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Ljubljana, 20. 05. 2021 
 

 

SID banka je v letu 2020 znatno okrepila financiranje in 

zavarovanje ter tako kreditni portfelj zvišala na 1,77 milijarde 

evrov ter obseg kratkoročnih in srednjeročnih pozavarovalnih 

limitov na 1,79 milijarde evrov  

Okrepljene aktivnosti SID banke v preteklem letu so rezultat hitrih reakcij SID 

banke na spremembe v makroekonomskem okolju ter dejanske pripravljenosti 

in zmožnosti za večje prevzemanje tveganj v kriznih časih. Banka je z 277  

podjetji in občinami sklenila novih 387 milijonov evrov, predvsem 

likvidnostnih, razvojno naložbenih in infrastrukturnih kreditov ter odobrila 

3.979 pozavarovalnih limitov v skupnem obsegu 1,79 milijarde evrov. 

 

SID banka je v letu 2020 s hitrim prehodom iz razvojnega v interventno in proticiklično delovanje 

zelo ublažila padec posojil bančnega sektorja gospodarstvu za več kot 2 odstotka, tako da je bil 

padec samo 1,4 odstoten. Prioritetno je delovala predvsem na področju, kjer so zaradi COVID 

krize nastale dodatne tržne in ciklične vrzeli. Okrepljeno financiranje SID banke podjetij 

vseh velikosti, samostojnih podjetnikov in občin se je v lanskem letu odrazilo v, po 

prvih ocenah, blizu 2 % prispevku k BDP. Podobno je z visoko aktivnostjo na zavarovalnem 

področju z odobravanjem kratkoročnih in srednjeročnih pozavarovalnih limitov na vseh 

mednarodnih trgih prispevala k bistvenemu znižanju tveganj zlasti pri poslovanju podjetij s tujino. 

Učinki njenega financiranja in zavarovanja preko gospodarskih aktivnostih se bodo pozitivno 

odrazili tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju.  

 

Na ravni banke se to odraža v bistveno povečanem obsegu poslovanja ter bilančni vsoti, ki se 

je približala trem milijardam evrov. Kreditni portfelj je dosegel 1,77 milijarde evrov, 

spremenila pa se je tudi njegova struktura. Stanje kreditov nebančnemu sektorju je prvič 

preseglo eno milijardo evrov, z 277 komitenti nebančnega sektorja (podjetji in občinami) je 
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bilo v letu 2020 sklenjenih 387 milijonov evrov novih kreditov. Posredno financiranje prek 

poslovnih bank se je nekoliko zmanjšalo, krediti bankam so namreč znašali 680 milijonov 

evrov. Dodatnih 52 milijonov evrov so gospodarski subjekti prejeli prek finančnih posrednikov 

(poslovnih bank, hranilnic in skladov), ki sodelujejo pri izvajanju obeh skladov evropskih 

kohezijskih sredstev (Sklad skladov in Sklad skladov COVID-19). 

 

SID banka nadalje aktivno spremlja tudi mednarodno poslovanje slovenskih podjetij, saj je 

odobrila kar 3.979 pozavarovalnih limitov za kratkoročne terjatve za zavarovanje 

kreditov in investicij v skupni vrednosti 1,79 milijarde evrov.  

 

Tudi v prvem četrtletju leta 2021 zanimanje za posojila SID banke ostaja veliko, sklenjenih je 

bilo namreč  že skoraj 73 milijonov evrov kreditnih pogodb. V makroekonomskem smislu 

bi samo lansko neposredno financiranje gospodarstva, ki ga je izvedla SID banka, po ocenah prek 

cikličnih in razvojnih učinkov v prihodnjih petih letih skupno prineslo za dodatnih 600 milijonov 

evrov dodanega BDP.  

 

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan je ob tem sporočil: »COVID-19 kriza je znova 

pokazala, da je SID banka kot državna razvojna in spodbujevalna inštitucija za slovensko 

gospodarstvo eden najpomembnejših vzvodov za interventno in proticiklično delovanje v 

ekonomski in tudi pandemski krizi. Banka je uspešno financirala zlasti tekoče poslovanje in 

naložbe podjetij, infrastrukture občin in zavarovala tuje investicije ter terjatve. Ponosni smo, da  

nam je uspelo odobriti financiranje in zavarovanje veliki večini podjetij, ki so po njem 

povpraševala, oziroma so izpolnjevala pogoje novih produktov in programov financiranja in 

zavarovanja, ki smo jih za te namene zelo hitro oblikovali in izvajali. Ob izrednem povpraševanju 

po likvidnostnem financiranju smo ostali osredotočeni tudi na razvojno financiranje naložb in 

projektov, zlasti za zagotavljanje financiranja krožnega, zelenega in digitalnega prehoda. Prav na 

načelih trajnostnega poslovanja in krožnega gospodarstva bomo zasnovali tudi programe za 

okrevanje in digitalni prehod, kar je naša prioritetna vloga v letošnjem in v prihodnjih letih.« 

### 

 

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga 
je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih 
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih 
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koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastajajo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev 
zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in 
inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega 
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih 
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene 
kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer kot bi jih za isto transakcijo ponujali 
morebitni poslovni finančni posredniki.  
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