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Fundusze pożyczkowe finansujące MSP

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsta-
wiono problem dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, który może być skutecznie niwelowa-
ny przez działające w Polsce od ok. dwudziestu lat fundusze pożyczkowe. Firmy z sektora MSP ze 
względu na swoją rolę i istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju są niezwykle ważnym 
elementem krajobrazu gospodarczego. Jednak aby przedsiębiorstwa MSP mogły się rozwijać potrze-
bują dostępu do kapitału i dlatego jedną z najtrudniejszych barier do pokonania, którą napotykają jest 
brak możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytów bankowych. Ze względu 
na wysoki stopień ryzyka nieopłacalności, banki uniemożliwiają wzięcie kredytu na rozwój działal-
ności gospodarczej. W artykule zaprezentowano dwie komplementarne części rynku pożyczkowego: 
beneficjentów usług funduszy pożyczkowych – firmy z sektora MSP oraz fundusze pożyczkowe, któ-
re świadczą swoje usługi pożyczkowe na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsta-
wiono także historię powstawania organizacji mikrofinansowych, jak również dane dotyczące funk-
cjonowania funduszy pożyczkowych w Polsce. Ponadto zawarto informacje o strukturze udzielanych 
pożyczek oraz warunki, które należy spełnić ubiegając się o pożyczki.

Słowa kluczowe: fundusze pożyczkowe, MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa, pożyczki.

Kody JEL: G21, G23

Lata 70. XX wieku to czas, w którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) za-
częły odgrywać dużą rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych i Europy. W Polsce rozwój 
drobnych form gospodarowania nastąpił nieco później, bo dopiero po przemianach z 1989 
roku. Rozpoczął się czas transformacji, w którym lawinowo zaczęły powstawać mikro-, 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Zdaniem prof. T. Łuczki, po fazie „eksplozji przedsiębior-
czości” (1989-1992) sektor MSP wszedł w fazę „samoregulacji rynkowej”, gdzie został pod-
dany oddziaływaniu wielu czynników rynkowych, jak wahania popytu globalnego i popytu 
na rynkach cząstkowych, wzrastająca konkurencja przedsiębiorstw krajowych i zagranicz-
nych, wzrost standardów jakościowych i konieczność ich zapewnienia, coraz większa pre-
sja związana z procesem globalizacji i potrzebą budowy trwałej przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagranicznych.

Współcześnie w gospodarkach rynkowych firmy z sektora MSP stanowią dominującą 
część ogólnej liczby przedsiębiorstw, mając tym samym znaczący udział w tworzeniu pro-
duktu krajowego brutto (PKB) oraz wpływają na rozmiary eksportu czy zatrudnienie. Wiąże 
się z tym także wzrost dochodów ich właścicieli i osób w nich zatrudnionych.
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Ustalając wielkość przedsiębiorstwa najczęściej stosowana jest klasyfikacja ilościowa, 
w której przyjmuje się takie kategorie, jak: liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na 
pełne etaty w ciągu roku czyli tzw. AWU (Annual Work Unit), osiągnięty wynik finansowy, 
wartość aktywów czy produkcję netto. Kwestie te reguluje w polskim prawie Ustawa o swo-
bodzie działalności gospodarczej, w której za:
1. mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych:
 - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 - osiągnął roczny obrót netto za sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finan-

sowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy akty-
wów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równo-
wartości w złotych 2 milionów euro;

2. małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych:

 - zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 - osiągnął roczny obrót netto za sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finan-

sowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy akty-
wów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równo-
wartości w złotych 10 milionów euro;

3. średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych:

 - zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 - osiągnął roczny obrót netto za sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finan-

sowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy akty-
wów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równo-
wartości w złotych 43 milionów euro.
Powyższa klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na ich wielkość funkcjonuje nie tylko 

w Polsce. Podział na trzy kategorie – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo – stosuje się 
także we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że mała przedsiębiorczość od-
grywa olbrzymią rolę w gospodarce, wpływając na wzrost gospodarczy, nasycenie rynku 
towarami odpowiedniej jakości oraz wzrost zatrudnienia. Mikro-, małe i średnie przedsię-
biorstwa są swoistym symulatorem rozwoju gospodarki, a ich liczba oraz potencjał mogą 
być jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego.

Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Raportu o stanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, na koniec 2009 roku liczba wszystkich przed-
siębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON wyniosła ok. 3,88 mln, dając tym samym 
wzrost o 0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sektor MSP stanowił ok. 3,87 mln, co od-
powiadało 99% liczby wszystkich przedsiębiorstw, wśród których najliczniejszą grupę sta-
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nowiły mikroprzedsiębiorstwa, których zarejestrowano ponad 3,67 mln. Należy zauważyć 
istotny wkład polskiego sektora przedsiębiorstw w tworzenie produktu krajowego brutto. 
Jak wynika z danych GUS, wytworzyły one trzy czwarte krajowego PKB, tj. 72,3% w 2009 
roku. Jeśli chodzi o sektor MSP wygenerował on w 2009 roku blisko połowę polskiego PKB, 
a dokładnie 48,4%, przy czym same mikroprzedsiębiorstwa wytworzyły ok. 30% PKB.

Jednak aby sektor przedsiębiorstw w tym MSP mógł się rozwijać i kształtować obraz 
polskiej gospodarki rynkowej, potrzebuje nieustannego dostępu do źródeł finansowania. 
Właściciele prowadzący mikro-, małe i średnie firmy, realizujący plany inwestycyjne mają 
możliwość skorzystania z dwóch źródeł finansowania (por. schemat 1), tj.:
 - Finansowanie wewnętrzne – inaczej określane jako samofinansowanie, które polega na 

wykorzystywaniu własnych zasobów finansowych przedsiębiorstwa do finansowania 
działalności. Przez przedsiębiorców jest ono najczęściej traktowane jako podstawowe 
źródło finansowania, z którego sektor MSP korzysta zaraz po rozpoczęciu działalności 
gospodarczej i wygospodarowaniu nadwyżek środków pieniężnych.

 - Finansowanie zewnętrzne – definiowane jako dopływ środków finansowych spoza przed-
siębiorstwa. Jest to forma finansowania, wykorzystywana przede wszystkim w procesach 
rozwojowych, gdy dopływ środków z zewnątrz warunkuje przeprowadzenie określonej 
inwestycji. Kapitał pochodzący z zewnętrznych źródeł finansowania jest zwykle pozy-
skiwany jako nowy dług lub nowy kapitał własny.
Kapitał obcy stanowi dla przedsiębiorstwa dodatkowe źródło finansowania działal-

ności, który informuje o poziomie jego rozwoju. Cechą kapitału obcego jest jego ze-
wnętrzny charakter w stosunku do przedsiębiorstwa, określony czas jego wykorzysty-
wania, konieczność zwrotu w określonym terminie oraz odpłatność za możliwość jego 
użytkowania. Wielokrotnie kapitał obcy jest głównym źródłem umożliwiającym realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz bieżącej działalności. Kapitał zewnętrz-
ny jest bardzo istotny w działalności przedsiębiorstwa, ponieważ zwiększa jego podstawę fi-
nansową i stwarza możliwość rozwoju działalności. Finansowanie to daje bowiem efekt 
dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwo, zaciągając pożyczkę, by sfinansować swój rozwój 
w konsekwencji osiąga znacznie lepsze wyniki finansowe aniżeli przedsiębiorstwo wykorzy-
stujące wyłącznie własne pieniądze. Współczesne przedsiębiorstwa zaliczane do segmentu 
mikro-, małych i średnich firm napotykają często na o wiele więcej trudności w funkcjono-
waniu niż właściciele dużych korporacji i nie wynika to ze skali podejmowanej działalności. 
Mikroprzedsiębiorcy muszą zmagać się z trudnymi przepisami czy wymaganiami praw rynku. 
Ponadto, sektor mikro-, małych i średnich firm napotyka w swojej działalności na bariery i trud-
ności związane z pozyskaniem nowego kapitału. Najczęściej bariera ta tworzona jest przez:
 - wysoką cenę kredytów bankowych, ustanawianą przez instytucje finansowe na podsta-

wie oceny ryzyka kredytowego, które również w przypadku małych przedsiębiorców 
opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub też regulujących podatek 
w formie karty podatkowej oraz przedsiębiorców nie mających jeszcze historii kredyto-
wej, jest wyższe niż w przypadku pozostałych firm;
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 - wysokie zabezpieczenia wymagane przez instytucje finansujące;
 - wymagania formalne dotyczące konieczności przedstawienia dowodu dobrej sytuacji 

finansowej firmy i wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu zamierzonej inwestycji, 
a także skompletowania wymaganych dokumentów.

Schemat 1

Finansowanie przedsiębiorstwa z wybranych źródeł

Źródło: Gajewski, Szczucki (2009, s. 4).

Bariery w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania dla mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw sprawiły, że na świecie zaczęły powstawać organizacje umożliwiające 
wsparcie finansowe dla sektora MSP. W 1971 roku chrześcijańska organizacja Opportunity 
International1 zaczęła udzielać mikropożyczek w Kolumbii. Dwa lata później organizacja 

1  Obecnie Opportunity International ma na celu wsparcie rozwoju drobnej przedsiębiorczości poprzez system pożyczek, 
szkoleń i doradztwa. Sieć Opportunity obejmuje 42 organizacje mikropożyczkowe w 28 krajach i organizacje wspierające 
w 5 krajach.
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Accion International udzieliła pierwszych solidarnie poręczanych pożyczek w Brazylii. Brak 
możliwości zabezpieczania pożyczki i brak historii kredytowej zastąpiła wspólną odpowie-
dzialność pożyczkobiorców za zaciągnięte zobowiązania. Od tego czasu, w ciągu 30 lat, 
na świecie powstało kilkadziesiąt tysięcy organizacji mikrofinansowych oraz kilkadziesiąt 
międzynarodowych struktur zrzeszających te organizacje. Idea mikrofinansowania sprawiła, 
że zrodziły się instytucje, którymi obecnie są fundusze pożyczkowe. 

Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwa-
nia finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszyst-
kim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodar-
czą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) 
z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe 
udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwo-
jem działalności gospodarczej.

W Polsce pierwsze fundusze pożyczkowe zaczęły powstawać w pierwszej połowie lat 
90. XX wieku. Pionierem był fundusz pożyczkowy utworzony w 1992 roku w ramach 
Fundacji Rolniczej (późniejsza nazwa – Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie). W mia-
rę rozwoju rynku, na którym coraz istotniejszą rolę zaczęły odgrywać mikro- i małe przed-
siębiorstwa, zaczęły powstawać nowe fundusze pożyczkowe obejmujące swoim zakresem 
działania coraz większy obszar. Programami, które odegrały decydującą rolę w tworzeniu 
sprzyjających warunków do rozwoju instytucji oferujących pożyczki dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą były:
 - Projekt ,,TOR#10” – Projekt Rozwoju Małej Przedsiębiorczości – głównym celem pro-

gramu było stworzenie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspierających przedsię-
biorczość, ukierunkowanych na pomoc osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą 
pracy oraz tym, którzy szukali swojej szansy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 
W ramach tego projektu utworzono Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości (fundusze po-
życzkowe), Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości;

 - Program ,,PAFP” – Program Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości – 
w 1989 roku Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o utworzeniu ,,PAFP”, któ-
rego zadaniem było wspieranie rozwoju polskiej gospodarki. Po 5 latach funkcjonowania 
zakres działalności tego funduszu został rozszerzony o udzielanie mikropożyczek dla 
przedsiębiorstw za pośrednictwem nowo utworzonego w Warszawie Funduszu Mikro;

 - Kanadyjsko-Polski Program Przedsiębiorczości – w ramach którego uruchomiono w 2000 
roku Kanadyjski Program Pożyczkowy (KPP) dla Inkubatorów Przedsiębiorczości. 
Celem programu była próba stworzenia wsparcia pożyczkowego dla MSP i dotarcie 
z produktami pożyczkowymi do przedsiębiorców, którzy nie mogli skorzystać z oferty 
kredytowej banków.
Fundusze pożyczkowe, przez swoją obecność na rynku od blisko dwóch dekad, na sta-

łe wpisały się w realia polskiego systemu finansów skierowanego do MSP koncentrując 
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swoją działalność na wspieraniu przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek. Organizacje 
te tworzą sektor pozabankowy na zasadach wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego 
w rozumieniu przepisów prawa (Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych).

Podmioty prowadzące w Polsce działalność pożyczkową funkcjonują na bazie różno-
rodnych form organizacyjnych, tj. jako osoby prawne, występujące w formie stowarzyszeń, 
fundacji, czy spółek prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyj-
ne. W tabeli 1 przedstawiono formy prawne, według których działają fundusze pożyczkowe.

Tabela 1
Formy prawne instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w Polsce  

Forma prawna Liczba funduszy

Spółka akcyjna 28
Spółka z o.o. 25
Stowarzyszenie 16
Fundacja 6
Zrzeszenie 1

Źródło: Waniak-Michalak (2007, s. 121).

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, iż w Polsce nie istnieją określone wymogi 
co do formy organizacyjno-prawnej funduszy pożyczkowych. Nie istnieje również określo-
na minimalna wartość kapitału początkowego, dlatego nie ma barier prawno-finansowych 
ograniczających powstanie nowych funduszy pożyczkowych. Także wartość kapitału po-
życzkowego może być zróżnicowana. Wyróżnia się pięć grup z punktu widzenia posiadane-
go przez fundusze pożyczkowe kapitału:
 - fundusze bardzo małe – kapitał pożyczkowy mniejszy od 1 mln zł,
 - fundusze małe – kapitał pożyczkowy równy co najmniej 1 i mniejszy od 2,5 mln zł,
 - fundusze średnie – kapitał pożyczkowy równy co najmniej 2,5 i mniejszy od 5 mln zł,
 - fundusze duże – kapitał pożyczkowy równy co najmniej 5 i mniejszy od 10 mln zł,
 - fundusze bardzo duże – kapitał pożyczkowy 10 mln zł i więcej.

Odbiorcami usług funduszy pożyczkowych są – jak już wspomniano wcześniej – podmio-
ty z segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw głównie z regionu lub wojewódz-
twa, w których zlokalizowany jest dany fundusz. To właśnie dla tej grupy przedsiębiorstw 
fundusze pożyczkowe stwarzają szansę i możliwości uzyskania środków finansowych 
w formie pożyczek. Warto również podkreślić, że fundusze pożyczkowe często bywają 
pierwszą instytucją pożyczkową, do której zwracają się przedsiębiorcy w początkowym sta-
dium funkcjonowania swoich przedsiębiorstw. Fundusze te są dla nich jedynym możliwym 
źródłem oferującym kapitał pożyczkowy. Rola funduszy pożyczkowych szczególnie uwi-
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doczniła się w okresie spowolnienia koniunktury gospodarczej spowodowanej światowym 
kryzysem gospodarczym i znacznym ograniczeniem zewnętrznych źródeł finansowania, 
a w szczególności kredytów bankowych dla właścicieli przedsiębiorstw.

Skala działalności danego funduszu pożyczkowego determinowana jest przez jego 
wyposażenie w zaplecze kapitałowe. Według danych ankietowych zgromadzonych przez 
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, na koniec 2010 roku kapitał pożyczkowy 70 prze-
badanych funduszy pożyczkowych wynosił 1614,98 mln zł, co oznacza, że średnia wartość 
kapitału przypadająca na poszczególny fundusz wynosiła średnio 23,1 mln zł. W roku 2009 
kapitał ten wynosił 960,8 mln zł, co daje wzrost o 654,18 mln zł w ciągu roku. Warto odno-
tować fakt, iż w 2006 roku działało 69 instytucji prowadzących 75 funduszy pożyczkowych, 
które dysponowały wówczas kapitałem pożyczkowym w wysokości 712,5 mln złotych, co 
pokazuje, że zapas kapitałowy funduszy stale rośnie. Na kapitał ten składały się między in-
nymi środki z budżetu państwa, samorządów wojewódzkich oraz zagraniczne.

W połowie 2010 roku w Polsce istniały 82 fundusze pożyczkowe o lokalnym lub regio-
nalnym zasięgu, których najwięcej zlokalizowano w województwie śląskim (9 funduszy), 
zachodniopomorskim i wielkopolskim (po 7 funduszy), natomiast najmniej funkcjonowało 
w województwie opolskim (2 fundusze). Od początku swojej działalności tj. od 1992 roku 
do dnia 30.06.2008 roku fundusze udzieliły pożyczek w wysokości 2636,9 mln złotych. 
W tabeli 2 przedstawiono 15 największych funduszy pożyczkowych działających w na tere-
nie Polski biorąc pod uwagę wartości udzielonych pożyczek i kapitału pożyczkowego.

Analizując instytucje pożyczkowe warto zwrócić uwagę na jeden z najstarszych i naj-
większych funduszy pożyczkowych – Fundusz Mikro. Jego działalność rozpoczęła się 
w 1994 roku z kapitałem 20 mln dolarów dzięki pomocy Polsko-Amerykańskiego Funduszu 
Przedsiębiorczości. Fundusz Mikro Sp. z o.o. przez lata swojej działalności stał się lide-
rem na rynku usług pożyczkowych skierowanych do MSP. Z końcem 2008 roku posiadał 
rozbudowaną sieć 38 oddziałów w całej Polsce i był jedyną instytucją obejmującą swoim 
zasięgiem cały kraj. Posiadał 14,41% kapitału łącznego wszystkich działających funduszy 
pożyczkowych i udzielił blisko 70% wszystkich pożyczek na rynku. Według danych opu-
blikowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z listopada 2010 roku, średnia 
wartość udzielonej przez Fundusz Mikro pożyczki wynosiła 8 tys. zł. Od momentu rozpo-
częcia swojej działalności Fundusz Mikro udzielił 120 tys. pożyczek wartych ok. 946,5 mln 
zł. Jednak z nadejściem 2010 roku zdecydowano się zaprzestać działalności pożyczkowej. 
Na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego Fundusz Mikro Sp. z o.o. 
został przekształcony w instytucję bankową – FM Bank, który rozpoczął swoją działalność 
operacyjną dnia 23.02.2010 roku. Właścicielami Banku są obecnie należąca do fundu-
szu Private Equity Abris Capital Partners spółka FM Holdings 1 S.àr.l. oraz International 
Finance Corporation (IFC) – organizacja członkowska Grupy Banku Światowego oraz pry-
watny inwestor – Piotr Stępniak.
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Tabela 2
Kapitał pożyczkowy i wartość udzielonych pożyczek przez wybrane fundusze pożyczkowe 

Nazwa instytucji Siedziba - 
miejscowość

Rok 
powstania lub 
rozpoczęcia 
działalności

Kapitał 
pożyczkowy

Wartość pożyczek 
udzielonych 
od początku 
działalności  

do 31.12.2007

(w tys. PLN) (w tys. PLN)

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin 1997 104 214 208 621
Fundusz Mikro Sp. z o.o. Warszawa 1994 98 328 832 503
Fundacja Rozwoju Śląska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych Opole 1992 52 770 180 080
Fundusz Górnośląski S.A. Katowice 2004 44 011 58 822
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa Warszawa 1994 34 775 96 614
Górnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. Katowice 1998 29 060 41 093
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości Końskie 1996 26 618 41 829
Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Poznań 2004 25 868 32 293
Lubelska Fundacja Rozwoju – AFR Lublin 2001 24 291 32 270
Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. Kraków 2002 19 635 16 988
Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. Kraków 1996 18 769 75 405
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Wałbrzych 1992 17 640 71 467
Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. Warszawa 2005 16 269 9 271
Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 1992 15 846 113 473
Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. Łódź 1996 15 787 55 413
Razem 15 funduszy 543 881 1 866 162

Źródło: Bartkowiak (2009, s. 128).

Głównym celem FM Banku było stanie się wyspecjalizowanym bankiem w obszarze 
obsługi mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku bankowym. Jego wyróżnikiem spośród po-
zostałych instytucji finansowych stała się specjalizacja w zakresie obsługi mikro- i małych 
firm. Jak podkreślają władze FM Banku, dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu Funduszu 
Mikro, bank ten stał się ekspertem w obsłudze firm z sektora MSP. Warto zauważyć, że 
dzięki wypracowanej, unikalnej metodzie analiz finansowych przedsiębiorców FM Bank 
opiera ją na rzeczywistych przepływach pieniężnych i sytuacji finansowej firmy, a nie na 
standardowych wskaźnikach i ratingach.
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Mimo iż FM Bank posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w maju 2012 roku 
Fundusz Mikro wznowił swoją działalność. Otrzymał pomoc finansową ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu JASMINE oraz przeszedł wnikliwą ocenę przeprowa-
dzoną przez firmę Planet Rating. Od stycznia 2012 r. właścicielem Funduszu Mikro jest 
Magdalena Dulczewska, która pełniła funkcję prezesa Funduszu Mikro w latach 2004-2009. 
Obecnie jej działania skoncentrowane są na tym, aby wprowadzać innowacyjne metody 
udzielania pożyczek przedsiębiorcom z całego kraju, a cały proces związany z formalno-
ściami zredukować do minimum, co ma zachęcić potencjalnych odbiorców do zaciągania 
pożyczek w Funduszu Mikro, jak to miało miejsce w czasie jego funkcjonowania. Na obec-
ną chwilę Fundusz Mikro posiada swoją główną siedzibę w Warszawie, jednak w 2013 roku 
planowane jest otwarcie 6 kolejnych oddziałów w największych miastach w Polsce.

Fundusze pożyczkowe swoją uwagę koncentrują niemal wyłącznie na mikro- i małych 
przedsiębiorstwach (niektóre także na średnich), których właściciele prowadzą działalność 
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusze pożyczkowe udzielają po-
życzek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalno-
ści gospodarczej, między innymi na: 
 - finansowanie inwestycji,
 - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 - zakup maszyn i urządzeń,
 - rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, 
 - zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia go-

spodarczego.
Pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe można podzielić na trzy grupy, tj. po-

życzki obrotowe, inwestycyjne i inwestycyjno–obrotowe. Według raportu ogłoszonego 
przez PARP w marcu 2011 roku, niemal połowa wszystkich udzielonych pożyczek w II po-
łowie 2010 roku miała przeznaczenie inwestycyjne, 23% stanowiły pożyczki obrotowe, 
a 28% o charakterze mieszanym (inwestycyjno-obrotowe). Powyższe dane przedstawiono 
na wykresie 1.

Aby otrzymać jedną z trzech przedstawionych wyżej pożyczek, należy spełnić określo-
ne warunki. Podstawą jest posiadanie statusu mikro- bądź małego przedsiębiorcy i działać 
na terenie obsługiwanym przez dany fundusz pożyczkowy. Ponadto należy posiadać jasno 
określony i sprecyzowany cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka. Równie ważna 
jest terminowa regulacja zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego. Istotny jest także rodzaj prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę – nie 
może być ona uznana za szkodliwą dla środowiska naturalnego czy też powszechnie uzna-
na za nieetyczną. Przykładem może być fundusz pożyczkowy Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., 
który nie udziela pożyczek lombardom, firmom, których zasadniczym źródłem dochodu jest 
sprzedaż produktów tytoniowych i alkoholu, sklepom z militariami, kasynom lub firmom 
oferującym inne formy hazardu.
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Wielu przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki porównuje 
ofertę funduszu pożyczkowego z bankami. Jest to błędne podejście, gdyż usługi świadczone 
przez fundusze pożyczkowe są komplementarne w stosunku do ofert banków i innych insty-
tucji finansowych, ponieważ uzupełniają lukę na rynku mikrofinansów, ułatwiając dostęp do 
zewnętrznego kapitału.

Jednorazowa wartość pożyczki udzielonej przez fundusz pożyczkowy jest znacznie niż-
sza niż w przypadku banków. Właściciele mikro- i małych firm mogą liczyć na nie więcej 
niż 250 000 zł (są wyjątki w zależności od funduszu pożyczkowego, jednak w większości 
przypadków jest to kwota ok. 120 000 zł). Pożyczki przyznawane są na pokrycie do 100% 
wartości planowanego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy zaciągający pożyczkę muszą się li-
czyć z jednorazową prowizją wahającą się od 0,5% do 5% kwoty pożyczki. Zabezpieczeniem 
spłaty kapitału są najczęściej poręczenia osób trzecich. Pożyczkodawcy przyjmują także 
m.in. hipoteki na nieruchomości, sądowe zastawy rejestrowe, przewłaszczenia czy cesje 
z ubezpieczenia.

Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki w funduszu pożyczkowym właści-
ciele przedsiębiorstw muszą pamiętać, że oprocentowanie ofert wcale nie musi być niższe 
niż w bankach – często natomiast jest ono wyższe. Różnica wynika z tego, że część przed-
siębiorców, którzy uzyskali pożyczkę z funduszu pożyczkowego, miałaby z różnych wzglę-
dów (np. zbyt krótki okres prowadzenia działalności, brak odpowiednich zabezpieczeń, 

Wykres 1
Rozkład liczby pożyczek wg przedmiotu finansowania

Źródło: Fundusze pożyczkowe… (2011, s. 5).
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działalność w branży o ponadprzeciętnym ryzyku) małe szanse na pozyskanie finansowania 
z banku. Sytuacja taka będzie prawdopodobnie pojawiać się częściej w dobie kryzysu finan-
sowego i wynikającego z niego bardziej restrykcyjnego podejścia banków do finansowania 
dłużnego ze względu na ryzyko niespłacalności.

Należy zauważyć, że fundusze pożyczkowe znalazły swoistą niszę rynkową, którą sku-
tecznie wypełniają. Swoimi pożyczkami nie stanowią konkurencji dla banków, ale skutecz-
nie wspierają rozwój całego sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjał, 
który drzemie w funduszach pożyczkowych, świadczy o tym, że na długo wpiszą się one 
w kształtowanie obrazu finansowania sektora MSP, łącząc przedsiębiorców i mikrofinanse. 
Ponadto fundusze pożyczkowe często współpracują z organami administracji państwowej, 
co dodatkowo sprawia, że nawiązywana jest ścisła współpraca na lokalnym rynku. Wszystko 
to pokazuje, że korzystanie z usług funduszy pożyczkowych niesie ze sobą liczne korzyści. 
Najważniejsze z nich to:
 - ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku, gdy nie można 

skorzystać z oferty banków komercyjnych,
 - minimalny wkład własny do inwestycji,
 - elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Niezwykle istotną zaletą funduszy pożyczkowych jest fakt, iż ich procedury związane 
z ubieganiem się przedsiębiorstw o pożyczkę są znacznie uproszczone. W przeciwieństwie 
do banków, które często przy ocenie wiarygodności kredytowej uwzględniają tzw. 5C kre-
dytobiorcy2, fundusze pożyczkowe wymagają jedynie kompletu dokumentów (np. wniosek 
o pożyczkę i załączniki), w których pracownicy dokonują analizy formalnej i merytorycznej 
złożonej dokumentacji oraz dokonują wizyty w firmie beneficjenta w celu lepszego jej po-
znania i zweryfikowania danych zawartych we wniosku.

Podsumowując należy zauważyć, że fundusze pożyczkowe zapewniające dostęp do ze-
wnętrznego kapitału dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, pełnią istotną rolę 
w rozwoju gospodarczym kraju. Firmy te stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw w kra-
jach Unii Europejskiej. W znacznym stopniu przyczyniają się do tworzenia PKB oraz redu-
kują poziom bezrobocia tworząc nowe miejsca pracy.

Działające do początku lat 90. XX wieku fundusze pożyczkowe w Polsce coraz skutecz-
niej wypełniają lukę na rynku mikrofinansów i są coraz ważniejszym ogniwem finansowym 
we wspieraniu MSP. Potwierdzają to wyniki finansowe oraz rosnące kapitały funduszy po-
życzkowych. Liczba udzielanych pożyczek oraz ich wolumen wskazują na popularność tego 
typu usług. Istotny wpływ ma także turbulentne otoczenie, które wymusza stałe dostosowy-
wanie się funduszy pożyczkowych i ich oferty dla firm z sektora MSP. Istotny jest fakt, że 
fundusze pożyczkowe w dużej mierze rozwiązują problem z finansowaniem działalności 

2  5C Kredytobiorcy obejmuje: Character (charakter, osobowość), Capacity (potencjał), Collateral (zabezpieczenia spłaty 
kredytu), Capital (posiadany kapitał), Condition (sytuacja koniunkturalna w branży).
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gospodarczej wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Należy przypuszczać, że 
w najbliższych latach będą stale poszerzały swoją ofertę pożyczkową oraz będą docierać do 
coraz większej rzeszy odbiorców.
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Loan Funds Financing SMEs

Summary

In his article, the author characterised the sector of micro-, small and medium-sized enterprises as 
well as he presented the problem of access to external sources of financing, which may be effectively 
levelled by the loan funds that have been operating in Poland for approx. twenty years. Firms from the 
SME sector, due to their role and significant importance for the country’s economic development, are 
an extremely significant element of the economic scene. However, to make SMEs develop, there is the 
need for access to capital; therefore, one of the most difficult barriers to overcome they face is lack of op-
portunities to obtain external financing in the form of bank credits. Due to a high level of risk of unprofit-
ability, banks hinder obtaining a loan for developing business activity. In his article, the author presented 
two complementary parts of the market for loans: beneficiaries of loan funds’ services – firms from the 
sector of CMEs, and loan funds which provide their loan services for micro-, small and medium-sized 
enterprises. He also presented the history of emergence of micro-financial organisations as well as the 
data on functioning of loan funds in Poland. Moreover, there is presented the information on the struc-
ture of loans provided as well as on the terms to be met while applying for loans.

Key words: loan funds, SME, small and medium enterprises, loans.
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