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SPOROČILA KOMISIJE  

O SPREMEMBI ZAČASNEGA OKVIRA SKUPNOSTI ZA UKREPE DRŽAVNIH 
POMOČI V PODPORO DOSTOPU DO FINANCIRANJA OB TRENUTNI FINANČNI 

IN GOSPODARSKI KRIZI 

 

1. UVOD  

Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob 
trenutni finančni in gospodarski krizi se uporablja od 17. decembra 2008 do 
31. decembra 20101. 

V skladu s končnimi določbami začasnega okvira lahko Komisija, kjer bi bilo to v pomoč, 
zagotovi tudi dodatna pojasnila o svojem pristopu do posebnih vprašanj.  

Ob uporabi začasnega okvira se je izkazalo, da so dodatna pojasnila potrebna, kar zadeva 
uporabo člena 87(3)(b) Pogodbe, obstoječi okvir določanja referenčnih obrestnih mer in 
diskontnih stopenj ter uporabo pomoči v obliki poroštev. 

 

2. SPREMEMBE ZAČASNEGA OKVIRA SKUPNOSTI  

Naslednje spremembe Začasnega okvira Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo 
dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi veljajo od 25 februarja 2009:  

(1) Točki 4.1 se doda naslednji odstavek:  

„Države članice morajo zato dokazati, da so ukrepi državnih pomoči, priglašeni 
Komisiji na podlagi tega okvira, potrebni, primerni in sorazmerni za odpravljanje 
resne motnje v gospodarstvu države članice ter da so vsi pogoji v celoti upoštevani.“  

(2) Točka 4.3.2 se spremeni: 

(a)  točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:  

           „(a) za MSP države članice odobrijo znižanje letne premije do 25 odstotkov, 
ki se plača za nova poroštva, dodeljena v skladu s premijo varnega pristana, kot 
je določena v Prilogi*;  

(b) tudi za velika podjetja države članice odobrijo do 15-odstotno znižanje 
letne premije za nova poroštva na podlagi istih določb glede varnega pristana iz 
Priloge;“ 

                                                 
1             UL C 16, 22.1.2009, str. 1. 
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        *  Premije, določene v Prilogi, upoštevajo različne stopnje zavarovanja in tako 
izpopolnjujejo določbe glede varnega pristana iz Obvestila Komisije o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL C 155, 
20.6.2008). Uporabijo se lahko tudi kot osnova za izračun s trgom združljivega 
elementa pomoči za ukrepe v obliki poroštev, ki spadajo pod točko 4.2 tega okvira.  

 Izračun premij varnega pristana temelji na razlikah, določenih v Sporočilu Komisije o 
spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj 
(UL C 14, 19.1.2008, str. 6), ob upoštevanju dodatnega znižanja za 20 bazičnih točk 
(glej opombo 11 navedenega Sporočila). Vendar pa je za vsako oceno kreditne 
sposobnosti zgornja meja premije ostala premija varnega pristana, kot je določena v 
Obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki 
poroštev (UL C 155, 20.6.2008). Za definicije različnih stopenj zavarovanja glej 
opombo 2, str. 3 Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih 
obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19.1.2008, str. 6). 

(b) točka (f) se nadomesti z naslednjim:  

„(f) poroštvo ne presega 90 % posojila v času trajanja posojila;“ 

(c) točka (h) se nadomesti z naslednjim:  

 „(h)   znižanje premije za poroštva se uporablja v obdobju največ dveh let po 
dodelitvi poroštva; če je trajanje zadevnega posojila daljše od dveh let, lahko 
države članice največ osem nadaljnjih let uporabljajo premije varnega pristana 
iz Priloge brez znižanja;“ 

(3) Točka 4.4.1 se nadomesti z naslednjim:  

„4.4.1 Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj* določa metodologijo za izračun referenčne obrestne mere na 
podlagi enoletne medbančne obrestne mere (IBOR), povečane za razliko v višini od 60 
do 1 000 bazičnih točk, ki je odvisna od kreditne sposobnosti podjetja in stopnje 
ponujenega zavarovanja. Zaradi upoštevanja obstoječih tržnih razmer lahko Komisija 
spremeni metodo za izračun referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Če 
države članice uporabijo metodo za izračun referenčnih obrestnih mer in diskontnih 
stopenj, ki je določena v sporočilu Komisije, veljavnem ob odobritvi posojila, in 
izpolnjujejo pogoje iz navedenega sporočila, obrestna mera načeloma ne vsebuje 
državne pomoči. 

*   UL C 14, 19.1.2008, str. 6.“ 

(4) Točka 4.5.1 se nadomesti z naslednjim:  

„4.5.1 Sporočilo Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj* določa metodologijo za izračun referenčne obrestne mere na 
podlagi enoletne medbančne obrestne mere (IBOR), povečane za razliko v višini od 60 
do 1 000 bazičnih točk, ki je odvisna od kreditne sposobnosti podjetja in stopnje 
ponujenega zavarovanja. Zaradi upoštevanja obstoječih tržnih razmer lahko Komisija 
spremeni metodo za izračun referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Če 
države članice uporabijo metodo za izračun referenčnih obrestnih mer in diskontnih 
stopenj, ki je določena v sporočilu Komisije, veljavnem ob odobritvi posojila, in 
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izpolnjujejo pogoje iz navedenega sporočila, obrestna mera načeloma ne vsebuje 
državne pomoči. 

*   UL C 14, 19.1.2008, str. 6.“ 

 

(5) Doda se naslednja Priloga:  

„PRILOGA 

Začasni okvir premij varnega pristana v bazičnih točkah* 

Zavarovanje Ocena kreditne sposobnosti 
(Standard & Poor's) 

Visoko  Običajno Slabo 

AAA 40 40 40 

AA+ 

AA 

AA- 

40 40 40 

A+ 

A 

A- 

40 55 55 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

55 80 80 

BB+ 

BB 
80 200 200 

BB- 

B+ 
200 380 380 

B 

B- 
200 380 630 

CCC in manj 380 630 980 

 

* Za podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, ki bi temeljila na 
metodi izračuna iz računovodskih izkazov (kot so nekatera podjetja za posebne namene ali 
novoustanovljena podjetja), lahko države članice odobrijo do 15-odstotno (25-odstotno za 
MSP) znižanje posebne premije varnega pristana, določene na 3,8 % v Obvestilu Komisije o 
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL C 155, 
20.6.2008). Ta premija pa nikoli ne more biti nižja od tiste, ki bi se uporabila za matično(-a) 
podjetje(-a).“ 
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