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Wykaz skrótów i wyjaśnień

B+R

Badawczo-rozwojowy sektor, prace, działania itd.

CATI

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (computer
assisted telephone interview).

efekt
deadweight

tzw. efekt biegu jałowego, który polega na osiągnięciu takich
samych efektów, jakie byłyby możliwe do uzyskania nawet bez
wsparcia oferowanego w ramach programu publicznego.

MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności.

PLD

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis.

Program

Rządowy program wsparcia w ramach Portfelowej Linii
Gwarancyjnej de minimis.
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STRESZCZENIE
Przekazujemy w Państwa ręce ósmy z kolei raport oceniający efekty rządowego Programu gwarancji
wspierających mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc w ramach Portfelowej Linii
Gwarancyjnej de minimis funkcjonuje od połowy marca 2013 r. Program ten ma na celu przede
wszystkim poprawę dostępu do finansowania dla sektora MŚP, co ma przekładać się na rozwój firm
tego sektora pozwalający m.in. na awans przejścia do grupy średnich i dużych podmiotów. Analizy
prowadzone w ramach badania wykazały wyjątkową rolę, jaką odegrała gwarancja de minimis
w procesie uzyskania finansowania zewnętrznego przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że Program PLD istotnie przyczynił się do wsparcia sektora MŚP, a tym samym całej
gospodarki.

Poprawa dostępu do finansowania
Badanie pokazuje, że 62% przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie
uczestniczyły w Programie de minimis, w tym 26% w ogóle nie pozyskałoby kredytu bez gwarancji
de minimis. Gwarancja nie tylko umożliwiła, ale i przyspieszyła pozyskanie finansowania dłużnego
przez MŚP.
Nie zmienia się tendencja, że im mniejszy jest terytorialny zasięg działania lub młodsze jest
przedsiębiorstwo, tym większe utrudnienia w dostępie do finansowania.
41% respondentów zdecydowała się na skorzystanie ze wsparcia w postaci gwarancji de minimis
z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia kredytu.
Co więcej, w luce finansowej, którą udało się zmniejszyć za sprawą gwarancji de minimis, znalazły się
m.in. firmy, które w przeszłości ubiegały się o kredyt lub pożyczkę, lecz spotkały się z odmową lub
pozyskały finansowanie na gorszych warunkach. Prawie w ¾ przypadków powodem nieuzyskania, bądź
uzyskania finansowania na mniej korzystnych warunkach, był właśnie brak wymaganego
zabezpieczenia pożyczki lub kredytu.
Powyższe wyniki wskazują na trafność narzędzia jakim jest gwarancja de minimis. Program wpływa na
ograniczanie przyczyn utrudnionego dostępu do finansowania i odnosi się bezpośrednio do potrzeb
i braków MŚP w kontekście zabezpieczenia finansowania dłużnego.

Rozwój MŚP dzięki wsparciu finansowaniem z gwarancją de minimis
Założeniem Programu było również umożliwienie – poprzez poprawienie dostępu do finansowania
zwrotnego – rozwoju firm z sektora MŚP.
W badaniu obserwowaliśmy dodatkowe efekty jakie mógł on wywołać na poziomie przedsiębiorstwa.
Jednym z kluczowych było poprawienie lub – w trudnej sytuacji – utrzymanie swojej pozycji rynkowej
wobec konkurentów. Dzięki wsparciu w ramach Programu gwarancji de minimis aż 62% badanych
przedsiębiorstw poprawiło swoją pozycję rynkową, a jednej trzeciej (36%) udało się utrzymać
dotychczasową pozycję. To dodatkowy efekt Programu bezpośrednio świadczący o pozytywnym
jego wpływie na rozwój firmy i jej konkurencyjność, przy czym poprawę swojej pozycji na rynku
potwierdziło więcej firm z kredytem obrotowym niż inwestycyjnym (odpowiednio 66% do 47%).
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Poprawę pozycji rynkowej w nieodległej przyszłości, w wyniku pozyskania kredytu z gwarancją,
przewiduje aż 74% firm.
22% przedsiębiorców potwierdziło, że w wyniku wsparcia finansowaniem dłużnym z gwarancją de
minimis utworzyli nowe miejsca pracy, co było szczególnie widoczne w przypadku firm o zasięgu
międzynarodowym, spośród których prawie połowa utworzyła nowe miejsca pracy. Kolejne 24% ogółu
respondentów zadeklarowało plany utworzenia nowych miejsc pracy w najbliższej przyszłości. 11%
badanych uczestników Programu dzięki wsparciu utrzymało przynajmniej część dotychczasowych
miejsc pracy.
Większość uczestników Programu (83%) poprawiła swoją płynność i umocniła stabilność finansową.
Efekt ten odnotowały w szczególności najmniejsze firmy oraz start-upy. Warto zaznaczyć, że stabilność
finansowa jest najważniejszą potrzebą polskiego sektora MŚP, bez której firmy nie mogą się rozwijać.
Kolejnym istotnym efektem Programu był wzrost obrotów: 68% z badanych przedsiębiorstw, które
pozyskały kredyt obrotowy i 46% tych z kredytem inwestycyjnym zwiększyło obroty dzięki
gwarantowanemu finansowaniu. 90% firm z kredytem obrotowym deklaruje także, że w najbliższej
przyszłości zwiększy obroty, a w przypadku kredytu inwestycyjnego 89% przedsiębiorców
przewiduje takie wzrosty. Gwarantowane finansowanie nie tylko pozwala zachować płynność
finansową i utrzymać obroty w okresie trudnym dla przedsiębiorstw, ale też w większości przypadków
ją zwiększyło. Program niezmiennie wpływa na wzrost obrotów, a więc na rozwój i konkurencyjność
firm z sektora MŚP.
Na skutek pozyskania gwarantowanego finansowania obrotowego, firmy zanotowały pozytywne
zmiany umożliwiające planowanie i wdrażanie inwestycji – ponad połowa badanych firm (53%)
dokonała inwestycji na skutek ww. zmian. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim zakupu lub remontu
maszyn czy linii produkcyjnych (65%), robót budowlanych (33%) i zakupu lub remontów pojazdów
(30%).
W przypadku kredytu inwestycyjnego inwestycje objęły zasadniczo zakup lub remont maszyn (63%),
a w drugiej kolejności zakup pojazdów (35%) oraz roboty budowlane związane z inwestycją (29%).
Zainicjowane wsparciem obrotowym inwestycje miały w pewnym stopniu charakter innowacyjny –
22% przedsiębiorców potwierdziło, że w ich firmie powstał nowy lub zmodernizowano istniejący
produkt, proces lub usługę. Z kolei w ramach kredytu inwestycyjnego innowacyjny charakter
inwestycji zadeklarowało 39% firm.
Poziom innowacji przy kredycie obrotowym w 70% obejmuje skalę firmy, w 22% skalę Polski i w 8%
skalę globalną. W przypadku kredytu inwestycyjnego odsetki te wynoszą odpowiednio: 78%, 20% i 2%.
Takie wyniki pokazują wyraźnie, że innowacja nie jest charakterystyczna tylko dla kredytu
inwestycyjnego, a powstaje także tam gdzie jest zabezpieczona płynność finansowa dająca
przedsiębiorcy swobodę podejmowania odważniejszych decyzji, poprawiających jednocześnie jego
pozycję konkurencyjną. Gwarancja jest zatem impulsem do kreowania innowacji przez sektor MŚP.
Przy kredycie inwestycyjnym zaobserwowano również efekt dźwigni, rozumiany jako uruchomienie
dodatkowych środków by zrealizować kredytowaną w ramach Programu inwestycję. 31%
respondentów badania zmobilizowało takie środki, głównie były to zasoby własne, ale również inne
kredyty, pożyczki czy środki pomocowe.
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Efekty Programu gwarancji de minimis na poziomie badanych przedsiębiorstw przekładają się na
pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Szacujemy, że między innymi za jego sprawą
w gospodarce pojawiło się 32,7 mld zł dodatkowego kredytu (z czego 27,2 mld zł stanowił kredyt
obrotowy), który nie powstałby bez wsparcia gwarancyjnego. Można szacować, że finansowanie
przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 200 tys. miejsc pracy utworzonych
i utrzymanych (odpowiednio 99 tys. i 103 tys.).
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1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Zanim przedstawione zostaną analizy głównych wyników badania, scharakteryzujemy tegoroczną
badaną próbę. Jak pokazały analizy z poprzednich lat, ma to istotne znaczenie dla analizy korelacji
pewnych cech przedsiębiorstw do dostępu do finansowania oraz oceny luki finansowej i osiągniętych
dzięki wsparciu efektów.
Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na próbie 1800 przedsiębiorstw sektora MŚP, którym
udzielono kredytu z gwarancją w ramach programu de minimis w okresie kwiecień 2018 – kwiecień
2019 r.
Niezmiennie największą grupą badanych przedsiębiorstw były mikro firmy (76% badanych). Małe
przedsiębiorstwa stanowiły 18% próby, średnie 6%. Struktura przedsiębiorstw poszczególnej
wielkości w próbie jest zbliżona do struktury w całej populacji polskich MŚP. W Programie daje się
jednak zaobserwować nadreprezentację firm małych i średnich w stosunku do całej populacji (18%
wobec 3% w całej populacji w przypadku małych i 6% wobec 0,7% średnich).
Wykres 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości

6%
18%
mikro
małe
średnie

76%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

W badanym okresie zaobserwowano wyjątkowo niski (3%) odsetek start-upów biorących udział
w Programie. Przedsiębiorstwa działające na rynku od roku do 4 lat stanowią 23% badanych.
Największy udział w próbie mają przedsiębiorstwa starsze – obecne na rynku od 4 do 9 lat (36%)
i powyżej 9 lat (38%). Można powiedzieć, że to najstarsza próba z badanych w poprzednich latach.
W celu uniknięcia zniekształceń dokonywanych porównań istotne jest porównanie struktury wiekowej
przedsiębiorstw biorących udział w badaniach na przestrzeni lat.
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Wykres 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według okresu prowadzenia działalności gospodarczej (badanie
2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

33%

42%

19%

35%

41%

38%
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26%

31%

24%

<4-9 lat
36%

26%
23%
24%

22%

3%
2015

2016
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Do 1 roku

26%
23%

16%
2017

9%
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3%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Kolejną ważną cechą charakteryzującą badane przedsiębiorstwa jest zasięg ich działania. Często
determinuje on rozwój firmy i jej potencjał. Spośród badanych w tym roku, najliczniejsza grupa
prowadzi działalność lokalną – 42%. Nieco ponad ¼ to firmy regionalne, natomiast firmy o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym stanowią odpowiednio 21% i 11% ogółu badanych.
Wykres 3. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania firmy

11%
Lokalny

42%

21%

Regionalny
Ogólnopolski
Międzynarodowy

26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Analizując obszar działania badanych przedsiębiorstw z perspektywy ich wielkości, można stwierdzić,
że lokalny zasięg zdecydowanie dominuje w grupie mikroprzedsiębiorstw (45%). Firmy średnie i małe
cechuje podobna struktura zasięgu działalności, przy czym bardziej typowy jest zasięg
międzynarodowy przedsiębiorstw małych (19%) niż średnich (14%).
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Wykres 4. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania w podziale na wielkość firmy
Średnie

30%

25%

31%

14%
Lokalny

Małe

Regionalny
31%

23%

28%

19%

Ogólnopolski
Międzynarodowy

Mikro

45%

27%

19%

10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Istotną kwestię stanowi także przedstawienie zasięgu działania badanych przedsiębiorstw
w poszczególnych latach. Przedsiębiorstwa, które działają na większym obszarze mają również
większą skłonność do dokonywania inwestycji. Należy mieć to na uwadze m. in. przy porównywaniu
wpływu udzielonych gwarancji na lukę finansową oraz analizując dodatkowe efekty Programu, takie
jak wpływ na wzrost innowacyjności czy zatrudnienia.
Wykres 5. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania firmy w latach 2014-2019

19%

13%

8%
20%

11%
23%

21%

21%

25%
31%

35%

24%

33%
26%

25%
21%

29%

2014

19%

19%
47%

37%
26%

2015

2016

Międzynarodowy
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Regionalny
Lokalny

42%
25%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [2014r. n = 973, 2015r. n = 1617, 2016r. n = 1804, 2017r. n
= 1800, 2018r. n = 1800, 2019r. n = 1800].

Niezmiennie na przestrzeni lat, największa grupa przedsiębiorstw biorących udział w badaniu działa
w sektorze handlu (34%). Znaczącą grupę stanowią też przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem
przemysłowym (18%), budownictwem (11%) oraz transportem i gospodarką magazynową (8%). Nie
jest to jednak rozkład typowy dla przedsiębiorstw z poszczególnych przedziałów wielkości. Wśród
przebadanych średnich przedsiębiorstw, najwięcej z nich zajmuje się przetwórstwem przemysłowym,
a nie handlem. Również budownictwo jest bardziej typowe dla przedsiębiorstwa małego lub średniego,
aniżeli dla mikroprzedsiębiorstw.
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Wykres 6. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw według PKD
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Przetwórstwo przemysłowe

4%
3%
3%
4%

9%

Budownictwo
Transport i gospodarka magazynowa

34%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

6%

Informacja i komunikacja
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

8%
18%

11%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
Pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Rozkład geograficzny badanych firm jest bardzo podobny do rozkładów w latach poprzednich.
Przedstawiony poniżej wykres uwidacznia dominację firm z centrum oraz południa Polski - niezmiennie
największą grupę stanowią przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego (17%). Firmy
z województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego odpowiadają za łącznie 30% badanych, ich
indywidualny udział w próbie jest podobny. Nieznaczny jest z kolei udział przedsiębiorstw z północnego
wschodu kraju.
Wykres 7. Geograficzny rozkład respondentów badania
17%
11%

10%

9%

9%

8%
6%
4%

4%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Łączna wartość kredytów udzielonych respondentom badania wyniosła co najmniej 1mld złotych.
Poniższa tabela pokazuje średnią i medianę wartości kredytów udzielanych przedsiębiorstwom
o różnym wieku i rozmiarze. Najwyższej wartości kredyty pozyskiwały przedsiębiorstwa średnie
(mediana 1090 tys. zł). Prawie dwukrotnie niższa była przeciętna wartość kredytów udzielanych małym
podmiotom (600 tys. zł). Mikroprzedsiębiorstwa pozyskiwały kredyty o przeciętnej wartości 200 tys. zł.
Średnia wartość kredytów uzyskiwanych przez start-upy wyniosła 565 tys. zł. Taka wartość jest
spowodowana znaczącym udziałem wysokich kredytów inwestycyjnych w tej grupie. Analizując
medianę, można stwierdzić, że najwyższe kredyty zaciągały firmy działające na rynku 4 lata i dłużej
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(mediana 300 tys. zł). Nieznacznie niższe były kredyty udzielane przedsiębiorstwom działającym na
rynku od roku do 4 lat (265 tys. zł). Przeciętna wartość kredytów udzielanych start-upom wynosi
natomiast 99 tys. zł.
Tabela 1. Średnia wartość i mediana pozyskanych przez MŚP kredytów, w podziale na typ, i okres działania
przedsiębiorstwa (w PLN)
Ogółem

Mikro

Małe

Średnie

do roku

1- 4 lat

4-9 lat

powyżej 9lat

Średnia wartość kredytów

609 390

398 715

1 046 536

1 966 512

565 065

522 508

565 478

706 662

Mediana

290 000

200 000

600 000

1 090 000

99 000

265 000

300 000

300 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Poniższy wykres przedstawia wartość pozyskanych kredytów w podziale na przedziały wartości.
W dobry sposób uzupełnia to informacje o medianie. Najwięcej udzielonych kredytów z gwarancją
zawierało się w przedziale powyżej 200 tys. zł do 500 tys. zł. Łącznie ponad połowę stanowiły w badanej
próbie kredyty o wartościach z przedziału 100 001 – 500 000 zł. Za dziesięć procent kredytów
odpowiadają te o wartości ponad 1 mln zł.
Wykres 8. Wartość udzielonego kredytu z gwarancją

7%

0 - 20 000

6%2% 8%

20 001 - 50 000

13%

13%

50 001 - 100 000
100 001 - 200 000
200 001 - 500 000

19%
32%

500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
powyżej 2 mln

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Kredyt powyżej 50 tys. złotych pozyskało aż 87% mikroprzedsiębiorstw biorących udział w badaniu.
Prawie połowa (48%) z nich pozyskała kredyt o wysokości powyżej 200 tys. zł. To bardzo ważna
informacja mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa są grupą o najtrudniejszym dostępie do
finansowania.
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Wykres 9. Wartość udzielonego kredytu z gwarancją w mikroprzedsiębiorstwach
4%
10%

2%

3%

0 - 20 000

10%

20 001 - 50 000
50 001 - 100 000

16%

100 001 - 200 000
200 001 - 500 000

32%

500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000

23%

powyżej 2 mln

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1368]

Relatywnie duży udział długo działających na rynku firm o zasięgu lokalnym jest znaczący dla oceny
wpływu Programu na dokonywane w przedsiębiorstwach inwestycje i innowacje. Poniższy wykres
przedstawia odsetek przedsiębiorstw prowadzących działania B + R lub współpracujących z innym
podmiotem w ramach działalności badawczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających uzyskanie
kredytu z gwarancją de minimis. Najrzadziej działania badawcze prowadziły firmy o zasięgu lokalnym
(3,5%) oraz regionalnym (3,9%). Zdecydowanie lepiej wypadają na tym tle przedsiębiorstwa o zasięgu
ogólnopolskim (10,5%) oraz międzynarodowym (18%). Odpowiedzi na pytanie o działalność B + R
w mniejszym stopniu różnią się w przedsiębiorstwach o różnym wieku. Przedsiębiorstwa działające do
roku i od 1 do 4 lat prowadziły prace badawcze nieznacznie rzadziej (odpowiednio 4,1% i 4,6%) niż
firmy 4 – 9 letnie i starsze niż 9-cioletnie (7,2% i 7,7%)
Wykres 10. Prowadzenie działalności badawczej w okresie 12 miesięcy przed uzyskaniem kredytu z gwarancją
ze względu na zasięg działania
Międzynarodowy
Ogólnopolski

18,0%
10,5%

81,6%
89,2%

0,5%
0,3%

Tak
Nie

Regionalny 3,9%

95,7%

0,4%

Lokalny 3,5%

96,4%

0,1%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]
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2. POPRAWA DOSTĘPU DO FINANSOWANIA DLA MŚP
2.1 OGRANICZANIE LUKI FINANSOWEJ SEKTORA MŚP DZIĘKI GWARANCJI DE
MINIMIS
Najważniejszym zadaniem Programu de minimis jest ograniczenie luki finansowej, czyli poprawienie
dostępu do finansowania poprzez dostarczenie przedsiębiorstwom z sektora MSP 60% zabezpieczenia
kredytu. Z badania wynika, że 41% respondentów zdecydowało się na skorzystanie ze wsparcia
w postaci gwarancji de minimis z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia kredytu.
Wykres 11. Powód skorzystania z gwarancji de minimis
Firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia
kredytu o jaki Pan(i) aplikował(a) (np. nie posiadała
nieruchomości)

2%
22%
41%

Firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem
kredytu, który był odpowiedni dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie gwarancji było korzystniejsze
Firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem
kredytu, ale dzięki gwarancji de minimis swoje
zabezpieczenie wykorzystała w innym celu

35%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Nieco mniej, bo 35% firm, stwierdziło, że posiadali zabezpieczenie kredytu, jednak użycie gwarancji
było dla przedsiębiorstwa korzystniejsze w całym procesie pozyskiwania finansowania, zarówno
w kontekście krótszego czasu pozyskiwania kredytu, jak i uniknięcia wykorzystywania zabezpieczeń
kredytu majątkiem prywatnym, zaś 22% przedsiębiorców posiadało odpowiednie zabezpieczenie
kredytu, jednak skorzystanie z gwarancji de minimis pozwoliło na użycie swojego zabezpieczenia na
inne cele, np. na zabezpieczenie innego kredytu, dzięki czemu możliwe było zintensyfikowanie działań
przedsiębiorstwa.
Analiza w podziale na typ wielkości i czas działania na rynku, wskazuje, że brak odpowiedniego
zabezpieczenia kredytu najczęściej był powodem pozyskania gwarancji w przypadku start-upów
(51%), firm młodych działających na rynku od roku do 4 lat (45%) oraz firm mikro (44%).
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Wykresy 12 i 13. Powód skorzystania z gwarancji de minimis wg typu przedsiębiorstwa

Średnie

Małe

Mikro

Po 9 roku

Powyżej 4
do 9 lat

Powyżej 1
do 4 lat

30%

24%

32%

45%

44%

44%

39%

40%

45%

33%

36%

1%

2%

21%

2%

Nie wiem

1%

Firma nie posiadała wystarczającego
zabezpieczenia kredytu o jaki Pan(i)
aplikował(a) (np. nie posiadała
nieruchomości)

25%

34%

Firma dysponowała potencjalnym
zabezpieczeniem kredytu, który był
odpowiedni dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie

22%

24%

34%

Firma nie posiadała wystarczającego
zabezpieczenia kredytu o jaki Pan(i)
aplikował(a) (np. nie posiadała
nieruchomości)

18%

2%

3%

Firma dysponowała odpowiednim
zabezpieczeniem kredytu ale dzięki
gwarancji de minimis swoje
zabezpieczenie wykorzystała

Firma dysponowała potencjalnym
zabezpieczeniem kredytu, który był
odpowiedni dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie
Firma dysponowała odpowiednim
zabezpieczeniem kredytu ale dzięki
gwarancji de minimis swoje
zabezpieczenie wykorzystała
Nie wiem

Do 1 roku

51%

37%

2% 10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Niezmiennie, co roku, wykazywana jest tendencja, że im mniejszy zasięg działania, tym częściej
wskazywane jest wykorzystanie gwarancji z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia. Brak
odpowiedniego zabezpieczenia dotykał ponad połowę firm lokalnych, 39% firm o zasięgu regionalnym,
27% - ogólnopolskim i 32% międzynarodowym.
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Wykresy 14. Powód skorzystania z gwarancji de minimis wg zasięgu działalności firmy

Międzynar
odowy

Ogólnopols
ki

32%

49%

27%

Regionalny

48%

39%

Lokalny

15%

24%

33%

52%

27%

25%

21%

4%

Firma nie posiadała
wystarczającego zabezpieczenia
kredytu o jaki Pan(i) aplikował(a)
(np. nie posiadała nieruchomości)

1%

Firma dysponowała potencjalnym
zabezpieczeniem kredytu, który był
odpowiedni dla banku
kredytującego, ale wykorzystanie

1%

Firma dysponowała odpowiednim
zabezpieczeniem kredytu ale dzięki
gwarancji de minimis swoje
zabezpieczenie wykorzystała

2%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Podział na typ kredytu w kontekście braku zabezpieczenia nie daje już tak zauważalnych różnic –
w przypadku kredytu inwestycyjnego firm nieposiadających zabezpieczenia było o 3 p.p. więcej niż
tych bez zabezpieczenia, które ubiegały się wyłącznie o kredyt obrotowy.
Wykres 15. Powód skorzystania z kredytu wg jego typu

inwestycyjny
lub
inwestycyjny
z
obrotowym

Firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu
38%

38%

20% 4%
Firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem kredytu, ale
wykorzystanie gwarancji było korzystniejsze
Firma dysponowała zabezpieczeniem kredytu, ale dzięki
gwarancji swoje zabezpieczenie wykorzystała na inne cele

obrotowy

35%

50%

9%6%
Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].
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Badane przedsiębiorstwa oceniały czy bez gwarancji de minimis pozyskałyby kredyt. Analiza
pokazuje, że 26% z przedsiębiorstw bezpośrednio znalazłoby się w luce, gdyż bez gwarancji nie
uzyskaliby kredytu (wąsko pojęta definicja luki finansowej).
Wykres 16. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt?

12%

26%
Tak

62%

Nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Relatywnie największe problemy z pozyskaniem kredytu bez gwarancji de minimis miałyby start-upy
(53%%), firmy działające 1-4 lat (35%), firmy o zasięgu międzynarodowym (36%) oraz mikro (28%).
Najlepiej bez gwarancji poradziłyby sobie dojrzałe firmy średnie (72%), funkcjonujące na rynku powyżej
9 lat (71%) oraz o zasięgu lokalnym (70%).
Wykresy 17, 18 i 19. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt? (wg okresu działalności
i zasięgu działania)
Średnie

72%

Małe

64%

Mikro

25%

61%

28%

Po 9 roku

71%

Regionalny
Lokalny

Tak

12%

Nie

11%

Nie wiem

21%

62%

Powyżej 1 do 4 lat

Międzynar
odowy
Ogólnopols
ki

12%

7%
Tak

Powyżej 4 do 9 lat

Do 1 roku

16%

25%

50%
33%

35%

15%

53%

52%

Nie
Nie wiem

14%

36%

55%

13%

12%

30%

15%

Tak
Nie

59%

28%
70%

12%
21%

Nie wiem

9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Te przedsiębiorstwa, które pozyskałyby kredyt nawet bez gwarancji odpowiadały również na
pytanie, czy byłby on przyznany na takich samych warunkach jak wnioskowali. Okazało się, że
jedynie 29% z nich uzyskałaby taki kredyt, natomiast przeważająca część, tj. 58% stwierdziła, że bez
gwarancji dostałyby kredyt, ale byłby on niższej wartości lub pozyskanie go zajęłoby więcej czasu,
tym samym znalazłaby się w szeroko rozumianej luce finansowej.
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Wykres 20. Kredyt uzyskany bez gwarancji de minimis:
13% 0%
29%

Byłby tej samej wartości i/lub pozyskany w
takim samym czasie jak z gwarancją de
minimis
Pozyskanie go bez gwarancji zajęłoby więcej
czasu lub i byłby niższej wartości

Trudno powiedzieć

58%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1117].

Poniższy wykres ujmuje zarówno wąską, jak i szeroko rozumianą lukę finansową, czyli utrudnienia
w dostępie do finansowania bez gwarancji de minimis, które objęły nie tylko tych, którzy stwierdzili,
że bez gwarancji de minimis w ogóle nie pozyskaliby kredytu, ale również tych, którzy pozyskaliby
kredyt, ale o niższej w stosunku do ich potrzeb wartości lub w dłuższym czasie.
Wykres 21. Możliwość uzyskania kredytu bez gwarancji de minimis

20%

26%

Bez gwarancji de minimis firma nie otrzymałaby
kredytu
Bez gwarancji de minimis firma uzyskałaby kredyt, ale o
niższej wartości i/lub dłuższym czasie

18%

Bez gwarancji de minimis firma otrzymałaby kredyt na
takich samych warunkach, jakich wnioskowała

36%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

W związku z tym, szerzej definiowana luka objęłaby łącznie 62%, w tym:



26% nie uzyskałaby kredytu bez gwarancji de minimis
36% bez gwarancji uzyskałaby kredyt niższej wartości lub/i pozyskanie go zajęłoby więcej
czasu

Ci respondenci, którzy w swojej ocenie otrzymaliby wnioskowany kredyt (o takiej samej wartości, na
takich samych warunkach) bez gwarancji de minimis, stanowili jedynie 18% wszystkich badanych firm.
Ta grupa badanych jest miarą tzw. efektu biegu jałowego (deadweight) Programu, którego z żadnej
interwencji wsparcia nie można całkowicie wyeliminować bez znaczącego zaostrzenia kryteriów
dostępu, co jednocześnie wpłynęłyby negatywnie na popyt ze strony przedsiębiorców z luki
finansowej.
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2.2 LUKA FINANSOWA W PRZESZŁOŚCI I POTRZEBY FINANSOWE BADANYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW
W kontekście potrzeb finansowania zewnętrznego badanych firm, jeszcze przed pozyskaniem kredytu
z gwarancją de minimis, analizowano starania się o kredyt, ale również sytuację kiedy to respondenci,
którzy stwierdzali, że nie pozyskiwali pożyczki lub kredytu, pomimo ewidentnej potrzeby, ponieważ
świadomie rezygnowali z ubiegania się o finansowanie, negatywnie oceniając swoje możliwości jego
pozyskania.
Ponad połowa badanych przedsiębiorstw starała się pozyskać kredyt lub pożyczkę w okresie 12
miesięcy przed skorzystaniem z gwarancji de minimis. Niespełna 56% firm starających się
o finansowanie otrzymało je o takiej wartości, o jaką zabiegały, 32% z nich otrzymało kredyt, ale na
mniej korzystnych warunkach, natomiast 13% ubiegających się o finansowanie spotkało się
z odmową udzielenia kredytu lub pożyczki (wykresy 11 i 12). Dane z tegorocznego badania wskazują
na większe problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego niż w badanych firmach w latach 2016
i 2018. Podobnie natomiast prezentują się dane za rok 2017, w którym dużą część badanych firm
stanowiły (tak jak w tegorocznym badaniu) przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym.
Wykres 22. Firma podejmowała starania o pożyczkę lub kredyt w okresie do 12 miesięcy przed uzyskaniem
kredytu z gwarancją de minimis

1%

44%
Tak

55%

Nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].

Wykres 23. Efekt starania firmy o pożyczkę lub kredyt w okresie do 12 miesięcy przed uzyskaniem kredytu
z gwarancją de minimis

13%

31%

Przyznano firmie taką o jaką
wnioskowała

56%

Przyznano na mniej korzystnych
warunkach niż wnioskowane
Całkowicie odmówiono pożyczki lub
kredytu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 990]

Na wykresach 24, 25 i 26 przedstawione zostały starania o kredyt lub pożyczkę firm biorących udział
w badaniu w podzieleniu na rozmiar, wiek i zasięg działania. Największy odsetek starania się
o finansowanie w okresie poprzedzającym pozyskanie kredytu z gwarancją cechuje przedsiębiorstwa
18
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średnie (70%), a także te o lokalnym zasięgu działania (68%) i o najdłuższym okresie działania na rynku
(powyżej 9 lat – 61%).
Wykres 24, 25 i 26 Starania firmy o pożyczkę lub kredyt obrotowy w okresie bezpośrednio poprzedzającym
uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis wg typu i zasięgu działania
Średnie

70%

Małe

30%

50%

Mikro

50%

55%

44%

Po 9 roku

38%

53%

Tak

0%

Nie

1%

61%

Powyżej 4 do 9 lat

0%

Nie wiem

1%

46%

0%

Tak
Nie

Powyżej 1 do 4 lat

49%

Do 1 roku

Międzynarodowy
Ogólnopolski

51%

53%

0%

Nie wiem

47%

47%

52%

40%

1%

59%

1%

Tak
Nie

Regionalny

51%

Lokalny

49%
68%

1%
32%

Nie wiem

0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Na poniższych wykresach przedstawione zostały skutki ubiegania się o kredyt przez przedsiębiorstwa
o różnym wieku i rozmiarze. Im większe i dłużej działające na rynku przedsiębiorstwo, tym
skuteczniejsze było pozyskanie kredytu, o które się ubiegało. Największy odsetek niepowodzeń
cechuje firmy najmłodsze, działające do roku i od 1 do 4 lat (odpowiednio 65% i 60% niepowodzeń,
przy czym w 54% i 28% przypadków spotkały się one z całkowitą odmową przyznania finansowania).
W pełni spełnione zostały oczekiwania lekko ponad połowy mikrofirm, w 32% przypadków
finansowanie zostało im przyznane na warunkach mniej korzystnych niż wnioskowane. 15% firm mikro
nie udało się pozyskać kredytu lub pożyczki, o które się ubiegały.
Wykresy 27 i 28. Efekt starania firmy o pożyczkę lub kredyt obrotowy w okresie bezpośrednio poprzedzającym
uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis wg typu i okresu działania

Średnie
Małe

Mikro

79%

20%

57%

37%

53%

32%

1%

7%

15%

Przyznano firmie taką o jaką
wnioskowała
Przyznano na mniej
korzystnych warunkach niż
wnioskowane
Całkowicie odmówiono
pożyczki lub kredytu
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Po 9 roku

69%

Powyżej 4 do 9 lat

27%

50%

Powyżej 1 do 4 lat

38%

40%

Do 1 roku

32%

35%

4%
11%

28%

12%

Przyznano firmie taką o
jaką wnioskowała
Przyznano na mniej
korzystnych warunkach
niż wnioskowane
Całkowicie odmówiono
pożyczki lub kredytu

54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 990]

Analizując efekty starania się o finansowanie zewnętrzne przez badane przedsiębiorstwa ze względu
na różny zasięg ich działania, daje się zauważyć, że największy problem z pozyskaniem kredytu na
oczekiwanych warunkach miały firmy o zasięgu regionalnym (44%). Jednak to firmy lokalne
charakteryzuje większy odsetek całkowitego odmówienia udzielenia kredytu (17% wobec 11%
w przypadku firm regionalnych).
Wykres 29. Efekt starania się o pożyczkę lub kredyt w okresie bezpośrednio poprzedzającym uzyskanie kredytu
z gwarancją de minimis przez firmy o różnym zasięgu działania
Międzynarodowy

65%

Ogólnopolski

27%

57%

Regionalny

44%

37%
45%

Lokalny

59%

8%

24%

6%
11%
17%

Przyznano firmie taką o jaką
wnioskowała
Przyznano na mniej
korzystnych warunkach niż
wnioskowane
Całkowicie odmówiono
pożyczki lub kredytu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 990]

Powodem nieudzielenia, bądź udzielenia finansowania na mniej korzystnych warunkach, który był
podawany najczęściej, był brak wymaganego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu. Został on podany
aż w prawie ¾ przypadków. Nie bez znaczenia jest również zbyt krótki okres istnienia na rynku, który
był wskazany jako główna przyczyna przez co piąte przebadane przedsiębiorstwo.
Wykres 30. Główne przyczyny odmowy lub otrzymania mniej korzystnej oferty finansowania zewnętrznego
1%
5%

Brak wymaganego zabezpieczenia
pożyczki lub kredytu

20%

Zbyt krótki okres funkcjonowania na
rynku
Odmowa bez podania przyczyny

74%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 439]

Respondenci, którzy stwierdzili, że nie pozyskiwali pożyczki lub kredytu bezpośrednio przed
uczestnictwem w Programie PLD pytani byli o świadomą rezygnację z ubiegania się o finansowanie
zewnętrzne, pomimo ewidentnych potrzeb firmy w tym zakresie. Wyniki tegorocznego badania
pokazują, że 41% z tych firm wskazała na sytuację świadomego zrezygnowania się z ubiegania
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o finansowanie. Pozostałe firmy (58%) nie miały, na rok przed pozyskaniem finansowania z gwarancją
potrzeby pozyskiwania kredytu lub pożyczki.
Wykres 31. Rezygnacja z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w okresie bezpośrednio przed
uczestnictwem w Programie, pomimo zapotrzebowania w tym zakresie

1%
41%
Tak

58%

Nie

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 799].

Głównym powodem, dla połowy przedsiębiorstw odstępowania od decyzji o aplikowaniu po kredyt lub
pożyczkę przed wzięciem udziału w Programie były niekorzystne warunki finansowe. W następnej
kolejności powodem była uciążliwa procedura pozyskania finansowania (28%)1 a także
niewystarczające zabezpieczenie kredytu (10%).
Wykres 32. Powody rezygnacji z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne (do momentu pozyskania kredytu
z gwarancją de minimis)

3% 10%

Niewystarczające zabezpieczenie kredytu
lub pożyczki
Niekorzystne warunku finansowe
kredytu|pożyczki lub dotyczące okresu
kredytowania
Uciążliwa i długotrwała procedura
pozyskania kredytu|pożyczki

28%

Zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku

59%

Nie wiem

Źródło:
opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 439].

Wśród tegorocznych badanych firm 73% to te, które potrzebowały finansowania zewnętrznego
jeszcze przed udziałem w Programie (wykres 33). Szeroko pojęta luka obejmowała zarówno te
przedsiębiorstwa, którym całkowicie odmówiono finansowania (7%), jak i te, które wprawdzie mogły
otrzymać kredyt lub pożyczkę, ale na gorszych warunkach, niż je satysfakcjonowały – np. na mniejszą
kwotę lub krótszy okres (18%) oraz te które zrezygnowały z ubiegania się o finansowanie, pomimo
potrzeb w tym zakresie (18%). 30% firm przyznano takie finansowanie jakiego potrzebowała.

1

Por. 37% MMŚP negatywnie ocenia swoje możliwości zaciągnięcia lub zwiększania zadłużenia długoterminowego [w:
Starczewska-Krzysztoszek, Curiculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014. Finansowanie działalności
i rozwoju, Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 2014]
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Wykres 33. Starania o pozyskanie o pozyskanie finansowania zewnętrznego firm przed skorzystaniem
z gwarancji de minimis
Trudno powiedzieć
1%
26%

30%

Przyznano firmie takie finansowanie jakiego
potrzebowała
Firma nie starała się w tym okresie o
finansowanie, choć go potrzebowała
zrezygnowała z ubiegania się o nie
Przyznano finansowanie, ale na mniej
korzystnych warunkach

7%

18%

18%

Całkowicie odmówiono firmie finansowania
Firma nie starała się w tym okresie o
finansowanie, bo go nie potrzebowała

43%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].
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3. DODATKOWE EFEKTY EKONOMICZNE NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTW
W poniższych analizach w pierwszej kolejności będą przedstawione wyniki dotyczące efektów na
poziomie przedsiębiorstwa, wspólne dla kredytu obrotowego i inwestycyjnego, następnie efekty dla
kredytu obrotowego, kończąc na kredycie inwestycyjnym.

3.1 ZMIANA ZATRUDNIENIA
Obok poprawy dostępu do finansowania jednym z najbardziej istotnych dodatkowych efektów
działania Programu jest zmiana zatrudnienia w badanych firmach na poziomie firmy, co przekłada się
również na całą gospodarkę. Zmiana in plus jest wyzwaniem dla polskich firm2, ale również krokiem
w kierunku awansu do grupy przedsiębiorstw o większej liczbie zatrudnionych i większych obrotach.
Jednym słowem daje to możliwość mikro przedsiębiorstwom stawania się małymi, małym średnimi
a średnim dużymi. Zwiększanie liczby zatrudnionych w firmach z sektorów tradycyjnych jest
odzwierciedleniem ich rozwoju.
Według Raportu o stanie sektora MSP 20193, w 2017 roku w sektorze MSP pracowało ponad dwie
trzecie pracujących w sektorze przedsiębiorstw, czyli ponad 6,7 mln osób. Dlatego zasadnym jest
przeprowadzenie analizy pod kątem skutków, jakie skorzystanie z gwarancji de minimis miało i będzie
mieć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach.
Z kolei Barometr rynku pracy XI4 podaje, że 20% firm średnich i 14% firm małych planowało
w pierwszym kwartale 2019 roku zwiększenie zatrudnienia, a odpowiednio 30% i 20% z nich planowało
utrzymać ówczesny poziom zatrudnienia, posiłkując się w tym celu rekrutacją nowych pracowników.
51% firm średnich i 48% firm małych zgłosiło problem ze znalezieniem pracowników, podczas gdy w ten
sposób odpowiedziało relatywnie mniej, bo 32% firm dużych. To bardzo ważny wskaźnik problemów,
z jakimi spotykają się firmy z sektora MSP. Dla 35% firm małych niedobór pracowników jest przyczyną
wzrostu kosztów personalnych, a 27% z nich musi rezygnować z tego powodu z inwestycji. Około jednej
trzeciej małych i średnich firm, niedobór pracowników nie pozwala zawierać nowych kontraktów.
22 % respondentów naszego badania, zapytanych, czy pozyskanie kredytu z gwarancją de minimis
pozwoliło na utworzenie w ich firmie nowych miejsc pracy, odpowiedziało na pytanie twierdząco.
Na niższy niż zeszłoroczny wynik przede wszystkim miał wpływ większy odsetek firm deklarujących
lokalną działalność – te podmioty często nie są ukierunkowane na rozszerzanie działalności, przez co
mogą być mniej zainteresowane rekrutacją nowych pracowników.

2

„Niebezpieczny status quo”, Warsaw Enterprise Institute, 2017
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2019, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,
2019
4 Barometr rynku pracy XI, Work Service, 2019
3
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Wykres 34. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy

5%
22%
Tak
Nie
Nie wiem

73%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

W podziale na kredyt inwestycyjny i obrotowy nie dają się zauważyć żadne znaczące różnice we
wpływie skorzystania z finansowania z gwarancją na zwiększenie poziomu zatrudnienia. 23% firm,
które skorzystały z finansowania obrotowego zwiększyły w jego wyniku zatrudnienie w firmie, podczas
gdy dla firm korzystających z kredytu inwestycyjnego było to 20%.
Tabela 1 Zwiększenie zatrudnienia w podziale na typ kredytu
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

Tak
Nie

%
23
72

%
20
74

Trudno powiedzieć

5

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Połowa firm średnich zatrudniła dzięki skorzystaniu z kredytu z gwarancją co najmniej jednego
nowego pracownika. W ten sposób odpowiedziało też 30% firm małych i 12% mikrofirm. Wyraźnie
częściej w tegorocznym badaniu nowych pracowników zatrudniały firmy stosunkowo młode, istniejące
na rynku krócej niż rok (29%) i od roku do 4 lat (30%). Firmy istniejące w momencie skorzystania
z gwarancji od 4 do 9 lat zatrudniły nowych pracowników w 18% przypadków, a firmy najstarsze w 21%.
Wykres 35, 36. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy (wg. typu
firmy i okresu działania na rynku)
Średnie

50%

Małe

30%

42%
59%

8%

Tak
Nie

11%

Nie wiem
Mikro

Po 9 roku
Powyżej 4 do 9 lat
Powyżej 1 do 4 lat
Do 1 roku

18%

78%

21%

3%

75%

4%
Tak

18%

76%
30%

6%
64%

29%

69%

6%

Nie
Nie wiem

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]
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Efekty Programu na zatrudnianie nowych pracowników rosną wraz z zasięgiem działalności
prowadzonej przez korzystające z gwarancji przedsiębiorstwo. 47% firm o międzynarodowym zasięgu
działania zatrudniło dzięki uzyskanemu finansowaniu nowych pracowników. Dla firm ogólnopolskich,
regionalnych i lokalnych było to odpowiednio 32%, 20% i 12%.
Wykres 37. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy (wg. zasięgu)
Międzynarodowy

47%

Ogólnopolski
Regionalny
Lokalny

47%

32%

57%

20%

75%

12%

7%

Tak

11%

Nie

5%

86%

Nie wiem

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, w badanych przedsiębiorstwach powstało 1208 miejsc pracy.
35% firm, które zadeklarowały zwiększenie zatrudnienia dzięki skorzystaniu z Programu, zatrudniły
jednego nowego pracownika. 30% z nich zatrudniło dwóch nowych pracowników. 33% zatrudniło
3 i więcej pracowników.
Wykres 38. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis

6%

5%2%

1 miejsce pracy

35%

2 miejsca pracy
3-4 miejsca pracy

22%

5-6 miejsc pracy
7 i więcej miejsc pracy
nie wiem

30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 430]

Respondenci badania zostali spytani również, czy skorzystanie z kredytu z gwarancją de minimis
umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w przyszłości. 24% badanych planuje dzięki uzyskaniu
finansowania z gwarancją zatrudnienie w najbliższej przyszłości nowych pracowników.
Wykres 39. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości powstaną nowe
miejsca pracy

24%
Tak

42%

Nie
Nie wiem

34%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]
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Planowane zatrudnienie nowych pracowników częściej zgłaszały firmy, które skorzystały z gwarancji
kredytu inwestycyjnego (28%, wobec 23% dla kredytu obrotowego).
Tabela 2 Zwiększenie zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach w podziale na typ kredytu
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

Tak
Nie

%
23
32

%
28
41

Trudno powiedzieć

46

32

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Podobnie jak w przypadku już powstałych miejsc pracy, nowe rekrutacje najczęściej planują firmy
średnie (34%), rzadziej małe (31%) i zdecydowanie rzadziej mikrofirmy (21%). To samo tyczy się zasięgu
działania. Najczęściej, bo w 45% przypadków, zatrudnić nowych pracowników najczęściej planują firmy
o największym, międzynarodowym zasięgu. Firmy ogólnopolskie, regionalne czy lokalne planują dzięki
skorzystaniu z Programu nowe zatrudnienia w odpowiednio 33%, 21% i 15% przypadków. Również
podobnie rozkłada się planowane zatrudnianie nowych osób ze względu na wiek przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa istniejące 4 lata i dłużej planują zatrudnić w najbliższej przyszłości dzięki skorzystaniu
z gwarancji co najmniej jednego pracownika w 21% przypadków. Młodsze firmy, tj. te istniejące od
1 roku do 4 lat i istniejące krócej niż rok planują zwiększyć zatrudnienie w 32% i 31% przypadków.
Wykres 40, 41 i 42. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości powstaną
nowe miejsca pracy (w podziale na typ, zasięg i okres działania na rynku)

Średnie

34%

15%

51%
Tak

Małe

31%

31%

Nie

39%

Nie wiem
Mikro

21%

36%

Międzynarodowy

43%

45%

Ogólnopolski

29%

33%

29%

26%
38%

Tak
Nie

Regionalny
Lokalny

21%

34%

15%

45%

37%

Po 9 roku

21%

Powyżej 4 do 9 lat

21%

Nie wiem

47%

31%

48%

35%

Tak

43%

Nie
Powyżej 1 do 4 lat

32%

35%

33%

Do 1 roku

31%

37%

33%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]
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Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, w wyniku pozyskania finansowania z gwarancją w badanych
firmach w najbliższej przyszłości powstanie szacunkowo 1512 nowych miejsc pracy. Najwięcej firm
(28%) planuje przy tym zatrudnienie dwóch nowych pracowników. Ponad jedna piąta (21%)
ankietowanych zgłosiła zamiar zatrudnienia więcej niż czterech pracowników, przy czym 10% planuje
zatrudnienie siedmiu lub więcej nowych pracowników.
Wykres 43. Liczba deklarowanych miejsc pracy, które powstaną w najbliższej przyszłości

10%

7%

1 miejsce pracy

23%

2 miejsca pracy
3-4 miejsca pracy

11%

5-6 miejsc pracy

21%

7 i więcej miejsc pracy

28%

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 202]

W kwestii zatrudnienia, respondentów badania pytaliśmy także, czy pozyskanie kredytu z gwarancją
de minimis pozwoliło im na utrzymanie przynajmniej części dotychczasowych miejsc pracy, których
utrzymanie bez pozyskanego finansowania nie byłoby możliwe. Uzyskane odpowiedzi nie wskazują
dużej ilości firm, którym udało się powstrzymać zwolnienia. 11% badanych odpowiedziało, że
pozyskanie finansowania z gwarancją pozwoliło na utrzymanie przynajmniej jednego miejsca pracy.
Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, dzięki skorzystaniu z gwarancji możliwe było utrzymanie
w firmach szacunkowo 619 miejsc pracy. Przeliczając ilość utrzymanych i utworzonych miejsc pracy
na jedną firmę, która utrzymała bądź utworzyła miejsce pracy, okazuje się, że wartości te są do siebie
zbliżone.
Wykres 44. Utrzymane miejsca pracy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis
5% 11%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

84%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy najczęściej miało miejsce w firmach o zasięgu
międzynarodowym (23%), rzadziej ogólnopolskim, regionalnym czy lokalnym (odpowiednio 14%, 9%
i 8%). Częściej także w firmach, które pozyskały z gwarancją kredyt obrotowy (13%, wobec 6% dla
kredytu inwestycyjnego). Dziwić może niski udział odpowiedzi twierdzących dla kredytu
inwestycyjnego. Być może planowane inwestycje były długoterminowe, przez co jeszcze nie można
mówić o ich efektach. Kredyt obrotowy wydaje się natomiast mieć wyraźny pozytywny wpływ na
utrzymanie zatrudnienia (np. przez pozyskanie środków na realizację dodatkowych kontraktów bądź
zamówień).

27
BIURO BADAŃ I ANALIZ

Tabela 3 Utrzymanie zatrudnienia w podziale na typ kredytu
Kredyt obrotowy
Tak
Nie

%
13
83

Kredyt inwestycyjny
%
6
88

Trudno powiedzieć

4

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Wykres 45. Utrzymane miejsca pracy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej
przyszłości powstaną nowe miejsca pracy (w podziale na zasięg działania)

Międzynarodowy

Ogólnopolski

23%

75%

14%

83%

2%

3%

Tak
Nie

Regionalny

9%

Lokalny

8%

86%

86%

5%

Trudno powiedzieć

6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Zachowanie dotychczasowych miejsc pracy, które bez kredytu z gwarancją musiałyby zostać
zlikwidowane było częściej obserwowane w firmach małych (15%) niż średnich i mikrofirmach (9%
i 11% odpowiednio). Rozróżniając firmy ze względu na ich wiek, najwięcej miejsc pracy udało się dzięki
Programowi zachować w przedsiębiorstwach mających od roku do 4 lat (18%). W pozostałych grupach
wiekowych przedsiębiorstw było to około połowę rzadsze.
Wykres 46, 47. Utrzymane miejsca pracy w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej
przyszłości powstaną nowe miejsca pracy (w podziale na typ i okres działania na rynku)
Średnie

9%

84%

6%
Tak

Małe

15%

81%

4%

Nie
Trudno powiedzieć

Mikro

Po 9 roku
Powyżej 4 do 9 lat

11%

85%

9%

89%

10%

86%

5%

2%
4%

Tak
Nie

Powyżej 1 do 4 lat
Do 1 roku

18%
8%

72%
80%

10%

Trudno powiedzieć

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Powyższe analizy wskazują na pozytywne efekty dodatkowe Programu na kwestie zatrudnienia
w bardzo ważnym dla Polski sektorze MŚP.
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3.2 WPŁYW PROGRAMU NA STABILIZACJĘ FINANSOWĄ FIRM ORAZ OBROTY
Rozważając kwestię rozwoju firm MŚP nie sposób nie odnieść się do wpływu wsparcia kredytowego
z gwarancją na utrzymanie przez firmy (w szczególności borykające się z sezonową produkcją czy
długimi okresami płatności) płynności finansowej i pozbycia się zatorów płatniczych.
Już od początku Programu wyniki badań pokazują, że znakomita większość jego uczestników poprawia
swą płynność, co udrażnia zatory finansowe. W 2019 roku aż 83% przedsiębiorstw oceniło swoją
sytuację finansową jako stabilną na skutek uzyskanego finansowania dłużnego. Takiego wpływu nie
odnotowało zaledwie 16% badanych firm.
Wykres 48. Uzyskanie kredytu obrotowego z gwarancją ustabilizowało sytuację finansową firmy

16%

1%
Tak

Nie

83%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1350].

Efekt ten najliczniej odnotowały najmłodsze firmy, w pierwszym roku działalności (89%), ale też
mikroprzedsiębiorstwa (86%).
Wykresy 49 i 50. Uzyskanie kredytu obrotowego z gwarancją ustabilizowało sytuację finansową firmy
w podziale na wielkość i okres działalności
Średnie

78%

18%

3%
Tak

Małe

85%

13%

Mikro

86%

12% 2%

Po 9 roku
Powyżej 4 do 9 lat
Powyżej 1 do 4 lat

85%

14%

87%
85%

2%

Nie
Trudno powiedzieć

2%

12%
13%

2%
2%

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Do 1 roku

89%

10%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Kolejny zaobserwowany efekt to wzrost obrotów firmy. Zwiększenie obrotów na skutek pozyskanego
finansowania zadeklarowało 68% badanych uczestników Programu. 30% badanych nie zanotowało
wpływu finansowania z gwarancją na obroty ich przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że zbyt małe
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obroty są jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu5. Poniższe wypowiedzi również
podkreślają wagę wsparcia w ramach Programu gwarancji de minimis w ograniczaniu tej przeszkody
rozwojowej MŚP.
•

Gwarantowane finansowanie dało nam to, że jesteśmy w stanie finansować projekt, z którym
ruszyliśmy. Mając projekt o wartości aż 5 mln, to jednak musimy go najpierw sfinansować –
płatności są na sam koniec. Więc, pieniądze obrotowe dają nam płynność, możemy działania
projektowe realizować i opłacać z kredytu, a kiedy dostaniemy płatność końcową za cały
zrealizowany projekt możemy spłacić kredyt.

Wykres 51. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy

2%
30%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

68%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Najwięcej firm, które zaobserwowały wzrost obrotów odnotowano w grupie firm średnich (77%)
i dojrzałych, funkcjonujących na rynku powyżej 9 lat (73%)
Wykresy 52 i 53. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy
Średnie
Małe
Mikro

Po 9 roku

77,4%
72,2%
66,0%

20,2%
25,0%
31,7%

72,9%

24,6%

2,4%

Tak

2,8%

Nie

2,3%

Trudno powiedzieć

2,5%

Powyżej 4…

65,2%

32,4%

2,5%

Powyżej 1…

63,7%

34,6%

1,6%

Do 1 roku

60,0%

33,3%

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

6,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Jeszcze bardziej optymistyczne są przewidywania co do wzrostu obrotów w najbliższej przyszłości –
aż 90% przedsiębiorstw takich się spodziewa, w tym w szczególności firmy średnie (95%) oraz
funkcjonujące na rynku powyżej 9 lat (93%).

5

Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 roku, Ministerstwo
Rozwoju, maj 2017.
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Wykres 54. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości wzrosną
obroty firmy

5%5%
Tak

Nie

90%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

W przypadku pozyskania przez firmy kredytu 46% z nich zanotowało wzrost obrotów w wyniku
wsparcia w ramach Programu (w największym stopniu firmy małe). Deklaracji wzrostu obrotów jest
znacznie więcej gdy przedsiębiorcy mówili o najbliższej przyszłości – taki wzrost przewiduje już prawie
90% badanych firm z kredytem inwestycyjnym.
Wykres 55. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy
2%
Tak

46%
52%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400].

Wykresy 56 i 57. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy
(wg wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na rynku)
Średnie

54,2%

Małe
Mikro

Po 9 roku
Powyżej 4 do…
Powyżej 1 do…
Do 1 roku

Tak

45,8%

58,3%

40,3%

42,4%

55,3%

50,8%

47,5%

41,0%

57,2%

50,0%

47,2%
100,0%

1,4%

Nie

2,3%

Trudno powiedzieć

1,6%

Tak

1,8%

Nie

2,8%
Trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400].
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Wykres 58. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości
wzrosną obroty firmy
10%1%
Tak

Nie

89%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400].

3.3 INWESTYCJE
Dodatkowym efektem ekonomicznym kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, jest dokonanie
inwestycji na skutek pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w firmie po uzyskaniu wsparcia
obrotowego. Badanie pokazuje, że ponad połowa (53%) firm zadeklarowała taki efekt. Najczęściej
inwestycji dokonywały firmy, które odnotowały największy wzrost obrotów tj. średnie i te działające
na rynku dłużej niż 9 lat (odpowiednio 64% i 56%).
Wykres 59. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła się na
tyle, że firma dokonała inwestycji

2%
Tak

45%

53%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Wykresy 60 i 61. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła się
na tyle, że firma dokonała inwestycji (wg wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na
rynku)
Średnie
Małe
Mikro

64,3%
50,8%
53,2%

33,3%
47,2%
45,1%

2,4%

Tak

2,0%

Nie

1,7%

Trudno powiedzieć
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Po 9 roku

56,0%

Powyżej 4 do 9
lat
Powyżej 1 do 4
lat

41,8%

51,1%
52,9%

Do 1 roku

48,9%

2,1%
Serie1

47,6%

1,2%

45,1%

Serie2
2,0% Serie3

48,9%

2,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Najczęstszą inwestycją, zrealizowaną w wyniku polepszenia się sytuacji finansowej poprzez udział
w Programie, były zakupy lub remont maszyn i linii produkcyjnych (65% wskazań). W dalszej kolejności
wskazywane były roboty budowlane (33%) oraz zakupy lub remonty pojazdów (30%). Ponownie
należy zauważyć, że to firmy średnie były relatywnie najbardziej aktywne w zakupie /remoncie maszyn
technicznych i linii produkcyjnych (83%) oraz oraz zakupie budynków lub gruntów (37%).
Wykres 62. Rodzaj inwestycji dokonanych w wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis
i zmiany sytuacji firmy

Inwestycja w wartości niematerialne i prawne

9%

Zakup lub remont maszyn, urządzeń
technicznych oraz linii produkcyjnych

65%

Zakup, lub remont pojazdów

Zakup budynku lub gruntów

30%

6%

Remonty|roboty budowlane

33%

Co więcej, ¼ badanych firm zadeklarowało, że pozytywna zmiana w firmie już w najbliższej przyszłości
spowoduje dokonanie przez nie inwestycji.
Wykres 63. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieni się na tyle,
że firma dokona inwestycji w najbliższej przyszłości

24%

61%

Tak

Nie

15%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].
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Z kolei w przypadku kredytu inwestycyjnego badanie wykazało, że przedsiębiorcy zmobilizowali do
zrealizowania kredytowanej inwestycji dodatkowe środki, co uruchomiło efekt dźwigni projektu,
a w rezultacie dało zwiększenie skali. Taki efekt powstał u 31% badanych respondentów.
Wykres 64. Inwestycja realizowana w ramach kredytu z gwarancją de minimis wymagała również
uruchomienia / skorzystania z innych środków finansowych np. środków własnych czy innych
pożyczek/kredytów

1%
Tak

31%

Nie

68%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400].

Mobilizacja dodatkowych środków na realizację kredytowanej inwestycji charakterystyczna była
przede wszystkim dla przedsiębiorstw średniej wielkości (54%), powyżej 9 lat działania na rynku (50%)
oraz międzynarodowych 58%), co wskazuje, że firmy o takich parametrach korzystając z Programu oraz
z dodatkowych środków zrealizowały znacznie większą inwestycję niż tylko za wsparcie Programowe.
Gros przedsiębiorców (91%), którzy uruchomili dodatkowe środki na inwestycję wskazywali, że były
to środki własne6 (wykres 65). Inne pożyczki lub kredyty czy środki pomocowe były wykorzystywane
rzadko (razem 33% wskazań).
Wykres 65. Środki uruchomione dodatkowo przy realizacji kredytowanej w ramach Programu inwestycji
Środki własne

91%

Środki pomocowe
Inne pożyczki lub kredyty

27%
6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc., ponieważ
respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Najczęstsze inwestycje realizowane za gwarantowane finansowanie, podobnie jak w przypadku
kredytu obrotowego, dotyczyły zakupu lub remontu maszyn, urządzeń technicznych oraz linii
produkcyjnych (63% wskazań) oraz zakup/remont pojazdów (35%).

6

Wg. Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce, PARP, 2016, większość nakładów inwestycyjnych MŚP finansowana jest
środkami własnymi.
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Wykres 66. Rodzaj inwestycji na jaki przeznaczono kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis
Remonty|roboty budowlane

Zakup budynku lub gruntów

29%

11%

Zakup, lub remont pojazdów

35%

Zakup lub remont maszyn,
urządzeń technicznych oraz linii
produkcyjnych
Inwestycja w wartości
niematerialne i prawne

63%

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc., ponieważ
respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

3.4 INNOWACJE
Co roku badamy również wpływ Programu na pojawienie się we wspartych firmach innowacji. Kredyt
obrotowy nie miał przeznaczenia inwestycyjnego, czy innowacyjnego, a jego głównym celem było
ustabilizowanie i usprawnienie przepływów finansowych w firmie. Jednak jak pokazują coroczne
badania, gwarantowane finansowanie skutkowało również powstaniem nowego lub
zmodernizowaniem istniejącego produktu, procesu lub usługi.
Wyniki badania z 2019 roku wskazują, że 22% badanych przedsiębiorców zadeklarowało wdrożenie
w ich firmie innowacji w wyniku pozytywnych zmian związanych z pozyskaniem kredytu
obrotowego.
Wykres 67. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła się na
tyle, że powstał nowy lub zmodernizowano istniejący produkt, proces lub usługę

8%

22%

Tak

Nie

70%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Jest to kolejne potwierdzenie, jak istotny jest kredyt obrotowy zapewniający płynność finansową
i swoiste bezpieczeństwo podejmowania odważniejszych decyzji rozwojowych dla kreowania
innowacji przez sektor MŚP. Program, wspierając na pierwszym miejscu usprawnienie płynności
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finansowej firm, pośrednio działa jako silny impuls rozwojowy skutkujący powstawaniem inwestycji
i innowacji, co podkreślali nasi rozmówcy:
Pojawienie się nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu lub usługi najwięcej
respondentów deklarowało w grupie firm o zasięgu międzynarodowym (40%) i ogólnopolskim (30%).
Wykresy 68, 69 i 70. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła
się na tyle, że powstał nowy lub zmodernizowano istniejący produkt, proces lub usługę (wg
wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na rynku)
Średnie

23,8%

Małe

25,0%

Mikro

Międzyn…

55,5%

29,9%
17,7%

Lokalny

16,8%

Trudno powiedzieć

67,0%

5,5%

8,5%

73,0%

Nie

4,4%

3,1%

73,8%

Tak

6,2% Trudno powiedzieć

75,6%

39,0%

Regionalny

Nie

10,5%

70,3%

20,0%

Tak

6,4%

67,6%

23,5%

Do 1 roku

8,4%

70,6%

21,9%

Powyżej 1 do…

6,7%

69,6%

23,0%

Powyżej 4 do…

2,4%

68,3%

22,0%

Po 9 roku

Ogólnop…

73,8%

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

10,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1400].

Wyniki w podziale na zasięg działania oraz przeprowadzone testy istotności wskazują na tendencję,
że im większy zasięg działania firm, tym częstsze podejmowanie działań innowacyjnych –
międzynarodowe przedsiębiorstwa najliczniej wykazują aktywność innowacyjną, a lokalne
najsłabiej.
W przypadku gwarantowanego kredytu inwestycyjnego 39% firm, które pozyskały kredyt
inwestycyjny poczyniło inwestycje o charakterze innowacyjnym.
Wykres 71. Innowacyjny charakter inwestycji realizowanej w ramach Programu
2%
39%

Tak

Nie

59%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 400].
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Porównując poziom innowacji obydwu typów kredytu można powiedzieć, że to w przypadku kredytu
obrotowego powstaje więcej innowacji o światowym poziomie (8% vs.2%), jak i więcej tych innowacji
na poziomie krajowym (22% vs. 20%). W przypadku kredytu obrotowego mniej firm wykazuje poziom
najniższy, czyli na poziomie firmy (70% vs 76%).
Wykres 72. Poziom innowacji (kredyt obrotowy lewa strona i kredyt inwestycyjny – prawa)

Nowość na skalę
światową

Nowość na
skalę światową

2%

8%

20%
22%

Nowość na skalę
Polski

70%
Nowość tylko na
poziomie firmy

Nowość na
skalę Polski

78%
Nowość tylko na
poziomie firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 317].

3.5 ZMIANA POZYCJI RYNKOWEJ I TERYTORIALNEGO ZASIEGU DZIAŁANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Respondentów badania poproszono o ocenę wpływu uzyskania finansowania z gwarancją de minimis
na zmianę pozycji rynkowej ich przedsiębiorstwa. 62% ankietowanych zgodziło się, że uzyskanie
kredytu z gwarancją de minimis wpłynęło na poprawienie pozycji rynkowej ich przedsiębiorstwa.
Jednocześnie dla 36% przebadanych skorzystanie z Programu oznaczało utrzymanie aktualnej pozycji
rynkowej.
Wykres 73. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję rynkową
2%

Poprawiła swoją pozycję na rynku,
na którym działa

36%

Utrzymała swoją pozycję na rynku,
na którym działa

62%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

W podziale na wiek, rozmiar i zasięg działania, poprawę pozycji rynkowej relatywnie najczęściej
wskazywała grupa przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym (68%) oraz ogólnopolskim (67%).
Poprawa pozycji była częstsza w przedsiębiorstwach małych (67%) niż średnich i mikro. Wpływ
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Programu na pozycję rynkową przedsiębiorstwa lepiej oceniały też przedsiębiorstwa działające na
rynku 9 lat i dłużej (67%) oraz te najmłodsze, tj. istniejące krócej niż rok (63%).
Wykres 74, 75 i 76. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję
rynkową wg. zasięgu, wielkości i lat działania na rynku
Międzynarodowy

68%

29%

3%

Poprawiła swoją pozycję na rynku, na
którym działa

Ogólnopolski

67%

31%

3%

Utrzymała swoją pozycję na rynku, na
którym działa

Regionalny

61%

35%

4%

Trudno powiedzieć
Lokalny

Średnie
Małe
Mikro

Po 9 roku

58%

40%

61%

1%

37%

67%

31%

61%

37%

67%

31%

2%

Poprawiła swoją pozycję na rynku, na
którym działa

2%

Utrzymała swoją pozycję na rynku, na
którym działa

2%

Trudno powiedzieć

2%

Poprawiła swoją pozycję na rynku, na
którym działa

Powyżej 4 do 9 lat

59%

39%

2%

Powyżej 1 do 4 lat

58%

39%

3%

Do 1 roku

63%

35%

2%

Utrzymała swoją pozycję na rynku, na
którym działa
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

W podziale na typy kredytu, poprawę sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa częściej wskazywali
przedstawiciele przedsiębiorstw, które skorzystały z finansowania obrotowego.
Tabela 4 Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie poprawić swoją pozycję rynkową
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny
%

%

Poprawiła swoją pozycję rynkową

66

47

Utrzymała swoją pozycję rynkową

31

51

Trudno powiedzieć

3

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Firmy pytane były również o spodziewane efekty w tym zakresie w przyszłości. Prawie jedna czwarta
(74%) respondentów spodziewa się w najbliższej przyszłości poprawienia pozycji rynkowej. 22%
badanych przedsiębiorstw przewiduje utrzymanie aktualnej pozycji.
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Wykres 77. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie utrzymać lub poprawić pozycję rynkową
w najbliższym czasie wg. zasięgu, wielkości i lat działania na rynku
4%
22%

Poprawi swoją pozycję rynkową
Utrzyma swoją pozycję rynkową
Trudno powiedzieć

74%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Poprawa pozycji rynkowej w przyszłości najczęściej deklarowana jest przez firmy średnie (86%),
a rzadziej małe i mikro (77% i 73%). Dotyczy to również przedsiębiorstw o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym (78%) względem regionalnych i lokalnych firm (72%). Przedsiębiorcy działający na
rynku dłużej, częściej spodziewają się – w wyniku pozyskania kredytu z gwarancją de minimis –
poprawy pozycji przedsiębiorstwa w przyszłości (78% firm istniejących 9 lat i dłużej, tylko 57% firm
działających rok i krócej).
Wykres 78, 79 i 80. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie utrzymać lub poprawić pozycję rynkową
w najbliższym czasie wg. zasięgu, wielkości i lat działania na rynku
Międzynarodowy

78%

17%

4%

Ogólnopolski

78%

18%

4%

Regionalny

72%

24%

4%

Lokalny

72%

23%

4%

Średnie

86%

Małe

11% 3%

77%

21%

2%

Utrzyma swoją pozycję rynkową
Trudno powiedzieć

Poprawi swoją pozycję rynkową
Utrzyma swoją pozycję rynkową
Trudno powiedzieć

Mikro

73%

Po 9 roku

23%

78%

5%

18%

4%

Powyżej 4 do 9 lat

73%

23%

4%

Powyżej 1 do 4 lat

72%

24%

4%

Do 1 roku

Poprawi swoją pozycję rynkową

57%

27%

16%

Poprawi swoją pozycję rynkową
Utrzyma swoją pozycję rynkową
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800]

Podobnie jak w pytaniu o już zaobserwowane efekty firmy, które skorzystały z finansowania
obrotowego przewidują poprawę pozycji rynkowej częściej (76%) niż firmy, które zaciągnęły kredyt
inwestycyjny (69%). Pozyskanie finansowania zewnętrznego dla ¾ badanych firm zapewniło poprawę
pozycji rynkowej, w tym dla 76% firm korzystających z kredytu obrotowego oraz 69 % korzystających
z kredytu inwestycyjnego.
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Tabela 5 Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać swoją pozycję rynkową
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny
%

%

Poprawi swoją pozycję rynkową

76

69

Utrzyma swoją pozycję rynkową

20

27

Trudno powiedzieć

4

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [ n = 1800]

W kontekście dodatkowych efektów Programu, zasadnym wydaje się także przeanalizowanie skutków,
jakie pozyskanie finansowania zewnętrznego z gwarancją de minimis na dokonywany przez badane
przedsiębiorstwa eksport. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że Program ten nie jest w żaden
sposób ukierunkowany na wpieranie eksportu, a ewentualne efekty są wyłącznie skutkiem ubocznym.
Badanie pokazuje, że aż 85% przedsiębiorstw nie eksportuje swoich produktów czy usług poza granice
i nie przewiduje w najbliższych 12 miesiącach tego zmieniać.

Badanym, którzy udzielili innej odpowiedzi, zadaliśmy pytanie o wpływ, jaki mogło mieć pozyskanie
kredytu z gwarancją BGK na eksport przedsiębiorstwa. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 54%
z nich odczuło pozytywny wpływ kredytu na działalność eksportową firmy. Około jedna czwarta
(24%) eksporterów w badanej próbie zamierza dzięki finansowaniu w najbliższej przyszłości rozpocząć
eksport swoich produktów lub usług. 26% eksporterów zwiększyła w wyniku Programu udział eksportu
w sprzedaży, natomiast 4% eksporterów właśnie rozpoczęło eksport.
Wykres 81. Wpływ kredytu na działania eksportowe
Zamierza rozpocząć eksport swoich
produktów i/lub usług w najbliższej
przyszłości

24%

Właśnie rozpoczęła eksport swoich
produktów i|lub usług

46%

4%

26%

Zwiększyła udział eksportu w
sprzedaży
Firma jest eksporterem, ale kredyt z
gwarancją de minimis nie wpłynął na
działania eksportowe firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 265]

Najwięcej pozytywnych efektów wśród eksporterów odnotowały firmy działające od roku do 4 lat,
spośród których 18% zamierza rozpocząć eksport swoich produktów, a aż 29% z nich zwiększyło dzięki
kredytowi z gwarancją udział eksportu w sprzedaży. Pozytywny wpływ Programu na eksport jest nieco
mniej widoczny w przedsiębiorstwach starszych. Firmy istniejące od 4 do 9 lat zauważały pozytywne
oddziaływanie Programu na eksport swoich produktów w 37% przypadków, natomiast firmy
najstarsze, istniejące dłużej niż 9 lat – w 41% przypadków.
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Wykres 82. Wpływ kredytu na działania eksportowe w lat działania na rynku

Po 9 roku
Powyżej 4 do 9
lat
Powyżej 1 do 4
lat

Do 1 roku

15% 3%

23%

33%

26%

Zamierza rozpocząć eksport swoich
produktów i|lub usług w najbliższej
przyszłości
Właśnie rozpoczęła eksport swoich
produktów i/lub usług

24%

2%11%

38%

26%
Zwiększyła udział eksportu w
sprzedaży

18%

10%

4%

20%

29%

38%

40%

11%

30%

Firma jest eksporterem, ale kredyt z
gwarancją de minimis nie wpłynął na
działania eksportowe firmy
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 265]
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3.6 EFEKTY PRZEDSIĘBIORSTW Z LUKI FINANSOWEJ NA TLE POZOSTAŁYCH
BADANYCH FIRM
Jak co roku podsumowujemy również wpływ Programu de minimis na MŚP poprzez porównanie
efektów zaobserwowanych przez przedsiębiorstwa ze zdiagnozowanej wąsko pojętej luki finansowej
z pozostałymi firmami biorącymi udział w Programie, którego dokonano w poniższym zestawieniu.
Można zauważyć, że przedsiębiorstwa ze ścisłej luki finansowej odnotowały lepsze efekty w obszarze
wzrostu obrotów, zwiększenia nowych miejsc pracy, czy ustabilizowania sytuacji finansowej firmy (przy
kredycie obrotowym) w stosunku do pozostałych firm.
Tabela 6 Zestawienie efektów przedsiębiorców z luki finansowej vs. pozostałych uczestników Programu
Firmy, które bez gwarancji w ogóle nie pozyskałyby
kredytu (%)
Efekty

Pozostałe firmy (%)

Spodziewane w najbliższej
Spodziewane w najbliższej
Już zaobserwowane
przyszłości
przyszłości
Efekty uzyskane zarówno przez firmy, które pozyskały kredyt obrotowy jak i te z kredytem inwestycyjnym
Już zaobserwowane

Poprawienie pozycji rynkowej

67

68

Utworzenie nowych miejsc
pracy

23

24

22

24

Utrzymanie dotychczasowych
miejsc pracy

18

-

9

-

60

77

Efekty uzyskane przez firmy, które pozyskały kredyt obrotowy
Ustabilizowanie sytuacji
finansowej firmy

97

-

77

-

Wzrost obrotów

72

89

66

91

Dzięki wsparciu, sytuacja
zmieniła się na tyle, że
dokonano inwestycji

39

23

60

25

Dzięki wsparciu, sytuacja
zmieniła się na tyle, że
dokonano inwestycji o
charakterze innowacyjnym

18

-

25

-

Efekty uzyskane przez firmy, które pozyskały kredyt inwestycyjny
Wzrost obrotów

55

92

44

88

Innowacyjny charakter
inwestycji

42

-

40

-

Uruchomienie dodatkowych
środków na inwestycję

45

-

29

-

Uruchomienie kolejnych
inwestycji w najbliższej
przyszłości w wyniku
kredytowanej inwestycji

20

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].
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3.7 EFEKTY PRZEDSIĘBIORSTW Z KREDYTEM OBROTOWYM VS. INWESTYCYJNYM

Panuje powszechne przekonanie o większej wadze programów wsparcia przedsiębiorców, które
dotyczą bezpośrednio inwestycji. Również w kontekście użycia instrumentów finansowych w takich
programach stawiano większy nacisk na kredyt inwestycyjny.
Nasze wyniki badań, od lat pokazują, że częściej więcej pozytywnych efektów odczuwają i deklarują te
firmy (w szczególności dotyczy to mikroprzedsiębiorstw), które pozyskały kredyt obrotowy,
pozwalający im na taką stabilizację i poprawienie pozycji rynkowej poprzez większy niż w przypadku
inwestycyjnego wzrost obrotów, że duża część z nich dokonywała inwestycji, w tym tych o charakterze
innowacyjnym. Jak się okazuje innowacje firm, które pozyskały kredyt obrotowy częściej są na skalę
światową (8% vs. 2,5%) i całego kraju (22% vs. 19,5%), a rzadziej w przypadku inwestycyjnego tylko na
poziomie firmy (70% vs. 78%).
Tabela 7 Zestawienie efektów przedsiębiorców z kredytem obrotowym vs. inwestycyjnym
Firmy z kredytem obrotowym (%)
Efekty

Firmy z kredytem inwestycyjnym (%)

Już zaobserwowane

Spodziewane w najbliższej
Już zaobserwowane
Spodziewane w najbliższej
przyszłości
przyszłości
Efekty uzyskane zarówno przez firmy, które pozyskały kredyt obrotowy jak i te z kredytem inwestycyjnym

69

Poprawienie pozycji rynkowej

66

76

Utworzenie nowych miejsc
pracy

23

23

20

28

Utrzymanie dotychczasowych
miejsc pracy

13

-

6

-

47

Efekty uzyskane przez firmy, które pozyskały kredyt obrotowy
Wzrost obrotów

68

90

46

88

Dzięki wsparciu, sytuacja
zmieniła się na tyle, że
dokonano inwestycji o
charakterze innowacyjnym / lub
w przypadku kredytu
inwestycyjnego innowacyjny
charakter inwestycji

23

-

40

-

Innowacja na skalę światową

8
22
70

19,5

Zwiększyła udział eksportu w
sprzedaży

22

9

W wyniku uzyskania
finansowania z gwarancją
sytuacja tak się zmieniła, że
firma właśnie rozpoczeła lub
zamierza rozpocząć eksport w
najbliższej przyszłości

23

8

Innowacja na skalę Polski
Innowacja na poziomie firmy

2,5
78

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1800].
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4. EFEKTY MAKROEKONOMICZNE PROGRAMU PLD

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku oszacowaliśmy makroekonomiczne skutki
Programu gwarancji de-minimis. Po pierwsze, oceniamy skalę Programu z punktu widzenia gospodarki,
następnie szacujemy tzw. lukę finansową, czyli odsetek całkowitego kredytu objętego gwarancjami,
który bez tych gwarancji nie miałby szans w ogóle zaistnieć, a następnie liczbę miejsc pracy
wygenerowaną dzięki kredytowi pokrywającemu obliczoną wcześniej lukę finansową.
Od marca 2013 roku, od kiedy Program istnieje, do sierpnia 2018 roku suma gwarancji udzielonych
w ramach Programu gwarancji de minimis osiągnęła 60,8 miliardów złotych, a suma
wygenerowanego w tym okresie kredytu 108,2 miliardów złotych. Cały czas rośnie też zaangażowanie
gwarancyjne banku, czyli suma kredytu aktualnie uruchomionego i objętego gwarancjami w ramach
rządowego wsparcia.
Jak pokazują wykresy 83 i 84, znaczenie Programu, zarówno z punktu widzenia całej gospodarki, jak
i finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, pomimo nieznacznych spadków
w ostatnim roku, cały czas jest znaczące. Od pierwszego pełnego roku Programu aktualna wartość
generowanego dzięki gwarancjom portfela aktywnych kredytów wzrosła z około 10,7 miliardów PLN
do około 20,1 miliardów PLN.
Po istotnych wzrostach, w ostatnim roku nieco spadła relacja wartości kredytu do wartości całkowitej
kwoty kredytu dla MŚP pochodzącego z sektora bankowego. Od początku pierwszego kwartału 2014
roku relacja ta dynamicznie rosła, by w drugim kwartale 2018 roku osiągnąć szczyt, po czym lekko
spaść do 10,6%.

Wykres 83. Wartość kredytu wygenerowanego dzięki gwarancjom de minimis oraz jego udział w całkowitym

14,0%
12,0%

20
10,0%
15

8,0%
6,0%

10

4,0%
5
2,0%

Wygenerowany kredyt

2019 II

2019 I

2018 IV

2018 III

2018 I

2018 II

2017 IV

2017 II

2017 III

2017 I

2016 III

2016 IV

2016 II

2016 I

2015 IV

2015 III

2015 I

2015 II

2014 IV

2014 II

0,0%
2014 III

0

Jako odsetek całkowitego kredytu dla MSP

25

2014 I

Miliardy PLN

Wartość wygenerowanego kredytu

kredycie dla MŚP (dane na koniec kwartałów)

Jako odsetek całkowitego kredytu dla MSP
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BGK oraz danych NBP

W ostatnim roku nieco spadła także relacja wartości kredytu udostępnionego przedsiębiorcom dzięki
gwarancjom do rocznego PKB. Nadal jednak proporcja ta jest wyższa niż na początku realizacji
Programu. Na koniec 1 kwartału 2014 roku relacja ta wynosiła 0,6%, a na koniec drugiego kwartału
2019 roku 0,9% (nieznaczny spadek o 0,2 pp. w ciągu roku wobec roku 2018). Na spadek relacji wartości
generowanego kredytu do całkowitej wartości kredytów bankowych dla MŚP, jak i spadek relacji do
PKB może mieć wpływ innych, dedykowanych na określone cele programów gwarancyjnych BGK,
zwłaszcza, że są one coraz bardziej atrakcyjne z puntu widzenia dostępności i poziomu zabezpieczenia
gwarancją: do 80% kapitału vs. do 60% w przypadku gwarancji de minimis.
Wykres 84. Wygenerowany kredyt w relacji do rocznego PKB w latach 2014-2019 (dane na koniec kwartałów)
1,20%

Odsetek PKB

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BGK oraz GUS

W kontekście oceny makroekonomicznych efektów skutków prowadzonego Programu gwarancyjnego
interesująca jest przede wszystkim tzw. luka finansowa, a więc kredyt, którego przedsiębiorcy nie
byliby w stanie otrzymać bez wsparcia. Aby oszacować wielkość luki, podobnie jak w latach
poprzednich, stosujemy jej najwęższą definicję. Oznacza to, iż do jej wartości zaliczamy tylko kredyt
przyznany tym przedsiębiorcom, którzy w badaniu ankietowym zadeklarowali, iż bez gwarancji w ogóle
nie uzyskaliby finansowania. Jej szacunki nie obejmują natomiast przedsiębiorców, którzy
zadeklarowali, że dzięki gwarancji otrzymali kredyt o wyższej wartości. Oznacza to, iż otrzymana przez
nas wartość luki jest de-facto minimalnym jej oszacowaniem.
Analiza danych ankietowych pochodzących z badań prowadzonych od początku trwania Programu oraz
danych BGK dotyczących wszystkich kredytobiorców i całkowitej wartości gwarantowanego w ramach
Programu kredytu do czerwca 2019 roku wskazuje, iż sumaryczna wartość luki finansowej, czyli
wartość dodatkowego kredytu wygenerowanego dzięki wsparciu gwarancyjnemu wyniosła 32,7
miliardów złotych, co stanowi 30% całkowitego wygenerowanego dotychczas kredytu o wartości 108,2
mld. PLN. Większość tej kwoty, czyli 30,5 miliardów PLN przypadło na bardziej popularny kredyt
obrotowy, a pozostałe 2,2 miliarda na kredyt inwestycyjny.

45
BIURO BADAŃ I ANALIZ

•Obrotowy 30,5
mld. PLN
•Inwestycyjny 2,2
mld PLN

Dodatkowy
wygenerowany kredyt
w latach 2013-1019

Zachowane i utworzone
miejsca pracy w latach
2013-2019

•Zachowanie
miejsca pracy – 99
tysięcy.
•Utworzone miejsca
pracy – 103 tysiące.

Podobnie jak miało to miejsce w raportach z ubiegłych lat, także i w tym roku uaktualniliśmy szacunki
dotyczące liczby miejsc pracy zachowanych i utworzonych dzięki wygenerowanemu poprzez wsparcie
gwarancyjne dodatkowemu kredytowi. Liczby te oszacowaliśmy osobno dla kredytu inwestycyjnego
i obrotowego. Oznacza to, iż od początku trwania Programu do czerwca 2019 roku zachowano w sumie
około 103 tysiące, a utworzono 99 tysięcy miejsc pracy.

46
BIURO BADAŃ I ANALIZ

5. NOTKA METODOLOGICZNA
Celem przeprowadzanego corocznie badania jest ocena wpływu Programu de minimis na
zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
a także oddziaływania wsparcia na przedsiębiorstwa i ich rozwój oraz polską gospodarkę.
Metodologia badawcza bazowała na przyjętych kryteriach badawczych, takich jak trafność,
skuteczność, użyteczność Programu. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:






Na ile trafnie Program de minimis został zaprojektowany w kontekście ograniczeń dostępu do
finansowania zewnętrznego dla MŚP?
Jaka jest jego skuteczność w wypełnianiu luki finansowej?
Jaka jest użyteczność Programu, mierzona bezpośrednimi efektami (dotyczącymi zwiększenia
dostępu do kredytu) i efektami dodatkowymi (mierzonymi przede wszystkim wskaźnikami:
zmianą poziomu zatrudnienia, pozycji na rynku, wzrostu obrotów, realizacji inwestycji dzięki
uwolnionym środkom, realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym)?
Jakie korzyści odnotowały gospodarka, a przede wszystkim sektor MŚP, dzięki wsparciu
w ramach gwarancji de minimis?

Analiza badawcza bazowała na metodzie triangulacji wyników pochodzących z trzech źródeł: 1)
badania ilościowego (ankietowego) z udziałem przedsiębiorców biorących udział w Programie oraz
wykorzystująca dane sprawozdawcze, 2) badania jakościowego (IDI), czyli zebraniem pogłębionej
informacji od przedsiębiorców podczas osobistych wywiadów oraz 3) desk research.

Badanie ilościowe
Badanie zostało wykonane przy użyciu techniki CATI. Dobór próby do badania został dokonany
w oparciu o bazy uczestników Programu przekazane przez banki według nielosowego schematu.
Łącznie pozyskano dane ankietowe od 1800 przedsiębiorstw (1400 od firm, które uzyskały kredyt
obrotowy, a 400 – inwestycyjny). Badanie objęło te firmy z całej Polski, które uzyskały kredyty objęte
gwarancją BGK w okresie od marca 2018 r. do marca 2019 r.
Dzięki wykorzystaniu danych sprawozdawczych, obejmujących wszystkich uczestników Programu,
którzy uzyskali kredyt z gwarancją od rozpoczęcia Programu do września 2019 r., możliwa była analiza
ilościowa makro.

Badanie jakościowe (pogłębione wywiady indywidualne)
Celem badania jakościowego było przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat efektów, jakie
przedsiębiorcy zaobserwowali w swoich firmach, a które pojawiły się w wyniku udziału w Programie.
Na poziomie operacyjnym zastosowano technikę pogłębionego wywiadu indywidualnego (diady oraz
triady).

Desk research
Celem tej części badania była kwerenda dostępnych publikacji i analiz na temat stanu sektora MŚP
(w tym jego innowacyjności) oraz luki finansowej, jaka dotyczy mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
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