Linia kredytowa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rząd portugalski chce udostępnić małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowe ponad miliard euro za
pośrednictwem linii kredytowej „PME Crescimento” (MSP Wzrost), której środki zostały już prawie
wyczerpane.
Warto przypomnieć, że wspomniana linia kredytowa została udostępniona z dniem 16 stycznia br. i
posiada budżet na kwotę 1,5 mld euro, a jej funkcjonowanie opiera się na dwóch filarach pomocy:



specjalnej linii „Mikroprzedsiębiorstwa i małe Przedsiębiorstwa”: 250 milionów euro oraz
specjalnej linii „Ogólnej”: 1,25 mld euro.

W ramach linii „Ogólnej” została utworzona "Dotacja Ogólna" w wysokości 750 mln euro oraz "Specjalna
Dotacja dla Przedsiębiorstw Eksportujących" o wartości 500 mln euro.
Po tym jak Minister Gospodarki, Álvaro Santos Pereira, ogłosił na początku lipca br. wzmocnienie linii
„Crescimento” o kolejny miliard euro, ujawniono także warunki do jej dostępu. Zasady ubiegania się o
przydział dotacji nie ulegają zmianom. Zwiększeniu nie będą także podlegać spreads, a pułapy dopłat
zostają utrzymane.
Pomoc dla MSP została jak dotąd zrealizowana w 92%, co odpowiada jedenastu tysiącom
zatwierdzonym przez banki operacjom na sumę 1,38 mln euro. W celu zapewnienia i zwiększenia
rentownym przedsiębiorstwom dostępu do kredytów, rząd portugalski wynegocjował z bankami
zwiększenie wartości linii, gwarantując tym samym, że działające w eksporcie MSP otrzymają wsparcie w
wysokości 350 milionów, a mikro-i małe przedsiębiorstwa 250 milionów euro.

1 - Jakie warunki obowiązują po zwiększeniu linii kredytowej?
Maksymalna wartość finansowania w przypadku MSP) to 1,5 milionów euro, podczas gdy maksymalna
kwota od transakcji w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynosi 25.000 EUR, a małych przedsiębiorstw
50.000 euro. Dla pozostałych MSP suma ta wynosi jeden milion euro. Oznacza to, że zasady są dokładnie
takie same jak stosowane dotychczas. Zasady przyznawania wsparcia w ramach linii Lider zostały
opracowane przez IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas [Instytut Wsparcia
Małych i Średnich Przedsiębiorstw]. Wsparcie jest przyznawane krajowym MSP o najwyższej wydajności,
w partnerstwie z Turismo de Portugal i bankami partnerskimi, w oparciu o ocenę ratingów i wskaźników
finansowych.
2 – Czy tylko firmy eksportujące mogą uzyskać dostęp?
Istnieje specjalna alokacja w wysokości 350 mln euro dla firm eksportowych, co stanowi zmniejszenie o
150 mln w stosunku do kwoty udostępnionej w pierwszej wersji linii. Istnieje również kwota 250 mln
przyznana dla mikro i małych przedsiębiorstw (taka sama jak wcześniej). Pozostała część kwoty, czyli 400
mln euro, może być wykorzystana przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo z grupy MSP.
3 – Procedura wsparcia.
Przedsiębiorstwa muszą się skierować do jakiegokolwiek oddziału jednego z objętych protokołem
banków w celu złożenia wniosku o skorzystanie z linii kredytowej. Bank ocenia ryzyko tej operacji,
a także rentowność firmy i decyduje, czy udzielić jej wnioskowaną kwotę.
4 – Wysokość "spreadu”

Wysokość spreadu pozostała na niezmienionym poziomie. Naliczany firmie spread zależy od wielkości
wsparcia, a także od skali ryzyka. Tak w przypadku trzymiesięcznej stawki EURIBOR naliczany jest
dodatkowy spread, w wysokości 4,813% dla MSP Lider. Jednak dla mikroprzedsiębiorstw i małych
przedsiębiorstw jest stosowany spread 5%. Ponadto istnieją trzy poziomy ryzyka (A, B i C), gdzie
stosowane są spready między 5% i 5,375%.

5 – Wzajemna gwarancja.
Operacje objęte linią kredytową PME Crescimento korzystają z gwarancji wzajemnej od 50% wartości
każdej transakcji finansowania, z wyjątkiem operacji w ramach Linii Specyficznej „Mikro- i Małe
Przedsiębiorstwa", które korzystają z wyższej gwarancji, na poziomie 75% kapitału zadłużenia.

Mikro- i małe przedsiębiorstwa
PME Líder
Skala A
Skala B
Skala C

Spread
Euribor 3M + 5%
Euribor 3M + 4,813%
Euribor 3M + 5%
Euribor 3M + 5,125%
Euribor 3M + 5,375%

Gwarancja wzajemna
75%
50%
50%
50%
50%

6 – Ograniczenia w przyznawaniu wsparcia.
Jak w przypadku poprzednich linii kredytowych wymagane jest od firmy poświadczenie braku
zobowiązań wobec banków. W odniesieniu do fiskusa lub ZUS, firmy mogą zawnioskować w bankach o
kredyty zaliczkowe w celu uregulowania tego rodzaju długów, przy czym maksymalnie 30% kredytu
mającego być przyznanego w ramach kredytowej linii może zostać użyte do pełnej spłaty kredytów
zaliczkowych.

7 - Terminy spłaty.
Są te same: okres spłaty nawet do czterech lat z okresem karencji do sześciu miesięcy dla mikro i małych
przedsiębiorstw i do sześciu lat z okresu karencji, do 12 miesięcy dla pozostałych firm.

8 - Jakie są zasady na poziomie akumulacji?
Kto kandydował do linii kredytowej „Crescimento” , wynoszącej 1,5 mld EUR, może ponownie ubiegać
się o kredyt w przypadku linii obecnie zwiększonej o 1 mld euro. Jednak, mikroprzedsiębiorstwa mogą
starać się o przyznanie kwoty 125.000 euro we wszystkich liniach kredytowych (tzw. PME Investe). Dla
innych MSP wsparcie jest udzielane w ramach wspólnotowego systemu pomocy "de minimis".
Obecnie istnieje dziewięć tysięcy małych i średnich firm, które uzyskały kredyt za pośrednictwem linii
kredytowych udostępnionych przez państwo (PME Invest) oraz zawnioskowały w bankach o
przedłużenie okresu ich spłaty o 12 miesięcy. Moratorium to odpowiada kredytowi w wysokości 1,304
mld euro. Jest to kolejne narzędzie, do którego uciekają się firmy, ponieważ przez 12 miesięcy,
przedsiębiorstwa mogą płacić jedynie odsetki bez spłaty kapitału, nawet jeśli uwzględnia to także wzrost
wartości tych odsetek.
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