתח את כלל ענפי המשק ,אלא רק את הענפים שנדגמו בסקר ,שהם בעיקר ענפי המגזר העסקי.
 49לעומת 2012
 50בחישוב הפריון לעצמאים סך הערך המוסף של כלל העצמאים חולק למספר העצמאים שדווחו .לא נכללו בחישוב ענפים Sו( T-משקי בית כמעסיקים
ושירותים אחרים) מכיוון שהם כוללים כמות עצומה של משרות חלקיות מאוד (כמו משקי בית שמעסיקים עובדי משק בית) .כמו כן התרשים לא
כולל נתונים על אודות חברות ללא מועסקים .כל זאת הואיל ויש להניח שמדובר בחברות אשר המועסקים שלהן רשומים על שם חברה אחרת
(לדוגמה ,חברת-אם) ומאחר שעקב היעדר מידע על החברה המעסיקה לא ניתן לשייך את הערך המוסף למספר מועסקים .עקב שינוי זה לא ניתן
להשוות את הנתונים בדו"ח זה לנתונים המופיעים בדו"ח אשר פורסם בינואר .2016
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2013
:5.:5.1פריון
איור
גודל2013,
קבוצותגודל,
לפיקבוצות
העבודה לפי
פריון העבודה
איור 1
ערך מוסף למשרה או לבעל עסק ,ש”ח לשנה

250,000
220,950
200,000

184,853

183,068

159,344

155,826

150,000

100,000

50,000

+100

20-99

5-19

1-4

עצמאים

מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי עסקים של הלמ"ס
מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי עסקים של הלמ"ס

 5.1.2פריון העבודה בחלוקה לפי מידת ההתבססות על הון פיזי
בחינה של פריון העבודה 51לפי קבוצות גודל של עסקים ובחלוקה לענפים המתבססים יותר או פחות על הון פיזי
מעלה כי הענפים נבדלים זה מזה בהתפלגות הפנימית בין קבוצות הגודל (איור  .)5.2בדומה לניתוח של שיעורי
התוצר בתת-פרק  3.3ישנו שוני קטן יחסית ברמות הפריון בין קבוצות הגודל בענפים מוטי כוח אדם ואפילו מגמה
של ירידה בפריון העבודה עם העלייה בגודל העסק .בענפים מוטי הון ,לעומת זאת ,ישנו יתרון לגודל של עסקים
גדולים ,ולכן שיעור הפריון בעסקים גדולים (מעל  100משרות) הוא גבוה בהרבה מיתר קבוצות הגודל ועומד על
כ 354,000-ש"ח למשרה ,כפי שניתן לראות באיור .5.2

 51ערך מוסף למשרה  /בעל עסק ,בש"ח לשנה.
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איור  :5.2פריון העבודה ,חלוקה לענפים לפי מידת ההתבססות על הון פיזי2013 ,

מקור :עיבודים של הסוכנות על פי נתוני סקרי עסקים של הלמ"ס

52

 5.1.3עסקים טכנולוגיים בישראל לפי מאפייני היזמים
איור  5.3מציג את שיעור היזמים העוסקים בתחומים טכנולוגיים (טכנולוגיית עילית – היי-טק וטכנולוגיה מעורבת -
מיד-טק) מתוך סך היזמים בעסקים צעירים בישראל ( 53.)TEAשיעור זה ירד מ 12.3%-ב 2015-ל 9.6%-ב.201654-
במגזר היהודי השיעור ירד מ 11.9%-ל 10.2%-באותה תקופה ,ושיעור הנשים היהודיות עמד על  2.9%ב.2016-
בכל יתר המגזרים ,נרשם אחוז גבוה יותר של נשים מאשר גברים ביזמות טכנולוגית .הפער לטובת נשים הוא גבוה
יותר בקרב העולים מברית המועצות לשעבר ( 25%לעומת .)7.7%
בבחינת היזמות בעסקים ותיקים (לא מוצג באיור) עולה שכ 7%-מהיזמות בעסקים הוותיקים היא טכנולוגית 6.3% -
בקרב הגברים ו 8.3%-בקרב הנשים .בקרב עסקים ותיקים במגזר הערבי  15%מהיזמיות הערביות עסקו ביזמות
טכנולוגית.

 52ענפים מוטי הון  -ענפי התעשייה ,התחבורה ,התקשורת והבינוי; ענפים מוטי כוח אדם  -בעיקר שירותים ומסחר.
 53מאחר ואיור זה כולל קטגוריות עם מספר קטן של תצפיות יש להיזהר בהסקת מסקנות כלליות מאיור זה ,ועדיף להשתמש בהם כאינדיקציה בלבד.
 54לפי שקלול צוות המחקר של ישראל שבוצע על נתוני  2016-2015כדי למנוע הטיה של שקלול שונה בין השקלול בישראל לשקלול של GEM
העולמי .לפי השקלול של  GEMהעולמי ל 2015-הנתון עמד על .13.6%
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 5.1.4שיעור המסחר המקוון בקרב עסקים
במסגרת סקר העסקים התקופתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים נשאלו עסקים אם יש ברשותם פלטפורמת
מכירה מקוונת 96% .מהעסקים אשר השתתפו בסקר הסוכנות ב ,2016-דיווחו שאין ברשותם חנות מקוונת .מתוכם
כ 13%-טענו שהעלויות של פלטפורמה כזו גבוהות מדי או שבעבר ניסו אותה וכשלו .כ 7%-מהעסקים דיווחו על
חשש מטכנולוגיה כסיבה מדוע אין להם חנות מקוונת.

 5.2יזמות ועסקים
כבר לפני יותר ממאה שנים זיהה החוקר יוזף שומפטר ( )Schumpeterאת התפקיד המרכזי של יזמים כגורם המניע
את העולם העסקי והצמיחה הכלכלית .חלק זה של הפרק שואב את הנתונים שלו ממחקר  GEMומתמקד כמוהו
בשלוש קבוצות של יזמים :יזמים שלהם עסקים צעירים ,יזמים שלהם עסקים ותיקים ועובדים המקדמים יזמות
וחדשנות במסגרת מקום עבודתם.

 5.2.1יזמות בעסקים צעירים ()TEA
על פי מחקר  ,GEMשיעור היזמות של עסקים צעירים ( )TEAבישראל ב 2016-הוא  10.7%מקרב האוכלוסייה
הנבדקת .שיעור ה TEA-גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים ,ונמוך יותר בקרב אוכלוסיות הערבים והעולים ביחס
לאוכלוסייה היהודית הכללית ,כפי שמוצג באיור  .5.4כל זאת לאחר שקלול השכבה המורחבת של האוכלוסייה

 55עקב ריבוי הקטגוריות הנבדקות בקטגוריות רבות יש מספר נמוך של תצפיות ,ולכן יש להיזהר מהסקת מסקנות מממצאים אלו ,ועדיף להשתמש
בהם כאינדיקציה בלבד.
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הערבית בסקר .56בהשוואה בין-לאומית בשנת  2016ירדה ישראל ב 0.6-נקודות האחוז במדד  ,TEAוהיא ממוקמת
במקום ה 27-מבין  65מדינות .GEM
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שיעורייזמות
שיעורי
2016
ומגדר,
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9.2%8.9%
8.7%

8.9%

13.1%
11.1%

15.2%
13%
10.8%

16%
14%
12%
10%
8%
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6%
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4%
2%

סה״כ
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סה״כ %
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יהודי כללי

0%

גברים %

מקור :דו"ח מחקר היזמות  ,GEMישראל 2016

מקור :דו"ח מחקר היזמות  , GEMישראל 2016

ממצא בולט במחקר הוא רמת היזמות בעסקים צעירים בקרב המגזר החרדי .בשנת  2016הן בקרב הגברים והן
בקרב הנשים במגזר החרדי רמה ה TEA-היתה גבוהה מהמגזר היהודי הכללי .במגזר העולים מברית המועצות
לשעבר חלה ירידה ב 2016-אצל גברים ועלייה מסוימת אצל נשים .במגזר הערבי חלה ירידה משמעותית בקרב
גברים ועלייה משמעותית בקרב נשים.

 5.2.3יזמות בעסקים ותיקים ()EB
איור  5.5מציג התפלגות של רמת היזמות של עסקים ותיקים ( )EBשקיימים מעל  3.5שנים לפי סוג האוכלוסייה
והמגדר .שיעור ה EB-הגבוה ביותר נמצא בקרב האוכלוסייה הערבית .גם בקרב האוכלוסייה החרדית והעולים
מברית המועצות לשעבר יש שיעורי  EBגבוהים יותר מבאוכלוסייה היהודית הכללית .הסיבה לממצאים אלו יכולה
להיות מכיוון שהדינמיות העסקית במגזרי מיעוטים אלה נמוכים יותר מאשר מבאוכלוסייה היהודית הכללית ,ולכן
העסקים בהם חווים שיעורי תמותה נמוכים ושיעורי שרידות גבוהים.
 56שקלול זה נעשה על ידי צוות המחקר בישראל .השקלול שונה במקצת מהשקלול שנעשה על ידי מנהלת הפרויקט הבין-לאומי של  ,GEMשהיה
גבוה ב 0.6%-מהשקלול הישראלי.
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בהשוואה ל 2015-ב 2016-חלה עלייה בשיעור ה EB-הכללי בישראל מ 4%-ל .4.7%-שיעור העסקים הוותיקים
בבעלות גברים עלה מ 4.8%-ל 6.5%-ב ,2016-ושיעור העסקים שבבעלות נשים ירד מ 3.3%-ל .3%-העלייה בשיעור
העסקים הוותיקים בולטת מאוד בקרב עולים מברית המועצות לשעבר  -עלייה של כמעט פי שלושה (מ1.8%-
ל 5.3%-בקרב הגברים) .במגזר החרדי חלה ירידה מ 6%-ל ,4%-בעיקר ירידה בקרב גברים .המגזר היהודי הכללי
ירד מ 3.6%-ל ,3.3%-בעיקר ירידה בקרב נשים .שיעור העסקים הוותיקים במגזר הערבי ב 2015-וב 2016-היה גבוה
באופן מובהק מיתר המגזרים למרות ירידה באחוז הבעלות של נשים מ 4.7%-ב 2015-ל 4.0%-ב.2016-

2016
ותיקה(EB
יזמותותיקה
שיעורייזמות
שיעורי
ומגדר2016,
מגזרומגדר,
לפימגזר
(,,))EBלפי
:5.5:5.5
איוראיור
אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת ( )64 - 18בכל קטגוריה

14%
11.9%

10%

8.1%

8%

6.5%
5.3%

4.7%
3.0%

2.8% 3.3%

3.6%

3.8%

4.0%

5.3%
3.0%

6%
4.0%

סה״כ

סה״כ %

4%
2%

1.5%
עולי בריה״מ לשעבר

12%

יהודי כללי
נשים %

חרדי

ערבי

0%

גברים %

ישראל 2016
היזמות
מחקר
מקור:דו"ח
מקור:
ישראל 2016
, GEM,GEM
היזמות
מחקר
דו"ח

 5.2.3יזמות פנים-ארגונית ()EEA
כאמור ,יזמות פנים ארגונית ,EEA57 ,היא משתנה חדש שנבדק רק בשנים  2015ו .2016-היזמות הפנים-ארגונית היא
פעילות של חדשנות במסגרת ארגון קיים ,בעידודו ובמימונו .לארגון יש בעלות על המוצרים והשירותים החדשים
שיופקו מיזמות זו ,וכן בעלות על חברות-בנות שעשויות להיווצר מפעילות זו .חשיבותה הרבה של  EEAנעוצה
בעובדה שעד כה היא לא הייתה נושא נפוץ למחקר .מרבית המחקרים על יזמות לא מדדו את הפעילות הכלכלית
והתעסוקה החדשה שנוצרו במסגרת ארגונים קיימים מאחר שהתמקדו רק ביזמות שמובילה להקמת גוף ארגוני
חדש ועצמאי .חקר ה EEA-מהווה פעילות מקבילה ומשלימה לבדיקת יזמות עצמאית דרך הקמה וניהול של עסקים
צעירים ( ,)TEAולכן חשוב לאמוד את היקפה ואת המשמעויות שלה.

 57יזמות פנים-ארגונית או  :EEAאחוז האוכלוסייה הבוגרת אשר מובילה חדשנות במסגרת מקומות העבודה והארגונים ,בעידודם ובמימונם .הבעלות
על התוצרים של חדשנות זו היא של הארגון או של חברות-בנות שצומחות מפעילות זו .מחקר  GEMהחל רק ב 2015-לבחון משתנה זה בישראל.
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ממחקר  GEMומשיתוף הפעולה עם הפורום הכלכלי העולמי עולים נתונים חדשים בעלי משמעות רחבה .מתברר
כי בחלק מהמדינות המפותחות בעלות שיעורי ( TEAשיעורי בעלות וניהול של עסקים צעירים) בינוניים או נמוכים
יש פעילות  EEAרחבת היקף התורמת לכלכלות אלו ולתעסוקה בהן .תרומה זו היא רבת חשיבות ,ולעתים היקפה
והשפעתה עולים על ההיקף וההשפעה של .TEA
בניגוד ל TEA-ו ,EB-אשר מוגדרים על בסיס השנים שבהם העסק קיים (פחות מ 3.5-שנים או יותר מ 3.5-שנים,
בהתאמה) EEA ,אינו תלוי זמן וקשה למדוד מתי התחילה היוזמה הפנימית .לאור זאת ,בפרק זה כל ניתוחי EEA
נעשו על בסיס יזמים ומועסקים הפעילים כיום בתוך חברות וארגונים קיימים ללא התייחסות לעבר (למועד תחילת
הפעילות) .הבהרה נוספת קשורה לעובדה שחלק מהיזמים הפנים -ארגוניים הציגו עצמם בסקר כיזמי ( TEAבעלים
או מנהלים של עסק חדש) ,ולפיכך קיימת חפיפה מסוימת בין  EEAל( TEA-שאותה אנו מזהים בניתוח).
כפי שניתן לראות באיור  ,5.6שיעור האוכלוסייה הבוגרת אשר עסקה ביזמות פנים-ארגונית ב 2016-עמד על 4.2%
נטו ( 4.8%אם לא מתייחסים לחפיפה בין  EEAל .)TEA-זהו אחוז משמעותי ,מה עוד שלפי נתוני  GEMהעולמי (אשר
כוללים שקלול שונה בעקבות הוספת המדגם הערבי) ,ביצועי ה EEA-בישראל אף גבוהים יותר ועומדים על 5.2%
מכלל האוכלוסייה (איור .)5.7

.2016
ומגדר,
מגזר
,)EEAלפי
,)EEA( 58
פנים-ארגונית( ,
2016
ומגדר,
מגזר
לפי
יזמותפנים-ארגונית
:5.6יזמות
איור:5.6
איור
אחוז מסך האוכלוסייה הבוגרת ( )64 - 18בכל קטגוריה
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מקור :דו"ח מחקר היזמות  ,GEMישראל
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מקור :דו"ח מחקר היזמות , GEM
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לרבות חפיפה עם TEA
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באיור  5.7ניתן לראות את היקף היזמות בעסקים צעירים ( )TEAוהיזמות הפנים-ארגונית ( )EEAבמדינות המפותחות
אשר השתתפו במחקר ( GEM 2016מוצג בסדר יורד לפי שיעור ה .)EEA-ישראל ממוקמת במקום החמישי בדירוג
ה EEA-מתחת לבריטניה ואוסטריה ,אך מדורגת מעליהן בדירוג היזמות הכולל ( .)TEA+EEAקנדה ואסטוניה ,אשר
נמצאות מתחת לישראל בדירוג ה ,EEA-הן בעלות שיעורי  TEAויזמות כוללת גבוהים מישראל .מ 2015-ל2016-
לא חל כמעט שינוי בשיעור היזמות הכללי של ישראל אשר עמד על כ 16.5%-מכלל האוכלוסייה.
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איור  :5.7שיעורי  EEA ,TEAוסך הכול יזמות ,2016 ,מדינות מפותחות המשתתפות בסקר
 ,2016מדינות מפותחות המשתתפות בסקר GEM
איור  :5.7שיעורי  EEA, TEAוסך הכול יזמותGEM,
הבוגרת( 18-64
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 5.3מחסומים בפני הצלחה ושינוי ברווחיות של העסקים
 5.3.1מחסומים בפני הצלחה
בסקר העסקים שערכה הסוכנות ב ,2016-נשאלו העסקים על אודות המחסום העיקרי בפני התפתחות העסק
שלהם .התוצאות המוצגות בטבלה  5.1מראות כי עסקים רואים ב'תחרות או במציאת לקוחות' את המחסום
המשמעותי ביותר בהשוואה לשאר המחסומים .בהתייחסותם למחסום זה עסקים רבים ציינו את ריבוי המתחרים
אשר מוביל לירידת מחירים ואת חוסר הידע והיכולות בשיווק מוצר ללקוחות בארץ ובחו"ל .עסקים אחרים ציינו את
הקושי בהתמודדות עם יבוא מתחרה ,עם תרבות עסקים לא הוגנת או לא חוקית (כגון כלכלה שחורה או תחרות
עם מתחרים המקימים עסק בבית ללא היתר) ,וכן את הקושי לנהל מוצר 'נישתי' בעל נתח שוק מצומצם מדי .גם
זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן נרשמו כמחסום יחסית משמעותי בשל מחסור בכוח עבודה מקצועי או עלות של
העסקת עובדים.

טבלה  :5.1מחסומים עיקריים בפני התפתחות העסק2016 ,
מחסום

שיעור (אחוז מסך העסקים)

תחרות או מציאת לקוחות

37%

זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן

22%

עומס ביורקרטי

15%

גישה למימון

14%

עלויות ייצור או עבודה

12%

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,

 5.3.2שינוי ברווחיות של העסקים
בסקר התקופתי של הסוכנות נשאלו בעלי העסקים לגבי רווחיות עסקיהם ב 2016-לעומת השנה שקדמה לה.
כ 68%-מהמשיבים דיווחו על יציבות או על שיפור ברווחיות העסק.
בהשוואה לשנים קודמות ( 2015ו )2014-נרשם שיפור בדיווחי הרווחיות של עסקים ,כפי שניתן לראות בטבלה .5.2
הפער בין עסקים שדיווחו על ירידה לעומת עלייה ברווחיות עמד על כ 20-נקודות אחוז ב ,2015-והוא הצטמצם
לכ 4-נקודות אחוז בלבד ב.2016-
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טבלה  :5.2שינוי ברווחיות העסקים2016-2014 ,
שינוי ברווחיות לעומת אשתקד 2014

2015

2016

ירדה

36%

43%

32%

נשארה דומה

44%

35%

41%

עלתה

20%

23%

28%

מקור :סקרים תקופתיים של הסוכנות2016-2014 ,

בהסתכלות על איור  5.8המתאר שינויי רווחיות על פי גודל עסק עולה כי  32%מהעסקים הקטנים ( 19-5מועסקים)
דיווחו על עלייה ברווחיות העסק בשנה הנוכחית .זהו האחוז הגבוה ביותר מכל קבוצות העסקים בסקר .לעומת
זאת ,בקרב עסקים ללא מועסקים אחוז העסקים המדווחים על עלייה ברווחיות הוא הקטן ביותר ,ואחוז המדווחים
על ירידה הוא הגדול ביותר; כלומר ,בקבוצה זו נרשם השינוי השלילי ביותר בדיווחי הרווחיות.

גודל2016,
קבוצותגודל,
לפיקבוצות
העסקים,לפי
ברווחיות העסקים,
2016
שינויברווחיות
:5.8שינוי
איור:5.8
איור
אחוז מסך העסקים

אחוז מסך העסקים
50%
42%
33%

32%
25%

43%

40%

40%

45%
40%

37%

35%

32%

30%

28%

28%

25%
20%

20%
15%
10%
5%

20-99

5-19
ירדה

1-4
נשארה דומה

ללא מועסקים

0%

עלתה

הסוכנות2016 ,
תקופתי של
סקר
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
מקור:סקר
מקור:
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בהסתכלות על שינוי לאורך שלוש השנים האחרונות ,שיעור העסקים הקטנים ( 19-5מועסקים) המדווחים על שיפור
ברווחיותם הוא הגבוה ביותר (שיפור המתבטא הן בדיווחי ירידה פחותים והן בדיווחי עלייה גבוהים יחסית) .עסקים
קטנים רשמו שיפור לאורך השנים ,מפער שלילי של כ 17-נקודות (הפרש בין אחוז המדווחים על עלייה לירידה
ברווחיות) ב 2014-לפער חיובי של כ 4.5-נקודות האחוז ב.2016-

גודל2016-2014,
קבוצותגודל,
העסקים ,לפי קבוצות
2016-2014
ברווחיותהעסקים,
שינויברווחיות
: 5.9שינוי
איור:5.9
איור
מסך העסקים
העסקים
אחוזמסך
אחוז

ללא מועסקים

 4-1מועסקים

100%

100%
34.4%

44.6%

38.3%

34.8%

40.6%

28.1%

20.5%

21.1%

2016

2015

2014

80%

37.7%

35.7%

40.4%

60%

60%
37.5

ירדה

נשארה דומה

40%
20%
0%

עלתה

43.1%

38.6%

50.9%

19.2%

21.1%

13.4%

2016

2015

2014

ירדה

 99-20מועסקים
22.0%

33.8%

41.5%

41.9%

29.3%

24.3%

29.3%

32.0%

2016

2015

2014

ירדה

נשארה דומה

46.0%

הסוכנות2016 ,
תקופתי של
סקר
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
מקור:סקר
מקור:
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40%
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עלתה

 19-5מועסקים
100%
80%
60%

100%
27.9%

20%
0%

40.6%

37.8%

35%

41.5%

32.5%

24.5%

20.7%

2016
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2014

ירדה

80%
60%

39.6%

40%

עלתה

80%

נשארה דומה

עלתה

40%
20%
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איור  5.10מתאר שינויי רווחיות על פי תחום פעילות 32% .מהעסקים בענף התעשייה דיווחו על עלייה ברווחיות
העסק ב ,2016-האחוז הגבוה ביותר מכל הענפים בסקר .בענף השירותים אחוז העסקים שדיווחו על שיפור הוא
הקטן ביותר ,וכן אחוז העסקים שדיווחו על ירידה הוא הגבוה ביותר; כלומר ,בקבוצה זו נרשם דיווח על השינוי
השלילי ביותר לגבי רווחיות.

2016
פעילות,
:5.:5.10שינוי
איור
2016
תחוםפעילות,
לפיתחום
העסקים,לפי
ברווחיות העסקים,
שינוי ברווחיות
איור 10
תחוםפעילות
בכלתחום
העסקים בכל
מסך העסקים
פעילות
אחוזמסך
אחוז

45%

41% 42%
38%

37%
30%

40%
32%

30%

28%
23%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

ירדה

נשארה דומה
מסחר

שירותים

עלתה

0%

תעשייה

הסוכנות2016 ,
סקרתקופתי של
מקור:סקר
מקור:
הסוכנות2016 ,
תקופתי של

על ציר הזמן המתואר באיור  5.11ניתן לראות כי עסקים בענף המסחר חוו שינוי משמעותי ברווחיות העסק ,מפער
שלילי של כ 21-נקודות אחוז ב 2014-לפער שלילי של  1.5נקודות אחוז בלבד ב .2016-תחום התעשייה חווה שינוי
מפער שלילי של כ 27-נקודות אחוז לפער חיובי של כ 1.5-נקודות אחוז.
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פעילות2016-2014,
תחוםפעילות,
לפי תחום
העסקים ,לפי
ברווחיות העסקים,
איור 11
2016-2014
שינויברווחיות
: 5.:5.11שינוי
איור
מסך העסקים
העסקים
אחוזמסך
אחוז

מסחר

תעשייה
100%
30.3%

49.4%

41.7%

29.6%

80%
60%

37.8%
32.7%

43.3%

31.9%

17.9%

15.0%

2016

2015

2014

ירדה

100%

נשארה דומה

50.0%

39.6%

60%

42.3%

40%

34.1%

20%
0%

עלתה

41.7%

28.2%

15.9%

2016

2015

2014

נשארה דומה

40%
20%

18.8%

ירדה

80%

0%

עלתה

שירותים
100%
36.6%

37.1%

32.6%

40.7%

36.3%

45.1%

22.8%

26.6%

22.3%

2016

2015

2014

80%
60%

ירדה

נשארה דומה

40%
20%
0%

עלתה

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,
מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,

 5.3.3פיגור בתשלומים
לעתים עסקים רווחיים יכולים להיקלע לקשיים בשל עיכוב בתשלומים שהם אמורים לקבל .בסקר העסקים התקופתי
ִ
שערכה הסוכנות ב ,2016-נבדק מוסר התשלומים של לקוחות של עסקים קטנים ובינוניים; עד כמה הם משלמים
לעסקים במועד המוסכם ועד כמה הם מפגרים בתשלומים.

76

דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

כפי שניתן לראות באיור  ,5.12כמחצית מהנשאלים דיווחו על פיגור בקבלת תשלומים מלקוחות .עסקים ללא
מועסקים דיווחו במידה המועטה ביותר על פיגור בקבלת תשלומים ( ,)41%בעוד עסקים קטנים ( 19-5מועסקים)
דיווחו בשיעורים הגבוהים ביותר ( .)59%בחלוקה ענפית לא נמצא הבדל בהתפלגות התשובות.

איור  :5.12פיגור במועד קבלת תשלומים מלקוחות2016 ,

תשלומים מלקוחות2016 ,
איור  :5.12פיגור במועד
קבלתהעסקים
אחוז מסך
אחוז מסך העסקים

70%
52%

59%

59%

60%

50% 50%

48%

41%

41%

50%
40%
30%
20%
10%

5-19

20-99

לא חוו פיגור בתשלומים

1-4

ללא מועסקים

0%

חוו פיגור בתשלומים

הסוכנות2016 ,
תקופתי של
סקר
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
מקור:סקר
מקור:

בחינה של פיגור בתשלומים לפי סוג לקוח מראה שלקוחות מהמגזר העסקי נוטים יותר לפגר בתשלומים (41%
מהעסקים דיווחו על פיגור בתשלומים של לקוחות מגזר זה) .אף-על-פי שפחות עסקים מדווחים על פיגור תשלומים
של לקוחות מהמגזר הציבורי ,כשיש פיגור בתשלומים ממגזר זה ,ממוצע ימי הפיגור הוא הגבוה ביותר ( 71.8ימים
בממוצע).

טבלה  :5.3ממוצע ימי פיגור בתשלומים ,לפי סוג הלקוח2016 ,

*

סוג הלקוח*

שיעור העסקים שחוו פיגור

ממוצע ימי פיגור בעסקים שחוו פיגור

עסקי

41%

57.2

פרטי

32%

63

ציבורי

27%

71.8

עסקי :כל סוגי העסקים ,כולל חברות ממשלתיות
פרטי :לקוחות שהם אנשים פרטיים
ציבורי :ממשלות או רשויות מקומיות

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,
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בבדיקת התשובות לסקר נמצא מתאם בין פיגור בתשלומים לבין קשיי אשראי 56% .מהעסקים הטוענים שהאשראי
העומד לרשותם אינו מספיק מדווחים גם על פיגור בתשלומים.

 5.3.4השוואה בין-לאומית של הערכה על מצב העסק
לא ניתן להציג השוואה בין-לאומית של רווחיות ,אולם במחקר בין-לאומי של ה ,OECD-המבוסס על סקרים נרחבים
של יזמים במדינות שונות ,נשאלו בעלי עסקים לגבי מצב עסקיהם .איור  5.13מציג השוואה בין-לאומית לגבי ההערכה
הסובייקטיבית של בעלי עסקים את המצב הנוכחי של עסקיהם .59בקבוצות העסקים עם  10-4מועסקים ו50-11-
מועסקים ישראל היא מבין המדינות המובילות בסקר בהערכות חיוביות של בעלי עסקים על מצב עסקיהם בהווה.

 59העסקים יכלו להשיב שמצב העסק חיובי ,שלילי או ניטרלי.
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בין-לאומית,
השוואה
בהווה
העסק
שמצב
:5.13הערכה
איור:5.13
איור
2016 2016
בין-לאומית,
השוואה
חיובי,חיובי,
בהווה
העסק
שמצב
הערכה
אחוז העסקים

אחוז העסקים
80%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

דרום אפריקה
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 5.3.5כוונת היזם לסגור את העסק
דרך נוספת להעריך את מצב העסקים היא בדיקה של תחושת בעל העסק לגבי המצב הכללי של העסק שלו והסיכוי
להמשך קיום העסק בעתיד .בסקר שערכה הסוכנות ב ,2016-כ 77%-מבעלי העסקים ענו בשלילה לשאלה אם שקלו
בשנה האחרונה לסגור את עסקיהם .שיעור זה נשאר יציב ודומה לדיווחים בשנים  2014ו ,2015-אך נמוך משנת
( 2013אז ענו  91%בשלילה) .כפי שניתן לראות באיור  ,5.14השיעורים הגבוהים ביותר של עסקים אשר לא שקלו
לסגור את עסקיהם דווחו בקבוצות העסקים שבהם  19-5מועסקים ו 99-20-מועסקים ( 82%ו ,80%-בהתאמה).
שיעורים אלו גבוהים באופן מובהק מהדיווח של עסקים ללא מועסקים .יש לציין כי קבוצת העסקים הקטנים (19-5
מועסקים) דיווחה גם על השיפור הגבוה ביותר ברווחיות ב.2016-

גודל,
קבוצת
עסקיהםלצמיתות,
אתעסקיהם
לסגוראת
שקלו לסגור
אשר שקלו
איוראיור 14
20162016
גודל,
קבוצת
לפילפי
לצמיתות,
עסקאשר
בעליעסק
:5.:5.14בעלי
מסךהעסקים
אחוז מסך
אחוז
העסקים

90%

82%

80%

75%

80%

72%

70%
60%
50%
40%

20%

18%

28%

25%
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10%

20-99

5-19
לא שקלו לסגור את העסק

1-4

ללא מועסקים

0%

שקלו לסגור את העסק

הסוכנות
סקרתקופתי של
מקור:סקר
מקור:
הסוכנות
תקופתי של

 5.4מיומנויות של היזמים  /בעלי העסקים
 5.4.1תפיסת המיומנויות וכישורים להקמה וניהול עסק בישראל2016 ,
איור  ,5.15המבוסס על מחקר  ,GEMמציג את אחוז המשיבים באוכלוסייה הבוגרת בישראל הסבורים שברשותם
המיומנויות והכישורים הנדרשים להקמה וניהול של עסק .אחוז הגברים אשר דיווחו כי ברשותם היכולות הדרושות
עלה מ 49.5%-ב 2015-ל 50%-ב ,2016-ואילו בקרב נשים חלה ירידה מ 33.4%-ל .32.4%-ההבדל המגדרי בתפיסת
היכולות האישיות הוא משמעותי .הבדל זה בולט בקרב המגזר החרדי והערבי ומצטמצם בקרב העולים מברית
המועצות לשעבר .בסך הכול הפער הממוצע בין גברים לנשים בתפיסת כישורים יזמיים עמד על  17.6נקודות
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אחוז ב .2016-פער גדול זה עשוי לנבוע מנורמות ,תרבות ,חינוך ומייעוד הנשים בחברה ,כפי שהוא נתפס בעיניהן.
בהיותו כזה הוא גם בר-תיקון ושינוי.

2016
עסק,ישראל,
וניהולעסק,
להקמהוניהול
וכישורים להקמה
מיומנויות וכישורים
איור
2016
ישראל,
תפיסתמיומנויות
:5.15תפיסת
:5.15
איור
בכלקטגוריה
( )64-18בכל
הבוגרת()64 - 18
מהאוכלוסייה הבוגרת
אחוז מהאוכלוסייה
קטגוריה
אחוז
54.4%

50.0%

49.3%

42.3%
32.4%

60%

41.5%

42.2%

37.4%
33.0%

47.5%
42.5%
35.9%

35.0%
29.2%

14%27.2%

ערבי

חרדי

50%
40%
30%
20%
10%

סה״כ

יהודי כללי

עולי בריה״מ
לשעבר
סה״כ %

נשים %

0%

גברים %

מקור :דו"ח מחקר היזמות  ,GEMישראל 2016

מקור :דו"ח מחקר היזמות  , GEMישראל 2016

 5.4.2פחד של יזמים מכישלון
פחד מכישלון נחשב לגורם המעכב יזמות .איור  5.16מבוסס על תשובות משתתפי סקר  GEMאשר אין ברשותם
עסק ,ובודק כמה מהם מדווחים על פחד מכישלון כסיבה אשר מונעת מהם להקים עסק .כפי שניתן לראות ,הן
שיעור הגברים והן שיעור הנשים אשר מדווחים על פחד מכישלון כגורם המונע יזמות בישראל הוא מבין הגבוהים
במדינות הסקר .למרות שבישראל שיעור גבוה של מדווחים על פחד מכישלון כסיבה המונעת הקמת עסק ,הרי
שבהשוואה בין-לאומית ,ההבדלים בין גברים לנשים במדד זה אינם גדולים.
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איור  :5.16פחד מכישלון כגורם המעכב יזמות ,מדינות

GEM

יזמות ,מדינות GEM
המעכב
מכישלון
()64 - 18
כגורםהבוגרת
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 5.4.3רכישת ידע מקצועי לפיתוח עסקי
בסקר הסוכנות בעלי עסקים נשאלו אם רכשו ידע מקצועי 60עבורם או עבור עובדיהם (ניתן היה לבחור יותר מתשובה
אחת 55% .)61מבעלי העסקים ענו כי רכשו ידע כלשהו .מתוכם  64%רכשו כישורים בצורה של אימון לא פורמלי
(כנסים ,ימי עיון ,ייעוץ חיצוני ועוד) ו 36%-רכשו הכשרה מקצועית פורמלית (קורס של חברה פרטית או הכשרה
במוסד לימודי או אקדמי) .במילים אחרות ,רוב בעלי העסקים העדיפו הכשרה שהיא פחות פורמלית ושאינה מזכה
בתעודה או בהסמכה כלשהי.
 60ידע מקצועי מתחלק לקטגוריות האלה:
•הכשרה במוסד לימודי :קורס או הכשרה במוסד לימודי  -אוניברסיטאות ,מכללות ובתי ספר מקצועיים (אורט ומשלב ,לדוגמה)
•קורס מחברה פרטית :קורס מקצועי מחברה פרטית (למשל ,שיווק אונליין ,אנגלית עסקית ועוד)
•כנסים ,ימי עיון ועוד :השתתפות בכנסים מקצועיים ,בימי עיון ,בסמינרים ,בסדנאות למידה ובהרצאות
•ייעוץ חיצוני :ייעוץ שאינו למטרות חשבונאיות או משפטיות
 61אחוז העסקים אשר ענו כי השלימו הכשרה זו (יכול להסתכם במעל  100%מכיוון שכל עסק נתון יכול לענות על יותר מסוג הכשרה אחד).
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איור  5.17מציג את התוצאות לפי גודל עסק .ניתן לראות כי ככל שקבוצת גודל העסק גדלה ,כך גדל הסיכוי שהעסק
ירכוש הכשרה או השכלה מקצועית כלשהי.

2016
פיתוחכישורים
:5.17פיתוח
איור:5.17
איור
עסק2016,
גודלעסק,
לפיגודל
ויכולות ,לפי
כישורים ויכולות,
70%

63%
49%

44%

40%

36%
29%
25%

50%

47%
39%

40%
29%

14%

19% 21%

20-99
לא רכשתי

60%

20%

5-19
ייעוץ חיצוני

הכשרה במוסד לימודי

18%
13%

20%

1-4
כנסים ,ימי עיון וכו׳

9% 9%

11%

ללא מועסקים

30%
20%
10%
0%

קורס מחברה פרטית

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,
מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,
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 .6מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל
 6.1הקדמה
בעוד הקושי לממן הון צמיחה 62הנו אחד הגורמים המשמעותיים ביותר המקשה על עסקים קטנים ובינוניים לצמוח
ולהתחרות בעסקים הגדולים ,הרי הקושי לממן הון שוטף גורם למצבי משבר בעסקים רבים ,אף כי מבחינה עסקית
לעסקים אלו יש זכות קיום.
סך האשראי שעמד לטובת העסקים בישראל בשנת  2015היה כ 800-מיליארד ש"ח .63ואולם בניגוד לעסקים גדולים
שמקבלים בערך מחצית מהמימון שלהם מהמגזר המוסדי (בעיקר קרנות פנסיה וחברות ביטוח) ,הרי עסקים קטנים
ובינוניים נסמכים כמעט באופן בלעדי על מימון מהמערכת הבנקאית .לתנאי האשראי שהבנקים נותנים לעסקים
אלו יש לפיכך חשיבות גדולה באשר לביצועי העסקים .יצוין כי אף שמקור אשראי נוסף לעסקים הוא מערכת
כרטיסי האשראי ,בישראל מערכת זו נמצאת בבעלות הבנקים ולכן לא מהווה תחרות אמיתית למערכת הבנקאית.
כפי שניתן לראות בפרק זה ,עלות האשראי שהבנקים גובים מהעסקים הקטנים כפולה מעלות האשראי לעסקים
הגדולים יותר .חלק מהפערים נובעים משיעורי הפסד גדולים יותר של הבנקים עקב חובות לא משולמים של עסקים
קטנים ,אולם הפערים בשיעורי הפסד אלו בין עסקים קטנים לגדולים הסתכמו בשנים האחרונות בפחות מ0.7%-
ואינם יכולים להסביר פער של כ 2.5%-בעלות האשראי .כמו כן בדיקה דומה שערכנו בשנים קודמות הראתה
שהמערכת הבנקאית מרוויחה יותר מהעסקים הקטנים משהיא מרוויחה מהעסקים הגדולים.
כדי להתגבר על הקושי של עסקים קטנים לקבל מימון ולאפשר להם לצמוח ולהתייעל הקימה הממשלה את הקרן
להלוואות בערבות מדינה .הקרן מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות תמורת ערבות שהמדינה מעמידה לבנקים
עבורם ,והיא חשובה במיוחד לעסקים חדשים וכן לעסקים קטנים שחסרים להם ערבים או בטחונות אחרים .הקרן
גם מאפשרת לעסקים להקטין את האובליגו 64שלהם כלפי הבנק שבו מתנהל החשבון העיקרי של העסק באמצעות
לקיחת הלוואה מבנק אחר וכך לשפר את מצבם העתידי מול הבנק העיקרי במקרה הצורך .האשראי בקרן ניתן
לטווח בינוני-ארוך (עד חמש שנים ולהשקעות אף ל 12 -שנים) ,וכך עסקים ממירים אשראי שוטף לאשראי ארוך
יותר ,החשוב להשקעות וצמיחה .כמו כן הקרן נותנת לעסקים כוח תחרותי מול הבנקים ומאפשרת להם לשפר
את תנאי האשראי במגזר הבנקאי.
הנתונים המוצגים בפרק זה נלקחו ממקורות שונים :הן מסקרי עסקים שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים,
הן מניתוח דו"חות של המערכת הבנקאית והן מנתונים של הקרן להלוואות בערבות מדינה .חלק מהמידע של פרק
זה הוכן על פי בקשת ארגון ה OECD-והועבר לו ,ולכן ניתן למצוא מידע זה בהשוואה בין-לאומית שנערכה בנושא.65
 62הון שמיועד בעיקר להשקעות ולגידול בפעילות העסק.
 63על בסיס הערכה הכוללת אשראי בנקאי ( 450מיליארד ש"ח) ואג"ח בורסאי וחוץ-בורסאי ( 350מיליארד ש"ח) ,למעט אשראי ספקים.
 64סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק.
 65כחלק מפרויקט השוואתי שהארגון עורך על מימון עסקים קטנים ובינוניים .פרויקט השוואתי זה החל בשנת  ,2011ישראל הצטרפה אליו לראשונה
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 6.2סוג ,כמות ותנאי האשראי של עסקים קטנים ובינוניים
 6.2.1אשראי בנקאי
אשראי בנקאי הוא אמצעי המימון העיקרי של עסקים קטנים ובינוניים בישראל .מעל  95%מהאשראי הבנקאי ניתן
על ידי חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות :בנק הפועלים ,בנק לאומי ,בנק דיסקונט ,בנק מזרחי-טפחות והבנק
הבינלאומי הראשון.66

 6.2.2היקף האשראי הבנקאי לעסקים
להלן התפתחות של היקף האשראי הכולל שהעמידו הבנקים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים בשנים  2010עד .2015

איור  :6.1אשראי בנקאי בחלוקה לגודל עסקים
במיליארדי ש"ח

מקור :הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על בסיס עיבוד דו"חות הבנקים

הנתונים מצביעים על עלייה בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בין  2010ל ,2015-בשיעור של כ22%-
לעסקים בינוניים וכ 45%-לעסקים קטנים .כמו כן ישנה מגמה עקבית של עלייה בשיעור האשראי הניתן לעסקים
בשנת  ,2013והנתונים בפרק זה לקוחים מהדו"ח הרביעי שישראל מכינה על עצמה בנושא עבור ה .OECD-ארגון ה OECD-מפרסם מדי שנה דו"ח
השוואה בין-לאומי מלא של האינדיקטורים .הדו"ח הנקרא  Financing SMEs and Entrepreneurs [2017], an OECD Scoreboardכולל סדרה
של אינדיקטורים שעליהם החליטה קבוצת העבודה של ה OECD-ושנאספו בישראל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 66בנק ישראל דורש מכל בנק לפרט בדו"חותיו את האשראי לפי סוג העסקים .לכל אחת מהקבוצות הבנקאיות יש הגדרה שונה לעסק קטן ולעסק
בינוני (ראו נספח בסוף פרק זה).
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קטנים מ 2010-ועד  2015לעומת מגמת ירידה כללית שניכרת בהיקף האשראי לעסקים גדולים מ 2011-ועד .2015
ב 2015-סך ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ( 226.6מיליארדי ש"ח) לראשונה היוו מעל  50%מכלל האשראי
הבנקאי העסקי במשק .במילים אחרות ,בפעם הראשונה זה שמונה שנים שיעור האשראי המופנה לעסקים קטנים
ובינוניים גדול מהשיעור המופנה לעסקים גדולים.67

 6.2.3עלות האשראי הבנקאי לעסקים
כפי שניתן לראות מאיור  6.2עלות האשראי לעסקים עולה ,ככל שהעסקים קטנים יותר .הפער בין עלות האשראי
לעסקים קטנים ובינוניים לבין העלות לעסקים גדולים הצטמצם בשנים  .2015-2011מגמה זו עשויה להראות כי
גורם הסיכון בעסקים הקטנים נראה נמוך יותר כיום מבעבר ,וגיוסי הון הופכים למשימה פחות קשה במגזר זה.
למרות הצטמצמות הפערים הם עדיין גבוהים .בשנת  2015הייתה עלות האשראי לעסקים קטנים כמעט כפולה
מעלות האשראי לעסקים גדולים .עלות האשראי לעסקים בינוניים הייתה גבוהה יותר מהעלות לעסקים הגדולים,
אבל בהפרש קטן יחסית להפרש של עלות האשראי לעסקים הקטנים.68

 67האשראי הבנקאי מהווה כמחצית מהאשראי העסקי במשק .קרוב למחצית נוספת של אשראי עסקי הנו האשראי של הגופים המוסדיים ,שכיום
מגיע כמעט באופן בלעדי רק לעסקים הגדולים.
 68היות שהבנקים לא פרסמו מידע על אודות שיעורי הריבית שגבו בשנים  ,2015-2007נדרש שימוש בנוסחה לחישוב שערי הריביות והעמלות
המשוערות באמצעות הדו"חות הכספיים של הבנקים .העלות לכל אחד משלושת המגזרים הרלוונטיים (עסקים קטנים ,בינוניים וגדולים) חושבה
על ידי חישוב הכנסות הריבית ברוטו שנתקבלו בכל מגזר מחולקת בסך כל האשראי שניתן למגזר זה.
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איור  :6.2עלות האשראי הבנקאי על פי גודל העסק
ריבית  +עמלות

מקור :הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים על בסיס עיבוד של דו"חות הבנקים
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 6.2.4עמלות הבנקים להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
בעוד גובה הריבית שהבנקים גובים מהעסקים משתנה בהתאם לסיכון של ההלוואה ולכן הבנקים לא יכולים
לפרסמו ,הבנקים מפרסמים את העמלות שהם גובים מהעסקים בתמורה להקצאת האשראי וכן עמלות להעמדת
מסגרת אשראי.
מטבלה  6.1ניתן לראות כי קיימים פערים משמעותיים בין הבנקים השונים בגובה העמלות שהם גובים .מלבד
בנק הפועלים אשר הצהיר על פטור מעמלת טיפול על הלוואות מתחת ל100,000-ש"ח ,שאר הבנקים לא פרסמו
מדיניות ברורה בנושא זה.

 69בכל בנק שיטת הסיווג של עסקים קטנים ובינוניים שונה במקצת (ראו נספח בסוף פרק זה)
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טבלה  :6.1עמלות העמדת הלוואה והקצאת מסגרת אשראי2015 ,
שם בנק

עמלת העמדת הלוואה

עמלת הקצאת מסגרת אשראי

בנק לאומי

( 1.5%תשלום מרבי 10,000 :ש"ח)

1.81%

בנק הפועלים

( 1%תשלום מרבי 15,000 :ש"ח)

1.75%

בנק מזרחי טפחות

1.25%

2.45%

בנק דיסקונט

( 2.5%תשלום מרבי 30,000 :ש"ח)

2.16%

הבנק הבינלאומי הראשון

( 1.7%תשלום מרבי 10,000 :ש"ח)

2.1%

מקור :הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,עיבודים מתוך הדו"חות הפיננסים של חמשת הבנקים הגדולים בישראל

 6.2.5חובות לא משולמים ,חובות פגומים ,חובות בפיגור
ישנם כמה פרמטרים מרכזיים שעל פיהם ניתן לבחון את איכות האשראי .אחד הפרמטרים הוא שיעור הפסדי
האשראי למגזר העסקים הקטנים ,שאותו ניתן למדוד ביחס לשיעור הפסדי האשראי בכלל המגזרים בבנק.
ניכר שבכל השנים משנת  2011ועד שנת  2015אחוז ההפסדים בגין אשראי (כאחוז מסך יתרת האשראי) במגזר
העסקים הקטנים גבוה משיעור הפסדי האשראי כאחוז מיתרת האשראי לציבור נטו בכל המגזרים .ממוצע הפסדי
האשראי בשנים  2011עד  2015במגזר העסקים הקטנים היה  ,0.62%בעוד ממוצע הפסדי האשראי במגזר העסקים
הבינוניים היה  0.30%ובמגזר העסקים הגדולים הוא היה  .0.29%פערים אלו בהפסדי האשראי קטנים מחצי נקודת
אחוז ויכולים להסביר רק חלק קטן מפערי עלות האשראי בין קבוצות הגודל של העסקים (המוצגים באיור )6.2
שמגיעים לכ 2.5-נקודות אחוז.
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איור  :6.3שיעור הפסדי האשראי בבנקים לפי גודל עסק
אחוז הפסדי האשראי מסך יתרת האשראי

מקור :עיבודי הסוכנות לדוחות הכספיים של הבנקים
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 6.2.6אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה
אשראי זה ניתן דרך הבנקים בישראל ,אולם המדינה משתתפת בחלק משמעותי מהסיכון ,הניהול והעלות של
אשראי זה במטרה להגדיל את כמות האשראי שניתנת לעסקים קטנים ובינוניים .היחסים בין הבנקים לבין העסקים
הקטנים והבינוניים מתאפיינים בפערי מידע גדולים ביחס לעסקים הגדולים יותר ,והדבר מקשה על העסקים
הקטנים לקבל תנאים דומים לתנאים של עסקים גדולים .מצד אחד ,לבנק לא כדאי להשקיע בבדיקת הנתונים
הכלכליים של עסק קטן ,ולרוב המידע היחיד שהוא מתייחס אליו הנו ההיסטוריה וההתנהלות הפיננסית של העסק
מול הבנק .הסיכוי של עסקים ללא ערבויות שהבנק יכול לממש בקלות וללא היסטוריה בבנק ,או עסקים שבעבר
הייתה להם בעיית אשראי כלשהי ,לקבל תנאי אשראי טובים (או אשראי כלשהו) מהבנק הנו קלוש .הדבר מקשה
הן על עסקים חדשים ,הן על מעבר של עסקים בין בנקים והן על עסקים טובים שעקב אירוע נקודתי נוצר "כתם"
בהיסטוריית האשראי שלהם .מצד אחר ,לעסק קטן קשה יותר להשיג מידע על השיקולים העסקיים של הבנקים,
ולכן קשה לו לשפר תנאים באמצעות השוואה תחרותית ומו"מ בין הבנקים .71כדי להקל על חוסר הסימטריה המתואר

 70בשנים  2014ו 2015-נרשמו הפסדים שליליים באשראי לעסקים גדולים (כלומר רווחים) מאחר שבשנים קודמות הבנקים הפרישו סכומים גבוהים
לחובות מספקים ,וכאשר חובות אלו הושבו לבנקים ,הם הפכו את הפסדי אשראי בשנים אלו לשליליים.
 71לעתים בנקים שוקלים באופן שונה סיכון של הלוואות לפי תחום הפעילות של העסק ,מעמד סוציו-אקונומי של הבעלים ,מיקום גאוגרפי ועוד וכן יש
להם שיקולים פנימיים באשר להיקף האשראי לעסקים קטנים שהם רוצים להעמיד .שיקולים אלו משפיעים על הסיכוי של עסקים לקבל הלוואות
בתנאים טובים.
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מדינות רבות ,ובכללן ישראל ,הקימו מנגנונים של ערבויות מדינה למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים .ערבות
המדינה מיועדת בעיקר לפתור בעיות של עסקים "טובים" ,שאין להם ערבויות קלות למימוש שאפשר להעמיד
לבנק ,ובמיוחד עסקים חדשים שאין להם היסטוריה של פעילות עסקית באף בנק .נוסף לכך ,כאשר מנגנון ערבות
המדינה בנוי היטב ,הוא גם מסייע ליצור תחרות בין הבנקים על מתן הלוואות לעסקים קטנים ,מצב המשפר את
תנאי האשראי של העסקים הקטנים .יתרון נוסף של ערבות המדינה להלוואות קשור לטווח הזמן של ההלוואות
שניתנות דרך המנגנון .מדובר בהלוואות לטווח בינוני או ארוך של כחמש שנים ויותר .הלוואות אלו יכולות לתמוך
בהשקעות לצמיחה וכן להקטין את התלות של העסקים בקבלת מסגרת אשראי בבנקים ועקב כך יכולות להקטין
את התלות העסקית שלהם ב"החלטת הבנק".
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מעמידה לבנקים ערבות מדינה כדי שיסכימו לתת הלוואות לעסקים שאין בידיהם
ערבויות לצורך מימון האשראי שלהם .בנקים אלו זכו במכרז שהוציאה המדינה למתן האשראי .72הקרן ממנפת
תקציב שהועמד לה על ידי המדינה לצורך הערבויות ומביאה לכך שהבנקים נותנים הלוואות בסכום הגבוה פי
עשרה מהסכום שהמדינה הקצתה לקרן.
הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין  55%ל 100%-בהתאם לקרן ולסוג העסק ,והטווח שלה נע בין חמש ל12-
שנים .סך תיק האשראי לעסקים 73לפי נתוני סוף שנת  2016במסגרת הקרן בערבות מדינה (בניכוי התשלומים
שהוחזרו) עמד על  4.5מיליארד ש"ח .בשנת  2016בוצע מחקר הערכה על תוספת ההלוואות והאשראי שהקרן
נותנת לעסקים קטנים ובינוניים ועל ההשפעה של הקרן על הביצועים העסקיים של עסקים אלו .פירוט על מחקר
זה ותוצאותיו מוצג בפרק  8של פרסום זה.

מימון באמצעות חברות כרטיסי אשראי
בנוסף לאשראי הבנקאי שתואר ,בישראל פועלות שלוש חברות בבעלות הבנקים הישראליים המנפיקות וסולקות
כרטיסי אשראי .בנק הפועלים מחזיק  100%מישראכרט ואמריקן אקספרס ,בנק לאומי מחזיק  80%מלאומי קארד
וקבוצת עזריאלי מחזיקה את ה 20%-הנותרים מהחברה .ויזה קאל נמצאת בבעלות בנק דיסקונט ( )72%והבנק
הבינלאומי (.)28%
איור  6.4מציג את האשראי שחברות כרטיסי האשראי נותנות לעסקים קטנים ובינוניים ,וניתן לראות ממנו שמדובר
באחוז נמוך יחסית של אשראי כאחוז מכלל האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.74

 72משנת  2016הבנקים נדרשו לפעול בקרן יחד עם גופים מוסדיים.
 73סך יתרת ההלוואות הפתוחות שהעמידה הקרן.
 74ואולם חלק מהאשראי שזורם לעסקים קטנים נלקח על ידי הבעלים באופן פרטי ,ולכן חברות כרטיסי האשראי מסווגות אותו כאשראי קמעונאי,
והוא לא מוצג באיור.
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איור  :6.4אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מחברות כרטיסי אשראי (מיליוני ש"ח)

מקור :עיבודים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לדו"חות פיננסיים של חברות כרטיסי האשראי ושל בנק לאומי ,הפועלים ודיסקונט

 6.2.7מקורות אשראי נוספים לעסקים
קרן הלוואות "סאווה" ()SAWA
קרן סאווה מתמקדת בסיוע לנשים בכל רחבי הארץ המעוניינות לפתח פעילות עסקית עצמאית ,הן בפיתוח עסק
קיים זעיר והן בהקמת עסק חדש .לקרן נשות צוות אשר מעניקות ללווה ייעוץ וליווי עסקי עד לקבלת ההלוואה.
הקרן ממומנת במשותף על ידי קרנות קורט והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
משנת  2006ועד יולי  2013העמידה קרן סאווה  5,939הלוואות (בסכומים שנעים בין  2,000ש"ח עד 20,000ש"ח),
בהיקף של יותר מ 70-מיליון ש"ח (עם הפסדי אשראי של  2%בלבד) ותמכה ביצירה ובהתפתחות של 4,500
מיקרו-עסקים.
בין השנים  2014עד  2016העמידה "סאווה"  2,703הלוואות בסך של  22.3מיליון ש"ח בסכומים של עד 30,000ש"ח.
במשך שנים אלו ממוצע ההלוואות לשנה עלה וכן עלה היקף ההלוואה המרבי.
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קרנות הון צמיחה להשקעה בעסקים
בשנת  2016סייעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים להקמה של שתי קרנות הון צמיחה לעסקים קטנים ובינוניים.
מטרת הסיוע הייתה להקטין את הסיכון של הקרנות והמשקיעים ולאפשר לקרנות להזרים כספי הון לצורך פיתוח
וצמיחת עסקים תוך הגדלת כושר היצור ,חשיפה לשווקים חדשים ,מיתוג מוצרים ואפשרות לעמוד בתחרות בארץ
ובשווקים מחוצה לה.
הקרנות מיועדות לעסקים שמחזורם השנתי נע בין  10ל 130-מיליון ש"ח ומספקות השקעה של לפחות  3מיליון
ש"ח בעסק בודד.
הקרנות גייסו  900מיליוני ש"ח ממשקיעים פרטיים ומוסדיים .הממשלה התחייבה להשקיע עד  25%מסכום התחייבות
ההשקעה הכולל .במקרה של הפסד של הקרנות הממשלה תשתתף בהפסדי הקרן מעל חלקה היחסי מכלל
הנכסים ותעניק עדיפות וקדימות בעת חלוקת הרווחים לשותפים המוסדיים והפרטיים של הקרן.

 6.3צרכים ונגישות של עסקים לאשראי
צורכי האשראי של העסק
כ 67%-מהעסקים אשר השתתפו בסקר הסוכנות דיווחו כי סך האשראי וההלוואות אשר עמד לרשותם ב2016-
הספיק לצורכי עסקיהם .בהסתכלות לפי גודל עסק קבוצות העסקים הקטנים והבינוניים ( 19-5ו 99-20-מועסקים,
בהתאמה) מדווחות על אשראי מספק בשיעור גבוה יותר לעומת עסקים זעירים ( 4-1מועסקים) ועסקים ללא מועסקים.

2016
שאיןלהם
אשראישאין
צורכיאשראי
:6.5צורכי
:6.5
איור
מענה2016 ,
להם מענה,
איור
העסקים
מסךהעסקים
אחוזמסך
אחוז

80%
71%

70%

70%

63%

61%

60%
50%

37%

39%

30%

29%

40%
30%
20%
10%

5-19

20-99

סך האשראי מספיק לצרכי העסק
הסוכנות2016 ,
סקרתקופתי של
מקור:סקר
מקור:
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
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1-4
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בחלוקה לענפים אין הבדלים משמעותיים בהיקף האשראי .אחוז העסקים בענף התעשייה שדיווחו כי סך האשראי
מספיק לצורכיהם גבוה בשש נקודות אחוז ביחס לענפי השירותים והמסחר.

שיעור ההלוואות שברשות העסק (כאחוז מהכמות הנדרשת)
מתוך העסקים לעיל שציינו כי יש להם צורכי אשראי ללא מענה ,כ 84%-דיווחו כי ברשותם רק עד  75%מהאשראי
שהם זקוקים לו .בממוצע לעסקים אשר ציינו שיש להם צורכי אשראי ללא מענה ,יש כ 52%-מהאשראי שהם זקוקים
לו (ירידה של  14נקודות אחוז ביחס לסקר ב ,2014-ולפיו לעסקים היה  66%מהאשראי שהם צריכים).

איור  :6.6מהו שיעור האשראי שיש ברשותך בהשוואה למה שאתה צריך?
איור  :6.6מהו שיעור האשראי שיש ברשותך בהשוואה למה שאתה צריך?
מעל 90%

8%

76-90%
9%

50-75%
42%

פחות מ50% -

42%

הסוכנות2016 ,
תקופתי של
סקר
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
מקור:סקר
מקור:
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בטבלה הבאה ניתן להצביע על קשר שלילי בין שיעור העסקים העונים שהאשראי העומד לרשותם מספיק לבין
שיעור העסקים השוקלים לסגור את העסק .יש הלימה של  70%בין התשובות.

טבלה " :6.2שוקל לסגור עסק" מול "אשראי לא מספיק"2016 ,
נשקלה האפשרות לסגירת נשקלה האפשרות לסגירת
העסק  -לא
העסק  -כן

אשראי מספיק
כן

11%

56%

לא

14%

19%

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,

שינוי בהיקף האשראי
סקר הסוכנות ב 2016-בדק מגמות בנגישות של עסקים קטנים לאשראי .כ 20%-מהעסקים המשתתפים בסקר
דיווחו על עלייה בהיקף האשראי ב 2016-בהשוואה ל ,2015-בעוד כ 17%-עסקים דיווחו על ירידה .בהסתכלות לפי
גודל עסק המתוארת באיור  6.7כל הקבוצות הגדילו את היקף האשראי שברשותן מלבד קבוצת העסקים הקטנים.

איור  :6.7שינוי בהיקף ההלוואות והאשראי הכולל של העסק,
20162016
עסק,עסק,
גודלגודל
לפילפי
העסק,
הכולל של
איור  :6.7שינוי בהיקף ההלוואות והאשראי
אחוז מסך העסקים
אחוז מסך העסקים

35%
30%

30%
25%
22%
17%

19%

18%

16%

20%

17%
14%

15%
10%
5%

20-99

1-4

5-19
עלה

הסוכנות2016 ,
סקרתקופתי של
מקור:סקר
מקור:
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
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בהסתכלות לפי תחום פעילות באיור להלן עולה כי ענף השירותים חווה את הגידול הרב ביותר בהיקף האשראי.
ענף המסחר חווה את הירידה המועטה ביותר.

איור  :6.8שינוי בהיקף ההלוואות והאשראי הכולל של העסק ,לפי תחום פעילות2016 ,

העסקיםשל העסק ,לפי תחום פעילות2016 ,
מסךהכולל
והאשראי
איור  :6.8שינוי בהיקף ההלוואות אחוז
30%
25%

25%

25%

21%

20%

17%

16%
13%

15%
10%
5%

תעשייה

מסחר

שירותים
עלה

0%

ירד

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,

מקור :סקר תקופתי של הסוכנות2016 ,
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שינוי ביכולת לגייס אשראי
 86%מהעסקים בסקר התקופתי של הסוכנות דיווחו על יציבות או על שיפור ביכולת לגייס אשראי והלוואות לעסק
ב 2016-לעומת  .2015שיעור העסקים הבינוניים ( 99-20מועסקים) אשר דיווחו על ירידה ביכולת לגייס אשראי
הוא הגבוה ביותר ( .)22%קבוצות העסקים ללא מועסקים והעסקים הזעירים ( 4-1מועסקים) מדווחות באחוזים
גבוהים על שיפור ביכולת לגייס אשראי.

איור  :6.9שינוי ביכולת של העסק לגייס אשראי ,לפי גודל עסק2016 ,

העסק ,לפי גודל עסק2016 ,
אשראי של
איור  :6.9שינוי ביכולת לגייס
העסקים
אחוז מסך
25%
22%
16%

20%
17% 16%

17%

14%
10%

15%
9%

10%
5%

20-99

1-4

5-19
עלה

הסוכנות2016 ,
תקופתי של
מקור:סקר
מקור:
הסוכנות2016 ,
תקופתי של
סקר
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נספח לפרק:
בנק דיסקונט

בנק מזרחי

בנק הפועלים

בנק לאומי

קטגוריה קריטריון הבנק
הבינלאומי
הראשון
עסקים
קטנים

אשראי

עד  5מיליון ₪

עד  5מיליון ₪

עד  6מיליון ₪

עד  6מיליון ₪

עד  10מיליון
₪

עסקים
קטנים

מחזור
שנתי

עד  25מיליון
₪

עד  15מיליון
₪

עד  30מיליון
₪

עד  30מיליון
₪

עד  20מיליון
₪

עסקים
בינוניים

אשראי

עד  40מיליון
₪

 5-50מיליון ₪

 6-25מיליון ₪

 6-100מיליון
₪

 10-120מיליון
₪

עסקים
בינוניים

מחזור
שנתי

25-200
מיליוני ₪

15-150
מיליוני ₪

30-120
מיליוני ₪

30-400
מיליוני ₪

20-400
מיליוני ₪

עסקים
גדולים

אשראי

מעל  40מיליון
₪

מעל  50מיליון
₪

מעל  25מיליון
₪

מעל 100
מיליון ₪

מעל 120
מיליון ₪

עסקים
גדולים

מחזור
שנתי

מעל 200
מיליון ₪

מעל 150
מיליון ₪

מעל 120
מיליון ₪

מעל 400
מיליון ₪

מעל 400
מיליון ₪
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 .7מדד ידידותיות של הרשויות המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל
במטרה לעודד את שיפור הרגולציה כלפי עסקים קטנים ובינוניים בישראל בנתה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מדד שמשקלל ומשקף את רמת ה"ידידותיות" לעסקים של הרשויות המקומיות בישראל .המדד נבנה לפי שלושה
פרמטרים:
W Wשביעות רצון  -של העסקים מהתנהלות הרשות
W

Wנגישות המידע  -וקלות השימוש באתר האינטרנט של הרשות

W

Wמדד סבסוד ארנונה  -מורכב מ )1(-יחס של תעריף הארנונה העסקית למ"ר מול תעריף ארנונת המגורים ו)2(-
יחס של תעריף הארנונה העסקית למ"ר של כל רשות מול הממוצע הארצי

הסוכנות מפרסמת את מדד ידידותיות של הרשויות המקומיות באתר האינטרנט שלה ומעדכנת אותו מדי שנה.

 7.1מתודולוגיה
המדד כולל את  50הרשויות המקומיות בעלות המספר הגבוה ביותר של עסקים טעוני רישוי עסק בתחומן .כמו כן
נעשתה הפרדה בין רשויות מקומיות (כלומר ,עיריות ומועצות מקומיות) לבין רשויות אזוריות (כלומר ,מועצות אזוריות).
בנושא מדידה של שביעות הרצון משירותי הרשות בוצע סקר שביעות רצון טלפוני בקרב עסקים .השנה הוכפל
מספר העסקים שנמדדו בסקר מ 1,500-ל ,3,000-ובכל רשות נדגמו כ 50-עסקים על מנת לכלול בכל רשות מספר
שווה של עסקים שלא עברו תהליך רישוי עסק ועסקים אשר נזקקו לתהליך .הסיבה לשינוי היא הרצון לבדוק את
השינוי ביחס העסקים לרשויות תוך הכללת תהליך הרישוי בבדיקה .בניתוח התוצאות של סקר שביעות הרצון נעשה
פילוח של השאלות לחמישה תחומים :שאלות על אודות תהליך רישוי עסק ,שירותים ,הסדרה ואכיפה ,תשלומים
וקידום עסקים על ידי הרשות.
בנושא בחינה של נגישות המידע מופה המידע הנדרש לבעלי עסקים ,ועל בסיסו נקבעו הפרמטרים הנדרשים
להצגה באתר האינטרנט .75הציון ניתן על ידי בדיקה של האתרים באמצעות שלושה בוחנים בלתי תלויים ומתן ציון
לרמת הצגת המידע ולרמת הפירוט.
בנושא מדד סבסוד ארנונה נאספו נתוני ארנונה בכל הארץ ונבנתה נוסחה המשקללת הן את היחס בין תעריף
הארנונה העסקית לבין תעריף ארנונה למגורים והן את היחס בין תעריף הארנונה העסקית של הרשות לתעריף
הארנונה העסקית הממוצעת בארץ .באופן זה הנוסחה מאפשרת למדוד הן נתון עצמי של הרשות על סבסוד ארנונה
למגורים על ידי ארנונה עסקית והן השוואה חיצונית – גובה הארנונה העסקית בהשוואה לממוצע ברשויות האחרות.
 75פרמטרים שנבדקו כללו פירוט התהליך של רישוי עסק ,אפשרויות תשלום ומעקב אחר סטטוס בקשות באינטרנט ,מידע על מכרזים ,טבלאות
תעריפים ואגרות ועוד.
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כל אחד מהפרמטרים שהוצגו לעיל דורגו בנפרד ,וכך לכל רשות קיימים שלושה דירוגים נפרדים בנושא שביעות
הרצון ,נגישות המידע וסבסוד הארנונה .על סמך שלושת הדירוגים נבנה דירוג סופי ,וכל אחד משלושת הדירוגים
קיבל משקל לפי חשיבותו ואיכות הנתונים שנאספו בגינו כמפורט להלן :שביעות רצון  ;60% -סבסוד ארנונה ;30% -
נגישות המידע באתרי האינטרנט .10% -

 7.2ממצאים מסקר שביעות רצון
ניתוח הפילוח של סקר שביעות הרצון העלה כי כמעט בכל הרשויות עסקים מעניקים את הציונים הגבוהים ביותר
לרשות המקומית שלהם בפרמטר התשלומים (קבלת התראות תשלום ובעיות חיוב) ואת הציונים הנמוכים ביותר
בפרמטר קידום עסקים (המידה שבה הרשות מסייעת לעסקים ,המידה שבה היא מגלה להם אוזן קשבת ואם היא
מטפלת בהם בהגינות ובשוויוניות).76
טבלה  7.1וטבלה  7.2מפרטות את תוצאות סקר שביעות הרצון בהתאם לתחומים שמהם הוא מורכב וכן את הציון
הממוצע שהוא הציון לחלק זה של המדד .הציונים הם ממוצעים לפי תחומים (ציונים מנורמלים.77)100-1

טבלה  :7.1דירוג שביעות רצון של עסקים מרשויות מקומיות ,חמש העליונות וחמש התחתונות
שירותים

הסדרה
ואכיפה

תשלומים

קידום
עסקים

ציון ממוצע

שם הרשות

רישוי עסק
ושילוט

94.9

91.3

92.7

73.5

89.7

נס ציונה

88

85.7

91.5

96.8

73.7

87.2

רמת השרון

91.8

59

81.3

86.7

82.8

80.3

קריית מוצקין

90.4

78.3

65.9

91.2

67.8

78.7

אילת

86.5

78.2

93.7

74.2

59

78.3

אום אל-פחם

39.6

31.2

16.4

16.2

44.1

29.5

לוד

34.5

28.6

5.3

45.5

30.7

29

בני ברק

87.4

3.3

1

35.8

16.6

28.8

נצרת

3.9

42.6

9.9

18.7

32

21.4

טבריה

0

0

13.6

23

0

7.3

ממוצע

64.4

41.5

47

55.4

44.1

50.5
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 76בהתאם לציונים הגולמיים הציונים המנורמלים המוצגים בפרק זה משנים את הממוצעים לכל קטגוריה.
 77הנרמול נעשה באופן לינארי כך שהציון המרבי שניתן לקבל בכל תחום הוא  100והציון המינימלי הוא  .0כל רשות קיבלה ציון בטווח זה בהתאמה
לציון המקורי.
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טבלה  :7.2דירוג שביעות רצון של עסקים מרשויות אזוריות

78

שם הרשות

רישוי עסק
ושילוט

שירותים

הסדרה
ואכיפה

תשלומים

קידום
עסקים

ציון ממוצע

חוף הכרמל

76.8

100.0

97.9

100.0

100.0

93.7

חבל מודיעין

100.0

90.1

76.6

98.9

77.9

86.2

עמק יזרעאל

96.6

84.8

89.8

90.4

65.5

84.1

דרום השרון

89.5

56.0

90.9

84.6

58.4

73.7

עמק חפר

88.9

93.2

42.9

79.4

68.9

73.5

מטה יהודה

38.5

68.8

100.0

88.7

81.6

72.2

באר טוביה

75.0

73.0

75.4

86.7

64.4

72.0

חוף השרון

48.2

77.8

33.5

62.3

41.6

50.3

ממוצע

76.7

80.5

75.9

86.4

69.8

75.7
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 7.3דירוג משוקלל סופי
בחינה של תוצאות הדירוג הסופי הכולל של כלל הרשויות המשקלל את שלושת המדדים מראה כי שמונה מתוך
עשר המדורגות ראשונות הן מועצות אזוריות – לאור ציונים גבוהים בדירוג שביעות רצון ומידה נמוכה של סבסוד
ארנונה .לעומתן ,שלוש הערים הגדולות מצויות כולן במחצית הנמוכה של הדירוג .בעוד תל אביב מדורגת ראשונה
מבחינת הנגשת המידע ,היא מדורגת אחרונה במדד סבסוד הארנונה.

 78מכיוון שרק שמונה רשויות אזוריות נכללות ב 50-הרשויות בעלות המספר הגבוה ביותר של עסקים טעוני רישוי עסק ,הוצגו ציוני כלל הרשויות
האזוריות המשתתפות.
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טבלה  :7.3דירוג סופי של ידידותיות מועצות מקומיות לעסקים
שם הרשות

דירוג

שם רשות

דירוג

שם רשות

דירוג

קרית מוצקין

1

עכו

15

אור יהודה

29

חולון

16

אום אל-פחם

30

רמת השרון

3

ראשון לציון

17

נתניה

31

נס ציונה

4

אשדוד

18

באקה אל גרביה 32

אילת

5

כרמיאל

19

נשר

33

יבנה

6

קרית גת

20

ירושלים

34

כפר סבא

7

חיפה

21

נצרת

35

רעננה

8

רמלה

22

תל אביב  -יפו

36

עפולה

9

קרית אתא

23

בית שמש

37

ראש העין

10

הוד השרון

24

באר שבע

38

נהריה

11

גבעתיים

25

טבריה

39

קרית ביאליק

12

פתח תקווה

26

בת ים

40

רמת גן

13

אשקלון

27

לוד

41

הרצליה

14

חדרה

28

בני ברק

42

מודיעין-מכבים-רעות 2
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טבלה  :7.4דירוג סופי של ידידותיות מועצות אזוריות לעסקים
שם הרשות

דירוג

שם רשות

דירוג

חבל מודיעין

1

מטה יהודה

5

חוף הכרמל

2

חוף השרון

6

עמק יזרעאל

3

באר טוביה

7

עמק חפר

4

דרום השרון

8

מקור :סקר רשויות מקומיות של הסוכנות
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 .8הערכת תכניות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 8.1הקדמה
לאורך השנים הסוכנות מקפידה לבצע מחקרים והערכות על תכניות הסיוע השונות שלה על מנת לבדוק את
מידת השפעתן של תכניות אלו ואם הצליחו להשיג את מטרותיהן המוגדרות .בדיקות אלו נועדו לבחון את מידת
האפקטיביות והכדאיות של התכניות ,ולכן נעשה שימוש במגוון כלים ,לרבות ניתוחי עלות-תועלת ,ניתוחי תוספתיות,
סקרי שביעות רצון ועוד .תוצאות הבדיקות עוזרות לסוכנות לבצע הערכה מחודשת לגבי המשך קיום תכניות והדרך
הטובה ביותר לשנות ולשפר תכניות קיימות.
השנה ביצעה הסוכנות שלושה מחקרי הערכה רחבים ומעמיקים על אודות תכנית "הקרן בערבות מדינה"" ,התייעלות
אנרגטית" ותכנית "יוזמים עסק".
מחקר הערכה מקיף של הקרן להלוואות בערבות מדינה אשר פועלת מאז  2012בדק את מידת תוספתיות האשראי
של הקרן לעסקים קטנים; כלומר המחקר נטרל כל השפעה ויכולת של עסקים להשיג אשראי אלמלא הייתה
מתקיימת תכנית הקרן להלוואות בערבות מדינה .המחקר מצא כי  53%מההלוואות שהועמדו בערבות המדינה הן
תוספתיות .נוסף לכך 36% ,מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא הוגדרה כתוספתית ,דיווחו על שיפור בתנאי
ההלוואה מהבנק בעקבות ערבות מדינה.
מחקר הערכה של תכנית התייעלות אנרגטית כלל ניתוח עלות-תועלת מקיף .המחקר מצא כי  98עסקים אשר
השתתפו בתכנית ,יישמו כ 30%-מסך ההמלצות בנושא התייעלות אנרגטית של יועצי התכנית .ההשפעה הכוללת
נאמדה בערך חיובי של כ 40-מיליון ש"ח ,שיעור תשואה פנימי של  30%ושלוש שנות החזר להשקעה.
מחקר הערכה של תכנית יוזמים עסק בחן את ההשפעה של התכנית על שיעור המקימים עסק ,שרידותם של
עסקים אלה בנוסף לניתוח עלות-תועלת ,תוספתיות ועוד .המחקר מצא כי ההבדל בשיעור של הקמת העסקים
בקרב המשתתפים לעומת קבוצת ביקורת הוא בין  7ל 12-נקודות אחוז .כמו כן המחקר מצא כי  81%מהעסקים
אשר השתתפו בתכנית ,נותרו פעילים גם ב.2016-
הרקע לכל תכנית ,המתודולוגיה לכל מחקר וכן הממצאים העיקריים מפורטים בפרק זה.
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 8.2הערכת הקרן להלוואות בערבות המדינה
רקע
הקרן בערבות מדינה מופעלת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יחד עם החשב הכללי במשרד האוצר
על מנת להקל על עסקים קטנים לקבל מימון ,לצמוח ולהתייעל .הקרן מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות תמורת
ערבויות שהמדינה מעמידה לבנקים עבורם ,והיא חשובה במיוחד לעסקים חדשים וכן לעסקים קטנים שחסרים
להם ערבים או ביטחונות אחרים ,אך יש הצדקה כלכלית להמשך קיומם ופעילותם .האשראי בקרן ניתן לטווח בינוני
(חמש שנים) .כמו כן עסקים ממירים אשראי שוטף באשראי ארוך יותר החשוב להשקעה ולצמיחה.
הקרן מתמקדת בהלוואות לשלושה צרכים מרכזיים:
W Wהלוואות להון חוזר לעסקים שסובלים מקשיי תזרים ותפעול שוטף
W

Wהלוואות להשקעה להרחבת פעילות של עסקים קיימים

W

Wהלוואות סיוע ליזמים חדשים בהקמת עסק

בנוסף לסיוע בהשגת הלוואה הקרן נותנת לעסקים כוח תחרותי מול הבנקים ומאפשרת להם לשפר את תנאי
האשראי במגזר הבנקאי.
הקרן מסייעת מדי שנה לכ 4,500-עסקים לקבל הלוואות בהיקף של כ 2-מיליארד ש"ח.

מחקר הערכה מקיף
המטרה העיקרית של מחקר הערכה זה הייתה לבדוק את מידת התוספתיות הפיננסית של הקרן להלוואות בערבות
המדינה על עסקים קטנים ובינוניים; כלומר ,כמות ההלוואות והאשראי הנוספים שהעסקים הקטנים והבינוניים
קיבלו עקב פעילות הקרן ,שלא היו מקבלים ,אילו הקרן לא הייתה קיימת ,ולא היו לה חלופות ממשלתיות אחרות.
המחקר גם בדק את התרומה לכלכלה הישראלית של ההלוואות התוספתיות שניתנו על ידי הקרן ביחס לעלות של
הקרן למדינה ועד כמה תרמו ההלוואות לתעסוקה .כמו כן נבדק עד כמה תרמה הקרן לשיפור בתנאי ההלוואות
שקיבלו העסקים מהבנקים.

 8.2.1מתודולוגיה
דגימה וסוגי סקרים
במסגרת מחקר זה בוצעו שני סקרים בקרב עסקים שפנו לקרן בערבות מדינה .הסקר הראשון כלל  384עסקים אשר
הקרן העמידה להם הלוואה ,והשני כלל  99עסקים אשר משכו את בקשת ההלוואה שלהם מהקרן .שני סקרים אלו
היוו מדגם מייצג לכלל העסקים אשר פנו לקרן מדצמבר  2014ועד אוקטובר  .2015בנוסף לסקרים אלו נערך סקר
בקרב  50יועצים שליוו את העסקים בהגשת הבקשה לקרן .מטרת סקר זה הייתה לתקף את ממצאי התוספתיות
ולבצע ניתוח רגישות לתוצאות של שני סקרי העסקים.
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הגדרות לסוגי תוספתיות שונים
בהתבסס על סקירת ספרות נרחבת הוגדרו במחקר כמה הגדרות של תוספתיות שנבדקו במחקר זה:
תוספתיות ישירה :תוספת ההלוואות שהקרן סיפקה לעסקים אשר הועמדה להם הלוואה בערבות המדינה .לצורך
בדיקת תוספתיות ישירה נערך ,כאמור ,סקר העסקים הראשון שכלל עסקים אשר הועמדה להם הלוואה.
תוספתיות עקיפה :תוספת הלוואות שהקרן אפשרה לעסקים שקיבלו ערבות מדינה ,אולם לבסוף בחרו שלא לנצל
אותה ולקחו הלוואה רגילה מהבנק בתנאים טובים יותר מהתנאים שיכלו לקבל ללא קבלת הערבות מהקרן .תוספת
זו נובעת מהאפשרות שעצם הפנייה לקרן ובדיקת הקרן את העסק חסכה בדיקה זו מהבנקים ושלחה להם איתות
לגבי רמת הסיכון של העסק .לצורך בדיקת תוספתיות עקיפה נערך ,כאמור ,סקר העסקים השני אשר כלל עסקים
אשר קיבלו ערבות מדינה מהקרן ,אולם בחרו שלא לקחת את ההלוואה דרך הקרן.
תוספתיות מלאה :79אשראי שהקרן העמידה הוגדר כתוספתי באופן מלא ,אם נמצא שהעסק לא היה לוקח כלל
הלוואה מהבנק ללא ערבות המדינה .תוספתיות מלאה יכולה להיות הן תוספתיות ישירה והן תוספתיות עקיפה
(עקיפה אם העסק לא היה יכול לקבל הלוואה מהבנק ,ועקב אישור ערבות המדינה הבנק נתן לעסק הלוואה גם
ללא ערבות המדינה).
תוספתיות חלקית :אשראי שהועמד על ידי הקרן הוגדר כתוספתי באופן חלקי ,אם העסק היה יכול לקבל באופן ישיר
מהבנק רק חלק מסכום מההלוואה שלקח בערבות המדינה ,או שהיה יכול לקבל ללא הקרן סכום מלא מהבנק,
אבל בגלל תנאי ההלוואה ללא הקרן היה בוחר לקחת סכום חלקי בלבד.

תרומה לכלכלה
לצורך בדיקת התרומה לכלכלה הישראלית נוספו לסקר שאלות הנוגעות לשינוי במספר המועסקים ובמחזור השנתי
עד לזמן ביצוע הסקר (שנה לאחר העמדת ההלוואה) ולשינוי הצפוי שנתיים לאחר העמדת ההלוואה .ממצאים אלו
הושוו לעלות של המדינה מתפעול הקרן ומתשלום הערבויות במקרים של אי-החזר ( )defaultבתקופה דומה.

 8.2.2ממצאים
כפי שניתן לראות באיור  53% ,8.1מההלוואות שהועמדו בערבות המדינה הן תוספתיות ( 32%תוספתיות באופן
מלא ו 21%-באופן חלקי) .נוסף לכך 36% ,מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא הוגדרה תוספתית ,דיווחו על
שיפור בתנאי ההלוואה מהבנק בעקבות ערבות המדינה .ל 5%-נוספים הקרן סייעה בהפחתת האובליגו העסקי (סך
שאתו
ההתחייבות של העסק לבנק) כתוצאה מההלוואה האלטרנטיבית ושיפור מצבו העתידי של העסק מול הבנק ִ
הוא רגיל לעבוד .ב 2%-מהמקרים הבנק הפנה את העסק לקרן כדי להקטין לעצמו את הסיכון ,וב 4%-מהמקרים
המשיב לא ציין כל יתרון להלוואה בערבות המדינה על פני הלוואה ישירה מהבנק.
 79הלוואה הוגדרה בעלת תוספתיות מלאה במקרים שהעסק לא היה יכול לקבל את ההלוואה כלל מהבנק ,או שהיה יכול לקבל הלוואה בתנאים
שבהם היה בוחר לא לקחת אותה כלל ,אילו הקרן לא הייתה קיימת .תוספתיות מלאה יכולה להיות גם עקיפה ,אם העסק לא היה יכול לקבל את
ההלוואה או לא היה לוקח אותה ,ללא הקרן ,אולם לאחר שהקרן אישרה לו ערבות מדינה ,הבנק נתן לו את ההלוואה באופן מלא ללא שימוש בערבות
המדינה.
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המדינההמדינה
בערבות
הקרןהקרן
ישירה של
תרומה
איור:8.1:8.
בערבות
ישירה של
תרומה
איור 1

5

של הסוכנות
מחקר
מקור:מקור:
הסוכנות
הערכהשל
הערכה
מחקר

כפי שעולה מאיור  ,8.2התרומה של הקרן בולטת במיוחד לגבי עסקים המבקשים הלוואה להקמת עסק ומתקשים
מאוד לקבלה בבנקים .שיעור ההלוואות התוספתיות באופן מלא גבוה בשש נקודות אחוז בקרב עסקים בהקמה
לעומת שאר העסקים ,ושיעור ההלוואות הלא תוספתיות נמוך בקרב עסקים בהקמה בכשבע נקודות אחוז.
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איור  :8.2תוספתיות ההלוואה ,עסקים בהקמה מול שאר העסקים
אחוז מסך העסקים

מקור :מחקר הערכה של הסוכנות

כמו כן תוצאות המחקר מראות כי הלוואה בערבות המדינה מועילה במיוחד לעסקים קטנים .אחוז ההלוואות
התוספתיות באופן מלא גבוה ב 19-נקודות אחוז בקרב עסקים קטנים (מחזור שנתי של עד  25מיליון ש"ח) לעומת
עסקים בינוניים (מחזור שנתי מעל  25מיליון ש"ח) ,ושיעור ההלוואות התוספתיות באופן חלקי גבוה ב 17-נקודות
אחוז בקרב עסקים קטנים.
גם חלוקת גודל לפי מספר מועסקים מעלה תוצאות דומות .שיעור ההלוואות התוספתיות (חלקיות ומלאות) בקרב
עסקים זעירים ( 0עד  4מועסקים) גבוה משאר העסקים .עם זאת ,שיעור העסקים הקטנים ( 19-5מועסקים) אשר
דיווחו על תוספתיות מלאה נמוך משיעורו בקרב עסקים בינוניים (מעל  20מועסקים) בכחמש נקודות אחוז ,וכן
שיעור העסקים הקטנים אשר דיווחו על הלוואות לא תוספתיות גבוה מעסקים בינוניים (בכארבע נקודות אחוז).
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איור  :8.3תוספתיות ההלוואה לפי גודל עסק (מחזור)
אחוז מסך העסקים

מקור :מחקר הערכה של הסוכנות

שיפור תנאי ההלוואות  -שיעור הריבית ומשך ההלוואה
לפי תשובות בעלי העסקים גובה הריבית השנתית הממוצעת בקרן נמוך ב 0.41-נקודות אחוז בהשוואה להלוואה
ישירה בבנק .משך ההלוואה בקרן דומה למשך ההלוואה הישירה מהבנק ,אך יתרון הקרן נעוץ באפשרות לדחות
את תחילת התשלומים על החזר ההלוואה (גרייס) בעוד שישה חודשים.

תוספתיות עקיפה
בסקר נמצאו רק  15הלוואות שבהן הייתה תוספתיות עקיפות (עסקים שלקחו הלוואות ישירות מהבנק לאחר אישור
ערבות המדינה על ידי הקרן ,ושלא היו לוקחים את ההלוואה ללא הקרן) .ואולם יש לשער שההשפעה העקיפה
של הקרן ודאי גבוהה יותר ,מאחר שהיה מחסור בנתונים על אודות עסקים שמשכו את בקשתם להלוואה תוך כדי
תהליך בקשת ההלוואה בקרן .כמו כן מסקר היועצים עולה שיש קשר הדוק בין אישור ההלוואה הישירה בבנק
לפניית העסק לקרן .במיוחד בולט ההסבר שהבנק אישר לעסק הלוואה ישירה בזכות התכנית העסקית שהיועצים
הכינו לעסק לשם הגשתה לקרן.

תיקוף הממצאים
מהספרות עולה שהערכת תוספתיות באמצעות סקר בעלי עסקים שפנו לקרן עלולה להיות חשופה להטיה של
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הלווה הנובעת מהערכת יתר של יכולתו לקבל הלוואה ישירה מהבנק .לכן בוצעה השוואה בין ממצאי סקר העסקים
לממצאי סקר היועצים שליוו את העסקים בקבלת הלוואה מהקרן (בנוגע ל 35-עסקים שעליהם קיימים נתונים
לצורך השוואה).
כפי שעולה מאיור  ,8.4ב 51%-מההשוואות סיווג התוספתיות זהה בסקר היועצים ובסקר העסקים ,וב34%-
מהמקרים הסיווג השתנה בין "תוספתיות חלקית" ל"תוספתיות מלאה" או בין "לא תוספתי" ל"תוספתי חלקית".
ב 14%-מהמקרים הסיווג השתנה מקצה לקצה (בין "תוספתיות מלאה" ל"לא תוספתי").

איור  :8.4השוואה בין סיווג התוספתיות בהתאם לתשובות היועצים ותשובות העסקים
תוספתי באופן
חלקי

לא תוספתי

סקר עסקים תוספתי באופן
סקר יועצים
מלא
תוספתי באופן מלא

17%

9%

3%

תוספתי באופן חלקי

14%

14%

11%

לא תוספתי

11%

0%

20%

שקלול של תשובות היועצים על ממצאי התוספתיות שעלו מסקר העסקים הצביע על שיעור תוספתיות גבוה יותר
של הלוואות הקרן בערבות המדינה  64% -לעומת  53%בסקר העסקים (שיעור התוספתיות החלקית עולה ב18-
נקודות אחוז ,ושיעור התוספתיות המלאה יורד בשבע נקודות אחוז) .ממצא זה מצביע על האפשרות שבתשובות
העסקים יש הטיה אופטימית בדבר יכולתם לקבל הלוואה באופן ישיר מהבנק (ומנגד ,יש אפשרות שבתשובות
היועצים יש הטיה הפוכה).

תרומה לכלכלה
מאומדן ראשוני ומקדים עולה כי ההשפעה של ההלוואות התוספתיות של הקרן ,שניתנו בעשרת החודשים שנבדקו,
הייתה כ 6.2-מיליארד ש"ח בגידול הכולל במחזור המכירות השנתי ותוספת של כ 9,900-משרות  -כשנתיים לאחר
העמדת ההלוואה .כל זאת בעלות מוערכת של כ 60-מיליון ש"ח למדינה (מתפעול הקרן ומחילוט ערבויות במקרים
של אי-החזר על ידי הלווה) .בהתבסס על ממצאים אלו העלות הצפויה לגידול במועסק (רק בהלוואות שנאמדות
כתוספתיות) ,שנתיים לאחר העמדת ההלוואה ,נאמדת בכ 6,100-ש"ח ,והעלות לגידול שנצפה בפועל (עד מועד
ביצוע הסקר) נאמדה בכ 8,200-ש"ח.
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 8.3הערכת תכנית "יוזמים עסק"
רקע
"יוזמים עסק" היא תכנית שמעוף מפעיל ,המאמנת יזמים פוטנציאליים להקים ולנהל עסק תוך שילוב של פעילויות
קבוצתיות ואישיות .אימון היזמים כולל הן לימוד של עקרונות תאורטיים והן פעילות מעשית בעלת מרכיבים שונים,
כגון אבחון ,ייעוץ ואימון פרטני ,פורום עסקים וקורס יזמות.
התכנית פועלת החל משנת  2008במתכונת של פיילוטים מקומיים ורק בקרב אוכלוסיות מיוחדות של דורשי עבודה
(מיעוטים ,חרדים ,מוגבלים).
החל משנת  2010התכנית פועלת בפריסה ארצית ,והחל משנת  2014היא מופעלת על ידי מערך המעוף .קהל היעד
של התכנית כולל יזמים פוטנציאליים ודורשי עבודה מהאוכלוסייה הכללית ואף עסקים קיימים .לפי נתוני 2016
כ 4,500-יזמים בפוטנציה השתתפו בתכנית בכ 283-פעילויות שהתפרסו על פני חמשת האשכולות של מעוף.
ההערכה שנעשתה לתכנית ומתוארת בחלק זה ,מתייחסת רק ליזמים שסיימו את קורס היזמות במסגרת התכנית
ושלא היו בעלי עסקים פעילים עם כניסתם לתכנית.

הערכה של יעילות התכנית
למחקר ההערכה של תכנית "יוזמים עסק" חמישה מרכיבים עיקריים:
W Wהקמת עסקים :בחינת שיעור של הקמת העסקים של משתתפי התכנית וניתוח הסיבות שמונעות ממשתתפי
התכנית להקים עסק;
W

Wשרידות :בחינת שיעור של סגירת העסקים שקמו ,בחתך לפי זמן ממועד הקמת העסק ,והסיבות שהובילו לכך;

W

Wנתוני העסקים הפעילים :בחינת הנתונים העסקיים של משתתפי התכנית .בחינה זו כוללת התייחסות לרווחיות
העסק ,למחזור ההכנסות ,להכנסות בעל העסק ולמספר העובדים בעסק;

W

Wתוספתיות התכנית :אמידת התוספת של התכנית להקמה ,לפעילות ולשרידות של העסקים;

W

Wבחינת עלות-תועלת של התכנית :על בסיס של בדיקת התוספתיות ונתוני העסקים בחינה של התועלת
מהפעילויות התוספתיות של התכנית ,השוואתה לעלות התכנית וחישוב העלות למדינה להוספת מועסק
באמצעות התכנית.

 8.3.1מתודולוגיה
ההערכה בחנה ממצאים של סקרי הערכה ושביעות רצון שבוצעו בשנים  2013ו 2014-במטרה לבחון יזמים שפתחו
עסקים וכן יזמים פוטנציאליים שנרשמו לתכנית ,אולם לא יכלו להשתתף בה מסיבות שאינן תלויות בהם (לא נפתח
קורס ,שעות הפעילות לא אפשרו ליזם להשתתף) ,שהיוו קבוצת ביקורת.
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כמו כן בשנת  2016בוצעו ארבעה סקרים טלפוניים נוספים בקרב יזמים שהשתתפו בתכנית לצורך מעקב ארוך טווח:
W

Wסקר חזרה למשתתפים בסקרי הערכה ושביעות רצון שביצעה הסוכנות בשנים  ,2014-2013שהשיבו בסקרים
שהקימו עסק  /בתהליך ההקמה  /שמתכוונים להקים עסק בעתיד.

W

Wסקר בקרב יזמים שהשתתפו בתכנית בשנים  ,2013-2010שסיימו את קורס היזמות ושלא השתתפו בסקרי
ההערכה שביצעה הסוכנות בעבר.

W

Wסקר בקרב יזמים שהשתתפו בתכנית בשנים ( 2015-2014בתקופת המעוף) ושסיימו את קורס היזמות לפחות
שישה חודשים לפני מועד ביצוע הסקר.

W

Wסקר בקרב יזמים שעונים להגדרה של קבוצת הביקורת למשתתפי התכנית בתקופת המעוף.

על מנת לאפשר ניתוח נתונים ברמה של קבוצות האוכלוסייה השונות שהשתתפו בתכנית לכל אחת מהקבוצות
הוגדרה מכסה לסקרים השונים .בשלב הניתוח הסטטיסטי של הממצאים ניתנו משקולות לקבוצות השונות (בהתאם
ליחסן באוכלוסייה) כדי לאמוד את תוצאות הבחינה ברמה המצרפית.

 8.3.2ממצאים
הקמה
המחקר מצא ש 44%-מהיזמים שהשתתפו בתכנית בשנים  2015-2014הקימו עסקים ,אף שאם משקללים גם יזמים
שהשתתפו בתכנית בשנים  ,2013-2010שיעור הקמת העסקים יורד ל 39%-לעומת  32%שיעור הקמה בקבוצת
הביקורת .ההבדל בין שיעור המקימים עסקים בקבוצת הביקורת לבין שיעור המקימים מקרב משתתפי התכנית
עומד על שבע נקודות אחוז בחישוב של כל שנות התכנית ועל  12נקודות אחוז בשנים האחרונות (.)2015-2014
בחישוב של שיעור ההקמה משנת  2010נמצא ששיעור של הקמת עסקים גבוה בקרב אוכלוסיית היזמים החרדית
( )46%והאוכלוסייה הכללית ( )40%ונמוך יותר בקרב יזמים ערבים ( ,)28%דרוזים וצ'רקסים ( )26%ובדואים (.)12%
ואולם בשנתיים האחרונות פער זה כמעט שנסגר ,וכיום הוא כמעט שאינו מורגש :שיעור הקמת עסקים במגזר
הערבי הוא  ,33%במגזר הדרוזי והצ'רקסי  38% -ובמגזר הבדואי  .33% -נמצא ששיעור הקמת עסקים הגבוה ביותר
מתקבל בטווח הגילאים  .44-30בשנים האחרונות כמעט שאין הבדל בין שיעור הקמת עסקים בקרב נשים ()44.5%
לגברים ( .)43.9%הרוב המוחלט של המשתתפים פתחו עסק עד שנה לאחר סיום השתתפותם בקורס היזמות (.)89%
חלק מהמשתתפים בתכנית בתקופת המעוף השיבו שהם נמצאים בתהליך של הקמת העסק או מתכננים להקימו
בעתיד .אחוז הקמת עסקים של יזמים שהשתתפו בתכנית בתקופת המעוף צפוי לגדול בכ 10%-נוספים בשנתיים
הקרובות.
אמנם בחלק ניכר מהמקרים התכנית לא מהווה גורם מרכזי בהחלטה להקים עסק ,ושיעור גבוה מהעסקים היו
קמים גם ללא השתתפות בתכנית .ואולם בעלי עסקים רבים ציינו שהתכנית נתנה להם ידע וכלים חשובים להקמה
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ולניהול העסק .נראה שתרומת ההשתתפות בתכנית לקבלת ההחלטה על הקמת עסק חדש גבוהה באופן יחסי
בקרב קבוצות האוכלוסייה שבהן שיעורים של הקמת העסקים נמוכים באופן יחסי (במיוחד דרוזים וערבים).
הסיבות המרכזיות לאי-פתיחת עסקים הן מחסור במקורות מימון ,פחד מכישלון ורעיון לא מגובש.

שרידות
בסך הכול כ 81%-מבין העסקים שנפתחו לאחר השתתפות בתכנית "יוזמים עסק" ,נותרו פעילים לפי נתוני שנת
 .2016יתר העסקים נסגרו בממוצע כשנה ורבע לאחר הקמתם .בשנים  2014-2010בין  11%ל 15%-מהעסקים
נסגרו בשנה הראשונה לפתיחת העסק.
ככל שגיל הבעלים של העסק צעיר יותר ,שיעורי השרידות של העסק גבוהים יותר .שיעור של שרידות העסקים
בדרום הוא הנמוך ביותר ,ורק  63%מהעסקים שנפתחו שרדו לאחר ארבע שנים.
הסיבות המרכזיות לסגירת העסק הן בעיה במציאת לקוחות  /שיווק ,רווחיות נמוכה ובעיית מימון ואשראי.
שלוש שנים לאחר הקמת העסק שרידות העסקים שהשתתפו בתכנית "יוזמים עסק" גבוהה יותר בכעשר נקודות
אחוז משיעור השרידות הממוצע באוכלוסייה .כמו כן משתתפי יוזמים עסק שקלו פחות (בכ 14-נקודות אחוז) לסגור
את העסק שברשותם בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.

נתוני העסקים
לפי נתוני  38% ,2016מהעסקים הפעילים רווחיים 43% ,מאוזנים ו 19%-הפסדיים .רווחיות העסקים גבוהה יותר
בקרב עסקים ותיקים לעומת עסקים חדשים ,ולכן בתקופת המעוף הממצאים מעט נמוכים יותר מממוצע זה.
רווחיות העסקים ,גובה המחזור החודשי שלהם ,הכנסות הבעלים מהעסק ומספר המועסקים גבוהים יותר בקרב
בעלי עסקים גברים לעומת נשים.
רווחיות העסקים ומספר המועסקים בהם עולה עם השנים בצורה משמעותית .למשל ,רק  25%מהעסקים שהיו
הפסדיים בשנים  2014-2013נותרו הפסדיים 66% ,עברו להיות מאוזנים ו 9%-עברו להיות רווחיים .כמו כן מספר
המועסקים בעסקים שהיו פעילים בשנים  2014-2013עלה בכ 120%-עד שנת .2016

השתלבות כשכירים
התכנית "יוזמים עסק" תורמת גם לשילוב משתתפיה בשוק העבודה כשכירים .כ 8.3%-ממשתתפי התכנית בשנים
 2015-2010השתלבו כשכירים בעקבות השתתפותם בתכנית יוזמים עסק (לא עבדו כשכירים עם כניסתם לתכנית
וציינו את התכנית כסיבה העיקרית לחזרתם לעבודה) .שיעור המשתלבים כשכירים גבוה יותר בקרב קבוצות
האוכלוסייה שבהן שיעורים של הקמת העסקים נמוכים באופן יחסי (בדואים ,ערבים ,אתיופים ודרוזים) .ממוצע
הציונים למידת התרומה של התכנית להשתלבותם כשכירים בשוק העבודה עמד על ( 3.5מתוך סקאלה של .)5-1
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התרומה של התכנית לתוספת משרות חדשות במשק
המחקר בדק את התרומה של התכנית לתוספת משרות חדשות במשק נוסף על משרות שהיו נוצרות ללא התכנית
(רק יזמים שדיווחו שהקימו את העסק בזכות התכנית) תוך חישוב הנתונים על בסיס של נתוני ההשתתפות בשנת
 .2015נמצא שהתרומה של התכנית לתעסוקה גדלה באופן משמעותי במשך שלוש שנים לאחר ההשתתפות של
היזמים בתכנית .לתרומה זו שתי סיבות :בזמן זה היזמים מקימים את העסקים ומגייסים להם עובדים חדשים ,וכן
העסקים שהוקמו בעקבות התכנית שורדים יותר ולכן מפטרים פחות עובדים .מחישוב התרומה של התכנית ליצירת
משרות (נטו) באמצעות יזמים שהתחילו את התכנית ב ,2015-נמצא שהתכנית תורמת לאחר שנה ליצירת כ435-
משרות ולאחר שלוש שנים תרומתם של יזמים אלה עולה ל 1,673-משרות.

בחינת עלות-תועלת של התכנית
העלות של התכנית בשנת  2015הייתה כ 25-מיליון ש"ח ,ובדיקת העלות מראה שלאחר שלוש שנים העלות של
התכנית לעידוד יצירה של משרה חדשה אחת במשק היא כ 12-אלף ש"ח.

שביעות רצון
משתתפי התכנית הביעו שביעות רצון גבוהה באופן יחסי מהכלים שקיבלו להקמת עסק ומיכולתם להקים עסק
בזכות התכנית .כמו כן המשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מקורס היזמות ומהייעוץ הפרטני שקיבלו .עדות
נוספת לכך היא הנתון ש 91%-מהמשתתפים דיווחו שימליצו או חושבים שימליצו לאחרים להשתתף בתכנית.

 8.4הערכת הפרויקט להתייעלות אנרגטית
רקע
פרויקט התייעלות אנרגטית ופיתוח בר-קיימא הוא תכנית המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים במטרה לסייע להם
להקטין עלויות של צריכת האנרגיה שלהם ולהשיג חיסכון כלכלי לצד הקטנת פליטה של גזי חממה .הפרויקט
שנעשה בשיתוף פעולה בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ובין המשרד להגנת הסביבה ,פעל בשנים 2015-
 2013ושירת כ 200-עסקים בעלות תקציבית של כחמישה מיליון ש"ח.
פרויקט ההתייעלות האנרגטית כלל אבחון מעמיק של פעילות העסק והטכנולוגיות על ידי יועץ אנרגטי ומתן דו"ח
סיכום מפורט ,שכלל המלצות לפעולה יחד עם ניתוח עלות-תועלת והצעות לחלופות אנרגטיות להשגת התוצאות
הרצויות.
הפרויקט היה מיועד לעסקים שבהם  5עד  100מועסקים וצריכת האנרגיה השנתית המינימלית שלהם היא 100,000ש"ח.
עסק שהשתתף בפרויקט קיבל מסגרת שעות ייעוץ קצובה מראש והופנה ליועץ אנרגטי בעלות מסובסדת.
תחילה ריכזה והפעילה את הפרויקט חברת "טקדרנס" ,וב 2014-עבר הפרויקט לאחריות של סניפי המעוף של
משרד הכלכלה.
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הערכה של יעילות הפרויקט
לצורך בדיקה של יעילות הפרויקט התבצע מחקר הערכה שכלל סקר מקיף אשר בדק את המאפיינים האלה:
W Wעלות-תועלת :בחינה של החזר ההשקעה ( )ROIשל הפרויקט הכוללת את הוצאות המדינה והעסקים והחיסכון
הצפוי עקב ההתייעלות האנרגטית .בחינה זו כללה חישוב ערך נוכחי נקי של הפרויקט ( )NPVושיעור תשואה
פנימי ( .80)IRRנוסף לכך ,בוצעה גם בחינת עלות-תועלת המתייחסת למידת התוספתיות של הפרויקט ,שעליה
יינתנו הסבר ופירוט נרחב יותר בהמשך.
W

Wבחינת פערים בין הדו"חות לתוצאות בפועל :בחינה של הבדלים בין העלויות והחיסכון שהיו צפויים לפי הדו"חות
של יועצי האנרגיה לבין התוצאות בפועל אשר דווחו על ידי העסקים עצמם בסקרים.

W

Wבחינה של שביעות רצון של העסקים מהפרויקט.

 8.4.1מתודולוגיה
הערכת התכנית התבצעה באמצעות סקר בקרב  98עסקים (מתוך  200עסקים אשר השתתפו בתכנית) ממגוון
ענפים ואזורים גאוגרפיים .סקר זה כלל שאלות פתוחות וסגורות לגבי עלויות וחיסכון (בפועל וצפויים) ,שאלות לגבי
רמת שביעות רצון ועוד .כשלב מקדים לבניית הסקר ולהבנה יסודית של כלל המאפיינים של התכנית בוצעו ראיונות
עומק עם יועצי האנרגיה ועם מנהל אשכול במעוף .לצורך תיקוף ,תשובות העסקים בסקר על אודות נתונים של
צריכת האנרגיה הושוו לדו"חות הסיכום אשר העסקים קיבלו מיועצי האנרגיה קודם לכן ,מאחר שרבים מהעסקים
בסקר ציינו שלא זכרו במדויק את הסכומים שצוינו בדו"חות.

עלות-תועלת
בצד העלויות נכללו עלויות התכנית למדינה ועלויות ההתייעלות בפועל של העסק ,כפי שעלה מהסקרים .בצד
התועלות חושבו הסכומים שנחסכו ושצפויים להיחסך על סמך הערכות של העסקים .במקרים שהעסק התקשה
לתת הערכה וצפי לחיסכון ,או במקרים שהעסק רק החל בתהליך התייעלות ,חושב הצפי לחיסכון על סמך החודשים
הבודדים שעברו מיישום התהליך וכן על סמך דו"ח הסיכום של היועץ האנרגטי.
ערך נוכחי נקי ( )NPVשל התייעלות לכל עסק נכלל בדו"ח של כל יועץ על פי שיקוליו האישיים ולעתים על פי ניתוח
של אפשרויות ההשקעה האלטרנטיביות המיוחדות לכל עסק ,בהינתן שיעור היוון ממוצע של  .4%לאור השונות בין
הדו"חות בוצע מבחן רגישות לשיעור ההיוון ,ובו נבדק ה NPV-הכללי של הפרויקט בשיעורים של  4% ,2%ו.6%-
זאת ועוד ,בדו"ח של כל יועץ נכלל גם מספר השנים שבהן העסק צפוי ליהנות מחיסכון .מאחר שלכל עסק נסיבות
שונות (תשתיות ומכשור שונים) ,רמת התועלת מחיסכון אנרגטי שונה בכל עסק .ממוצע השנים בדו"ח היה שמונה,
אך מאחר שהיה שוני רב בין היועצים ,בוצע גם מבחן רגישות למספר השנים .לכן נבדקו ה NPV-ו IRR-לפי 10 ,5
ו 15-שנות חיסכון.

 80שיעור הריבית שעבורה ה NPV-מתאפס.
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תוספתיות
חלק מהתועלות שהתכנית מיועדת להשיג כנראה היו מושגות גם ללא הסיוע הממשלתי ,ולכן נכון להפחית אותן
מחישוב עלות-תועלת.
לצורך בדיקה איזה חלק מההתייעלות האנרגטית היה מתבצע גם ללא התכנית ,הסקר כלל את השאלות האלה:
W Wהאם האבחון ודו"ח היועץ היו הגורמים המכריעים לביצוע פעולות ההתייעלות האנרגטית שננקטו בעסק?
W

Wהאם העסק היה מבצע אבחון אנרגטי ,אילו לא היה מסובסד?

רק עסקים שענו "כן" על השאלה הראשונה ו"לא" על השאלה השנייה נכללו בחישוב התועלת התוספתית של
תכנית התייעלות אנרגטית.

שביעות רצון מהפרויקט
הסקר בדק את מידת שביעות הרצון משני היבטים :ההיבט המקצועי של היועץ האנרגטי וההיבט התפעולי של
מכלול שירותי המעטפת ,לרבות המאבחן ,משך הפרויקט ועוד.
כמו כן נבדק אם העסק עשה שימוש בסיוע מימוני למימוש של המלצות הפרויקט ובייעוץ מסובסד משלים ליישום
של פעולות ההתייעלות.

 8.4.2ממצאים
יישום ההמלצות

 80העסקים שנדגמו השקיעו בפועל כ 8-מיליון ש"ח ביישום המלצות להתייעלות אנרגטית (השקעה בשינוי ציוד
או בתשתית) מתוך  27מיליון ש"ח המהווים יישום מלא של כלל ההמלצות של יועצי האנרגיה ,כלומר שיעור של
כ 30%-רמת יישום.

בעלי העסקים נטו ליישם יותר המלצות התייעלות זולות בנוגע לציוד או לתשתית מהמלצות התייעלות יקרות .עם
זאת ,נמצא כי שיעור העסקים אשר ביצעו פעולות התייעלות יקרות היה גבוה יותר בתקופה הראשונה (שבה טקדרנס
היה הגורם המפעיל) מבתקופה השניה (שבה מעוף היה הגורם המפעיל) .הבדלים אלה יכולים להיות תוצאה של
זמן רב יותר שעבר אשר אפשר לעסקים מתקופת טקדרנס לבצע השקעות גדולות יותר.
הסיבה המרכזית לחוסר יישום מלא של ההמלצות היא מחסור במימון ( 40%מהמשיבים) 84% .מהעסקים ציינו כי
עשו שימוש בהונם העצמי בלבד לביצוע ההתייעלות .ייתכן כי בעלי העסקים לא מוכנים לקחת סיכון פיננסי ליישום
ההמלצות וכי הסתמכות על הונם העצמי היא סיבה מרכזית לאי -יישום מלא של ההמלצות (במיוחד היקרות).

עלות-תועלת
העלות הכוללת של פעילויות שנדגמו עמדה על כ 10-מיליון ש"ח  ,והחיסכון השנתי עקב ההתייעלות האנרגטית
עמד על כ 3.2-מיליון ש"ח ,כלומר החזר השקעה של כשלוש שנים.
81

 81של המדינה  2 -מיליון ש"ח ושל העסקים –  8מיליון ש"ח
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הערך הנוכחי הנקי של הפרויקט ( )NPVנמצא חיובי תחת הנחות של  10 ,5ו 15-שנות החזר לחיסכון והנחות של ,2
 4ו 6-אחוז של שיעור היוון .ה NPV-עומד על כ 16-מיליון ש"ח לעסקים הנדגמים (בממוצע  10שנות החזר ושיעור
היוון של  .)4%שיעור התשואה הפנימי ( )IRRהממוצע גבוה מאוד ועומד על ( 30%הקו האפור באיור  .)8.5בניתוח
שנעשה רק עבור עסקים שסיימו את התכנית עד סוף ( 2014על מנת לאפשר יותר זמן להשפעה להיות מורגשת),
לא נמצא כי לזמן יש השפעה מהותית על החזר ההשקעה של הפרויקט (תקופת החזר ההשקעה נותרה זהה,
ושיעור תשואה פנימי של  32%בהשוואה ל.)30%-
השלכת התוצאות של ממצאים אלו על כלל  200המשתתפים בתכנית ההתייעלות האנרגטית מובילה לאומדן NPV
בגובה של כ 40-מיליון ש"ח ,עם  IRRבגובה  30%ושלוש שנות החזר השקעה.

איור  :8.5החזר השקעה של הפרויקט ,כלל העסקים במדגם

מקור :מחקר הערכה של הסוכנות

תוספתיות
בבדיקת התוספתיות הובאו בחשבון רק התשובות של  25עסקים אשר התייעלות בהם הוגדרה תוספתית בהתאם
לשתי השאלות שהוזכרו בפרק הקודם ,ואשר לגביהן היו נתונים מספקים .מתשובות אלה חושבה התועלת מהפרויקט.
לעומת זאת ,העלות של הפרויקט חושבה לפי העלות של כלל הפרויקטים שנבדקו ,גם פרויקטים שלא היו תוספתיים.
בניתוח זה שנות החזר ההשקעה לסך העלויות (מדינה ועסקים) עלה מכשלוש שנים לכ 5.5-שנים .ה NPV-הממוצע
( 10שנות החזר לחיסכון ו 4%-שיעור היוון) ירד משמעותית לכ 1.1-מיליון ש"ח בלבד .בהתאמה ,שיעור ה IRR-ירד
ל.13%-
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השלכה של ממצאי הסקר על כלל  200משתתפי הפרויקט מובילה לאומדן  NPVשל כ 3.9-מיליון ש"ח ו IRR-של
כ.13%-
יש לציין שאומדנים אלו עשויים להיות מוטים כלפי מטה מכיוון שמספר לא מועט של עסקים ציינו אפשרויות
התייעלות נוספות בעתיד ,שאת השפעתן קשה לאמוד.

איור  :8.6החזר השקעה לאחר ניתוח תוספתיות

מקור :מחקר הערכה של הסוכנות

מניתוח ההשפעה הפוטנציאלית של הפרויקט ,אילו היו העסקים מיישמים יישום מלא את המלצות ההתייעלות,
עולה כי לא היה נוצר הבדל משמעותי ב ,NPV-ב IRR-ובתקופת החזר ההשקעה בהשוואה לניתוח התוספתיות
בפרויקטים שהתבצעו .לכן ייתכן שהעסקים מיישמים בעיקר את פעולות ההתייעלות שכדאיות ורווחיות ביותר
מבחינתם.

העלאת מודעות
הפרויקט הגביר את מודעותם של העסקים לתועלות שנובעות מהתייעלות ,ולכן הוא צפוי להניב תועלות נוספות
בעתיד .במסגרת מחקר זה לא נעשה ניסיון לכמת את גודל התועלת האפשרית מעלייה במודעות אלא רק לבחון
אם עלייה כזו קיימת.
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 85%מהעסקים ענו שהמודעות שלהם לחשיבות של ההתייעלות האנרגטית עקב השתתפות בתכנית עלתה במידה
בינונית ,רבה או רבה מאוד .רק  9%השיבו שמודעותם כלל לא עלתה .כמו כן כ 47%-מהעסקים שלא יישמו שום
המלצות ,דיווחו שמודעותם לנושא גברה.

שביעות רצון
העסקים בסקר נתנו ציון כללי של  7.7מתוך  10לתפקוד ולמקצועיות של היועץ האנרגטי ,ציון של  7.8להתנהלות
הפרויקט וציון  8.3להצגה בהירה של כדאיות ההשקעה ותקופת ההחזר.

תיקוף
מהשוואות בין תשובות העסקים בסקרים לבין דו"חות הסיכום של היועצים האנרגטיים בדבר העלויות והחיסכון עולה
כי תשובות העסקים מהימנות .הפער החציוני בין ממצאי הדו"חות ובין הסקרים עמד על כ( 30%-הן לגבי עלויות והן
לגבי חיסכון) ,והפער הכספי עמד על כ 140,000-ש"ח בעלויות וכ 65,000-ש"ח בחיסכון.

סיכום
פרויקט ההתייעלות האנרגטית אשר פעל מ 2013-ועד  2015סייע לעסקים להקטין את צריכת האנרגיה שלהם
ועקב כך לצמצם עלויות וכן להפחית את ההשפעה השלילית של פליטת גזי חממה 98 .העסקים אשר השתתפו
בסקר יישמו כ 30%-מסך ההמלצות להתייעלות אנרגטית של היועצים.
ההשפעה הכוללת של הפרויקט נאמדה בערך חיובי של כ 40-מיליון ש"ח ,שיעור תשואה פנימי של  30%ושלוש
שנות החזר להשקעה ( 3.9מיליון ש"ח 13% ,ו 5.5-שנים ,בהתאמה ,לפי ניתוח תוספתיות מלאה שמוריד מחישוב
התייעלות ,שהייתה כנראה מתבצעת גם ללא התכנית) .להשפעה חיובית זו יש להוסיף את יצירת המודעות הגבוהה
בנוגע לחיסכון אנרגטי אשר לא נמדדה.
מלבד הניתוח הפיננסי נמצא כי רמת שביעות הרצון מיועצי התכנית וכן מניהול התכנית הייתה יחסית גבוהה (בממוצע
 8בקירוב) ,אם כי רבים מהעסקים לא קיבלו סיוע במימון של תהליכי ההתייעלות וכן לא היו מודעים לאפשרות
הסבסוד של ייעוץ משלים לתהליכי ההתייעצות
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 .9ממשלה דיגיטלית בישראל – שירותים וכלים של ממשלה דיגיטלית למגזר
העסקי :מה יכולה ישראל ללמוד ממדינות מובילות באיחוד האירופי?
 9.1הקדמה
פרק זה מתבסס על סדנה בין-לאומית 82שנערכה בישראל בדצמבר  2016בהשתתפות מומחים מטעם האיחוד
האירופי ,נציגי ממשלה ,נציגים מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי .סדנה זו הייתה המשך ישיר לסדנה שנערכה
לפני כשנתיים בנושאים דומים .השנה נעשתה בסדנה סקירה והערכה של המערכות והכלים של ממשלה דיגיטלית
בדנמרק ,בשוודיה ,בפינלנד ,בבלגיה ,באוסטריה ובאיחוד האירופי וכן של המערכות הקיימות בארץ .על בסיס הסקירה
מוצגים בפרק זה עקרונות מרכזיים כלליים לממשלה דיגיטלית ,ומוצגות המלצות קונקרטיות לשיפור המצב בישראל.

 9.2עקרונות מרכזיים של ממשלה דיגיטלית
אף כי כל מדינה מהמדינות העיקריות שהוצגו בסדנה פיתחה מערכת שונה במקצת ,עדיין קיימים כמה עקרונות
משותפים שניתן לייחס לממשלה דיגיטלית יעילה .חלק מהעקרונות שעלו בסדנה לפני שנתיים ,עדיין רלוונטיים
ומופיעים כאן שוב.
 9.2.1נגישות המידע  -הנגשה של מאגרי מידע ציבוריים ממשרדי ממשלה שונים הכרחית על מנת לקדם שקיפות
וכן להוות בסיס ליצירת יישומים מוצלחים במערכת הממשלתית וכן במגזר העסקי ובמגזר השלישי .בהקשר
זה יש התקדמות חיובית בישראל המתבטאת ביישומים מוצלחים ,כמו  ,Moovitבמגזר שלישי פעיל וכן
בתקציב ייעודי לטובת פיתוח ופתיחה של מאגרי מידע ממשלתיים נוספים.
 9.2.2המשתמש במרכז  -שירותים ציבוריים רבים מבוססים על הצרכים ועל האינטרסים של היחידות הציבוריות
שמספקות את השירותים ,והן לא תמיד מביאות בחשבון את הזמן ואת המשאבים שהמשתמשים צריכים
להשקיע כדי לקבל את השירותים .במעבר לשירותים דיגיטליים יש פוטנציאל רב לחיסכון בזמן ובמשאבים
רבים למשתמשים ,אולם לשם כך יש לבנות תשתית שבה השירותים הציבוריים מסופקים תוך מתן עדיפות
לנקודת המבט של המשתמש ולא של נותן השירותים.
 9.2.3פעם אחת בלבד  -יצירת אחידות בדרישות למתן מידע מעסקים לגופים הציבוריים והקמת מאגר מידע
משותף שיאפשר לעסק למסור את אותו מידע לגופים שונים פעם אחת בלבד (מידע כגון דיווח על מספר
עובדים ,כתובות ,מידע על ניהול ספרים ועוד).
 9.2.4פשטות – תהליך הדיגיטציה של השירותים צריך לפשט את נקודות המגע בין האזרח ובין הממשלה ולא
לסבכן .השירותים צריכים להיות מותאמים לשימוש בסלולר עקב המעבר החד והמהיר של אזרחים לשימוש
בתקשורת סלולרית .ממשק של השירותים צריך להיות פשוט ונוח למשתמש.
 9.2.5אבטחה ופרטיות – קיומם של מנגנונים לאבטחת מידע ושמירה על פרטיות האזרח הם קריטיים על מנת
ליצור אמון מצד האזרחים .העיקרון קובע כי יש להגביל את הגישה למידע פרטי למינימום ההכרחי על מנת

 82הסדנה נערכה בשיתוף פעולה בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,רשות התקשוב הממשלתית במשרד ראש הממשלה והאיחוד האירופי
במסגרת פרויקט ( EBESM (Enhancement of the Business Environment in the Southern Mediterraneanשל האיחוד האירופי.

121

משרד הכלכלה והתעשייה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

לספק את השירות ההכרחי לאזרח .כמו כן יש לשמור על איזון בין הצורך בשיתוף מידע לבין ביטחון ופרטיות
המידע .נידונו דוגמאות מוצלחות שבהן מידע פרטי פורסם לציבור בצורה אנונימית על מנת לאזן בין שני
הצרכים.
 9.2.6יצירת הסכמה רחבה לפני ביצוע מהלכים – יש לשאוף להסכמה רחבה ככל האפשר בין הזירה הפוליטית,
הממשלתית והציבורית לפני ביצוע מהלכים והשקת מוצרים ציבוריים חדשים.
 9.2.7סטנדרטיזציה והרמוניזציה של מרכיבים  -הפיכת ממשלה לדיגיטלית באמצעות מעבר ממערכות ממשלתיות
"תפורות" לכל משרד ,למערכת של פתרונות  /שירותים סטנדרטיים ,אחידים ופשוטים להקמה ולתחזוקה.
הקפדה על "אבני בניין דיגיטליות" אחידות תוך שימוש בתוכנות קוד פתוח ממדינות מובילות בממשלה
דיגיטלית וכן יצירת תשתית של תקשורת אמינה שתאפשר ביצוע כל השירותים הדיגיטליים ,תביא להוזלת
עלויות ותשפר את הקישוריות בין מערכות שונות של גופים שונים.
 9.2.8שיווק ויצירת תודעה  -כל השקה של מוצר או שירות טכנולוגי צריכה להיות מלווה בקמפיין פרסומי על מנת
ליידע את האזרחים על אודות השירות .ללא שיווק רחב יהיה כנראה שימוש מועט למוצר.

 9.3המלצות קונקרטיות לישראל
לאור התובנות הכלליות לגבי שירותים דיגיטליים ,מקרי החקר בעולם והממצאים מישראל הציגו המומחים בכנס
המלצות קונקרטיות לישראל .כהקדמה הבהירו המומחים כי השירות הציבורי הישראלי צריך למצוא את הנתיב
הייחודי שלו .אין לנסות לשכפל במלואן תכניות פעולה ושירותים דיגיטליים של מדינות אחרות .כל זאת מתוך הבנה
שאין פתרון יחיד אשר מהווה תרופת פלא לכל הבעיות ,אלא קיימים פתרונות וכלים דיגיטליים שונים המתאימים
להקשרים ולכיולים שונים.
 9.3.1יצירת שירותים המחזקים את אמון הציבור – שמירה על פרטיות ועל ביטחון מידע של הפרט צריך להיות
עיקרון מנחה בכל שירות דיגיטלי .יצירת תמיכה רחבה פוליטית וציבורית לפני השקת מוצר מסייעת לייצר
אמון הדדי זה .כמו כן על הממשלה לספק פתרונות יצירתיים על מנת לשמור על ערך הפרטיות ולייצר אמון
מצד האזרחים .בהקשר זה נידונה דוגמה רלוונטית מבלגיה שבה כל אזרח בעל תעודת זהות דיגיטלית יכול
לבצע בדיקה באינטרנט איזה מידע פרטי ספציפי שלו חשוף לרשויות הממשלתית השונות.
 9.3.2אפשרות חוקית לשתף נתונים על עסקים – כיום יש חוסר בהירות בגופים הציבוריים בישראל לגבי האפשרות
שלהם לשתף מידע ונתונים עסקיים .עקב כך עסקים נדרשים לתת שוב ושוב את אותו המידע .יש קושי לשים
את המשתמש במרכז ,ואף יש קושי להעריך את היעילות של שירותים שונים .בפינלנד ,לדוגמה ,חוק הגנת
הפרטיות מתייחס באופן שונה ומחמיר יותר להעברת מידע על פרטים לעומת העברת מידע על עסקים
בין גופים ציבוריים .בשוודיה מידע שעסק מעביר לרשות מסוימת ,הופך למידע פומבי שניתן להעביר גם
לרשויות אחרות ,אלא אם כן נאסר הדבר באופן מפורש.
 9.3.3קמפיין  -על השקת שירות להיות מלווה בקמפיין במטרה לעורר מודעות משמעותית .שירות שהאזרחים
אינם מודעים לו ,אינו משרת את מטרתו.
•לפני השקת שירות יש לערוך תכנית הכשרת עומק לסגל השירות הציבורי המפעיל כדי שיהיה מודע
לאפשרויות הגלומות במערכת ויוכל לענות על שאלות משתמשים.
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•נדרש קמפיין המיועד לעסקים ולאזרחים המבהיר את השימושים ,היתרונות והמשמעות החברתית
של השירות.
 9.3.4תמיכה בעסקים קטנים ובמיזמים דיגיטליים שמניעים את המשק – על הממשלה לעודד מיזמים שמקלים
על מגזר העסקים הקטנים בדרכים יצירתיות .דוגמה רלוונטית משוודיה היא יישומון  Swishאשר מאפשר
ביצוע תשלומים באמצעות שילוב בין טלפון חכם ובין אמצעי זיהוי אלקטרוני .יישומון זה מאפשר להעביר
כסף ישירות לחשבון הבנק של הנמען בצורה מהירה וקלה ללא כל הבדל באיזה בנק נמצא החשבון .יישומון
זה תורם רבות לעסקים הקטנים בשוודיה.
 9.3.5שפה  -יש להקפיד שהשירות והמידע עליו יונגשו לא רק בעברית כדי להקל על יזמים ועל משתמשים וכדי
לסייע בשילוב אוכלוסיות שונות ובהנגשת שירותים אליהן.
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