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Polityka banków w zakresie wsparcia finansowego 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszcze-
gólnych państw. O ich doniosłym znaczeniu świadczy nie tylko dominująca pozycja pod względem 
liczby podmiotów, ale również poziom udziału w kreowaniu PKB.

Rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego różnicowania swej oferty w celu ko-
rzystnego wyróżnienia się na rynku, a to wymaga dostępu do kapitału oraz do relatywnie tanich 
i elastycznych źródeł finansowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa są atrakcyjnym ale ryzykownym 
klientem dla banków, co w rezultacie stanowi czynnik hamujący ich rozwój oraz proces interna-
cjonalizacji. Posiadają mniejszy kapitał, a w konsekwencji mają większe trudności w zbudowaniu 
przewagi konkurencyjnej. Niewątpliwie istotnym zadaniem państwa staje się stworzenie jak najlep-
szych warunków dla wspierania trwałego rozwoju MSP i ich pozycji konkurencyjnej, bez ingerowa-
nia w samodzielne decyzje banków. Szczególne rozwiązania dla MSP muszą być zgodne z Traktatem 
o funkcjonowaniu UE w zakresie dozwolonej pomocy. Polityka banków powinna być uzupełnieniem 
polityki rządowej. W Polsce istnieje duża liczba potencjalnych źródeł atrakcyjnego dla MSP finan-
sowania przez banki rozwoju tego sektora. Pozwala to mieć nadzieję na zmianę dotychczasowego 
modelu biznesowego polskich MSP polegającego na finansowaniu się raczej ze środków własnych, 
a nie z kredytów bankowych, co hamuje poprawę konkurencyjności rynkowej tych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: finansowanie MSP, kredyty bankowe, polityka rozwojowa, konkurencyjność.

Kody JEL: M00

Małe i średnie przedsiębiorstwa – atrakcyjny klient dla banków

Stwierdzenie, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają od lat kluczową rolę 
w gospodarkach poszczególnych państw jest powszechnie akceptowane, ale znaczenie MSP 
w funkcjonowaniu gospodarki jest szczególnie podkreślane w warunkach kryzysu i po wy-
stąpieniu istotnych turbulencji gospodarczych i finansowych.

Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów MSP wykazują większą elastyczność w do-
stosowaniu się do nowo powstałej sytuacji wynikającej z zaburzeń rynkowych. Odporność 
MSP na sytuacje kryzysowe jest w dużej mierze uzależniona od dostępu do kapitału oraz 
źródeł i warunków finansowania ich rozwoju. Rosnąca rywalizacja na rynku zmusza małe 
przedsiębiorstwa do ciągłego ulepszania swej oferty dla klientów w celu poprawy swej 
konkurencyjności. Pomocne w tym zakresie mogą być innowacje, i to nie tylko inwestycje 
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w nowe technologie, ale także w nowe procesy obsługi klienta oraz szkolenie personelu 
w tym zakresie. Można więc oczekiwać zwiększonego zapotrzebowania na dalsze finanso-
wanie swych potrzeb zarówno ze strony małych przedsiębiorstw, znajdujących się w fazie 
wzrostu, jak i tych, które będą zmuszone do utrzymania pozycji na rynku i obrony przed 
konkurencją.

Efektywność, a zatem i konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce jest ciągle niższa niż średnia w Unii Europejskiej. Małe przedsiębiorstwa mają 
dość ograniczony dostęp do źródeł finansowania, co istotnie hamuje ich rozwój oraz pro-
ces włączania się w konkurencję międzynarodową, również na rynku Unii Europejskiej. 
Posiadają one mniejszy kapitał własny i możliwości pozyskania kapitału obcego, co oznacza 
większe trudności w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. W tej sytuacji oczekują od pań-
stwa stworzenia jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej tak, aby 
mogła być ona nakierowana na trwały rozwój oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej 
MSP. Trzeba jednak pamiętać, że jakiekolwiek szczególne rozwiązania dla MSP muszą być 
zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE w zakresie dozwolonej pomocy.

W Polsce pierwsze próby wspierania MSP podjęto już w pierwszej połowie lat 90. XX 
wieku. Jednak bardziej systemowe podejście do wspierania sektora MSP można zauważyć 
dopiero, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego też czasu polskie 
MSP zaczęły twardo konkurować z przedsiębiorstwami z innych krajów Unii, z których 
duża część korzystała na jednolitym rynku europejskim z różnych form pomocy już od dłuż-
szego okresu (Woźniak 2011, s. 84).

Również polskie banki zaczęły zauważać MSP jako atrakcyjnego klienta biznesowego. 
Trzeba jednak podkreślić, że polityka banków może być jedynie uzupełnieniem polityki 
rządowej. Banki powinny wspierać głównie działalność inwestycyjną MSP, która zapewnia 
nie tylko możność przetrwania tych firm na rynku, lecz również ich ekspansję, ułatwiającą 
bardziej skuteczną konkurencję z innymi podmiotami. Możliwości inwestycyjne MSP zale-
żą głównie od ich kondycji finansowej, która wynika z ich zdolności generowania kapitałów 
własnych w wyniku zatrzymywania zysków na cele rozwojowe. Sytuacja finansowa firmy 
daje bankom i innym instytucjom finansowym podstawę ich oceny, umożliwiającą korzysta-
nie z obcych źródeł finansowania (kredytów, leasingu, obligacji korporacyjnych).

Instrumenty wspierania sektora MSP można ogólnie podzielić w następujące cztery gru-
py (Lissowski 1998, s. 43-44):
• Instrumenty finansowe:

 - instrumenty pomocy bezpośredniej, m.in. dotacje i subwencje, środki z funduszy po-
mocowych, w tym z UE, ulgi podatkowe, korzystniejsze warunki amortyzacji itp.;

 - instrumenty ułatwiające przedsiębiorstwom dostęp do kredytów bankowych, poży-
czek i innych produktów finansowych (kredyty na preferencyjnych warunkach, spe-
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cjalne linie kredytowe, dopłaty do kredytów bankowych, gwarancje kredytowe i po-
ręczenia pożyczek).

• Instrumenty kapitałowe: m.in. fundusze inwestycyjne o podwyższonym ryzyku (venture 
i private capital), ułatwienia dla joint ventures oraz specjalne segmenty rynku giełdowe-
go, przeznaczone dla MSP (w Polsce rynek New Connect czy Catalyst).

• Instrumenty formalno-prawne i administracyjne – uproszczenia procedur administracyj-
nych i prawnych, np. specjalne zasady rachunkowości dla MSP, czy przepisy prawa po-
datkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

• Instrumenty instytucjonalne – instytucje promujące i wspierające rozwój MSP (np. PARP, 
PAIZ), ułatwiające kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami i organizujące bezpośrednie 
spotkania przedsiębiorców.
Dla MSP najważniejszy jest dostęp do takich źródeł finansowania, które nie tylko zapew-

nią utrzymanie bieżącej działalności operacyjnej, ale także umożliwią inwestycje produk-
cyjne dla zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Finansowanie małego przedsiębiorstwa można podzielić na następujące procesy (Skowronek-
Mielczarek 2007, s. 17; Duliniec 2011, s. 32):
 - pozyskiwanie kapitałów – w celu sfinansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej,
 - gospodarowanie zakumulowanymi kapitałami,
 - bieżące zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Jak podaje Michał Waga (2014, s. 37), za http://www.ec.europa.eu, środki zewnętrzne 
(emisja akcji/zwiększanie udziałów, kredyty bankowe, emisja papierów dłużnych, leasing, 
kredyt kupiecki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, dotacje) stanowiły w 2013 r. ok. 50% 
źródeł finansowania polskich MSP. Najbardziej popularnym (stanowiącym prawie 75%) 
źródłem finansowania, po które sięgały badane MSP, był w badanym okresie kredyt ban-
kowy. Dodatkowo MSP korzystały z grantów i pożyczek subsydiowanych (ok. 10% źródeł 
finansowania).

Większość zewnętrznych zasobów finansowych jest pozyskiwanych przez europejskie 
oraz polskie małe przedsiębiorstwa za pośrednictwem banków oraz instytucji finansowych, 
a nie rynku kapitałowego. Jest to naturalna konsekwencja cechy charakterystycznej europej-
skiego kontynentalnego systemu finansowego, w którym główną rolę, w przeciwieństwie do 
rynku brytyjskiego i amerykańskiego, odgrywają banki, a nie kapitałowe rynki finansowe 
czy giełdy. Jeśli chodzi o rynek brytyjski, to nawet tam banki dostarczają ponad 80% ze-
wnętrznego finansowania dla MSP (SME Financing… 2012).

Finansowanie MSP przez banki prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas pozostanie 
głównym sposobem pozyskiwania przez małe przedsiębiorstwa zasobów finansowych na 
rozwój i bieżące funkcjonowanie. Jest więc bardzo ważne, aby nie ograniczać małym przed-
siębiorstwom dostępu do tego źródła, a z drugiej strony ułatwiać korzystanie z alternatyw-
nych źródeł podaży kapitału. 
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Nadzór bankowy powinien zdawać sobie sprawę, że podwyższanie wymogów kapitało-
wych dla banków, szczególnie w warunkach recesji może spowodować zjawisko tzw. dele-
veraging, czyli zmniejszania akcji kredytowej przez te banki, które nie mogą lub nie chcą 
podwyższyć swych funduszy własnych. Dla utrzymania wskaźników adekwatności kapita-
łowej narzuconych przez nadzór finansowy, banki będą chciały dostosować wartość swych 
aktywów (kredytów) do posiadanych przez nie kapitałów (funduszy własnych). Skoro kre-
dyty bankowe stanowią podstawowe źródło finansowania zewnętrznego dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, a sektor ten jest postrzegany przez banki jako ryzykowny z punktu wi-
dzenia polityki kredytowej, to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej ucierpią 
na zaostrzaniu wymogów kapitałowych wobec banków, zgodnych z wymogami Bazylei III 
oraz dyrektywy unijnej CRD IV. Dodatkowo może to spowodować podwyższenie kosztów 
kredytu, szczególnie dla MSP, których w pierwszej kolejności dotkną redukcje pożyczanych 
przez banki pieniędzy po wprowadzeniu ostrzejszych wymagań kapitałowych. Zjawiska te 
już są dostrzegane w różnych krajach europejskich.

Komitet Bazylejski przewiduje, że wprowadzenie wymogów kapitałowych zgodnych 
z zasadami Bazylei III może spowodować spadek globalnego GDP o 0,4%. Dwaj członko-
wie Komitetu, odgrywający w nim istotna rolę: Bank Centralny Japonii i amerykański FED 
wyceniają ten wpływ nawet na 2% spadku GDP (Interim Report… 2010).

Międzynarodowy Fundusz Walutowy doszedł do podobnych wniosków (Global Financial 
Stability Report… 2012). Produkt krajowy brutto (GDP) w Unii Europejskiej mógł w 2013 
roku być niższy nawet o 1,4% w wyniku wprowadzenia zaostrzonych wymogów kapitało-
wych, a wartość aktywów w bankach europejskich mogła zmniejszyć się w latach 2008-
2013 o ok. 10% powodując ograniczenie podaży kredytów na tym rynku o ok. 4%. 

Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce

W porównaniu z sytuacją w Unii Europejskiej, sektor MSP w Polsce składa się w więk-
szej mierze z mikroprzedsiębiorstw. Udział firm małych jest o połowę mniejszy niż średnio 
w UE.

Jednak struktura polskich przedsiębiorstw stopniowo upodabnia się do unijnej. Od 2008 
roku obserwowany jest stopniowy spadek udziału firm mikro oraz wzrost liczby firm po-
zostałych kategorii wielkości. Polacy są uważani w UE za naród przedsiębiorczy – poziom 
przedsiębiorczości mierzony liczbą osób zamierzających rozpocząć działalność gospodar-
czą w najbliższych trzech latach znajduje się powyżej średniej UE. Pod względem liczby 
przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Jest jednym z krajów UE 
o największej liczbie nowo powstających małych przedsiębiorstw, po Francji, Włoszech 
i Niemczech. Stwarza to dużą szansę dla banków pod warunkiem, że dadzą sobie radę z pod-
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wyższonym ryzykiem kredytowym dla młodych firm (tzw. start-upów) i wymogami regula-
cyjnymi nakazującymi dużą ostrożność w kredytowaniu takich podmiotów.

W Polsce działa około 1,8 mln firm1. Zdecydowana większość z nich, bo aż 99,8%, to 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Polskie MSP działają przede wszystkim w usługach i han-
dlu (76,6%), rzadziej zaś w budownictwie (13%) i przetwórstwie przemysłowym (10,3%).

Udział przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MMSP) w ogólnej liczbie przedsię-
biorstw nie zmienia się i stanowi od dłuższego czasu ponad 99,8% ogólnej liczby firm dzia-
łających w Polsce (Starczewska-Krzysztoszek 2014). Zdecydowana większość z nich (96%) 
to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudnienie do 9 pracowników). Jest to więcej niż średnia dla 
Unii Europejskiej, gdzie mikrofirmy stanowią 92,5% wszystkich przedsiębiorstw. Firmy 
małe (zatrudnienie od 10 do 49 pracowników) stanowiły w 2012 roku 3,18% ogólnej licz-
by firm sektora MMSP (57,1 tys.). Działających firm średnich było w 2012 roku 15,5 tys. 
i stanowiły one 0,86% ogólnej liczby MMSP. Firmy duże to tylko 0,18% ogólnej liczby 
przedsiębiorstw aktywnych (3,2 tys.) (Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 9).

W Polsce dominują przedsiębiorstwa-osoby fizyczne. W całkowitej liczbie MMSP było 
ich w 2012 roku ok. 91,5%. Przedsiębiorstwa będące osobami prawnymi to 8,5%. W grupie 
mikrofirm przedsiębiorstwa-osoby prawne stanowiły tylko 6,2% całej ich populacji, w gru-
pie firm małych – 50,9%, a w grupie firm średnich – 85,2%. Prawie wszystkie firmy duże 
to osoby prawne (96,8%).

W zasadzie wszystkie duże firmy prowadzą pełną sprawozdawczość księgową. Podobnie 
wygląda sytuacja w przypadku większości firm średnich (97,8%) oraz małych firm (prawie 
66%). Natomiast większość (68,3%) mikroprzedsiębiorstw rozlicza się z podatków na pod-
stawie księgi przychodów i rozchodów. Jedynie 7,1% firm mikro prowadzi pełną rachun-
kowość.

Prowadzenie pełnej księgowości jest dla najmniejszych firm dość uciążliwe i kosztowne, 
jednak ma wiele zalet i jest coraz częściej rozważane jako model finansowego zarządzania 
małymi firmami. Pozwala bowiem na zmniejszenie ryzyka płynności finansowej oraz może 
być skutecznym narzędziem negocjacyjnym z instytucjami finansowymi, gdy firma chce 
skorzystać z zewnętrznego finansowania.

W ostatnim czasie zmienia się struktura ilościowa MSP działających w poszczególnych 
działach gospodarki w Polsce. Wzrosła liczba firm w następujących sektorach: „Informacja 
i komunikacja”, „Obsługa nieruchomości”, „Działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna”, „Edukacja” oraz „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”. Najszybciej, bo prawie 
o 28%, wzrosła liczba firm działających w sekcji „Informacja i komunikacja” (m.in. dzia-
łalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, telekomunikacja, działalność związana 
z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, przetwarzanie danych). Równie 

1  W 2012 roku w systemie REGON zarejestrowanych było 3 975 334 przedsiębiorstw. Jednocześnie aktywnie działało w tym 
czasie 1 794 943 przedsiębiorstw.
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szybko (wzrost o 27%) przybywa firm w sekcji „Ochrona zdrowia i opieka społeczna”. 
Ciągle jednak najwięcej jest w Polsce firm handlowych i naprawy pojazdów samochodo-
wych (Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 10).

W 2011 roku wartość dodana brutto wytworzona przez przedsiębiorstwa pochodziła 
w 29,4% od mikroprzedsiębiorstw, 7,8% od firm małych, 10,1% od firm średnich, a 24,5% 
wytworzyły firmy duże (Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 12). Zatem 2/3 PKB wytwarza-
nego przez przedsiębiorstwa generują firmy z sektora MMSP2.

Niezależnie od wielkości, przedsiębiorstwa działające w Polsce stosują dość konser-
watywne podejście do finansowania swych aktywów. Ich majątek jest finansowany w ok. 
50% z kapitałów własnych. Kredyty długo- i krótkoterminowe oraz zobowiązania handlowe 
stanowią średnio ok. 30% wartości pasywów. Same kredyty dla przedsiębiorstw stanowią 
jedynie 15,7% PKB, podczas gdy średnia dla UE wynosi 38% (wg danych NBP).

Ta preferencja przedsiębiorstw do finansowania inwestycji ze środków własnych, co po-
twierdzają zarówno badania NBP (Sytuacja na rynku kredytowym… 2015), jak i dane GUS, 
jest z pewnością istotnym czynnikiem strukturalnym ograniczającym popyt na kredyt ze 
strony przedsiębiorstw.

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem jest w ostatnich latach dość stabilny, na 
poziomie 60%. Ocenia się, że średnio małe przedsiębiorstwo posiada rzeczowe aktywa trwa-
łe o wartości ok. 3 mln zł, podczas gdy majątek trwały firm średnich jest ok. 4 razy większy. 

Taki, realizowany przez MSP model biznesowy oznacza słabość kapitałową mniejszych 
podmiotów gospodarczych i relatywnie niewielką wartość majątku, który mógłby stano-
wić zabezpieczenie dla zewnętrznego finansowania. Jest to jeden z powodów, dla których 
ponad 50% MMSP deklaruje, że woli rozwijać biznes powoli, ale opierając się wyłącznie 
na własnych zasobach finansowych. Jeżeli rynek tworzyłby szanse na szybszy rozwój, ale 
wymagający zewnętrznego finansowania, firmy wolałyby z możliwości szybszego rozwoju 
zrezygnować (Starczewska-Krzysztoszek 2014, s. 44).

Wraz z obserwowanym w ostatnich latach spadkiem stóp procentowych NBP postępował 
spadek oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym WIBOR i oprocentowania 
kredytów ogółem dla przedsiębiorstw (dla nowych umów kredytowych w złotych). 

Fundusze Poręczeń Kredytów i Gwarancji

Na koniec 2012 roku w Polsce działało 87 funduszy pożyczkowych prowadzących 
działalność operacyjną oraz 55 funduszy poręczeń kredytowych, głównie w formie spół-
ek kapitałowych (75%), i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje – 21%) 

2  GUS prezentuje dane dotyczące pozycji bilansowych jedynie dla firm małych, średnich i dużych. Nie ma takich danych dla 
mikroprzedsiębiorstw.
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(Alińska 2013; Mika 2012, s. 138). Jednak ocena dokonywana przez MMSP dotyczą-
ca warunków dostępu do poręczeń i gwarancji jest niezbyt pozytywna. Ponad 40% firm 
uznaje je za utrudnienie (Starczewska-Krzysztoszek 2014). Może lepiej będzie ocenia-
ny uruchomiony w marcu 2013 roku specjalny program de minimis poręczeń i gwarancji 
skierowany wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Początkowe wyniki 
tego programu są obiecujące. W pierwszym okresie, ponad 1,5 roku, jego funkcjonowania 
skorzystało z niego ponad 65,5 tys. firm. Wg stanu na 31.08.2014 r., na poręczenia i gwa-
rancje (środki wyłącznie z budżetu państwa) w ramach programu de minimis wykorzysta-
no ponad 13 mld zł, co pozwoliło ponad 65,5 tys. MMSP zaciągnąć kredyt operacyjny lub 
inwestycyjny na kwotę prawie 24 mld zł. Znajomość tego programu wśród przedsiębior-
ców nie jest wszakże zbyt duża.

Mimo niskich ocen wystawianych przez MSP dotyczących warunków udzielania kredy-
tów, stóp procentowych i dostępu do poręczeń i gwarancji, paradoksalnie oceniają one dość 
pozytywnie współpracę z bankami. Wprawdzie nadal dość dużo, bo 27% mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw uważa tę współpracę za utrudnienie. Powinno to dać do myślenia 
bankom. Dotyczy to szczególnie relacji banków z firmami mikro, bowiem to wśród nich 
najwięcej jest firm źle oceniających współpracę z bankami.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa podchodzą bardzo ostrożnie do korzystania z kre-
dytów bankowych. Wiele z nich nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, w tym wy-
maganych przez banki zabezpieczeń, szczególnie w postaci aktywów trwałych. Część z nich 
spełniałaby wymagania banków dotyczące zabezpieczeń, ale koszt kredytu (oprocentowanie, 
prowizje, opłaty) jest w ich ocenie zbyt duży, aby przychody i dochody pokryły koszty finan-
sowania zewnętrznego.

Ciekawe, że MSP coraz chętniej sięgają po leasing jako formę finansowania aktywów 
rzeczowych, mimo że jest on w zasadzie droższy niż kredyt bankowy. Może to wspierać 
tezę, że MMSP sięgają po zewnętrzne finansowanie nie dlatego, że mają problemy finanso-
we, ale właśnie dlatego, że ich nie mają. Ich sytuacja finansowa umożliwia im korzystanie 
ze wszystkich sposobów finansowania zewnętrznego, jeżeli potrzebują kapitału na rozwój. 

Współczesny model biznesowy banków w stosunku do MMSP polega m.in. na dostar-
czaniu nowoczesnych produktów finansowych, w tym różnych form finansowania, głównie 
dla segmentu mikro- i małych firm. Ostrożna polityka kredytowa banków (prudent lending) 
stawia zasadnicze pytanie, w jaki sposób banki mają zwiększać dostęp do finansowania 
przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą (start-up), przedsiębiorcom 
o krótkiej historii prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom podejmują-
cym nowe przedsięwzięcia rozwojowe, nie posiadającym wystarczającego majątku prywat-
nego dla zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek.

Dostęp do finansowania dla tej grupy przedsiębiorców jest i będzie możliwy wyłącznie przy 
wsparciu i dostępności nowoczesnego systemu poręczeń i gwarancji kredytowych. Kluczowe 
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cechy takiego systemu to: portfelowy system poręczeń, możliwość finansowania start-upów, 
kwota kapitału poręczonego kredytu posiadająca zerową wagę ryzyka (RWA) przy wyliczaniu 
przez bank wymogu kapitałowego, a poziom wypłat z tytułu niespłaconych kredytów w relacji 
do kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji (cap rate) powinien być dostosowany do charak-
terystyki segmentu obsługiwanych przez bank klientów/kredytobiorców.

Dla realizacji założonego modelu biznesowego banki w Polsce na ogół stosują mieszany 
zestaw instrumentów poręczeniowych i gwarancyjnych dostępnych z poziomu: 
a) krajowego:

 - gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Program Portfelowa Linia 
Gwarancyjna de minimis (PLD)3,

 - poręczenia oferowane przez Urzędy Marszałkowskie – w ramach wolnych środków 
z Perspektywy 2007-2015 – mogą być oferowane do końca 2017 roku,

 - mutacji Programu JEREMIE z Perspektywy 2014-2020 (dostępne nie wcześniej niż 
od 2017 roku),

 - gwarancje portfelowe Regionalnych Funduszy Poręczeniowych – we współpracy 
z Krajową Grupą Poręczeniową – jeśli spełnią oczekiwane parametry takie jak re-
gwarancja COSME, gwarancja Skarbu Państwa (dostępne nie wcześniej niż od 2017 
roku);

b) Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI):
 - gwarancje portfelowe Banku Gospodarstwa Krajowego z regwarancją Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego ramach Programu COSME,
 - gwarancje portfelowe dla mikro-, małych i średnich firm (Loan Guarantee Facility – 

LGF) pozyskiwane bezpośrednio przez banki w ramach Programu COSME,
 - gwarancje portfelowe dla mikrofirm, w tym start-upów – pozyskiwane przez banki 

w ramach Programu EaSI.
Gwarancja de minimis jest to Rządowy Program wspierania mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw.
Podstawowe akty prawne, na podstawie których funkcjonuje gwarancja de minimis to:

 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowa-
nia art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
(Dz.Urz. UEL 2014.352.1),

 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2014 r. w sprawie udzielania przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 790).

 - Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy:
 - są rezydentami;
 - posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego);

3  http://www.deminimis.gov.pl [dostęp: 12.12.2015].
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 - na etapie udzielania kredytu nie byli wpisani w Bankowy Rejestr podmiotów nie spełnia-
jących wymogów kredytowania w tym systemie;

 - nie byli notowani w żadnym innym systemie, w którym Kredytobiorca podlega we-
ryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku 
Kredytującego i który to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości 
uzyskania kredytu w Banku Kredytującym;

 - w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie 
posiadali: zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, 
ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wy-
powiedzianego zobowiązania kredytowego przez bank kredytujący;

 - nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej;
 - należą do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw według definicji unijnej 

– Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych 
rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26-06-2014 r.)4.
Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia, czy dana firma należy do sektora MSP:

 - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, 
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro, 

 - małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, któ-
rego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro,

 - średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, 
którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie prze-
kracza 43 mln euro. 
Powyższe definicje sektora MSP dotyczą również powiązań między przedsiębiorstwami 

(przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane). Kwota jednej gwarancji, która sta-
nowi nie więcej niż 60% kwoty kredytu, nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, 
że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżą-
cym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Również łączne 
zaangażowanie z tytułu gwarancji dla jednego kredytobiorcy w ramach jednego banku nie 
może przekroczyć 3,5 mln zł.

W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może prze-
kroczyć kwoty 200 000 euro, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów 
wartość ta nie może przekroczyć 100 000 euro.

Według definicji UE, pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich 
przedsiębiorców, w tym kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym 
z następujących stosunków:
 - przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorstwie większość praw głosu akcjonariuszy, 

wspólników lub członków;

4  http://www. deminimis.gov.pl [dostęp: 12.12.2015].
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 - przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu admini-
stracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy;

 - przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgod-
nie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założyciel-
skim lub umowie spółki;

 - przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorstwie 
lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjo-
nariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu 
akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorstwa.
Przy określaniu wartości pomocy de minimis bierze się również pod uwagę, czy zaist-

niała sytuacja, gdy kredytobiorca w ciągu bieżącego roku oraz w okresie dwóch poprzedza-
jących lat podatkowych, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów 
lub przejął inny podmiot. Wtedy przy obliczaniu otrzymanej już pomocy de minimis należy 
uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez łączące się podmioty lub przejęty podmiot.

W przypadku, gdy kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie 
dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na 
co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez kredytobiorcę 
pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podzia-
łem, o ile to kredytobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile to kredytobiorca przejął działalność, 
w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana5.

Aby określić wartość pomocy de minimis odpowiadającą kwocie otrzymanej gwarancji 
przelicza się ją na tzw. ekwiwalent dotacji brutto. Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwa-
lent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy, gdy:
 - gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 euro (dla przedsiębiorstwa z sektora 

transportu drogowego towarów 750 000 euro), a czas trwania gwarancji nie przekracza 
5 lat;

 - gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 euro (dla przedsiębiorstwa z sektora trans-
portu drogowego towarów 375 000 euro) a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.
Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto oblicza się 

z wykorzystaniem poniższej formuły:

EDB = z*(200 000/1 500 000)*(y/60) (1)

gdzie:
EDB – ekwiwalent dotacji brutto
z – kwota gwarancji
y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat.

5  http://www.deminimis.gov.pl [dostęp: 12.12.2015].
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Powyższe formuły nie mają zastosowania dla podmiotów zajmujących się transportem 
drogowym towarów.

Pomoc publiczna w formie gwarancji de minimis może być przyznawana przedsiębior-
com działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem niektórych produktów rybołówstwa, 
pierwotnych produktów rolnych bezpośrednio związanych z uprawą lub hodowlą (np. zbo-
ża, bydła), wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za 
granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych oraz innych kosztów 
związanych z prowadzeniem działalności wywozowej, w tym m.in. kosztów transportu to-
warów za granicę, ubezpieczenia towaru eksportowanego. Ze środków kredytu mogą być 
jednak finansowane koszty uczestnictwa w targach handlowych, bądź badaniach lub kosz-
tach usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu 
na nowy rynek zagraniczny. Jeśli kredytobiorca prowadzi działalność zarobkową w zakresie 
drogowego transportu towarowego to środki z kredytu nie mogą finansować zakupu pojaz-
dów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Środki te nie mogą być również 
przeznaczone na spłatę rat leasingu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu dro-
gowego towarów6.

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu obrotowego:
 - gwarancja stanowi do 60% kwoty udzielonego kredytu i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł;
 - gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy 

niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące;
 - gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru;
 - odsetki oraz inne koszty związane z kredytem nie są objęte gwarancją;
 - kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo 

na cele rozwojowe;
 - gwarancją może być objęty kredyt odnawialny, w przypadku udostępnienia limitu kredy-

tu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższe-
nia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, 
uwzględniającej przyjęcie przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji 
de minimis;

 - w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy pod-
wyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% 
kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;

 - w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyż-
szeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% kwoty 
podwyższonego limitu kredytu (całego limitu)7.

6  http://www.deminimis.gov.pl [dostęp: 12.12.2015].
7  Tamże.
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Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu inwestycyjnego są następujące:
 - gwarancja stanowi do 60% kwoty udzielanego kredytu i maksymalnie wynosi 3,5 mln zł;
 - gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 99 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy 

niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące;
 - gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru;
 - nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 - w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu przy podwyższeniu kwoty 

tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% kwoty, o którą 
uległa podwyższeniu kwota kredytu.
Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt na:

 - spłatę zadłużenia kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w banku 
kredytującym;

 - spłatę zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym 
banku;

 - refinansowanie wydatków poniesionych przez kredytobiorcę przed zawarciem umowy 
kredytu inwestycyjnego;

 - inwestycje kapitałowe;
 - zakup instrumentów finansowych;
 - zakup wierzytelności;
 - zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Do końca października 2015 roku BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 
ok. 24,11 mld zł. Kredyty z gwarancją de minimis osiągnęły łączną wartość ok. 42,96 mld 
zł, z których skorzystało 97 134 przedsiębiorców8.

Z tytułu jednostkowej kwoty gwarancji BGK przysługuje opłata prowizyjna płatna przez 
kredytobiorcę z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu:
 - odnawialnego – od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu;
 - nieodnawialnego: za pierwszy okres roczny gwarancji – od kwoty udzielonej gwarancji, 

za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po 
upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji.
Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji 

i jest jednakowa dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Partnerami Programu są: 
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Lewiatan i PARP.

 Z doświadczeń banków uczestniczących w programie oraz z praktyki BGK wynika, że 
najtrudniejszy dostęp do finansowania mają mikrofirmy oraz start-upy, głównie z powo-
du niedostosowania programu do adekwatnych potrzeb przedsiębiorców. Wynika to m.in. 
z braku parametrów gwarancji dostosowanych do segmentów klientów mikro w tym rozpo-

8  Tamże.
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czynających działalność, i „wysysania” gwarancji przez banki finansujące średnie firmy – 
szczególnie dotyczy to jednostkowych gwarancji udzielanych na kwotę powyżej 600 tys. zł.

Program tych gwarancji obowiązuje do końca 2016 roku i nie może przekroczyć kwoty 
30 mld zł. Bieżąca analiza poziomu wykorzystania tego limitu (ok. 700-800 mln zł mie-
sięcznie) pokazuje, że limit ten może zostać wykorzystany przez banki już na początku  
III kwartału 2016 roku. 

Portfelowe poręczenia kredytowe są dostępne na rynku polskim od czerwca 2011 roku, 
od kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi  
5 województw – dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i dol-
nośląskiego – rozpoczął pierwszą edycję konkursów na wybór pośredników finansowych 
(m.in. banków) w celu dystrybucji portfelowych poręczeń kredytowych i innych podobnych 
instrumentów finansowych w ramach Inicjatywy JEREMIE. 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne za-
soby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia stwo-
rzona w 2007 roku przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE 
to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz 
mechanizmu odnawialnego, tzw. rewolwingowego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla 
firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez oferowanie im niektórych instrumentów 
finansowych w ramach tzw. inżynierii finansowej9. 

W tym przypadku instrumenty inżynierii finansowej – pożyczki, kredyty i poręczenia 
– to najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe. JEREMIE 
ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie dzia-
łalności – start-upów. Produkty te proponowane są tam, gdzie istniejące na rynku instytu-
cje finansowe nie są w stanie lub nie chcą finansować rozwoju przedsiębiorców z sektora 
MSP, często wymagając od nich spełnienia dodatkowych, a nawet zaporowych warunków. 
JEREMIE to mechanizm odnawialny – raz wydatkowane środki wracają i ponownie są in-
westowane. Dzięki temu możliwe jest zebranie kapitału na inwestycje większej liczby firm 
z sektora MSP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne 
bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabez-
pieczeń o wystarczającej wartości. Właścicielami środków, w ramach projektu JEREMIE, 
były Urzędy Marszałkowskie. Środki te zostały wyodrębnione w Regionalnych Programach 
Operacyjnych 2007-2013 wymienionych wcześniej województw. Istotnym mankamentem 
tych instrumentów był ich lokalny zasięg i brak jednolitego standardu funkcjonowania. 
Pierwsza edycja Programu JEREMIE w 5 województwach zakończyła się w kwietniu 2014 
roku. W ramach drugiej edycji Programu JEREMIE dostępne są poręczenia w 6 wojewódz-

9  http://www.jeremie.com.pl [dostęp: 12.12.2015].
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twach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz ma-
zowieckim. 

Przykładowo, w województwie mazowieckim z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać 
przedsiębiorca:
 - zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 - mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 

43 mln euro,
 - prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim,
 - nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 - nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone 
na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania 
działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: 
 - finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiek-

tów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 - tworzenie nowych miejsc pracy,
 - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków trans-

portu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 - oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
 - spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 - spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
 - współfinansowanie wydatków z innych programów unijnych lub krajowych.

Produkty finansowe oferowane przedsiębiorcom:
1. kwota pożyczki do 250 000 zł,
2. okres finansowania – maksymalnie 60 miesięcy (5 lat),
3. oprocentowanie pożyczki: 

 - na zasadach rynkowych od 2,36% p.a.,
 - oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis od 2,00% p.a.,

4. prowizja / opłaty dodatkowe od 0,0% wartości pożyczki,
5. karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Instytucje pośredniczące w województwie mazowieckim w uzyskaniu kredytów i po-
życzek to: Agencja Leasingu i Finansów S.A., ECDF Sp. z o.o. sp.k., Fundacja na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., a w udzielaniu poręczeń: BIZ 
Bank, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Idea Bank S.A.
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Na koniec października 2015 roku w programie JEREMIE uczestniczyło 27 777 przed-
siębiorców, z czego 18 854 (83,3%) stanowiły firmy mikro, 3373 (14,9%) firmy małe, a 414 
(1,8%) firmy średnie10. Branże korzystające ze wsparcia programu JEREMIE to: handel 
detaliczny (15%), roboty budowlane (11,5%), handel hurtowy (10,7%), transport lądowy 
(6,8%), handel i naprawa pojazdów (5,1%), zakwaterowanie (4,6%), podczas gdy pozo-
stałe działalności stanowiły 46,3%11. Świadczy to o dość szerokim rozdysponowaniu środ-
ków z tego programu. Dominującym produktem wykorzystywanym w ramach Programu 
JEREMIE jest pożyczka (54,5%). Popularnością cieszy się też poręczenie (31,8%) oraz po-
ręczenie portfelowe (13,7%)12.

Istotny wpływ na poziom wykorzystania przez banki limitów poręczeń w ramach 
Programu JEREMIE miał, konkurencyjny wobec innych instrumentów poręczeniowych, 
omówiony wyżej rządowy Program gwarancji de minimis, który wszedł w życie w marcu 
2013 roku. Program ten spowodował swoistą kanibalizację innych instrumentów poręcze-
niowych dostępnych na rynku, a w efekcie zamrożenie ich dystrybucji, co odbyło się ze 
szkodą dla drobnej przedsiębiorczości w Polsce. Procesowanie udzielania gwarancji de mi-
nimis charakteryzuje niższa pracochłonność i prostsze wymogi dokumentacyjne. Z drugiej 
strony, w ramach zwrotu kosztów zarządzania programem JEREMIE banki miały możliwość 
pokrycia m.in. kosztów przygotowania i wdrożenia systemów IT do kompleksowej obsługi 
Programu, szkoleń pracowników, bieżącej obsługi klientów i sprawozdawczości, kosztów 
promocji i reklamy kredytów udzielanych z zastosowaniem poręczeń portfelowych. Banki 
corocznie uzyskują również zwrot kosztów z tytułu prowadzonej na rzecz BGK sprawoz-
dawczości oraz monitoringu i windykacji poręczonych kredytów.

Podobnym instrumentem finansowym wykorzystywanym przez banki były środki 
z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) – portfelowe gwarancje kredytowe wdro-
żone przez Komisję Europejską w ramach programu PROGRESS Microfinance. Były to 
gwarancje kredytów skierowane do start-upów oraz podmiotów działających w rejonach 
wysokiego bezrobocia oraz posiadających trudny dostęp do finansowania. 

Banki chcące uczestniczyć w tym Programie musiały przejść w EFI proces aplikacyjny, 
w tym due diligence – rodzaj audytu prawnego i finansowego. W ramach tego Programu banki 
uczestniczące udzielały gwarantowanych kredytów (do kwoty 100 tys. zł) i gwarancji kredyto-
wych start-upom oraz firmom mikro posiadającym utrudniony dostęp do finansowania. 

Realizacja przez banki, w latach 2012-2015, we współpracy z BGK projektów JEREMIE, 
projektu PLD de minimis oraz programu Progress Microfinance we współpracy z Europejskim 
Funduszem Inwestycyjnym ułatwiła bankom uczestniczącym w tych programach zbudowa-
nie kompetencji w zakresie m.in. pozyskiwania i obsługi operacyjnej portfelowych instru-

10  http://www.jeremie.com.pl [dostęp: 13.12.2015].
11  Tamże.
12  Tamże.
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mentów poręczeniowych dedykowanych mikrofirmom w tym start-upom, szczególnie w za-
kresie przygotowania produktów, ich sprzedaży, monitorowania i windykacji oraz realizacji 
wypłat z gwarancji i poręczeń. Jednym z trudniejszych aspektów obsługi tych projektów 
okazał się w praktyce proces realizacji wniosków o wypłatę dla banków środków z tytułu 
udzielonych poręczeń – szczególnie we współpracy z BGK.

Inne instrumenty gwarancyjne i poręczeniowe dostępne dla banków 
w latach 2016-2020

Gwarancja BGK z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
w ramach Programu COSME

BGK podpisał z EFI umowę regwarancji w dniu 29 lipca 2015 roku. Program BGK 
z regwarancją COSME (na kwotę ok. 800 mln zł) realizowany jest na ryzyko EFI w ramach 
Programu Komisji Europejskiej. Gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a Re-
gwarantem – Europejski Fundusz Inwestycyjny. Wypłaty z gwarancji realizowane przez 
BGK ponad limit (cap rate) z tytułu regwarancji ustalony z EFI są dokonywane na ryzyko 
BGK. Gwarancja BGK będzie jedynym zabezpieczeniem kredytu, z wyjątkiem tzw. mięk-
kich zabezpieczeń, takich jak pełnomocnictwo do rachunku bankowego czy ewentualnie 
poręczenie osoby trzeciej. Jest to bardzo dobry produkt dla banków współpracujących z ma-
łymi przedsiębiorstwami, rozpoczynającymi działalność albo wprowadzającymi na rynek 
nowe produkty, odznaczającymi się dużym ryzykiem kredytowym. Pokrywa praktycznie 
całą ofertę segmentu mikroprzedsiębiorstw. Dystrybucja produktu odbywa się w trybie port-
felowym na podstawie umów zawartych przez BGK z poszczególnymi bankami. Zakres 
gwarancji BGK – 80% kapitału kredytu dla klientów z sektora MSP. Maksymalna kwota 
kredytu na jedną transakcję wynosi do 600 000 zł (do 150 tys. euro). Kredyt objęty gwaran-
cją nie jest objęty pomocą de minimis. Prowizja płatna przez klienta wynosi 1% w stosunku 
rocznym od kwoty zaangażowania. Nie jest określona minimalna kwota kredytu objętego 
gwarancją. Nie jest także wyznaczony limit wypłat z gwarancji w relacji do kwoty udzie-
lonych gwarancji (cap rate). Rodzaje gwarantowanych kredytów: kredyty obrotowe w ra-
chunku bieżącym lub linia kredytowa – maksymalnie do 27 miesięcy; kredyty inwestycyjne 
maksymalnie do 99 miesięcy. Odnawialne kredyty objęte gwarancją mogą być w trakcie 
okresu kredytowania zamienione na kredyty o spłacie ratalnej. Windykacja jest prowadzona 
przez banki na zasadach pari passu. Produkt będzie bazował na obecnym programie PLD  
de minimis, co oznacza podobieństwo m.in. w zakresie formy zawieranych umów i obowiąz-
ków sprawozdawczych. Program ten będzie funkcjonował (do końca 2016 roku) równolegle 
z funkcjonującym aktualnie programem PLD de minimis, a od 2017 roku ma funkcjonować 
już samodzielnie. Założony niski limit gwarancji (800 mln zł) nie pokryje zapotrzebowania 
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banków stąd powstaje ryzyko przyznawania bankom limitów zdecydowanie poniżej oczeki-
wań. BGK zapowiada możliwość kolejnej edycji tego programu.

EaSI Microfinance Guarantee – EU Programme for Employment  
and Social Innovation

Jest to program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku. Jego celem jest wspieranie mikro-
finansów i przedsiębiorczości społecznej za pomocą gwarancji zabezpieczających pożyczki 
do 25 tys. euro, poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup 
społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność (np. młodzi, bezrobotni, 
wykluczeni społecznie), budowanie potencjału instytucjonalnego dostawców mikro-kredy-
tów oraz rozwój rynków mikrofinansowania. Jest to następca mikrofinansowania Progress 
z Perspektywy UE 2007-2013. Gwarancje mają charakter portfelowy, mają pokrywać do 80% 
kapitału, a tzw. cap rate wynosi do 30% (negocjowany z EFI). W przyszłości ma on obejmo-
wać w Polsce regwarancje i instrumenty dla przedsiębiorstw społecznych. Beneficjentami 
mają być osoby w trudnej sytuacji, które: straciły pracę albo są zagrożone utratą pracy, mają 
problem z wejściem lub powrotem na rynek pracy, są zagrożone wykluczeniem społecz-
nym lub są wykluczone społecznie, są w niekorzystnej sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnej oferty kredytowej (bezrobotni, kobiety, w trudnej sytuacji społecznej, młodzi 
przedsiębiorcy). Z finansowania mają korzystać mikroprzedsiębiorstwa zarówno w fazie po-
czątkowej (start-up), jak i w fazie rozwoju, w szczególności zatrudniające osoby w trudnej 
sytuacji społecznej. Limitem finansowanie dla pojedynczego klienta jest kwota do 25 tys. 
euro. Dotyczy to również kredytów odnawialnych. Celem finansowania (tylko nowe trans-
akcje) są koszty związane z zakładaniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstwa: inwestycje, 
kapitał obrotowy, nabycie licencji itp. Zabezpieczenie gwarancją obejmuje okres do 6 lat. 
Kwota gwarancji nie stanowi pomocy de minimis. Podobnie jak w przypadku innych tego 
typu programów, kwota gwarancji posiada zerową wagę ryzyka dla wyliczania wymogu 
kapitałowego (do wysokości cap rate). Preferencje, które mogą być oferowane dla klienta 
przez banki to np. wydłużony okres finansowania, obniżona cena finansowania, obniżone 
wymogi dotyczące zabezpieczeń itp. Dobrze widziane będzie rozszerzenie finansowania na 
klientów, których do tej pory w banku nie obsługiwano, rozszerzenie zakresu geograficzne-
go, uruchomienie nowych produktów itp. Gwarancja będzie bezpłatna, ale pobierana będzie 
specjalna prowizja (tzw. commitment fee) w przypadku nieosiągnięcia limitów określonych 
w umowie z EFI. Wnioski na te gwarancje będą przyjmowane przez EFI do 2020 roku.

Program COSME

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły, w grudniu 2013 roku, Program 
Ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsię-
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biorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 
Enterprises). W ramach Instrumentu Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility – 
LGF) Programu COSME, Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia gwarancje dla in-
stytucji finansowych oferujących produkty finansowe dla mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla instytucji 
gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym 
produkty dla MSP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla 
MSP. Gwarancje EFI – COSME obejmują do 50% ewentualnych strat w kapitale i odset-
kach, poniesionych przez pośrednika finansowego z tytułu pojedynczej transakcji oraz do 
20% portfela objętego umową (cap rate). Kwota udzielonej gwarancji posiada zerową wagę 
ryzyka dla wyliczania wymogu kapitałowego Banku (do wysokości cap rate). Gwarancjami 
instrumentu LGF może być objęte finansowanie dłużne dla przedsiębiorstw spełniających 
definicję MSP stosowaną przez Komisję Europejską, tzn. zatrudniających do 250 osób, 
o obrotach nieprzekraczających 50 mln euro lub sumie bilansowej do 43 mln euro. Loan 
Guarantee Facility – LGF (COSME) w tzw. Perspektywie finansowej UE 2014-2020 ma 
zastąpić SME Guarantee Facility – SMEG (CIP), instrument stosowany w perspektywie 
finansowej 2007-2013. Finansowanie może być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe 
(rzeczowe i niematerialne) bądź na kapitał obrotowy i musi być udzielone na okres mi-
nimum jednego roku. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji to 10 lat. Gwarancje 
są bezpłatne zarówno dla pośredników finansowych, jak i przedsiębiorców korzystających 
z preferencyjnego finansowania. Maksymalna kwota gwarancji EFI w ramach jednej tran-
sakcji, zawartej przez Bank z przedsiębiorcą jest ograniczona do 125 tys. euro. Możliwe jest 
finansowanie transakcji do 1,5 mln euro pod warunkiem wykluczenia finansowania działal-
ności innowacyjnej klienta.

Kreatywna Europa (Guarantee Facility for Cultural & Creative Sectors)

Jest to gwarancyjny instrument finansowy. Jego limit wynosi 120 mln euro dla krajów 
członkowskich. Są to gwarancje zabezpieczające kredyty dla przedsiębiorców (MMSP) i or-
ganizacji z sektorów kulturalnego i kreatywnego. Gwarancje obejmą kredyty przeznaczone 
na: nakłady inwestycyjne na nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych), 
kapitał obrotowy i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Finansowanie 
jednostkowe dla przedsiębiorcy jest ograniczone do 2 mln euro. Planowane uruchomienie: 
w IV kwartale 2015 roku lub w I kwartale 2016 roku. Gwarancja jest bezpłatna i pokrywa do 
70% straty pojedynczej gwarancji a cap rate wynosi 25% wykorzystanego limitu gwarancji.

Doświadczenie współpracy z BGK wskazuje na ryzyko ograniczania bankom dostępu 
do kolejnych limitów gwarancji. Z kolei ciągły brak systemowych rozwiązań w zakresie 
wsparcia mikro- i małych firm, w tym start-upów, przez udzielanie gwarancji będzie two-
rzyć napięcia w dostępie do finansowanie tej grupy przedsiębiorców. Należy się spodzie-
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wać kolejnych rozwiązań kreujących instrumenty wsparcia dla tej grupy firm. Potencjalna 
rezerwa w zakresie dostępu do instrumentów poręczeniowych jest ukryta w Regionalnych 
Funduszach Poręczeniowych których udziałowcem jest m.in. BGK. Nie oferują one jeszcze 
poręczeń portfelowych, ich gwarancje nie posiadają zerowej wagi ryzyka przy wyliczaniu 
wymogów kapitałowych, a ich zakres obejmuje wyłącznie przedsiębiorców działających na 
terenie konkretnych województw. Ciągle trwają dyskusje (w konflikcie z BGK) na temat 
włączenia tych funduszy do wystandaryzowanej sieci krajowego systemu poręczeń i spa-
rametryzowania ich w taki sposób by stały się one konkurencyjne na rynku. Taka sytu-
acja może zaistnieć nie wcześniej niż od 2017 roku. W 2016 roku w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych mogą być oferowane pierwsze programy poręczeniowe na wzór 
JEREMIE.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet 

Jest to program, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferen-
cyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchamiania działalności gospodarczej. 
O uzyskanie Pożyczki mogą się ubiegać kobiety wykonujące lub zamierzające podjąć 
działalność gospodarczą. Pożyczki dla kobiet na uruchomienie i rozwój firmy będą dostęp-
ne do końca 2015 roku, nie tylko w wybranych powiatach, ale w całej Polsce. Fundusz 
Pożyczkowy finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki, 
a dystrybuowany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera uruchomienie 
działalności i rozwój firm przez kobiety, które mogą pozyskać do 40 tys. zł w formie atrak-
cyjnie oprocentowanej pożyczki (2% w stosunku rocznym). Od kwietnia 2015 roku środki 
z funduszu dostępne były tylko dla kobiet chcących założyć lub rozwijać firmę w wybra-
nych powiatach – tam, gdzie bezrobocie wśród kobiet było największe. To zawężało krąg 
potencjalnie zainteresowanych, głównie do kobiet z mniejszych miejscowości. W zestawie-
niu z formalnościami, jakich trzeba było dopełnić, by pozyskać pożyczkę, fundusz nie cie-
szył się spodziewanym powodzeniem, stąd decyzja o rozszerzeniu zasięgu geograficznego 
wsparcia. Do końca 2015 roku szansę na finansowanie (w tym zakup usług doradczych, 
materiałów i wyposażenia, wartości niematerialnych czy prawnych, pokrycie kosztów wy-
tworzenia środków trwałych) mają przedsiębiorcze kobiety z całej Polski.

Pożyczki to lepsze rozwiązanie niż dotacje (dofinansowanie bezzwrotne), chociaż mniej 
lubiane przed odbiorców. Wymuszają bowiem gruntowne przemyślenie pomysłu, gospo-
darność od samego początku prowadzenia firmy, a także bardziej długofalowe planowanie. 
Z pożyczką wiąże się większe ryzyko, a co za tym idzie większa odpowiedzialność, bardziej 
przemyślane decyzje, a także determinacja, by biznes się udał.

Środki pochodzące z pożyczki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
 - zakupu: środków trwałych bez nieruchomości; usług innych niż doradcze; wartości nie-

materialnych i prawnych, a także materiałów i wyposażenia;
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 - adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 - ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wyni-

kających z umowy pożyczki.
Wartość udzielanej pożyczki musi się mieścić w przedziale od 20 000 zł do 40 000 zł. 

Ze środków z pożyczki można sfinansować do 95% wydatków kwalifikowanych przedsię-
wzięcia.

O preferencyjnym charakterze pożyczki decyduje:
 - stałe oprocentowanie wynoszące 2% w stosunku rocznym;
 - możliwość zawieszenia spłaty kapitału i odsetek, tj. skorzystania z karencji w spłacie 

nieprzekraczającej jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożycz-
ką. W okresie karencji odsetki nie będą kapitalizowane.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się:

 - wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobo-
wiązań publicznoprawnych, w tym podatku od towarów i usług (VAT);

 - kosztów nabycia pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów w przy-
padku wnioskodawców prowadzących działalność zarobkową w zakresie transportu dro-
gowego towarów.
Okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres spłaty pożyczki:

 - pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat (okres od dnia podpisania umo-
wy pożyczki do dnia ostatniej spłaty); 

 - okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego 
po dniu zawarcia umowy pożyczki.
Należy pamiętać, że instrumenty gwarancyjne i poręczeniowe określają zerową wagę 

ryzyka dla wyliczania wymogów kapitałowych Banku. Nowe regulacje rynku finansowego 
UE przedstawione w dyrektywie CRD IV oraz rozporządzeniu CRR mogą mieć negatywny 
wpływ na wielkość oferowanego przez banki finansowania dla MMSP.

Finansowe instrumenty wsparcia MSP w innych krajach Unii 
Europejskiej

Podobne instrumenty wsparcia MSP są stosowane w wielu krajach UE na ogół z dobrym 
skutkiem.

We Francji i w Niemczech od lat stosowane są różnorodne mechanizmy ułatwiające dostęp 
do finansowania dla MSP. Dotyczą one zarówno ceny, jak i wielkości finansowania i na ogół 
są realizowane za pomocą banków lokalnych i krajowych banków rozwojowych, takich jak 
np. KfW państwowy bank wspierający sektor MSP w Niemczech (ok. 8,7 mld euro poży-
czek dla małych przedsiębiorstw w 2011 roku), czy Oseo (dawniej Banque du Développement 
des PME) we Francji (ok. 2 mld euro) oraz ICO w Hiszpanii (ok. 3,5 mld euro), państwową 
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korporację związaną z Ministerstwem Gospodarki i Konkurencji (SME Financing… 2012). 
KfW istnieje od 1948 roku, a jego programy wsparcia dla MSP rozpoczęły się w 1971 roku. 
Prekursor Oseo we Francji rozpoczął wspieranie małej przedsiębiorczości w 1996 roku.

Limity subsydiowanych pożyczek i gwarancji, proporcje między nimi, ich koszty i wa-
runki udzielania różnią się oczywiście w poszczególnych krajach ale mechanizmy są po-
dobne. Nawet rząd brytyjski, który do tej pory nie grzeszył nadmiarem inicjatyw w zakresie 
pomocy państwa dla finansowania przedsiębiorców zdecydował się wesprzeć inicjatywę 
utworzenia nowego banku “British Business Bank” z początkowym kapitałem 1 miliona 
funtów mającego udzielać pożyczek MSP na dogodnych warunkach.

Niektóre kraje preferują udzielanie gwarancji czy regwarancji. Tak jest np. we Francji, 
w której przez Oseo udzielono ponad 9 mld euro gwarancji na wsparcie programów pożycz-
kowych dla MSP. Podobna sytuacja ma miejsce we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 
aczkolwiek wielkości gwarancji są znacznie mniejsze niż we Francji. Podobnie pozytyw-
nie jest oceniana inicjatywa utworzenia w Zjednoczonym Królestwie przez Ministerstwo 
Skarbu i Bank Anglii programu wspierania pożyczkowego Funding for Lending Scheme. 
Program umożliwi bankom pozyskanie tanich źródeł finansowania dla udzielania kredy-
tów i pożyczek dla MSP. Już dwa duże banki brytyjskie: Royal Bank of Scotland i Lloyds 
Banking Group ogłosiły zamiar udzielania tanich pożyczek MSP na podstawie funduszy 
pochodzących z tego programu.

Czasami rządy niektórych państw wspierają nie tylko program pożyczkowe ale także ini-
cjatywy rynku kapitałowego zmierzające do udziału w funduszach własnych małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

We Francji spółka CDC Entreprise, założona w 1994 roku oraz młodszy od niej fundusz 
Fond Stratégique d’Investissement (FSI), utworzony w 2008 roku, zainwestowały tylko 
w 2011 roku kilka miliardów euro w nowo powstałe spółki. Również w Niemczech KfW 
ułatwia wkłady kapitałowe w MSP. W Wielkiej Brytanii inicjatywa The Business Finance 
Taskforce doprowadziła do utworzenia w październiku 2011 roku funduszu kapitałowego  
The Business Growth Fund. Fundusz ten zainwestował ponad 60 milionów funtów brytyj-
skich do 31 maja 2012 roku i zadeklarował ponad 2,5 mld funtów na dalsze inwestycje 
w udziały kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw (SME Financing… 2012). Również 
w Europie Środkowej i Wschodniej podejmowane są inicjatywy wspierania MSP. Ciekawe 
pod tym względem są doświadczenia Węgier (Borowski, Jaworski 2015). Wolumen kre-
dytów dla przedsiębiorstw zmniejszał się na Węgrzech w latach 2010-2012 średnio o 5%. 
Głównie wynikało to z następstw globalnego kryzysu finansowego z lat 2008-2009, ale też 
z nałożonego na banki w 2010 roku podatku bankowego ograniczającego kapitały banków, 
a tym samym zdolność kredytową sektora bankowego. Na dodatek rząd węgierski zastoso-
wał scenariusz z jednoczesnym przewalutowaniem zobowiązań wynikających z kredytów 
walutowych i nałożonym w tym samym czasie podatkiem bankowym. Skutkiem był spadek 
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akcji kredytowej o 30%. W wyniku zaostrzenia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank 
Węgier i drugiej fali recesji z 2012 roku wywołanej kryzysem w strefie euro pogłębił się spa-
dek akcji kredytowej dla przedsiębiorstw (minus 6,5% w pierwszym kwartale 2013 roku). 
W kwietniu 2013 roku zdecydowano zatem o uruchomieniu programu dla rozwoju przedsię-
biorstw (Funding for Growth Scheme – FGS). Program składa się z trzech faz. Pierwsza trwa-
ła od kwietnia do października 2013 roku. Druga od października 2013 roku do października 
2015 roku, a trzecia rozpoczęła się w listopadzie 2015 roku i ma trwać do końca 2016 roku. 
Program subsydiowanych kredytów spotkał się z dużym zainteresowaniem banków komer-
cyjnych i samych MSP, o czym świadczy fakt, że w pierwszej fazie uruchomiono 93,5% 
zaplanowanych środków, a do końca drugiej fazy wszystkie środki (ok. 3,4% węgierskiego 
PKB) zostały wykorzystane. W 2015 roku Węgierski Bank Narodowy (MNB) uruchomił 
dodatkowo program FGS Plus dla firm o podwyższonym ryzyku kredytowym z częściową 
gwarancją banku centralnego dla pożyczkobiorców. W sumie program subsydiowanych kre-
dytów dla małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech będzie opiewał na 2850 mld fo-
rintów (ok. 9,5% węgierskiego PKB w cenach z 2013 roku). Środki te zostały przeznaczone 
zarówno na nowe kredyty inwestycyjne (ok. 30%), jak i nowe kredyty obrotowe (też ok. 
30%) oraz na refinansowanie już zaciągniętych kredytów (ok. 40%). Oprocentowanie tych 
kredytów wynosiło początkowo 2,5%, a więc poniżej stopy referencyjnej wynoszącej wów-
czas 3,8%. Według szacunków MNB, dwie pierwsze fazy funkcjonowania programu za-
owocowały wzrostem PKB o ok. 0,3-0,9% w cenach z 2013 roku. Nie są to wyniki impo-
nujące biorąc pod uwagę wysokie koszty programu (prawie 10% PKB) i sprzeczne sygnały 
wysyłane do banków komercyjnych ze strony władz centralnych. Z jednej strony, podatek 
bankowy miał ograniczyć fundusze własne banków komercyjnych, a więc ich możliwości 
udzielania kredytów w ogóle (zarówno dla przedsiębiorstw, jak i ludności). Z drugiej stro-
ny, program kredytów subsydiowanych miał na celu zachęcenie banków komercyjnych do 
aktywniejszego udzielania finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom. Wygląda to 
na przekładanie publicznych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej lub na kompensowanie 
bankom komercyjnym strat wynikających z podatku bankowego przy pomocy subsydiowa-
nia kredytów dla niektórych klientów. Tak czy inaczej wystąpiła istotna ingerencja państwa 
w mechanizmy rynkowe (market distortion). 

Podobne pomysły zgłaszali politycy PiS w Polsce przed wyborami parlamentarnymi. 
Według tej propozycji NBP miałby zapewnić bankom komercyjnym w Polsce w ciągu sze-
ściu lat nieoprocentowane finansowanie w wysokości ok. 350 miliardów złotych (20% PKB). 
Umożliwiłoby to bankom zajmującym się finansowaniem tego sektora udzielanie przedsię-
biorstwom kredytów na cele inwestycyjne i bieżącą działalność na warunkach preferencyj-
nych. Na jakich? Tego jeszcze nie wiadomo. Jako jeden z głównych argumentów za uru-
chomieniem tej inicjatywy podaje się, że podobny program funkcjonuje już na Węgrzech. 
Jednak ten wniosek nie do końca jest przekonujący. Zastosowanie podobnego podejścia 
w Polsce nie ma większego sensu ekonomicznego. Jak wykazują badania rynkowe cytowa-
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ne we wcześniejszych akapitach niniejszego artykułu, to nie dostęp do finansowania stanowi 
podstawową barierę rozwoju MSP. W obecnej fazie cyklu koniunkturalnego to raczej popyt 
wewnętrzny i zewnętrzny wpływają na decyzje inwestycyjne i produkcyjne przedsiębiorstw, 
a nie cena kredytu. W dłuższej perspektywie niewłaściwie kontrolowany z punktu widzenia 
ryzyka program kredytów subsydiowanych mógłby spowodować więcej szkód niż korzyści 
powodując straty banków finansujących, instytucji gwarantujących oraz samych przedsię-
biorstw narażonych na bankructwa z powodu przeinwestowania wobec braku popytu na 
produkty i usługi wytwarzane w rezultacie programu subsydiowanych kredytów. Na pewno 
to nie bank centralny (NBP) powinien być głównym aktorem w tym scenariuszu. NBP ma 
dbać o pieniądz krajowy, a nie psuć go przez nadmierną podaż płynności, szczególnie wte-
dy, gdy jest jej nadmiar, a nie brak. Ponadto, wysyłanie do banków sprzecznych sygnałów: 
z jednej strony – nadzwyczajne opodatkowanie aktywów (kredytów) i obciążanie ich kosz-
tami przewalutowania kredytów w walutach obcych, a z drugiej strony – zasilanie ich przez 
NBP tanimi źródłami pasywów jest zupełnie niezrozumiałe i może być bardzo kosztowną 
operacją. Dla gospodarki polskiej, a nie tylko dla banków (przez mechanizmy mnożnikowe).

W opublikowanym niedawno Stanowisku Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wo-
bec opodatkowania banków w Polsce prof. Leszek Pawłowicz ostrzega rządzących przed po-
chopnym, dodatkowym opodatkowaniem banków, podliczając straty wynikające z ewentual-
nej destabilizacji sektora bankowego na 150-200 mld zł13. W Polsce to środki własne stanowią 
podstawowe źródło finansowania MSP. Poza tym, co trzeba podkreślić, to nie dostęp do finan-
sowania stanowi w Polsce główną barierę rozwoju MSP. Według NBP tylko 13% wniosków 
kredytowych złożonych przez MSP w III kwartale 2015 roku zostało ocenionych negatywnie. 

Podsumowanie 

Można dyskutować, czy w ostatnich latach mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dzia-
łające w Polsce zmieniły swoje modele biznesowe – czy budują swoją pozycję konkuren-
cyjną bardziej na jakości produktów i usług czy na cenie. Cena jednak nadal pozostanie 
w grupie najważniejszych czynników konkurowania na rynku. MMSP stają się też bardziej 
otwarte na świat i konkurencję zewnętrzną. To, co w MMSP specjalnie się nie zmienia, 
to zachowawcza strategia finansowania swej działalności i rozwoju. Większość (ok. 60%) 
przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich nie korzysta w ogóle z kredytów krótko- i długo-
terminowych. Wśród tych korzystających, tylko 10% wybiera kredyty długoterminowe, czy-
li finansowanie przeznaczone na rozwój. Odsetek ponad 30% firm korzystających z leasingu 
może świadczyć, że MMSP preferują tę formę finansowania rozwoju, uważając, że jest on 
dla nich wygodniejszy jako, że przedmiot leasingu sam zarabia na spłatę rat i odsetek i po-
zwala na częstszą wymianę aktywów trwałych. Nadal wśród MSP dominuje pogląd, że to po 

13  http://www.ibngr.pl/Inicjatywy [dostęp: grudzień 2015].
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stronie banków leży problem: brak ofert dla mniejszych firm, zbyt wysokie wymagania do-
tyczące zabezpieczeń kredytów, nadmierna biurokracja, zbyt wysokie koszty finansowania. 
Z drugiej strony, małe przedsiębiorstwa oceniają współpracę z bankami jako dobrą – tylko 
3% MMSP twierdzi, że banki nie chcą udzielać kredytów mniejszym firmom i że procedury 
kredytowe są zbytnim utrudnieniem. Prawie 90% MMSP niekorzystających z kredytów jako 
przyczynę podaje brak potrzeby, niechęć do ryzyka i zasady właścicieli, którzy nie chcą się 
zadłużać. Model biznesowy MMSP pod tym względem nie zmieni się, dopóki przedsiębior-
stwa na tyle nie wzmocnią się kapitałowo, aby nie bać się finansowania zewnętrznego. Do 
korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania MMSP muszą zatem dojrzeć, aby mogły 
się szybciej rozwijać, myśleć globalnie i innowacyjnie. 
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Banks’ Policy as Regards Financial Support for Competitiveness  
of Small and Medium-Sized Enterprises

Summary

Small and medium-sized enterprises (SME) have been playing for years the key role in economies 
of individual states. Their crucial importance is evidenced not only by the dominant position in terms 
of number of entities, but also by the level of their share in GDP generation.

The growing competition forces enterprises to constantly diversify their offer in order to be ad-
vantageously distinguished in the market, what requires an access to capital and to relatively cheap 
and flexible sources of financing. Small and medium enterprises are an attractive but risky customer 
for banks, what in result is the factor hampering their development and the process of internationali-
sation. They have lower capital and, in consequence, they have greater difficulties in building com-
petitive advantage. No doubt, an important task of the state becomes setting forth as good terms for 
supporting continuous development of SME and their competitive position as possible, not interfering 
with independent decisions of banks. Specific solutions for SME must comply with the Treaty on the 
Functioning of the European Union as regards the permissible assistance. The banks’ policy should be 
a supplement to the governmental policy. In Poland, there are a big number of potential sources of an 
attractive to SME financing by banks development of this sector. This allows to do hope for a change 
of the hitherto business model of Polish SME consisting in financing rather on one’s equities than 
bank credits, what hampers improvement of market competitiveness of these enterprises.
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