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   עסקים/כלכלה   מימון   בנקאות/בורסה
 תזרים מזומנים בעקבות תקנת עלייה חדה ברכישת תוכנת

האוברדרפט
 שהחלו להכין את עצמם לקראת  החדה מצביעה על שינוי בדפוס הפעולה של בעלי עסקים קטנים ובינונייםהעלייה
 שתאסור על הבנקים לאפשר חריגה ממסגרת האשראי,  האוברדרפטמועד כניסתה לתוקף של תקנת, 2006תחילת 

המאושרת
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בקרב  בעלי  עסקים "  תזרים  מז ומנ ים "ברכישת  ת וכנת     2005ספטמבר  -  אוגוס טעלייה  של  מאות  אחוזים   חלה  בח וד שים
.שנה במתן ייעוץ כלכלי 20 התוכנה ועוסקת מזה כך מדווחת חברת אמיר ניהול וייעוץ עסקי שמשווקת את, קטנים ובינוניים

  שהחלו  להכין   את  עצ מם  החדה  מצביעה   על  ש ינוי  בדפ וס  הפ עו לה  של  בעלי  עסקים  קטנים  ובינו נייםהעלייה,  לדבריהם
שתאסור  על  הבנ קים   לאפ שר  חריגה  ממס גר ת,    ה אוברדרפטמועד  כניסתה  לתוקף  של   ת קנת,  2006לקראת  תחילת  

 . המאושרתהאשראי

  לתא ריך  נתון   אודות   תזרי ם  ה הכנס ות  וההו צאות  ש ל  ה עס קתוכנת  תזרי ם  מזומנים  מ פרט ת  את  מכ לול  המידע  הקיים
 . הצפויה בחשבון לכל יום עתידיהיתרה -והנגזרת מכך 

הרי  ש תוכ נת  תז רי ם  מ זומני ם  מ אפשרת ,  שמתארת  את   הנעשה  בע סק  ב אופן  היס טורי  ,בניגוד  למע רכ ת  הנ הלת   החש בו נות
מתקרב  ולפע ול  למניעת ו  בע וד"    אש ראיחנק"באמצעות  כ ך  יכו ל  בעל  עסק  לחזות  .  לחזות  את  מצב  הח שבון  ב בנק  בעתיד

דחיית  השקעות,  לקיחת  א שרא י  כאשר  מצב  החשבון  עוד  מאפשר  זא ת,    הוצ אותקיצוץ,  באמצעות  ד חיית  תש לומים(מועד 
 ).'קיצוץ באשראי ללקוחות וכו,  הכרחיותלא

  להפחתתשבמסגרתה  קובע  בעל  הע סק  יע ד,  "דיאטה  למינוס"  ליישם  כבר  כ עת  את  תוכנ ית  הרוב  רוכ שי  התוכנה  מ בק שים
כל  שינוי  באחד  הפר מטרים  מוביל  לשינוי(  ולהוצאות  במסגרת  זו  נקבעים  יע דים  לה כנ סות.  גובה  יתרת  החובה  בחשבון  הבנק

 . בחשבונומקטין בעל העסק את יתרת החובה, עד לכניסת התקנה לתוקף,  באופן הדרגתיוכך, )אוטומטי באחר

ממחקר.  מהעסקים  ביש ראל  חורגי ם  מ מסג רת   האשראי  65%כי  ,  לאחרונה  פ ורס ם  סקר  ש ערך  אי גו ד  לשכות  המס חר
  כמחצית   מהעסקיםעולה  כי,  העוסקת  במתן  יי עוץ  כלכלי  לעסקים  קט נים  ובינוניי ם,    וייע וץ  ע סקישערכה  חברת  אמ יר  נ יה ול

 .  בהפסדשנקלעים לפשיטת רגל ולמחנק אשראי נמצאים ברווח ולא

כי  גם .  תזרים  מז ומנ ים   ה וא  יות ר  חשוב  מרווח  להי שרדות   ,בשורה  ה תחתונה"כי  ,  בעליה  של  חברת   אמיר   א ומ,  דוד  אמסט ר
גם  א ם  ה וא,    לקויאבל  עסק   שהתז רים  שלו,  כדי  להביא  אותו  לרווח ,    פעולות   ש אפ שר   לע שות   א ותןיש,  אם  עסק  מפסיד

 ". אתוהוא עלול לקרוס לפני שהוא בכלל יודע מה קורה, מרוויח

 לויברוך   :רשימות נוספות  |   09/10/2005   :עודכן  |   09/10/2005   :נוצר

עלייה חדה ברכישת תוכנת תזרים מזומנים בעקבות תקנת האוברדרפט  1מתוך  1דף 

06/11/06http://www.nfc.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=82858&subjectID=1


