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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD JE PODPISAL 

POGODBO Z EVROPSKIM INVESTICIJSKIM SKLADOM O ZAGOTAVLJANJU POGARANCIJ  
 
 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) opaža širjenje finančne krize iz finančnih institucij tudi na 
podjetniški sektor. Ob tem že zaznavamo naslednje posledice: 

 mala in srednje velika podjetja kot prejemniki ali potencialni prejemniki državnih pomoči Sklada že 
opozarjajo na 30% do 50% upad naročil v zadnjem trimesečju, predvsem pri podjetjih v povezavi z 
avtomobilsko industrijo, prav tako pa se problemi z naročili pojavljajo v gradbeništvu, IT sektorju in pri 
storitvah (podjetniško svetovanje, marketing,…); 

 podjetja iščejo dodatna likvidna sredstva, predvsem pa se je povečalo povpraševanje po likvidnih kreditih 
in zmanjšalo povpraševanje po izključno investicijskih kreditih; 

 banke kljub garancijam Sklada, ki prevzemajo od 60% do 80% tveganja, opozarjajo na pomanjkanje 
svežih likvidnih linij, ki bi jih lahko ponudile za novo kreditiranje podjetij; 

 podjetja opozarjajo na nedoseganje zahtevanih učinkov državnih pomoči. 
 
Sklad je tako v okviru pridobivanja ugodnejših finančnih sredstev in tudi v luči blaženja zgoraj navedenih učinkov, 
sklenil pogodbo z Evropskim investicijskim skladom1 (v nadaljevanju: EIF) in s tem pridobil pozavarovanje pri 
izdajanju garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje Sklada z EIF ni novo, saj smo v preteklem obdobju že pridobivali sredstva za pogarancije in sicer 
preko evropskega Večletnega programa za podjetja in podjetništvo (MAP), ki je potekal v letih 2001 - 2006. V 
tem obdobju je Sklad odobril 123 garancij s pogarancijo EIF v skupnem znesku 14,31 mio EUR, ob tem pa je 
zgornji znesek pogarancij EIF znašal 950,000 EUR. Nova pogodba se bo izvajala pod evropskim okvirnim 
Programom za konkurenčnost in inovativnost v obdobju 2007-20132. Oba programa pa upravlja EIF po 
pooblastilu Evropske Komisije in s tem vstopa kot partner Slovenskega podjetniškega sklada pri kritju dela 
tveganja. Trajanje sodelovanja po pogodbi bo do 31.12.2010.   
 
Sklad nadaljuje z rednim spremljanjem sprejetih ukrepov in priporočil EU in Vlade RS za zajezitev in omilitev 
učinkov finančne krize. Posebno pozornost namenjamo področju državnih pomoči, kjer bomo v primeru 
poslabšanja razmer še dodatno namenili pozornost ustreznim pravilom in pogojem za upravičence do ugodnejših 
finančnih sredstev. Tako bo Sklad že v začetku leta 2009, skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo skušali še 
dodatno prilagoditi garancijsko shemo za MSP zaostrenim finančnim razmeram, prav tako pa bo s subvencijami 
poskušal spodbuditi nova industrijska vlaganja v napredne tehnologije.  

                                                 
1 EIF je bil ustanovljen leta 1994 za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Njegov večinski delničar je Evropska investicijska banka, s 

katero sestavljata „skupino EIB (Evropska investicijska Banka)“. EIF zagotavlja tudi tvegani kapital za mala in srednje velika podjetja, predvsem 

nova podjetja in tehnološko usmerjena podjetja, deluje pa preko bank in drugih finančnih posrednikov. Svoje poslanstvo opravlja z lastnimi 
sredstvi ali sredstvi, ki mu jih je zaupala EIB ali Evropska unija. Več informacij o EIF najdete na http://www.eif.org/, več o podpori financiranju 

mikro, malih in srednje velikih podjetij pri poslovanju in nadaljnjem razvoju s sredstvi EU pa najdete na http://www.access2finance.eu/.   
2 Competitiveness and Innovation Framework Program (CIP) 2007 to 2013. 

Pod prvo garancijsko kreditno linijo Sklada, ki sta od 1.1.2008 pozavarovana s strani EIF, spadata produkta: 
 
 P1- garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov s subvencijo obrestne mere, kjer 

lahko podjetniki koristijo pridobitev ugodnih bančnih investicijskih kreditov s subvencijo obrestne mere 
(60% do 80% garancije in obrestna mera 6-mesečni EURIBOR  + 0,7%)  

 P3 - pogarancije za regionalne garancijske sheme, kjer želi Sklad, v sodelovanju z regijskimi in 
občinskimi finančnimi (garancijskimi) shemami, omogočiti,  da svoje garancije na kredite povečajo na 80%, 
medtem ko Sklad prevzame 50% garancijskega rizika.  
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