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Do julija 25 milijonov evrov 
‘potrpežljivih kreditov’
V SID banki se želijo v prihodnjem letu v večji meri osredotočiti na 

financiranje bolj tveganih, a perspektivnih podjetij. V ospredju bodo 

dolgoročnejši programi. 

Stela Mihajlović

Na SID banki že od lani zaznavajo povečano povpra-
ševanje po kreditih, tudi s strani malih in srednjih 
podjetij (MSP). Ker so tudi nekatere poslovne banke 
povečale svoje aktivnosti, se v SID banki osredotočajo 
v bolj tvegane segmente oziroma tista podjetja, ki so 
jim vrata do ustreznih posojil drugje zaprta, a imajo 
sicer solidne poslovne modele. 

Financiranje investicij

Del dejavnosti SID banke je tudi neposredno finan-
ciranje podjetij, ki se osredotoča na področja, kjer 
komercialne banke niso prisotne ali vsaj ne v zadostni 
meri. Poudarek je še naprej na financiranju investicij, 
saj je zaradi pričakovanega upada javnih investicij nuj-
na pospešitev investiranja s strani zasebnega sektorja, 
ter financiranju razvoja, raziskav in inovacij. 

Posojilni skladi za MSP in za tehnološko-razvojne 
projekte so del skupnih ukrepov SID banke in Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 
Ker del sredstev posojilnih skladov zagotavlja MGRT, 
imajo krediti iz teh skladov nižje obrestne mere in 
zato štejejo za državno pomoč.

Vstopni kriteriji blažji kot prej

Da bi podjetja lažje prišla do potrebnih sredstev, v SID 
banki vsako leto prenovijo svoje programe. Lani so 
omilili izpolnjevanje vstopnih kriterijev za posojilne 
sklade v prid podjetjem s slabšo, a še sprejemljivo 
boniteto, letos so za ta segment dodatno znižali obre-
stne mere in sicer na račun podjetij z najboljšo bonite-
to, pri katerih se aktivnost poslovnih bank povečuje. 

V prihodnjem letu v SID banki načrtujejo spre-
membo načina financiranja raziskav, razvoja in 
inovacij, kjer imajo podjetja praviloma več težav 
z zagotavljanjem zavarovanj, ki bi jim omogočala 
financiranje pri poslovnih bankah. Po drugi strani se 
SID banka že več kot eno leto postopoma umika iz 
kratkoročnega financiranja, kjer sedaj bolj intenziv-
no nastopajo poslovne banke.  

Letošnja novost: potrpežljiva posojila

Letos je SID banka svojo ponudbo neposrednega 
financiranja za MSP dopolnila z dvema skladoma dol-
goročnih posojil z moratorijem na odplačilo glavnice 
(MSP 6 in MSP 7), v javnosti bolj poznana kot tako 
imenovana potrpežljiva posojila. 

V prihodnjem letu v 
SID banki načrtujejo 
spremembo načina 
financiranja raziskav, 
razvoja in inovacij, 
kjer imajo podjetja 
praviloma več težav 
z  zagotavljanjem 
zavarovanj.
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MSP 6 je namenjen naložbam s kapitalsko utr-
ditvijo, MSP 7 pa tekočemu poslovanju s kapitalsko 
utrditvijo. Kot uspešna sta se izkazala pri podpori 
tistih podjetij, ki sicer imajo solidne poslovne modele, 
vendar zaradi kapitalske šibkosti in neusklajene struk-
ture virov financiranja težko pridejo do novih sredstev, 
nujno potrebnih za tekoče poslovanje in rast. 

S krepitvijo kapitalske ustreznosti in dolgoročno 
stabilizacijo poslovanja je po eni strani podjetjem 
omogočeno osredotočanje na njihovo osnovno 
dejavnost poslovanja ter rast, po drugi stani pa se 
poslovne banke lažje odločijo za podporo tekočega 
poslovanja takega podjetja, v zvezi z obratnim kapi-
talom, garancijami, plačilnim prometom in podob-
nim. V SID banki so od aprila do julija letos odobrili 
14 vlog v skupni vrednosti 25 milijonov evrov.

Težave pri Junckerjevem naložbenem načrtu

Ena od vej Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI), popularno imenovanega Junckerjev sklad, 
je sklad podrejenega financiranja MSP, kjer gre za pod-
poro podjetjem pri dostopanju do virov financiranja 
oziroma jamstev. 

Z jamstvi sklada upravlja Evropska investicijska 
banka (EIB). V Sloveniji je SID banka nacionalna vs-
topna točka za svetovalne storitve skupine EIB, tudi 
v zvezi s projekti iz Junckerjevega sklada. Na banki 
pravijo, da nekaj zanimanja podjetnikov za sodelova-
nje v Junckerjevem naložbenem načrtu je, vendar se 
pojavljajo prepreke.  

Največje ovire za slovenska podjetja, ki bi 
želela do sredstev iz sklada, predstavljajo omejitve 
vrednosti projekta na najmanj 25 milijonov evrov, 
poleg tega pa jih tare nizka ekonomska upravičenost 
projektov, torej nezadostno generiranje denarnega 
toka. Težavo predstavljajo še majhni vložki zasebnih 
investitorjev ter želje investitorjev, da bi projekte 
financirali s poroštvom države za zadolževanje in/ali 
z nepovratnimi sredstvi.

Nove investicijske platforme

Pri produktu za podrejeno financiranje MSP namerava 
SID banka izkoristiti nove finančne instrumente, ki 
so v fazi vzpostavitve v okviru Junckerjevega sklada. 
Gre za tako imenovane investicijske platforme, kjer 
se sredstva Junckerjevega sklada, razvojne banke in 
potencialnih drugih vlagateljev medsebojno kombi-
nirajo. 

Ta sredstva bodo namenjena slovenskim MSP v 
različnih oblikah lastniškega kapitala ali podrejenega 
dolga, pri tem pa bo financiranje podvrženo ustrezni 
presoji Evropskega investicijskega sklada (EIF). Prav 
na ta način je moč pričakovati, da bi lahko investicij-
sko platformo z dodatnimi finančnimi sredstvi pod-
prli tudi zasebni vlagatelji, da se vzpostavi čim večji 
potencial razpoložljivih sredstev za tovrstno financi-
ranje gospodarstva. Trenutno so v fazi podpisanega 
memoranduma za ustanovitev delovne skupine, ki 
bo pripravila omenjeno platformo na evropski ravni, 
so povedali na SID banki. gg

Aktualni programi NEPOSREDNEGA financiranja podjetij*

Kredit po programih MSP 1-7 lahko pridobi gospodarska družba s sedežem v Sloveniji, ki sodi v kategorijo malih in srednje velikih podjetij (MSP),  

ni v postopku zaradi insolventnosti, posluje najmanj dve polni poslovni leti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, ima zaposleni 

najmanj 2 osebi. 

MSP mora izpolnjevati tudi druge finančne in nefinančne pogoje, ki so navedeni na: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp

Program Namen Ročnost Znesek kredita  
(min. - max.) (v EUR)

Rok za oddajo 
vloge

MSP 1 - TEKOČE POSLOVANJE 
MIKRO

Financiranje obratnih sredstev (material, trgovsko blago, 
plače ipd.)

2 do 3 leta 30 tisoč - 100 tisoč 31. 10. 2016

MSP 2 - TEKOČE POSLOVANJE Financiranje obratnih sredstev (material, trgovsko blago, 
plače ipd.)

2 do 3 leta 100.001 - 1 mio 31. 10. 2016

MSP 3 - NALOŽBE IN 
ZAPOSLOVANJE

Financiranje investicij (opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva) in zaposlitev zaradi novega projekta

2 do 9 let 30 tisoč - 5 mio** 31. 10. 2016

MSP 4 - RAZISKAVE, RAZVOJ IN 
INOVACIJE

Financiranje raziskovalnih  in  razvojnih  projektov, za 
procesne in organizacijske inovacije

2 do 9 let 30 tisoč - 10 mio** 31. 10. 2016

MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO 
UTRDITVIJO 

Financiranje investicij (opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva)

8 do 12 let 100 tisoč - 5 mio*** 31. 10. 2018

MSP 7 - TEKOČE POSLOVANJE S 
KAPITALSKO UTRDITVIJO 

Financiranje obratnih sredstev (material, trgovsko blago, 
plače ipd.)

8 do 12 let 100 tisoč - 5 mio 31. 10. 2018

FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO - 
RAZVOJNIH PROJEKTOV

Izvedba projektov na področju industrijskih raziskav ali 
eksperimentalnega razvoja; izvedba projektov, ki pomenijo 
nove naložbe v osnovna sredstva za namen udejanjanja 
rezultatov lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti

4 do 7 let 200 tisoč - 18,75 mio*** 31. 10. 2016

Vir: SID banka
Op.: * Podrobnosti financiranja so na strani: http://www.sid.si/Financiranje/Financiranje-prek-SID-banke; **financiranje do 85 % primernih izdatkov;  
***financiranje do 75 % primernih izdatkov. 

Investicijske 
platforme 

vsebujejo sredstva 
Junckerjevega 

sklada, razvojne 
banke in 

potencialnih drugih 
vlagateljev. 

Tiskano na papirju Sora Matt 1.1., 80g papirnice GORIČANE.
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Na kaj morajo paziti MSP pri pridobivanju kreditov?

• Ključni pogoj za ugodne kredite je dobro in sta-
bilno poslovanje, ki se odraža v dobri bonitetni 
oceni. Drugi pogoj je primerno zavarovanje v re-
dnih linijah, tretji pa popolna transparentnost. 
Več informacij kot jih podjetje razkrije, lažje se 
banka odloči, večje je tudi zaupanje. Odkrite 
slabe poslovne prakse, denimo izčrpavanje 
podjetja, ki se namerava zadolžiti, so praviloma 
sankcionirane z zavrnitvijo financiranja. 

• Četudi podjetje ne izpolnjuje pogojev za dolo-
čen program, lahko s predstavitvijo potreb in 
vseh zahtevanih podatkov bančni svetovalec v 
sodelovanju s podjetjem najde ustrezno rešitev.

• Podjetja naj bodo pozorna na vstopne pogoje 
pri programu, na katerem kandidirajo, kar 
pomeni dobro pripravo in izdelavo kvalitetne 
dokumentacije. 

• Pogoj pri razvojnih programih SID banke je, da 
podjetje ne opravi nikakršnega zavezujočega 
dejanja pred oddajo vloge. To pomeni, da se 
investicijski projekt ne sme začeti pred oddajo 
vloge.

• Podjetja naj svoje finančne potrebe realno pla-
nirajo, tako z vidika namena financiranja (torej 
za kaj bodo sredstva porabili) kot tudi z vidika 
pogojev financiranja po posameznem progra-
mu (ročnost kredita, moratorij, obrestna mera, 
možnost zavarovanj …) in banki posredujejo vse 
potrebne informacije. 

• Težave lahko prinaša tudi šibko finančno-pre-
moženjsko stanje kreditojemalcev (slaba boni-
teta, nizka kapitaliziranost, visoka zadolženost 
…), neekonomičnost investicij ter neobjektivne 
in preoptimistične predpostavke v načrtih 
poslovanja. 

Podrobnosti o 
financiranju  

MSP 


