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Inicjatywy rz¹dowe na rzecz u³atwienia
polskim MSP dostêpu do finansowania
Ze wzglêdu na du¿e znaczenie dla gospodarki kraju ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ przedmiotem zainteresowania instytucji publicznych od wielu lat. W Polsce w ramach inicjatyw wspieraj¹cych rozwój dzia³alnoœci gospodarczej, oprócz unijnych form finansowego wsparcia
w postaci dotacji z funduszy europejskich, uruchomiono równie¿ rz¹dowe programy gwarancji
i porêczeñ. Podstawowym celem tych programów jest zwiêkszenie dostêpu przedsiêbiorców,
szczególnie zaliczanych do sektora mikro, ma³ych i œrednich, do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania poprzez udzielanie porêczeñ i gwarancji. Artyku³ przedstawia dzia³ania w zakresie wspierania dostêpu do finansowania MSP podjêtych w ramach tych programów oraz ich wstêpn¹ ocenê.
Praca powsta³a w oparciu o literaturê przedmiotu oraz analizê za³o¿eñ i zasad funkcjonowania
prezentowanych programów.

Government measures undertaken to facilitate access
to finance for SME’s in Poland
The SME sector has been attracting attention of Polish and European public authorities for many
years. In 2013 Polish government implemented the guarantees and sureties programmes designated particularly for the SMEs. The primary goal of these programmes is to improve the access to
external financial sources for entrepreneurs, especially those who belong to the SMEs sector. The
purpose of this article is to present those recent activities and, furthermore, to provide their preliminary assessment. The article is based on literature studies as well as on the analysis of the primary documents and operational framework of the selected programmes.
Keywords: SME, government and EU policy for business enterprises, entrepreneurship, financial
constraints
Klasyfikacja JEL: L26, L53

Wprowadzenie
Sektor MSP odgrywa zasadnicz¹ rolê w gospodarce Unii Europejskiej. W 2012 r.
podmioty MSP stanowi³y 99,8% ogó³u przedsiêbiorstw UE, daj¹c zatrudnienie
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66,6% pracowników. Ponadto sektor MSP wygenerowa³ 57,6% PKB gospodarki
europejskiej1 [SBA, 2013a], a w latach 2002–2010 wykreowa³ 85% nowych miejsc
pracy netto [KE, 2012a]. Z drugiej strony, od 2008 r. gospodarka europejska prze¿ywa spowolnienie gospodarcze, które nie pozostaje bez wp³ywu równie¿ na polski sektor MSP. W wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich sektor ten wolno powraca
do poziomu aktywnoœci i zatrudnienia sprzed kryzysu, co wskazuje na s³aboœæ
popytu wewnêtrznego gospodarki UE [SBA, 2013a].
Politykê wspierania sektora MSP prowadzi siê na wielu obszarach oraz poziomach instytucjonalnych. W ostatnich raportach Komisji Europejskiej zwraca
uwagê krytyczna ocena dzia³añ polskiego rz¹du w zakresie efektywnoœci wprowadzania unijnego programu wspierania przedsiêbiorczoœci – Small Business Act
(SBA). Z drugiej strony, polski ustawodawca, odpowiadaj¹c na zapotrzebowanie
ze strony MSP, uruchomi³ now¹ inicjatywê, która ma poprawiæ dostêp do finansowania tej grupie podmiotów. Celem artyku³u jest przedstawienie dzia³añ w zakresie wspierania dostêpu do finansowania, przewidzianych w programie przyjêtym w 2013 r., oraz ich wstêpna ocena.

1. Polskie MSP z perspektywy Unii Europejskiej
Duch przedsiêbiorczoœci, który odpowiada za powstanie licz¹cego siê sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, spowodowa³ niebagatelne zmiany w polskiej
gospodarce. Sektor MSP bra³ aktywny udzia³ w procesie zmiany struktury w³asnoœciowej sektora przedsiêbiorstw [Korpysa, 2010; Banasiak, 2011] i w rezultacie
obecnie podmioty te liczebnie dominuj¹ w polskiej gospodarce. W 2012 r. dzia³a³o
w Polsce 1795 tys. tego rodzaju przedsiêbiorstw niefinansowych, w tym 98,9%
podmiotów ma³ych i 95,8% mikroprzedsiêbiorstw2. Dominacjê liczebn¹ podmiotów mikro w gospodarce narodowej ogó³em obserwuje siê od wielu lat [Mosionek-Schweda, 2013]. W porównaniu z gospodark¹ UE struktura przedsiêbiorstw
MSP w Polsce znacz¹co siê ró¿ni. Przede wszystkim w Polsce wy¿szy jest udzia³
mikropodmiotów w sektorze przedsiêbiorstw (o 3,1 p.p.), mniejszy zaœ odsetek
przedsiêbiorstw ma³ych (3,5% wobec 6,6% UE) [SBA, 2013b].
Odmienna jest struktura zatrudnienia przedsiêbiorstw Polsce w porównaniu
z UE oraz udzia³ poszczególnych grup podmiotów w wygenerowanej wartoœci
dodanej (rys. 1). Porównania te nie s¹ zadowalaj¹ce i wskazuj¹ na ni¿sz¹ produk1

Licz¹c wed³ug wartoœci dodanej brutto.
Dane publikowane przez GUS nie obejmuj¹ podmiotów nale¿¹cych do nastêpuj¹cych sekcji
z PKD 2007 r.: A (rolnictwo, leœnictwo, ³owiectwo i rybactwo); K (dzia³alnoœæ finansowa i ubezpieczeniowa); O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe zabezpieczenie spo³eczne) [GUS,
2014]. Dane te s¹ publikowane niestety z du¿ym opóŸnieniem. Osobno publikuje siê dane o strukturze
podmiotów gospodarki narodowej na podstawie rejestru REGON [GUS, 2013].
2
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tywnoœæ sektora MSP w Polsce, a tak¿e na koncentracjê dzia³alnoœci tej grupy
podmiotów w mniej produktywnych sektorach gospodarki.
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Rysunek 1. Udzia³ poszczególnych kategorii przedsiêbiorstw w gospodarce w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [SBA, 2013b].

Raporty KE dotycz¹ce funkcjonowania sektora MSP obejmuj¹ szereg obszarów przyjêtych w programie SBA3. Zgodnie z nimi Polacy charakteryzuj¹ siê
wy¿sz¹ sk³onnoœci¹ do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto charakterystyczny jest dla Polski wy¿szy udzia³ samozatrudnionych w populacji osób
pracuj¹cych (18% w Polsce wobec 14% w UE) [SBA, 2013b]. Wy¿sze wskaŸniki
przynajmniej czêœciowo wynikaj¹ z praktyki polskich pracodawców „przymuszaj¹cych” dotychczasowych pracowników do rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej [POG, 2013]. Niestety w Polsce nie prowadzi siê szerszych badañ skali tego
zjawiska, a pewnym przybli¿eniem mog¹ byæ dane Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci z 2013 r. o liczbie zleceniodawców obs³ugiwanych przez samozatrudnionych. Wed³ug PARP w 2012 r. 19% osób samozatrudnionych zadeklarowa³o œwiadczenie pracy na rzecz jednego podmiotu [PARP, 2013].
W raporcie SBA [2013b] szczególn¹ uwagê poœwiêca siê umiejêtnoœciom i innowacjom, umiêdzynarodowieniu dzia³alnoœci poza UE oraz prowadzeniu
dzia³alnoœci na jednolitym rynku i transponowaniu zaleg³ych dyrektyw z zakresu
jednolitego rynku UE. W tych obszarach polskie MSP nie wypadaj¹ najlepiej,
3 Szczegó³owe omówienie wszystkich wyników raportu przekracza ramy niniejszego opracowania.
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a w obszarze innowacji ocena ta najbardziej odbiega od œredniej dla UE. Polskie
MSP wprowadzaj¹ zdecydowanie mniej innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie
produktów/procesów (18% wobec 34% w UE) oraz marketingu i organizacji (19%
wobec 39% w UE); prowadz¹ mniej w³asnych dzia³añ innowacyjnych (14% wobec
30% w UE), a tak¿e w ma³ym stopniu zapewniaj¹ szkolenia swoim pracownikom
(5% wobec 24% w UE) [SBA, 2013b]. Dane te znajduj¹ swoje odzwierciedlenie
w badaniach prowadzonych przez PKPP Lewiatan, które wskazuj¹ na defensywne podejœcie polskich MSP oraz na brak z ich strony potrzeby rozwoju i wprowadzania innowacji [PKPP, 2013].
Odnosz¹c siê do zwiêkszania potencja³u zatrudnienia, warto przytoczyæ wyniki analiz Piotra Dominiaka. Autor ten wyznaczy³ cechy wspólne podmiotów
MSP, które kreuj¹ miejsca pracy. S¹ to przede wszystkim podmioty: m³ode, innowacyjne, prowadz¹ce dzia³alnoœæ w skali miêdzynarodowej oraz dzia³aj¹ce w ramach sieci wspó³pracy [Dominiak, 2005, s. 137]. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
nale¿y podkreœliæ, ¿e sektor MSP w Polsce stoi przed szeregiem wyzwañ, od których przezwyciê¿enia bêdzie zale¿eæ potencja³ zatrudnienia, efektywnoœæ i mo¿liwoœæ konkurowania w warunkach zmieniaj¹cego siê otoczenia gospodarczego.

2. Finansowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
W literaturze wskazuje siê na kilka g³ównych czynników utrudniaj¹cych pozyskanie finansowania przez MSP4. S¹ to mianowicie:
– gorszy dostêp do informacji o dzia³alnoœci prowadzonej przez MSP w porównaniu z przedsiêbiorstwami du¿ymi oraz brak wystarczaj¹cych zabezpieczeñ
kredytu w postaci maj¹tku trwa³ego, a tak¿e trudnoœci w oszacowaniu rozmiarów inwestycji [Miko³ajczyk, 2007, s. 32];
– krótki okres funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku, a tak¿e wy¿szy
wspó³czynnik upad³oœci przedsiêbiorstw z tego sektora [Aliñska, 2008, s. 108];
– w przypadku finansowania bankowego wysokie koszty uzyskania kredytów,
skomplikowane i czasoch³onne procedury i wysokie zabezpieczenia [Banasiak, 2011].
Przechodz¹c do omówienia wybranych danych dotycz¹cych finansowania
MSP w Polsce, nale¿y podkreœliæ ubogoœæ statystyki publicznej w tym zakresie.
Ogó³em przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w sektorze MSP w 2011 r., podobnie jak
przedsiêbiorstwa du¿e, finansowa³y inwestycje ze œrodków w³asnych (63,4%). Na
drugim miejscu by³y tradycyjnie kredyty i po¿yczki krajowe (17,5%), a na kolejnym œrodki pochodz¹ce z zagranicy (9%). W porównaniu z przedsiêbiorstwami
du¿ymi, MSP w mniejszym stopniu korzystaj¹ ze œrodków bud¿etowych (3,6%
4

Szerzej na temat barier w rozwoju sektora MSP zob. [Miko³ajczyk, Rynkowski, 2006].
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wobec 4,72% w przedsiêbiorstwach du¿ych) [PARP, 2013]. Dane PARP nie obejmuj¹
niestety mikroprzedsiêbiorstw, co wp³ywa na obraz struktury finansowania.
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Rysunek 2. Udzia³ poszczególnych kategorii finansowania inwestycji w sektorze przedsiêbiorstw w 2011 r. (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [PARP, 2013].

Sposób finansowania inwestycji by³ przedmiotem badañ PKPP Lewiatan
(tab. 1). Podobnie do danych PARP wyniki wskazuj¹ na rosn¹ce znaczenie kapita³ów w³asnych oraz wysoki udzia³ zysków zatrzymanych. Warto zwróciæ uwagê,
¿e MSP w coraz wiêkszym stopniu korzystaj¹ z finansowania bankowego.
Tabela 1. Z jakich Ÿróde³ Pana(i) firma finansuje/zamierza finansowaæ wydatki inwestycyjne?
ród³a finansowania inwestycji

Odsetek MSP korzystaj¹cych z danego Ÿród³a
2011

2012

2013

40,1

44,2

48,3

5,9

3,9

5,3

Zysk zatrzymany

22,6

23,5

16,1

Kredyt bankowy

16,2

18,7

19,9

Leasing

12,3

6,3

8,8

2,2

3,2

0,6

Kapita³y w³asne
Œrodki unijne

Po¿yczka od rodziny lub przyjació³

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [PKPP, 2013].
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Z kolei dane NBP wskazuj¹ na wiêksz¹ zmiennoœæ wskaŸnika ogólnego
zad³u¿enia w sektorze MSP w porównaniu z przedsiêbiorstwami du¿ymi. W latach 2010–2012 wskaŸnik ten wzrós³ z 45% do 52%. W sektorze du¿ych firm wskaŸnik ten jest stabilny od pó³rocza 2011 r. (oko³o 48%) [NBP, 2013]. Warto podkreœliæ,
¿e w raporcie SBA dostêp do finansowania sektora MSP w Polsce zosta³ oceniony
lepiej ni¿ œrednia UE. W raporcie wskazano równie¿ na pozytywny wp³yw wprowadzenia gwarancji de minimis dla mo¿liwoœci pozyskiwania finansowania przez
MSP [SBA, 2013b]5.
Brak d³ugookresowych badañ dotycz¹cych finansowania MSP utrudnia ocenê, czy wymienione na pocz¹tku tej czêœci pracy przeszkody nadal istniej¹. Przede wszystkim nale¿y wskazaæ, ¿e w ostatnich latach wiele banków uproœci³o
procedury kredytowe, bierze udzia³ w programach publicznych skierowanych do
MSP, a tak¿e poprawi³o ofertê dla tego sektora. Z drugiej jednak strony, sytuacja
na rynkach finansowych, tak¿e w UE, powoduje, ¿e wszystkie grupy przedsiêbiorstw odczuwaj¹ problemy z pozyskaniem finansowania zewnêtrznego. Z tego
punktu widzenia podmioty dzia³aj¹ce w sektorze MSP s¹ nara¿one na wiêksze ryzyko utraty p³ynnoœci i upad³oœci, poniewa¿ tradycyjnie ich aktywa s¹ mniejsze
ni¿ przedsiêbiorstw du¿ych.

3. Rz¹dowe programy wspierania dostêpu do finansowania
przedsiêbiorstw w Polsce
Wspólnotowa polityka wobec sektora MSP prowadzona jest od wielu lat [Kowalik, 2004, s. 191]6. Tym niemniej w ostatnich latach uruchomiono wiele inicjatyw, które maj¹ zwiêkszyæ potencja³ i si³ê gospodarki europejskiej. W 2008 r.
przyjêto program Small Business Act (SBA) [KE, 2008], który ma poprawiæ ogólne
podejœcie polityczne do sektora MSP oraz wpisaæ zasadê „najpierw myœl na ma³¹
skalê” do kszta³towania polityki pañstwa. Ponadto, w strategii Europa 2020, przyjêtej w roku 2010, omawiany sektor zosta³ potraktowany szczególnie i odnosi siê
do niego szereg zaplanowanych dzia³añ [KE, 2010], a jeszcze bardziej bezpoœrednio – Plan Dzia³añ na Rzecz Przedsiêbiorczoœci do 2020 r. [KE, 2012]. W grudniu
2013 r. Parlament Europejski zatwierdzi³ „Program na rzecz konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw oraz MSP” o skróconej nazwie COSME7, w ramach którego przewidziane s¹ u³atwienia w dostêpie do finansowania dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
5

Program zosta³ przedstawiony w kolejnej czêœci artyku³u.
Wczeœniejsze programy pañstw Wspólnoty wobec MSP zosta³y szeroko zanalizowane w: [Stêpniak, Kuczewska, 2004].
7 Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs).
6
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W Polsce, oprócz unijnych form finansowego wsparcia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w postaci dotacji z funduszy strukturalnych czy pomocy w ramach licznych inicjatyw europejskich, sposobem na zmniejszenie przeszkód w dostêpie do
kapita³u maj¹ byæ rz¹dowe programy gwarancji i porêczeñ. Podstawowym celem
tych programów jest zwiêkszenie dostêpu przedsiêbiorców, szczególnie zaliczanych do sektora mikro, ma³ych i œrednich, do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania
poprzez udzielanie porêczeñ i gwarancji. Obecnie realizowane s¹ nastêpuj¹ce
programy:
– wspieranie przedsiêbiorczoœci z wykorzystaniem porêczeñ i gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK);
– rz¹dowy program wspierania mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
„Gwarancja de minimis”;
– rz¹dowy program wspierania mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z udzia³em funduszy porêczeniowych „Gwarancja de minimis PLUS”.
Pierwszy z wymienionych programów zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów
19 maja 2009 r. i stanowi element Rz¹dowego Planu Stabilnoœci i Rozwoju oraz
wynikaj¹cej z realizacji tego planu ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 545). Podstawowym celem programu wspierania przedsiêbiorczoœci jest jak najszersza mo¿liwoœæ wykorzystywania porêczeñ
i gwarancji jako instrumentów preferowanych przez banki oraz inne instytucje
dla zabezpieczania ryzyka finansowania i realizacji projektów s³u¿¹cych w szczególnoœci rozwojowi ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, realizacji projektów infrastrukturalnych i/lub u³atwiaj¹cych wykorzystywanie œrodków pomocy unijnej
[MF, 2009]. W ramach tego programu wsparcie w formie porêczeñ lub gwarancji
sp³aty kredytu mog¹ uzyskaæ przede wszystkim podmioty z sektora ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw poszukuj¹ce zabezpieczenia o wartoœci od 100 tys. PLN
do 10 mln EUR. Porêczeñ lub gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego
wraz z bankami, które przyst¹pi³y do omawianego programu. Wsparcie obejmuje
nastêpuj¹ce dzia³ania [BGK, 2014c]:
– Porêczenia/gwarancje sp³aty kredytu udzielane we wspó³pracy z bankami
kredytuj¹cymi w ramach rz¹dowego programu „Wspieranie przedsiêbiorczoœci z wykorzystaniem porêczeñ i gwarancji BGK”, które zabezpieczaj¹ sp³atê
kredytu inwestycyjnego lub obrotowego otrzymanego w szczególnoœci na realizacjê przedsiêwziêæ wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej,
projekty infrastrukturalne oraz projekty zwi¹zane z rozwojem sektora MSP,
w tym tak¿e projekty realizowane z funduszy publicznych. Porêczenia/gwarancje s¹ udzielane maksymalnie do wysokoœci 80% kwoty kredytu, z zastrze¿eniem, ¿e minimalna wartoœæ gwarancji lub porêczenia musi przekroczyæ
3,5 mln PLN, a maksymalna nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ równowartoœæ w z³otych
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10 mln EUR8. Wsparcie nie obej- muje odsetek oraz innych kosztów zwi¹zanych z udzieleniem kredytu i obowi¹zuje od dnia wejœcia w ¿ycie przez okres
nie d³u¿szy ni¿ okres kredytu, wyd³u¿ony o trzy miesi¹ce. BGK pobiera op³atê
prowizyjn¹ z tytu³u udzielenia porêczenia/gwarancji sp³aty kredytu. Jest ona
pobierana z góry za okresy roczne i w przypadku podmiotów z sektora MSP
wynosi 3,8%. Wniosek o wsparcie sk³ada siê nie w BGK, lecz w banku, w którym przedsiêbiorca ubiega siê o kredyt, przy czym musi to byæ bank
wspó³pracuj¹cy z BGK. Obecnie o tê formê wsparcia mo¿na ubiegaæ siê w nastêpuj¹cych szeœciu bankach: Banku Ochrony Œrodowiska S.A., Banku PKO
BP S.A., Banku Spó³dzielczym w Jastrzêbiu Zdroju, DZ Banku AG S.A. Oddzia³ w Polsce, SGB Bank S.A., Banku HSBC Polska S.A.
– Promesy porêczeñ/gwarancji sp³aty kredytu, w przypadku których przedsiêbiorca planuj¹cy skorzystaæ ze wsparcia w formie porêczenia/gwarancji sp³aty
kredytu mo¿e ubiegaæ siê o promesê takiego porêczenia/gwarancji. Promesê
wydaje jeden z 16 oddzia³ów Banku Gospodarstwa Krajowego9 na okres do
3 miesiêcy. Dotyczy ona udzielenia porêczenia/gwarancji w wysokoœci powy¿ej 3,5 mln PLN, lecz nieprzekraczaj¹cej 10 mln EUR i obejmuje maksymalnie
80% kwoty kredytu. Po uzyskaniu promesy przedsiêbiorca mo¿e staraæ siê
o kredyt w jednym z wymienionych powy¿ej szeœciu banków, które podpisa³y z BGK umowê o wspó³pracy.
– Gwarancje sp³aty kredytów w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLG),
w przypadku których o udzieleniu gwarancji decyduje samodzielnie bank
kredytuj¹cy na podstawie umowy zawartej z BGK. Beneficjentami tego wsparcia mog¹ byæ tylko podmioty nale¿¹ce do sektora MSP. Gwarancj¹ mog¹ zostaæ objête kredyty udzielone w z³otych polskich, które nie zosta³y jeszcze
uruchomione, a s¹ przeznaczone na finansowanie bie¿¹cego obrotu (wsparcie
obejmuje równie¿ kredyt w rachunku bie¿¹cym). Kwota jednostkowej gwarancji mo¿e wynieœæ od 100 tys. PLN do 3,5 mln PLN, maksymalnie do 60%
kwoty kredytu, i obejmuje wy³¹cznie niesp³acon¹ kwotê kredytu, bez odsetek
oraz kosztów zwi¹zanych z udzieleniem kredytu. Wsparcia tego udziela siê
maksymalnie na 39 miesiêcy i obejmuje ono okres kredytowania wyd³u¿ony
o 3 miesi¹ce. Za udzielon¹ gwarancjê przedsiêbiorca jest zobowi¹zany
zap³aciæ prowizjê, której wysokoœæ zale¿y od rodzaju kredytu (odnawialny
lub nieodnawialny), d³ugoœci okresu objêtego gwarancj¹ oraz wysokoœci mar¿y kredytowej. Wielkoœæ tej prowizji zawiera siê w przedziale od 0,30% do
1,80% wartoœci gwarancji. Z tytu³u udzielonej gwarancji przedsiêbiorca musi
z³o¿yæ zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹.
8 Równowartoœæ w z³otych przeliczona wed³ug kursu œredniego waluty og³oszonego w danym
roku bud¿etowym przez NBP w Tabeli nr 1 kursów œrednich. Zgodnie z danymi BGK w 2014 r. dla jednostkowego porêczenia/gwarancji sp³aty kredytu jest to kwota nie wy¿sza ni¿ 41 631 000,00 PLN.
9 Listê oddzia³ów mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:
http://www.bgk.com.pl/placowki-1.
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– Reporêczenia portfela transakcji, który to instrument poœrednio wspiera ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa, jego beneficjentami s¹ bowiem fundusze porêczeniowe i banki udzielaj¹ce porêczeñ podmiotom nale¿¹cym do sektora MSP.
Reporêczeñ udziela BGK, który w ten sposób przejmuje czêœæ ryzyka zwi¹zanego z porêczeniami udzielanymi przez dany fundusz lub bank. W sytuacji,
gdy kredytobiorca nie sp³aci kredytu porêczonego przez fundusz porêczeniowy, jest on zobowi¹zany do wyp³aty na rzecz banku kredytuj¹cego nale¿nej
kwoty. Dziêki reporêczeniu fundusz otrzyma od BGK zwrot czêœci wyp³aconej bankowi kwoty. BGK wspó³dzia³a w ten sposób na rzecz rozwoju akcji
porêczeniowej skierowanej do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Maksymalna kwota reporêczenia wynosi 20 mln PLN, natomiast wysokoœæ jednostkowego reporêczenia mo¿e wynosiæ maksymalnie 50% kwoty porêczenia
udzielonego przez fundusz. Wsparcie w przypadku jednostkowego porêczenia nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 68 miesiêcy. Kosztem dla funduszu porêczeniowego z tytu³u skorzystania z tej formy wsparcia jest prowizja p³acona na rzecz
BGK ustalana jako czêœæ prowizji pobieranej przez fundusz od jednostkowych porêczeñ objêtych reporêczeniem (co najmniej 1,6% kwoty objêtej jednostkowym reporêczeniem).
4 marca 2013 r. uruchomiono kolejny rz¹dowy program wsparcia podmiotów
zaliczanych do kategorii MSP, w ramach którego przedsiêbiorcy mog¹ otrzymaæ
gwarancjê de minimis na zabezpieczenie sp³aty kredytu obrotowego, inwestycyjnego i rozwojowego. Program od pocz¹tku cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
zarówno przedsiêbiorstw poszukuj¹cych finansowania kredytowego, jak i banków planuj¹cych przyst¹piæ do programu, by móc udzielaæ kredytów objêtych
gwarancj¹ de minimis. Pierwszy kredyt obrotowy objêty gwarancj¹ de minimis
zosta³ przyznany 15 marca 2013 r. producentowi elementów drewnianych. Wysokoœæ gwarancji, przy kredycie o wartoœci 170 tys. PLN, wynios³a 102 tys. PLN,
a kredytodawc¹ by³ Bank Spó³dzielczy we Wronkach ze Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Do koñca 2013 r. 38 906 przedsiêbiorców skorzysta³o z gwarancji o ³¹cznej
wartoœci 6,99 mld PLN, w tym 49,59 mln PLN na kredyty inwestycyjne. Trzy miesi¹ce póŸniej, w pierwsz¹ rocznicê funkcjonowania programu, liczba beneficjentów wzros³a do 45 tys., a wartoœæ udzielonych gwarancji do 8,4 mld PLN, co
przek³ada siê na akcjê kredytow¹ o wartoœci 15 mld PLN [BGK, 2014a].
Gwarancji de minimis udziela siê w ramach programu dopuszczalnej pomocy
publicznej10. Zabezpiecza ona sp³atê kredytu zaci¹gniêtego przez mikro, ma³ego
10 Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej mo¿e udzieliæ pañstwo, bez koniecznoœci uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartoœæ pomocy de minimis dla jednego przedsiêbiorcy nie mo¿e przekroczyæ 200 tys. EUR (dla przedsiêbiorstw w sektorze transportu
drogowego 100 tys. EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega siê on o pomoc, oraz w ci¹gu poprzedzaj¹cych dwóch lat podatkowych. Wartoœæ pomocy de minimis udzielonej przedsiêbiorcy przelicza
siê po œrednim kursie walut obcych og³aszanym przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cym w dniu
udzielenia pomocy.
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lub œredniego przedsiêbiorcê na wypadek, gdyby nie sp³aci³ on swojego zobowi¹zania w ustalonym terminie. Pocz¹tkowo tak¹ form¹ zabezpieczenia objête
by³y tylko kredyty obrotowe. W listopadzie 2013 r. program rozszerzono równie¿
na kredyty inwestycyjne i rozwojowe. Gwarancja de minimis nie mo¿e byæ jednak
udzielona na kredyty przeznaczone na inwestycje kapita³owe (tj. na zakup instrumentów finansowych, wierzytelnoœci lub zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa). W przypadku kredytów obrotowych gwarancja de minimis [BGK, 2014a]:
– jest udzielana maksymalnie na 27 miesiêcy;
– nie mo¿e przekroczyæ 3,5 mln PLN i 60% kwoty kredytu obrotowego;
– nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów zwi¹zanych z kredytem obrotowym;
– jest zabezpieczona wekslem w³asnym in blanco przedsiêbiorcy;
– udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiêbiorca zap³aci prowizjê w wysokoœci 0,5% kwoty gwarancji.
W przypadku gwarancji de minimis zabezpieczaj¹cych kredyt inwestycyjny
ustalono nastêpuj¹ce warunki [BGK, 2014a]:
– jest udzielana maksymalnie na 99 miesiêcy;
– nie mo¿e przekroczyæ 3,5 mln PLN i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego;
– nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów zwi¹zanych z kredytem inwestycyjnym;
– jest zabezpieczona wekslem w³asnym in blanco przedsiêbiorcy;
– stawka prowizji za udzielon¹ gwarancjê wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
Od pocz¹tku dzia³ania programu Bank Gospodarstwa Krajowego d¹¿y³ do
maksymalnego uproszczenia procedur dla przedsiêbiorców i skrócenia czasu
uzyskania gwarancji [Klepacki, 2013]. W praktyce, aby uzyskaæ gwarancjê de minimis, przedsiêbiorca sk³ada jedynie wniosek o udzielenie gwarancji sp³aty kredytu
do BGK, przy czym dokument ten nale¿y z³o¿yæ w banku, w którym przedsiêbiorca ubiega siê o kredyt, a nie bezpoœrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Bank kredytuj¹cy odpowiada równie¿ zarówno za rozpatrzenie wniosku o kredyt, jak i wniosku o udzielenie gwarancji. Objêcie kredytu gwarancj¹ de minimis
zale¿y od wyników analizy zdolnoœci kredytowej przedsiêbiorcy, przeprowadzonej zgodnie z procedurami obowi¹zuj¹cymi w banku kredytuj¹cym. Z chwil¹
otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu przedsiêbiorca uzyskuje
równie¿ gwarancjê de minimis [BGK, 2014a]. Wsparcie to mo¿na jednak uzyskaæ
jedynie w bankach, które przyst¹pi³y do tego programu. Pocz¹tkowo w programie uczestniczy³o zaledwie piêæ banków. W 2014 r. o kredyt z gwarancj¹ de minimis mo¿na staraæ siê w 22 bankach: PKO BP S.A., mBank S.A., ING Bank Œl¹ski
S.A., Grupa BPS, Spó³dzielcza Grupa Bankowa, BOŒ Bank S.A., Raiffeisen Bank
Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A., Toyota Bank Polska S.A., Bank
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Zachodni WBK S.A., Krakowski Bank Spó³dzielczy, Alior Bank S.A., Bank Pekao
S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank BG¯ S.A.,
Plus Bank S.A., FM Bank PBP S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Bank BPH S.A., BNP
Paribas S.A.
Ostatni z wymienionych powy¿ej rz¹dowych programów, „Gwarancja de minimis PLUS”, stanowi po³¹czenie gwarancji de minimis BGK oraz porêczenia funduszy porêczeniowych. Zosta³ on zainicjowany 29 maja 2013 r., gdy Bank
Gospodarstwa Krajowego, SGB Bank S.A. oraz Krajowa Grupa Porêczeniowa
Sp. z o.o. podpisa³y umowê o wspó³pracy w realizacji portfelowej linii gwarancyjnej de minimis i porêczenia funduszy porêczeniowych [BGK, 2014b]. W przeciwieñstwie do opisanego powy¿ej programu „Gwarancja de minimis”, wsparcie w ramach tego programu jest obecnie dostêpne jedynie w siedmiu województwach:
zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmiñsko-mazurskim i œwiêtokrzyskim. Oznacza to, ¿e z gwarancji de
minimis plus mog¹ skorzystaæ jedynie przedsiêbiorcy posiadaj¹cy siedzibê na terenie jednego z wymienionych województw [SGB-Bank S.A., 2014]. Ograniczenie
to wynika z pilota¿owego charakteru programu, docelowo bowiem gwarancje de
minimis plus maj¹ byæ dostêpne w ca³ej Polsce.
Kolejna istotna ró¿nica dotyczy wysokoœci zabezpieczenia – w³¹czenie do
programu funduszy porêczeniowych zwiêksza wsparcie do 80% wartoœci przyznanego kredytu, w tym 60% stanowi gwarancja BGK, a 20% porêczenie funduszu. Gwarancja de minimis plus obejmuje jednak tylko kredyty obrotowe nieprzekraczaj¹ce 1 mln PLN i jest równie¿ bardziej kosztowna dla przedsiêbiorców
ni¿ gwarancja jedynie BGK. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z tego instrumentu
w 2013 r. p³acili z tego tytu³u prowizjê w wysokoœci 0,49% kwoty gwarancji i porêczenia, a w kolejnych latach op³ata prowizyjna wzros³a do 0,87% [Krajowa Grupa
Porêczeniowa, 2014].
Pozosta³e warunki dotycz¹ce okresu udzielania gwarancji czy zabezpieczeñ
sk³adanych przez przedsiêbiorcê s¹ to¿same z opisan¹ wczeœniej gwarancj¹ de minimis. Podobnie wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z uzyskaniem tej formy wsparcia dokonuje siê w banku kredytuj¹cym przedsiêbiorcê, a mo¿liwoœæ otrzymania
kredytu objêtego gwarancj¹ de minimis plus zale¿y od oceny zdolnoœci kredytowej wed³ug procedur kredytodawcy. Do projektu przyst¹pi³y dotychczas jedynie
banki spó³dzielcze zrzeszone w ramach Spó³dzielczej Grupy Bankowej – w sumie
206 podmiotów oraz SGB-Bank S.A. Banki spó³dzielcze charakteryzuj¹ siê bardziej elastycznymi i prostszymi procedurami oraz mniejszymi wymogami formalnymi ni¿ banki komercyjne, dziêki czemu s¹ bardziej dostêpne dla przedsiêbiorców, w tym nawet dla podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ.
Brak jeszcze oficjalnych statystyk obrazuj¹cych poziom zainteresowania t¹
form¹ wsparcia ze strony MSP, tym niemniej zaledwie po 8 dniach od wdro¿enia
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tego projektu SGB poda³ informacje o pierwszym kredycie obrotowym z gwarancj¹ de minimis plus udzielonym klientowi Gospodarczego Banku Spó³dzielczego w Choszcznie dzia³aj¹cemu w bran¿y budowlanej11. Potwierdzeniem d¹¿enia
banków do maksymalnego uproszczenia procedury otrzymania kredytu z gwarancj¹ de minimis jest fakt, ¿e kredytobiorca otrzyma³ œrodki z kredytu nastêpnego
dnia po z³o¿eniu wniosku w banku kredytuj¹cym.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, nale¿y pozytywnie oceniæ rz¹dowe dzia³ania u³atwiaj¹ce dostêp polskim ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom do zewnêtrznego finansowania.
Gwarancje de minimis oraz de minimis plus s¹ korzystnym rozwi¹zaniem dla
przedsiêbiorców z krótk¹ histori¹ kredytow¹ lub nieposiadaj¹cych wystarczaj¹cego maj¹tku na zabezpieczenie kredytu. S¹ równie¿ odpowiednim instrumentem odpowiadaj¹cym na zastrze¿enia przedsiêbiorców wskazuj¹cych na zbyt
skomplikowane procedury pozyskiwania finansowania. W przypadku omówionych instrumentów wszystkich formalnoœci dokonuje siê bezpoœrednio w banku
kredytuj¹cym – przedsiêbiorca sk³ada tu bowiem zarówno wniosek o kredyt, jak
i wniosek o gwarancjê. Otrzymanie gwarancji nie wi¹¿e siê równie¿ z koniecznoœci¹ z³o¿enia dodatkowych dokumentów czy sk³adaniem sprawozdañ. Pewnym
ograniczeniem tych programów mo¿e byæ okreœlona maksymalna wysokoœæ
wsparcia, a w przypadku gwarancji z porêczeniem mo¿liwoœæ skorzystania z niej
jedynie przez przedsiêbiorców maj¹cych siedzibê w siedmiu województwach.
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e instrumenty wspieraj¹ce dostêp przedsiêbiorstw do
kapita³u, szczególnie jeœli s¹ skierowane do MSP i uwzglêdniaj¹ specyfikê tych
podmiotów, s¹ potrzebne i znajduj¹ zastosowanie, zw³aszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i bardziej rygorystycznej polityki finansowania przez banki.
Mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e uproszczenie procedur pozyskiwania finansowania
bêdzie sprzyjaæ otrzymywaniu go przez sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
z programów unijnych, zwiêkszy jego zainteresowanie tymi formami pomocy
oraz pomo¿e w zmianie defensywnego nastawienia przedsiêbiorców wobec innowacji i rozwoju.
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