Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija
2020 04 01
Valstybės pagalbos verslui dėl COVID-19 pagrindinės kryptys:
1. Valstybės ir savivaldybių investicijų programų spartinimas;
2. ES SF investicinių priemonių (pvz. Energetikos sektoriui) paskelbimas, lėšų didinimas, subsidijų
išmokėjimo terminų trumpinimas, avansinių mokėjimų galimybės įvedimas;
3. mokesčių atidėjimas (veiklą vykdyti uždraustoms įmonėms – automatiškai, kitos turi kreiptis) be
palūkanų https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19 , atidėjimas mokėjimų valstybės
įmonėms už paslaugas atidėjimas, sumažinimas;
4. darbuotojų DU dalinis finansavimas paskelbus prastovas (paraiškų procesas pradės veikti nuo
2020-04-05 d.) https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nauji-sprendimai-kas-gales-pasinaudoti-subsidijomis-paskelbusprastova

5. INVEGOS priemonės verslui:
5.1. INVEGOS turėtų/esamų priemonių sąlygų praplėtimas įtraukiant ir apyvartinio
kapitalo/”likvidumo”
finansavimą
https://invega.lt/lt/informacija-verslui-del-covid19/invegos-priemoniu-paketas/
5.1.1. individualių garantijų https://invega.lt/lt/informacija-apie-nuostatu-pokycius/ ,
5.1.2. palūkanų kompensavimo anksčiau išduotų paskolų refinansavimą/didinimą, tai pat
100% palūkanų kompensavimą <6 mėn. atidėjus paskolų/lizingo grąžinimams ;
Pavadini
mas

Kas teikia

Pagrindinės sąlygos

Verslumo
skatinimo
paskolos

Kredito unijų
konsorciumas

≤25 tūkst. EUR lengvatinės
paskolos SVV, išskyrus
vidutines įmones,
Amžius iki 1 metų

Atviras kreditų
fondas 2
(paskolos)

Citadele bankas,
Medicinos bankas

~600 tūkst. EUR lengvatinės
paskolos SVV

Pasidalytos
rizikos paskolos

Šiaulių bankas,
Swedbank

≤4 mln. EUR lengvatinės
paskolos SVV

Sutelktinės
paskolos „Avietė“

Finansų bitė verslui
(sutelktinio
Paskolos SVV rinkos
finansavimo
sąlygomis
platforma)

Dalinis palūkanų
kompensavimas

INVEGA

SVV investicinių paskolų,
lizingo sandorių ir iš dalies
apyvartinių paskolų palūkanos
nustatytu %

Patobulinimai

Padidinta valstybės
dalis iki 25 000 Eur
100 proc. palūkanų 6
mėn. už paskolas,
kurios yra atidėtos nuo
2020 m. kovo 16 d.

Pavadinimas

Kas teikia

Pagrindinės sąlygos

Patobulinimai
•
•
•

Individualios
garantijos SVV

Finansų įstaigos

SVV paskolų ir lizingo sandorių
garantijos iki 80 proc.
•

•
Individualios
garantijos didelėms Finansų įstaigos
įmonėms

Didelių įmonių paskolų
garantijos
iki 80 proc.

Eksporto kredito
garantijos
(individualios
garantijos)

INVEGA

SVV ir didelių įmonių garantijos

Portfelinės
garantijos
paskoloms

Šiaulių bankas,
Swedbank,
SVV paskolų garantijos
Citadele, Medicinos 80 proc.
bankas

Portfelinės
UniCredit Leasing,
garantijos lizingui Šiaulių bankas

SVV lizingo sandorių garantijos
80 proc.

Portfelinės
garantijos
faktoringui

Šiaulių bankas,
SME Finance

MVĮ faktoringo sandorių
garantijos
80 proc.

Rizikos kapitalo
fondai

Fondų valdytojai

Investicijos į MVĮ ir dideles
įmones įvairiose augimo
stadijose

•

Išplėstas
sektorių ratas,
Pritaikyta
apyvartos
finansavimui
Galimas kitos
finansų įstaigos
išduotos
paskolos
refinansavimas
Ženkliai
sutrumpinti
sprendimų
terminai
Išplėstas
sektorių ratas
Ženkliai
sutrumpinti
sprendimų
terminai

5.2. Naujos priemonės:
5.2.1. Portfelinės garantijos paskoloms https://invega.lt/lt/kvieciame-teikti-pastabas-delnaujos-planuojamos-priemones-portfelines-garantijos-paskoloms-2-igyvendinimo/ ;
5.2.2. Likvidumo palaikymo paskolos stipriai paveiktų sektorių SVV ir didelėms įmonėms,
per finansų įstaigas (turės pradėti veikti 2020-04-16, kol kas buvo pristatytos tik 202003-30
spaudos
konferencijoje
https://www.facebook.com/LRVyriausybe/videos/207204000568857/ )
5.2.3. INVEGOS tiesioginės paskolos SVV (kurių veikla uždrausta), suteikiamos tuo atveju,
jei rinkoje nėra galimybės pasiskolinti. Turi pradėti veikti 2020-09-01, informacijos kol
kas nėra.
5.2.4. Obligacijos, paskolos ir akcinis kapitalas vidutinėms ir didelėms įmonėms
(pridedamas LB pristatymas).
5.2.5. ASAP - priemonė SVV sąskaitų finansavimui 80% sąskaitos sumos nuo 10’000 iki
100’000 eurų, kriterijus atitinkančioms įmonėms (pridedamas pristatymas).
Pavadinimas

Kas teikia

Derinamos sąlygos

Terminai

Portfelinės
garantijos
faktoringui 2

Finansų
įstaigos

MVĮ faktoringo sandorių garantijos
80 proc.

2020-04-10

Finansinė
priemonė
Alternatyva
(paskolos)

Alternatyvūs
finansuotojai

SVV paskolos apyvartai ir investicijoms

2020-04-16

Portfelinės
garantijos
paskoloms 2

Bankai, CKU,
lizingo
bendrovės,
alternatyvūs
finansuotojai

SVV ir didelių įmonių visuose ūkio
sektoriuose, kurios patyrė sunkumų dėl
COVID-19, paskolų ir atitinkamų lizingo
sandorių garantijos 80 proc.

2020-04-10

Likvidumo
palaikymo
paskolos stipriai
paveiktų sektorių
įmonėms

Finansų
įstaigos

Likvidumui palaikyti stipriai paveiktų
sektorių įmonėms

2020-04-16

INVEGOS
tiesioginės
paskolos

INVEGA

SVV subjektų paskolos

2020-09-01

Problematika:
A. Finansinių priemonių “administravimo” mechanizmas gana sudėtingas – ES lėšų reikalavimai
ir administravimo struktūra, valstybės pagalbos taisyklių ribojimai, viešasis pirkimas
atrenkant tarpininkus;
B. Visos esamos INVEGA priemonės administruojamos per finansinius tarpininkus – bankus,
kredito unijas, lizingo įmones, tarpusavio skolinimo platformas. Todėl bet ką keičiant – reikia
suderinti ir tarpininkais, pasirašyti sutarčių pakeitimus.

C. Tarpininkai, administruodami priemones, vistiek prisiima dalį finansavimo rizikos, turi
prisidėti nuosavais ištekliais;
D. Naujos priemonės kuriamos nuo pradžių, užtrunka laike surašymas ir derinimas;
E. Valstybės galimybės skirti ženklias sumas priemonėms yra gana ribotos
Išvada: daug dirbama, bet vistiek užtrunka ilgai, nėra galimybės valstybei skirti ženklių lėšų sumų,
daugumos priemonių prieinamumas priklausys nuo administruojančių tarpininkų.
Papildoma informacija: audrius.zabotka@chambers.lt

