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Epidemiji COVID-19 se je z ukrepi in prilagojenimi finančnimi instrumenti v
letu 2020 prilagodil tudi Slovenski podjetniški sklad

”Slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja se soočajo z negativnimi posledicami virusa COVID-19, saj je
prizadetih večina panog in dobaviteljskih verig. Podjetja se na srečo niso ustavila in se bolj ali manj uspešno
prilagajajo novim razmeram. So pa potrebna bistveno več pomoči, kar se kaže v trikrat večjem povpraševanju
po sredstvih v letu 2020 v primerjavi s preteklimi leti. Število podprtih projektov je zraslo iz nekaj več kot 2.000
podprtih projektov letno na več kot 8.000 podprtih projektov v letu 2020.„
Slika: Trend rasti podprtih projektov 2020 v primerjavi s preteklimi leti:
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Zato je bilo nujno potrebno, da je Slovenski podjetniški sklad (SPS) takoj na začetku izbruha COVID-19
prilagodil večino svojih načrtovanih finančnih produktov (garancijske, mikrokreditne, nepovratne sheme,…)
novim potrebam MMSP v letu 2020. S pomočjo obstoječih virov in dodatnimi 52 mio EUR virov, ki jih
je uspelo za potrebe SPS-ovih finančnih produktov v letu 2020 zagotoviti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je SPS v letu 2020 podprl skupaj 8.100 projektov v skupni višini 190 mio EUR.
Slika: Pregled skupne podpore 2020:

Garancije za bančne kredite tudi v letu 2020 paradni konj, novost za podjetja pa direktni krediti za
turizem in gostinstvo
Med vsemi ponujenimi sredstvi MMS-jem so tudi v
letu 2020 odigrale pomembno vlogo garancije za
zavarovanje bančnih kreditov. Skupaj s poslovnimi
bankami smo pomagali več kot 700 podjetjem, razpis
pa smo zaradi predčasno porabljenih sredstev morali zapreti že meseca septembra. Prav tako smo skupaj z MGRT pripravili nov dodaten produkt - COVID
kredite za podjetja iz panoge turizem in gostinstvo
v znesku do 50.000 EUR/podjetje v skupni višini 25
mio EUR. Posamezen kredit je lahko znašal do 50.000
EUR na podjetje, koristi pa jih preko 600 podjetij.
SPS je podpiral tudi Start-up podjetja
V poletnih mesecih so bila na voljo tudi nepovratna zagonska sredstva za mlada inovativna
podjetja. SPS je v letošnjem letu podprl 40 takih
podjetij ter dodatno še 55 na novo ustanovljenih podjetij iz problemskih in obmejnih problemskih regij.
Enostavni in hitri mikrokrediti okrepili več kot
1.800 projektov

Za prebojna podjetja semenski kapital, za
posebne ciljne skupine pa nepovratna sredstva
SPS je skozi celo leto ponujal tudi semenski kapital
v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih
vložkov SPSa skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji za prebojna mlada podjetja s potencialom
globalne rasti. Na voljo pa so bile tudi posebne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo podjetij ter za projekte v lesarski panogi.
Na voljo so bili tudi različni vavčerji ter
nepovratna sredstva za nakup zaščitne opreme
č

Dodatno je SPS podjetjem ponujal tudi vavčerje –
spodbude manjših vrednosti za različne poslovne storitve, ki pa so zaradi velikega povpraševanja
pošli že v mesecu maju. Skupno je SPS v letu 2020
podprl preko 1.400 vavčerskih projektov, ponovno
aktivacijo vseh vavčerjev pa načrtujemo že v začetku leta 2021. Sredi leta je SPS omogočil pridobitev
nepovratnih sredstev za nakup zaščitne opreme,
ki so jo lahko prejela podjetja za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19. Skupni znesek razdeljenih sredstev znaša 10
mio EUR, podporo pa je prejelo preko 3.300 podjetij.

Dobrodošla podpora za mikro in mala podjetja v
Največ podpore s strani SPSa so prejela podjetja
času COVID epidemije so prav gotovo mikrokrediiz predelovalnih dejavnosti, sledile so trgovine ter
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Od začetka izbruha koronavirusa so na udaru vse gospodarske panoge, najhujše posledice pa so zagotovo
občutile storitvene panoge, še posebej panoge gostinstva in turizma. Največ podpore s strani SPSa so prejela
ravno ta podjetja, ki v času COVID19 krize najbolj občutijo krizo poslovanja, to so predelovalne panoge (24 %
podpore od skupne podpore SPS), trgovina (19 %) ter
turizem in gostinstvo (14 %). Vsekakor pa je SPS podpiral vse ostale panoge, ki so prikazane v grafu zgoraj.
SPS je dodatno podjetjem pomagal še z odlogi
plačil (moratoriji)
Podjetja, ki so že imela sklenjene kreditne in garancijske pogodbe s SPSom, in so v času epidemije
COVID19 bila nezmožna poravnati kreditne obveznosti do SPSa, so lahko zaprosila za odlog plačila
(moratorij) na obsoječe sklenjene pogodbe. SPS je
skupno v letu 2020 odobril 1.389 odlogov plačil.

Leto 2020 je rekordno
Glede na pretekla leta je SPS po številu projektov
kar za 3 x povečal realizacijo. Obseg podprtih projektov je v primerjavi s načrtovanim v 2020 za več
kot 200 % višji. Po eni strani to kaže, da se podjetniška aktivnost povečuje, žal pa na večji interes vplivajo
tudi krizni časi. Zato je potrebno, da država pomaga
podjetjem pri obnovi po šoku, ki ga doživljajo letos.
V boju za skupno premagovanje posledic koronavirusa v podjetniškem sektorju SPS tesno sodeluje z resornim ministrstvom in ostalimi
partnerji pri oblikovanju ukrepov, ki bi olajšali poslovanje mikro, malih in srednjevelikih podjetij v Sloveniji.
Pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja, ki zagotovo ne bo več potekal v enakih okoliščinah kot
pred krizo, sledimo motu SKUPAJ SMO MOČNEJŠI,
saj sta medsebojna pomoč in sodelovanje ključnega pomena za prihodnost – tako posameznih podjetij, kot družbe v širšem smislu.

Slika: moratoriji 2020:
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