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Slovenskim podjetjem 200 milijonov evrov likvidnostnih posojil in
150 milijonov evrov zavarovalnih ter pozavarovalnih poslov SID
banke v času epidemije
SID banka samostojnim podjetnikom, malim, srednjim in velikim podjetjem
ter zadrugam od začetka epidemije COVID omogoča neposredno in posredno
kreditiranje ter zavarovanje za ublažitev finančnih posledic COVID krize. Iz
tega naslova je od začetka marca do konca maja financirala in zavarovala
350 milijonov evrov različnih poslov.
SID banka je že v februarju začela spremljati vpliv širjenja virusa SARS-CoV-2 na
mednarodno in slovensko gospodarstvo, ter na podjetja in banke, ki so posrednice njenih
razvojnih virov financiranja. Na podlagi v anketi zaznanih potreb pri več kot 100 obstoječih
komitentih je nato marca slovenskim podjetjem ponudila tako nova kot tudi prilagojena
neposredna in posredna financiranja ter različne instrumente zavarovanj. Od marca do
konca maja je iz naslova že obstoječih in novih interventnih COVID programov
prejela več kot 250 vlog za pridobitev kreditov, garancij in zavarovanj, pri čemer je
bilo odobrenih poslov v skupni višini 350 milijonov evrov. V fazi odločanja je še
za okoli 230 milijonov evrov kreditov in 50 milijonov evrov zavarovanj s strani več kot 150
podjetij. Poleg tega, po podatkih SID banke, približno 200 podjetij svoje vloge v okviru
obstoječih COVID programov še pripravlja. Podjetja so tako že prejela cenovno ugodnejše
vire, ob tem pa se SID banka s pristojnimi ministrstvi že dogovarja za povečanje kvot, ki
bi omogočilo nadaljnje prepotrebno ugodno likvidnostno financiranje za podjetja.
Zaradi velikega povpraševanja SID banka še dodatno povečuje kvoto že aktivnega
programa likvidnostnega financiranja obratnega kapitala MSP in velikih podjetij na 100
milijonov evrov, prav tako so pripravili vrsto programov financiranja, ki bodo objavljeni
takoj po pridobitvi soglasij pristojnih ministrstev. Programi bodo obsegali likvidnostno
financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij, s.p.-jev ter zadrug (MSP 9) v
obsegu 50 milijonov evrov. Za financiranje naložbenih projektov bo možno pridobiti
posojilo po novem programu Naložbe 3 v obsegu 70 milijonov evrov, ki bo namenjen
tudi za podjetja v avtomobilski industriji. Za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali
naložbenega projekta pa bodo podjetja lahko pridobila sredstva programa RRI3 v obsegu
60 milijonov evrov.
Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, ki bo investiralo 10 milijonov evrov, se intenzivno
vzpostavlja tudi povsem nov posojilni sklad finančnega inženiringa v predvidenem obsegu
35 milijonov evrov za likvidnostno financiranje avtoprevoznikov.
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Mala in srednje velika podjetja lahko preko Nove Ljubljanske banke, Delavske hranilnice
in Primorske hranilnice Vipava pridobijo kredite, zavarovane z brezplačno portfeljsko
garancijo Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka in v okviru katerih bo končnim
prejemnikom na voljo skoraj 100 milijonov evrov. V kratkem bodo ponovno na voljo
mikroposojila Sklada skladov, namenjena s.p., mikro ali malim, socialnim in
zagonskim podjetjem v skupni vrednosti 80 milijonov evrov.
Pri oživitvi gospodarstva pomembno vlogo igrajo izvozna podjetja zato so pri SID banki
na področju instrumentov zavarovanja povečali maksimalni možni odstotek
zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 % ter znižali odstotek
zahtevane slovenske komponente s 40 % na 20 %. Ponudba zavarovanja kreditov za
pripravo na izvoz zdaj omogoča daljše ročnosti, bankam in izvoznikom pa zavarujejo
tudi plačilne garancije. Oblikovali so državno zavarovalno shemo, ki se bo izvajala preko
komercialnih zavarovalnic (zaenkrat Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav) v obliki
produkta Top Up, ki zavarovalnicam omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov
zavarovalnega kritja slovenskih izvoznikov za kupce iz držav EU in OECD.
Na podlagi ZIUZEOP je SID banka že odobrila 99 % od 70 popolnih prejetih vlog za
odlog plačila obstoječega kredita njihovih komitentov v višini dobrih 20 milijonov evrov.
V imenu in za račun RS opravlja tudi vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev ter
spremljanjem in izvedbo potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev v višini 200
milijonov evrov. Po ZDLGPE pa bo SID banka lahko v imenu in za račun države opravljala
vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih
ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter, da po plačilu poroštva preveri
izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit.
Obenem pa bo, enako kot poslovne banke lahko odobravala kredite z državnim poroštvom
pod pogoji zakona in uredb.
Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan je ob tem povedal: »V trenutnih razmerah

se v SID banki trudimo izpolniti potrebe in pričakovanja predvsem podjetij pa tudi ostalih
deležnikov. Zato vlagamo maksimalne napore v pravočasno pripravo potrebnih
interventnih COVID programov in v njihovo uspešno izvajanje ob velikem povpraševanju
po financiranju in zavarovanjih. Optimizirali smo interne procese v smeri čim hitrejše
obravnave vlog. Ob odobritvi kreditov v skupni višini 200 milijonov evrov v dobrih dveh
mesecih imamo potrditev, da zelo intenzivno delo naših 200tih zaposlenih v teh mesecih
ni bilo zaman. Hkrati pa se tudi zavedamo, da smo na začetku premagovanja krize,
nastale zaradi epidemije COVID-19. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, ob
nadaljnjem dobrem sodelovanju z vsemi deležniki ter deljenju uspešnih praks z
ministrstvi, združenji in sorodnimi institucijami v Sloveniji in tudi EU še naprej spodbujali
okrevanje slovenskega gospodarstva in tako prebrodili krizne čase ter sodelovali pri
preporodu v novo in bolj trajnostno gospodarsko prihodnost.«
###
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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 preko opravljanja finančnih
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani
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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