Podpora malých a středních
podniků (SME)

Karel Mourek, ředitel úseku komerční centra České spořitelny
6. října 2009

Segmentace klientů
Makro segmenty

Ústí nad
Labem
TP

Liberec

DC
LB

UL

JN

CL

SM

TU

MO
LT

CV
LN
SO

KV

CH

KL

PZ Prague

Prague
RA West

NB

Center KO

PJ

Hradec Králové

HK

SegmentB
Segment

JE

RK

PU
PU

Pardubice UO

BR

SU

Ostrava
OP

KH

RO

Plzeň

NA

JC

PH

BE

PS

TC

PragueMB
ME North

KI

CR
PB

Prague
south

DO

PE
PI

SY

HB

BN

TA

KT

ZR

CB

KM

VY

BI

JH

FM

HO
BV

Počet klientů (celkem):
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Pohled na české SME očima České spořitelny
Fakta
Krize na české malé a střední firmy dopadá
zásadním způsobem, na jaře se výkon
průmyslu v některých měsících propadl o
více než 20 %
Mnohé SME jsou dodavateli pro velké
nadnárodní firmy; maloobchodní řetězce,
jsou pod tlakem, protože se prodlužují doby
splatnosti, snižují ceny, atd.
Celkový propad průmyslu vedl ke snižování
poptávky, nejvíce byly postiženy SME firmy,
v některých případech byli zcela odstřiženi
dodavatelé pro automobilový průmysl, kdy si
konečnou výrobu zpět převzal finální
výrobce
Současná ekonomická situace přinutila SME
firmy, aby rychle reagovaly, snižovaly zásoby,
počet zaměstnanců, objem přepravy zboží,
atd., to dále snížilo poptávku a prohloubilo
recesi
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Ale
Nedochází k výraznému nárůstu počtu
bankrotů
České SME podniky prokázaly sílu
segmentu
Rychle reagovaly, což po nějakém čase
vedlo k prohloubení negativního vývoje, na
druhé straně to ale vedlo ke stabilizaci
jejich finanční situace
Byly schopny nalézt konsenzus se
zaměstnanci, většina z nich byla schopna
překonat situaci, kdy došlo k propadu
zakázek až o 50 %
Situace je přinutila znovu zvážit obchodní
strategii, optimalizovat provoz,
diverzifikovat produkci a inovovat ji
Banky reagovaly odpovědným způsobem
Zhoršení ratingu z důvodu negativního
vnímání hospodářské situace nevedlo k
plošnému rušení úvěrových linek
Vyšší poptávka po podpůrných programech
a zárukách poskytovaných státními
institucemi a Evropskou unií

Vývoj aktiv SME je stabilní
t. CZK

Vývoj portfolia aktiv SME podniků v roce 2009
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Zprostředkování podpůrných
programů klientům

Více než miliarda na podporu investičních úvěrů
TOP Podnik – podpůrný program spuštěný v roce 2001
TOP PODNIK byl prvním podpůrným programem České spořitelny, který malým a středně
velkým podnikům poskytl zvýhodnění dlouhodobých investičních úvěrů
Úrokové zvýhodnění pro klienty:
zákazníci těžili ze zvýhodněné úrokové sazby po celou dobu splatnosti úvěru
úrokové zvýhodnění až 3 %
k financování max. 50 % projektových nákladů
Ukončen k 31. březnu 2009 z důvodu vyčerpání celkového objemu podpory 1,5 mld. Kč
úrokové podpory
celkem financováno téměř 800 projektů
v celkovém objemu přibližně 14 mld. Kč
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TOP Podnik inspiroval k další pomoci SME
TOP Podnik – vývoj programu
Top podnik – vývoj bilance
–
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% podíl portfolia 4200

–

Program byl ukončen v závěru
roku 2008
Úspěch programu a
ekonomická situace nás vedly
k tomu, abychom představili
TOP Podnik II
Program i nadále poskytuje
dlouhodobé investiční úvěry
za podmínek převyšujících
standardy trhu
Hlavní výhodou pro zákazníky
je pevná úroková sazba, která
jim zaručuje, že placené úroky
nepřesáhnou určitou úroveň

TOP Podnik II: Investiční úvěr s vestavěnou opcí
TOP Podnik II– podpůrný program spuštěný v červnu 2009
Investiční úvěr s vestavěným finančním derivátem (tzv. opcí) umožňující
garantovat max. úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti úvěru
cenu podkladové opce kryje Česká spořitelna jako opatření na podporu ekonomiky

Princip a konstrukce úrokové sazby
garantovaná maximální výše úrokové sazby (tzv. cap) vztažená k vývoji referenční sazby
3M PRIBOR
Když aktuální hodnota 3M PRIBOR > než 3 % p. a., aplikuje se max. sazba 3 % p. a. plus
úroková sazba podle individuálního hodnocení klient
Když 3 % p. a > než aktuální hodnota 3M PRIBOR, aplikuje se sazba 3M PRIBOR plus
úroková sazba podle individuálního hodnocení klienta

Opatření na podporu české ekonomiky
Pokrytí ceny podkladového zajištění (opce) ze strany banky pro úvěry poskytnuté v roce
2009 nebo do vyčerpání celkového limitu 1 mld. Kč poskytnutých úvěrů
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Spolupráce s ČMRZB
Nejdůležitější programy poskytované třetími stranami
ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Poskytuje záruky vycházející z cílových hodnot nastavených státem, dotováno ze
státních fondů
Zvýšená dostupnost financování pro segment malých a středních firem
Česká spořitelna je hlavním uživatelem záruk (přibližně 50% tržní podíl)
Využití záruk ve výši přes 1 mld. Kč za rok představuje kapitálové úspory
v přibližné výši 100 mil. Kč
Tržní podíl (%)

Ostatní; 4,82%
RB; 11,82%

KB; 25,66%

ČSOB; 3,70%

ČS; 47,30%
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GE Money;
6,70%

Podpora ze zdrojů EIB, EIF
Nejdůležitější programy poskytované třetími stranami
Evropská investiční banka
Česká spořitelna je v ČR hlavním partnerem Evropské investiční banky
Celkově byly podepsány a alokovány Globální úvěry ve výši 400 mil. EUR
Finanční zvýhodnění je postupováno dále klientům
Česká spořitelna a zákazníci získali 6 mil. EUR v dotacích na rozvoj komunální
infrastruktury (Municipal Infrastructure Facility)

Evropský investiční fond
Česká spořitelna zavedla pro své SME klienty záruční linku ve výši 100 mil. Kč
Zaměřeno zejména na samostatné podnikatele
Výše kapitálových úspor přibližně ve výši 10 mil. EUR
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Pomoc se získáním know-how
Spolupráce s IFC – získávání know-how od třetích stran
FINESA
Zvláštní produkt na financování projektů na úsporu energie a výrobu energie
z obnovitelných zdrojů
V roce 2000 zahájení spolupráce s IFC (dceřinnou společností Světové banky)
-

IFC program podporuje prostřednictvím:
technické podpory – hodnocení technického řešení
zárukou poskytovanou na základě pari passu (bez rozdílů)
Dohoda o záruce s IFC – záruková linka v celkové hodnotě ve výši 19 mil. EUR
Výsledky FINESA:
celkový počet obchodů:
celkový objem poskytnutých záruk:

19
10,1 mil.

Program uzavřen v roce 2008 z důvodu změny pozice IFC vůči východní Evropě
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Program pro energii
Program pro energii – pro financování projektů v oblasti energetiky

Informace

▪ Přístup k financování projektů: obnovitelné zdroje energie* a projekty na úsporu
energie
▪ Financování projektů dotováno z evropských strukturních fondů
* Malé vodní elektrárny, solární systémy, biomasa/spalování bioplynu, větrné elektrárny

Poradenství

▪ Jak projekt vypracovat, jak využít dotace/navrhnout financování
▪ Nezávislé sledování projektu bankou

Financování

▪
▪
▪
▪

Cílové skupiny

▪ Velké korporace, SME, veřejný a neziskový sektor
▪ Firmy s historií, firmy zakládané za zvláštním účelem

Financování upraveno tak, aby odpovídalo struktuře dotací
Nezávislé sledování projektu bankou
Časem prověřené a novátorské modely financování
Zvláštní produkty – TOP Podnik, EIB programy, nové nástroje financování
poskytované EU
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EU program
EU program – přístup k evropským dotacím
pro podnikatele a firmy
pro samosprávy, regiony a neziskové organizace

Informace

▪ Informační databáze EU
▪ Měsíčník se zprávami z EU (EU oddělení v České spořitelně)

Poradenství

▪ Konzultace, podpora při hledání vhodného dotačního programu

Žádosti a příprava
projektu

▪ Vypracování žádostí o dotace
▪ Pomoc s přípravou projektu a jeho řízením
▪ Příprava výběrového řízení, hodnocení nabídek

Financování

▪ Navrhneme optimální strukturu financování
▪ Poskytneme financování až do výše 100 % nákladů na projekt
▪ Vystavíme pohotovostní zajištění úvěru

Poradenství a podporu ze strany EU při přípravě žádostí a projektů poskytuje
naše dceřinná společnost Grantika

Podpora malých a středních podniků

Je dobré mít za partnera Českou spořitelnu
Česká spořitelna – klíčový hráč v poskytování financování malým a středním firmám
v České republice
Česká spořitelna patří v České republice mezi tři hlavní banky, které poskytují
financování SME podnikům
SME segment hraje v naší strategii klíčovou roli, chceme i nadále zajišťovat
organický růst
Jsme si vědomi své odpovědnosti – chceme uzavírat dobré transakce s dobrými
klienty
Česká spořitelna nabízí svým zákazníkům hodnotu navíc, jsme nejzkušenějším
prostředníkem zajišťujícím v České republice poskytování podpůrných programů
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☺
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