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 מסקנות מעשר שנות פעילות

 

 כנס עשור למיקרופיננס 

2016מאי   



 ?מה ולמה
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 הגדרה

 (ביטוח ועוד, חסכון, אשראי)שירותים פיננסיים לאוכלוסיות מודרות •

 ליווי עסקי  , הכשרות -שירותים לפיתוח עסקים זעירים  •

 (ערבות לבנק או חוץ בנקאי)אלף שח  100אשראי עד  –בישראל •

 ?למה

 מהאוכלוסייה ללא חשבון בנק 3%•

 חצי מיליון מלקוחות הבנקים עם חשבון מוגבל•

 אפשרויות חסכון, בעבודה כשכיריםמחסור  –אלטרנטיבה לכשלים בשוק •

 

 



 קצת היסטוריה
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 אבני דרך

 העמותה להעצמה כלכלית לנשים - 2000שנת  –שימוש ראשון במושג •

 קורת ובנק הפועלים – 2003  –קרן ערבות להלוואות זעירות •

 בנגב SAWA – 2006 –הלוואות חוץ בנקאיות בערבות קבוצתית •

 KIVA - 2010 –הכרה בינלאומית •

 בשיתוף הממשלה – 2011 –הרחבה לכלל המדינה •

  יוצאי אתיופיה, חרדיות –תכניות עם אוכלוסיות יהודיות •

 פיתוח תכנית חסכון זעיר•

 

 



 מילה על מספרים
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 פוטנציאל בישראל

 אלף איש 800 –מהאוכלוסייה  10%כ  –מודרי אשראי •

 מהאוכלוסייה המודרת   20%-5%מיקרופיננס מגיע ל  –בעולם •

 .  חוץ בנקאי 80%בנקאי  20%  -בשנה הלוואות  5000כ  –היצע כיום •

 הלוואות זעירות בעשר שנים -קורת 

 חוץ בנקאי –הלוואות  6900 –מיליון שח  50•

 בנקאי –הלוואות  1850 –מיליון שח  33•

 

 



 מיקרופיננסשלבים בפיתוח 

Innovation                                                                                                           

הוכחה שהרעיון עובד                                                                                   -פיתוח מודל עבודה  

 התבססות על תרומות

בניית השוק                                                                                                              

שקיפות מידע ויצירת סטנדרטים                                                                                               

ריבית       , הסדרת אשראי חוץ בנקאי, חוק נתוני אשראי –סביבה רגולטורית תומכת 

   MFIקרנות ל, איגוח -יצירת כלי מימון מתאימים   –משקיעים חברתיים 

בניית תעשייה                                                                                                      

קואליציה של ארגונים                                                                         , לובי, רפליקציה

 משקיעים מוסדיים

 

6 



 מעבר למתן אשראי  הפיננסיים הרחבת השירותים 
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 מיקרופיננסקטגוריה נפרדת עבור ארגוני יצירת •

 פיקוח על ידי רגולטור שיגדיר ויפקח על התחום•

 ₪ 100,000מקסימאלית ל הלוואה הגבלת תוך מתן הלוואות עם עלות אפשור •

 פעילותלקיחת פקדונות ופיקוח לפי היקף אפשור •

         (  הקטן יחסית)דרישות הון עצמי בהתאם להיקף פעילות    -עצמי מינימאלי  הון •

 צ"עמותה או חל -ארגון סוג •

 (הגדרת הכנסה מקסימאלית)אוכלוסיות החיות סביב קו העוני  –יעד קהל •



 NGO -בנקים  –קשרים של ממשלה 
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NGO 

 בנקים ממשלה

 רגולטור

 רישוי ופיקוח

  מינוי

תפעול מימון  
מסובסד  אשראי   

 להלוואות חוץ בנקאיות

(  ופקדונות)אשראי 

 ושירותים נוספים

 ערבות

  ממודרי לחלק הלוואות

 האשראי

 לקוחות



?2026איפה נהיה בשנת   

 הלוואות זעירות לאוכלוסיות מודרות 30,000במהלך השנה יינתנו •

 חסכון והלוואות לקהילה שלהםיאפשרו מספר ארגוני אשראי •

יקיים כנס ארצי בבנייני  המיקרופיננסארגון על של כל הגופים הפעילים בתחום •

 ארגונים גדולים 10האומה עם נציגים של 

כמו שקורה   –האחים נאווי לתחום , מימון המונים, הממשלה, כניסה של בנקים•

 היום באשראי לעסקים קטנים

•NGO’s -  שירותים  , אוכלוסיות מיוחדות –בנישות שלא מקבלות מענה התמקדות

 ליווי לקוחות בשטח, לאשראימעבר 
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