SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 16.03.2020

Novih 100 mio evrov za mikro, mala, srednja in Mid-Cap
podjetja s strani SID banke in EIB, ki s tem spodbujata večjo
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest ter socialno
vključenost v Sloveniji
Predstavniki SID – Slovenske izvozne in razvojne banke ter Evropske investicijske banke (EIB)
so te dni podpisali pogodbo o zadolžitvi SID banke v višini 100 milijonov evrov. Sredstva bo
SID banka namenila financiranju naložb mikro, malih in srednjih podjetij ter Mid-Cap podjetij.
Podjetja bodo lahko dolgoročno posojilo pridobila posredno preko sodelujočih bank, kot tudi
neposredno pri SID banki.
Posojilo SID banke bo izboljšalo dostop do ugodnih dolgoročnih sredstev za MSP v Sloveniji
ter povečalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kar so ključne prednostne naloge tako
EIB kot SID banke. Poleg tega bo pozitivno vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest in
socialno vključenost v Sloveniji.
To je četrta kreditna linija, ki sta jo sklenili EIB in SID banka, in je namenjena slovenskim MSP
in MidCap - vse kreditne linije v skupnem znesku 400 milijonov evrov, podpisane med letom
2013 in 2019, so omogočile hitrejšo socialno in gospodarsko pomoč pri razvoju Slovenije.
Liliana Pavlova, podpredsednica EIB, je dejala: „Evropska investicijska banka nadaljuje
uspešno sodelovanje s SID banko v podporo slovenskim MSP in MidCap podjetjem pri njihovih
prizadevanjih za rast, razvoj, ustvarjanje delovnih mest in pospešitev socialnega in
gospodarskega razvoja države. Ponosni smo, da lahko povečamo konkurenčnost slovenskega
gospodarstva in veselimo se, da bomo to sodelovanje s SID banko še razširili."
Sibil Svilan, predsednik SID banke, pravi: "Dobro sodelovanje med EIB in SID banko se
nadaljuje z novim 100 milijonskim posojilom, ki bo MSP in MidCap podjetjem omogočilo lažji
in enostavnejši dostop do dolgoročnih sredstev za nadaljnjo rast ter širitev poslovanja podjetij.
Vse prednosti vira bomo s posredniško vlogo SID banke prenesli preko poslovnih bank ter
neposredno preko SID banke, ki bodo omogočile končnim prejemnikom večjo konkurenčnost,
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ustvarjanje novih delovnih mest ter nove razvojne modele podjetij. Zaradi dolge ročnosti (tudi
do 12 let) in v povezavi z ugodnimi cenovnimi pogoji ter s širokimi nameni financiranja je
tokratno posojilo EIB odlična priložnost za končne prejemnike, da si izboljšajo financiranje
svojega poslovanja."
EIB in SID banka nadaljujeta uspešno sodelovanje poleg spodbujanja MSP in tudi na področjih
naložb v obnovljivo energijo ter energetsko učinkovitost, prav tako pa pri financiranju projektov
EIB na avtomobilskem, RRI, infrastrukturnem in okoljskem področju. S tem posojilom skupna
vrednost posojil EIB SID banki presega že milijardo evrov.
O SID banki:
SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti Republike
Slovenije. Banka razvija in izvaja finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in
tako spodbuja konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih mest ter trajnostni razvoj
Slovenije. Z instrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbuja priložnosti
slovenskega gospodarstva v mednarodnem gospodarskem in trajnostno razvojnem okolju.
O Evropski investicijski banki (EIB):
Evropska investicijska banka (EIB) je institucija Evropske unije z možnostjo najema
dolgoročnih posojil in je v lasti držav članic EU. Omogoča dolgoročno financiranje zanesljivim
naložbam, ki prispevajo k ciljem politike EU v Evropi in zunaj nje. Evropska investicijska banka
deluje v približno 160 državah po vsem svetu.
EIB v Sloveniji:
SID banka z EIB sodeluje že od leta 2009, nova zadolžitev pa tako še nadgrajuje dobre odnose
med bankama. V kriznih letih 2009-2010 je SID banka pri EIB pridobila dolgoročna sredstva,
ki jih je neposredno in preko poslovnih bank gospodarstvu namenila za financiranje razvoja
avtomobilske industrije, okoljskih naložb, malih in srednje velikih podjetij ter občinskega in
regionalnega razvoja. Sodelovanje pa nadgrajujemo tudi na novih področjih (EFSI, EIAH).
EIB podpira pomembne sektorje slovenskega gospodarstva, vključno s prometom, okoljem,
energetsko infrastrukturo, proizvodnjo in storitvami. S povečanjem dostopa MSP do
dolgoročnega financiranja prek lokalnih finančnih institucij pa EIB v Sloveniji tudi spodbuja
mala in srednje velika podjetja (MSP).
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