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1. ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem Funduszu Gwarancyjnego POIR (w ramach poddziałania 3.2.3 POIR) jest wspieranie
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zwiększenie potencjału
innowacyjności w sektorze MŚP poprzez udzielanie bezpłatnej gwarancji Biznesmax
zabezpieczającej pozyskiwany kredyt w bankach kredytujących.
Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu
Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania
dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca część
zapłaconych odsetek.
Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument finansowy w formule projektu
pozakonkursowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie
potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie.
Wartość projektu to 1 379 853 448 zł, w tym 1 194 500 000 zł stanowią środki Unii
Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 353 448 zł
to krajowy wkład prywatny.
W efekcie, środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na udzielenie łącznie ok. 2,22 mld zł
gwarancji, które zabezpieczą przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych o
wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości 348 464 483 zł pozwoli na
przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do
odsetek.
Gwarancja z założenia dotyczy spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju
działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac
badawczo-rozwojowych.
Wartość jednostkowej gwarancji może wynosić maksymalnie 2,5 mln Euro. Zabezpiecza ona
do 80% kapitału kredytu i przyznawana jest na okres do 20 lat w formie pomocy de minimis
lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Zmiany w programie gwarancji Biznesmax w związku z pandemią
W roku 2020, w ramach przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pakietu
pomocowego skierowanego do polskich przedsiębiorców, wprowadzone zostały zmiany w
udzielaniu gwarancji Biznesmax. Nowe zasady funkcjonowania gwarancji Biznesmax dają
szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową przedsiębiorstw w
warunkach niekorzystnej koniunktury.
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Wprowadzone zmiany w programie gwarancji Biznesmax to:












możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego
odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie
płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną
inwestycją i są uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku
dokumentów finansowo-księgowych;
w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów
kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu
projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i
wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu;
z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów
innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które
wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – w tym celu wprowadzono nowe
podmiotowe kryterium dostępu;
wydłużenie do końca 2021r. (przed zmianami było to do 2020r.) okresu obowiązywania
5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Dzięki temu
maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść
15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu;
systemem dopłat do odsetek objęto również kredyty odnawialne.

Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax – bez względu na rodzaj kredytu – to nadal 2,5 mln
euro, przy czym gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć
39 miesięcy, natomiast dla kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji
to maksymalnie 20 lat. Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do
końca 2020 roku.
Przedsiębiorca w Banku Kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa:






wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis – wraz z załącznikiem albo wniosek o
udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna wraz z załącznikiem;
w przypadku wnioskowania o gwarancję stanowiącą regionalną pomoc
inwestycyjną plan - projektu inwestycyjnego, który ma być objęty finansowaniem ze
środków kredytu z gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.
w przypadku wnioskowania o gwarancję stanowiącą pomoc de minimis - informację
potwierdzającą spełnienie merytorycznych kryteriów pozwalających na objęcie
kredytu gwarancją w formie pomocy de minimis.

Z gwarancji skorzystać może przedsiębiorca spełniający kryteria dostępu według wariantu 1,
zgodnie z którym firma realizująca projekt spełnia przynajmniej 1 z 17 kryteriów
innowacyjnego przedsiębiorcy (zaprezentowane poniżej) albo wariantu 2 – gdy firma realizuje
projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (szczegółowy opis
poniżej).
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Kryteria przedsiębiorcy innowacyjnego (wariant 1):
1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną
patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru
przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego
objętego prawem z rejestracji;
2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał
wsparcie na działalność innowacyjną;
3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w
którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w
wymiarze pełnego etatu;
5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku
technologicznego;
6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na
wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w
postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych
(B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost
przychodów o 30%;
8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu”
finansującego działalność innowacyjną;
9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o
równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku
przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym
okresie podatkowym;
10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę
i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez
akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym;
12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego
z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju
przedsiębiorczości, w tym zakresie prac B+R lub innowacji;
13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów
wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji,
spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny
merytorycznej;
14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub
międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15%
rocznie;
16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy
Transferu Technologii.
17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.
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Kategorie innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym (wariant 2):
1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
 zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub
na jednostkę produktu,
 technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
 technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w
wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych
obiegów wody,
 infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
 instalacje do recyklingu odpadów;
2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji
zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
3. odnawialne źródła energii;
4. magazynowanie energii;
5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji
chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w
wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
9. inwestycje w kogeneracje;
10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Program dostarcza szeregu dodatkowych korzyści dla przedsiębiorców, takich jak:











bezpłatne korzystanie z gwarancji;
finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);
finansowanie bieżącej działalności oraz płynności finansowej jako odpowiedź na
sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19;
obniżenie kosztu kredytu i zwiększenie zdolności kredytowej na skutek zwrotu części
zapłaconych odsetek;
ułatwienie w dostępie do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku
kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim
zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
możliwe jest finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą
dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% wartości inwestycji określonej w
biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od
Kredytobiorcy) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej lub
zakończonej inwestycji (do 50%wartości inwestycji określonej w biznes planie
przedsięwzięcia lub innym dokumencie przyjmowanym od Kredytobiorcy);
finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% wartości
inwestycji określonej w biznes planie przedsięwzięcia lub innym dokumencie
przyjmowanym od Kredytobiorcy);
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możliwość finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji
proekologicznej z efektem ekologicznym;
możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do
standardowej oferty banku, np.:
 - niższa marża,
 - niższa prowizja,
 - rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
 - karencja w spłacie zadłużenia,
 - udostępnienie większej kwoty kredytu;
korzystny dla przedsiębiorcy sposób wyliczania wartości pomocy publicznej – wartość
pomocy stanowi ułamek wartości otrzymanej gwarancji;
łatwiejszy sposób otrzymania pomocy w porównaniu do pomocy publicznej udzielanej
w formie dotacji - szybka ścieżka decyzyjna (wniosek o gwarancję oceniany
jednocześnie z wnioskiem o kredyt), nabór wniosków w trybie ciągłym (tj. bez
wyznaczenia określonych terminów i stosowania trybu konkursowego typowego dla
projektów unijnych), prosta ocena merytoryczna projektu - brak paneli ekspertów);
wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK.

Do czasu realizacji trzeciej edycji badania ewaluacyjnego (koniec lipca 2020r.) udzielono 215
kredytów z gwarancją Biznesmax (inwestycyjnych i obrotowych) na łączną kwotę 644 697
637,9 zł, a kwota udzielonych gwarancji to 435 919 713,65zł1.

1

Najnowsze dane mówią o 493 kredytach z gwarancją Biznesmax na koniec grudnia 2020 r. na kwotę 1 472 791
112 zł i gwarancji na poziomie 995 944 449 zł.
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2. CEL I METODOLOGIA BADAŃ
Celem realizowanych corocznie badań jest diagnoza efektywności założeń dla gwarancji
spłaty kredytu Biznesmax udzielanej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:




diagnozę potencjalnych trudności w realizacji Programu widzianych z perspektywy
doradców bankowych oferujących gwarancję wraz z kredytem mikro, małym i
średnim przedsiębiorstwom (badanie doradców) oraz z perspektywy firm, które
uzyskały kredyt z gwarancją Biznesmax w ramach FG POIR (badanie przedsiębiorców)
diagnozę postępu osiągania przez przedsiębiorstwa zaplanowanych wskaźników
rezultatu (badanie przedsiębiorstw).

Dodatkowo, w narzędziu do badania przedsiębiorstw, uwzględniono pytania diagnozujące
potencjalny wpływ kredytu z gwarancją na rozwój, innowacje i eksport firm oraz dostarczające
informacji na temat źródła informacji o gwarancji oraz powodów skorzystania z niej.
W związku z wyżej opisanymi zmianami w programie, dzięki którym m.in. wsparcie
kierowane do przedsiębiorców przyjęło szerszy zakres (szczegóły w części dotyczącej założeń
projektu), w tegorocznej edycji badania uwzględniono także dodatkowe pytania dotyczące
oceny wprowadzonych zmian i ich wpływu na zainteresowanie gwarancjami oraz odbioru
programu gwarancyjnego w zmienionej formule i jego efektywność.
Analiza danych bazuje na wynikach badań ilościowych (CAWI) zrealizowanych wśród
przedsiębiorców (beneficjentów Programu) oraz doradców bankowych biorących udział
w Programie. Narzędzia badawcze, poza pytaniami zamkniętymi, zawierały także pytania
otwarte, dzięki którym, oprócz zestawień ilościowych, możliwe było uzyskanie jakościowej
argumentacji dla udzielanych odpowiedzi, co zwłaszcza w przypadku małych prób
badawczych, a z takimi – ze względu na dość ograniczoną liczbę odbiorców programu – mamy
do czynienia w naszym przypadku, jest szczególnie cenne.
W roku 2020, podobnie jak rok wcześniej, badanie przedsiębiorców miało dwie fazy, zgodnie
z założeniami Programu:
„Przedsiębiorcy korzystający z gwarancji FG POIR będą poddani dwukrotnemu badaniu
ankietowemu. Pierwsze badanie odbędzie się nie później niż w roku kalendarzowym
następującym po roku, w którym udzielono gwarancji (B1), natomiast kolejne po zakończeniu
realizacji inwestycji finansowanej kredytem (B2). Zakłada się, że ankiety zostaną skierowane
do całej populacji kredytobiorców, przy czym w przypadku, gdy inwestycja zostanie
zrealizowana w całości przed przeprowadzeniem badania B1, zostanie ono pominięte2”.

2

W tegorocznej edycji badania, w celu zwiększenia wielkości próby, do przedsiębiorców, którzy zakończyli już
realizację projektu, a wcześniej nie brali udziału w badaniu, skierowano blok pytań przeznaczony dla firm, które
zakończyły inwestycję finansowaną kredytem z gwarancją Biznesmax (czyli pytania drugiej fali).
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W tegorocznej fali badania B1 uwzględniono firmy, które pozyskały kredyt z gwarancją
Biznesmax po rozpoczęciu poprzedniej edycji badania, a więc w okresie od 1 sierpnia 2019
roku do końca lipca 2020 roku. Dane kontaktowe do przedsiębiorców zostały przekazane przez
doradców z banków kredytujących. Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI, z
wykorzystaniem aplikacji internetowej do badań ankietowych.
W przypadku przedsiębiorstw B1 przekazano ankiety do wszystkich 137 przedsiębiorców,
którzy pozyskali gwarancję w badanym rocznym okresie. Po przeprowadzonych licznych
monitach (telefonicznych i mailowych), ostatecznie otrzymaliśmy 56 wypełnionych ankiet, co
stanowi 41% zwrotów (response rate).
Należy zaznaczyć, że ankieta w badaniu B1 miała trzy różne warianty:
1) dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie realizacji inwestycji finansowanej
kredytem z gwarancją Biznesmax (19 ankiet)
2) dla przedsiębiorców, którzy zakończyli inwestycję finansowaną kredytem z
gwarancją Biznesmax (de facto zostali oni przekierowani do drugiego etapu
badania - B2) (20 ankiet)
3) dla przedsiębiorców, którzy w ramach gwarancji Biznesmax pozyskali kredyt
obrotowy, w którym gwarancja stanowi pomoc de minimis (17 ankiet)

Jeżeli chodzi o realizację drugiego etapu badania B2, była ona możliwa tylko w przypadku tych
firm, które uczestniczyły w pierwszej i drugiej edycji badania (2018 i 2019), a ich
przedstawiciele podali okres realizacji zaplanowanej inwestycji. Tym sposobem, do badania
wytypowano 15 firm (tyle spośród uwzględnionych w badaniu zadeklarowało ukończenie
inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją do dnia realizacji trzeciego etapu badania i nie
były objęte analogicznym badaniem w roku ubiegłym), z czego odpowiedzi udzieliło 12
przedsiębiorców. Dla zweryfikowania efektywności w zakresie realizacji założonych
wskaźników w zestawieniu dla II fali badania zaprezentowane zostaną również firmy, które
zakończyły inwestycję, a ze względu na krótki okres realizacji inwestycji nie zostały objęte
monitoringiem w 2018 i 2019 roku (20 ankiet). Łącznie próba badawcza dla 2 fali badania
stanowi zatem 32 respondentów.
Badanie doradców bankowych, podobnie jak w roku ubiegłym, miało charakter ilościowy.
Ankiety w postaci formularzy online skierowano do doradców tych banków, które w okresie
od poprzedniego pomiaru udzieliły nowych kredytów z gwarancją Biznesmax. Łącznie
uzyskano od doradców 65 wypełnionych formularzy, w tym od BOŚ Bank – 18 ankiet,
Santander Bank – 13 ankiet, Bank Polskiej Spółdzielczości – 10 ankiet, PKO BP – 9 ankiet, SGBBank – 6 ankiet, Alior bank – 4 ankiety, PKO SA – 3 ankiety, Bank Spółdzielczy w Brodnicy – 2
ankiety.
Wszystkie wyżej opisane badania zrealizowano techniką CAWI, z użyciem dedykowanego
oprogramowania, przy czym do doradców skierowany był ogólny anonimowy link do ankiety
9
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dystrybuowany przez koordynatorów w poszczególnych bankach kredytujących, natomiast do
przedsiębiorców na adresy mailowe (wcześniej uzgodnione z doradcami bankowymi i
nierzadko dodatkowo potwierdzane telefoniczne ze względu na występujące błędy lub
nieaktualność) skierowano zindywidualizowany link do ankiety mobilnej.
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3. WYNIKI BADAŃ
3.1 WYNIKI BADANIA DORADCÓW BANKOWYCH
Zgodnie z uzyskanymi w badaniu deklaracjami, pięćdziesięciu ośmiu na sześćdziesięciu pięciu
ankietowanych doradców bankowych, a więc 89% ogółu badanych, do czasu realizacji badania
zabezpieczyło przynajmniej jeden kredyt gwarancją Biznesmax w ramach FG POIR. Pozostałe
7 osób (11%) uruchomiło procedurę przyznania finansowania z zabezpieczeniem, jednak
kredyt ostatecznie nie został udzielony.
Większość spośród ankietowanych doradców (65%) uczestniczyła w szkoleniach
organizowanych przez BGK, które poświęcone były gwarancjom Biznesmax w ramach FG POIR.
W porównaniu z poprzednim pomiarem, odsetek przeszkolonych doradców w grupie
respondentów jest aktualnie niższy (spadek o 18 punktów procentowych), co może być
związane z obserwowaną w ostatnim czasie dość znaczną fluktuacją kadr w bankach, co
oznacza, że w realizacji programów gwarancyjnych biorą udział nowi pracownicy lub ci, którzy
wcześniej nie zajmowali się tym tematem i do czasu realizacji badania nie mieli okazji wzięcia
udziału w szkoleniu3.
WYKRES 1. UCZESTNICTWO BADANYCH DORADCÓW W SZKOLENIACH BGK DOT. GWARANCJI BIZNESMAX

68%

32%

Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Bardzo ważną kwestią ocenianą przez doradców bankowych była jakość uzyskanego wsparcia
w związku z procedowaniem umów kredytowych z gwarancją Biznesmax. Ankietowane osoby
oceniały m.in. poziom pomocy uzyskiwanej z Centrali banku kredytującego, jakość kontaktów
z pracownikami BGK, ofertę szkoleniową związaną z Programem oraz materiały informacyjne.
Zgodnie z wynikami badań, wszystkie powyższe aspekty istotnie częściej oceniane są
pozytywnie niż negatywnie, przy czym najlepiej wypada pomoc z Centrali banku kredytującego
3

Należy zaznaczyć, że oferta szkoleniowa BGK jest przekazywana na poziom Central banków kredytujących i
ponawiana co najmniej raz na kwartał. Centrale banków kredytujących są odpowiedzialne za dobór uczestników
szkolenia i przekazują do sieci informacje o planowanych szkoleniach.
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w kontekście wyjaśniania wątpliwości dotyczących gwarancji Biznesmax (77% odpowiedzi
pozytywnych). Blisko dwie trzecie ankietowanych wyraża zadowolenie z jakości i zawartości
materiałów informacyjnych uzyskanych od BGK, takich jak ulotki, prezentacje, poradniki
(61%), ponad połowa jest usatysfakcjonowana ofertą szkoleniową BGK dotyczącą programu
POIR i jego obsługi (53%) i tyle samo wyraża zadowolenie z kontaktów z pracownikami BGK w
związku z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących produktu (43%).
WYKRES 2. OCENA RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM GWARANCJI

Oceniam bardzo nisko

Oceniam nisko

Umiarkowanie - ani nisko ani wysoko

Kontakt z BGK przy zaistniałych wątpliwościach dotyczących produktu
oraz pomoc w interpretacji skomplikowanych lub niejasnych
4% 9%
przypadków

35%

Szkolenia/spotkania organizowane przez BGK 5% 13%

Materiały pisemne BGK (ulotki, prezentacje, Poradnik) 2% 6%
Pomoc z Centrali banku kredytującego przy zaistniałych pytaniach,
wątpliwościach dotyczących produktu

5%
2%
17%

Oceniam wysoko

Oceniam bardzo wysoko

33%

30%

25%

31%

20%

28%

37%

37%

24%

40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]
Z analizy wyłączono tych badanych, którzy w związku z brakiem kontaktu z pracownikami BGK, czy też pracownikami centrali
banku kredytującego, albo w związku z nieuczestniczeniem w szkoleniach, bądź brakiem wglądu w materiały informacyjne,
nie była w stanie dokonać oceny w poszczególnych aspektach i udzieliły odpowiedzi „nie dotyczy”.

W porównaniu z poprzednim pomiarem ubyło pozytywnych ocen we wszystkich ocenianych
wymiarach, w tym zwłaszcza w zakresie pomocy uzyskiwanej z centrali banku kredytującego
(spadek o 12 pp. – z 89% do 77%), kontaktu z BGK (spadek o 12 pp. – z 65% do 53%) oraz
szkoleń i spotkań organizowanych przez BGK (spadek o 10 pp. - z 63% do 53%). W
najmniejszym stopniu zmieniły się oceny jakości materiałów przekazywanych doradcom przez
BGK (spadek o 2 pp. – z 63% do 61%). Spadki w ocenie komunikacji oraz oferty szkoleniowej
mogą wynikać z faktu, że realizacja badania przypadła na okres wprowadzania zmian do oferty
banków w związku w włączeniem gwarancji Biznesmax w zakres pakietu pomocowego dla
przedsiębiorców MŚP. Wówczas BGK dopiero rozpoczynał realizację kolejnego cyklu
szkoleniowego zaplanowanego na II półrocze 2020 r. Warto zaznaczyć, że dodatkowo został
przygotowany także portal szkoleniowy dla banków, na którym udostępniono materiały
szkoleniowe oraz szkolenia produktowe w formie nagrań wideo.

Zdecydowana większość badanych doradców (85%, wzrost od 2019 roku o 1 pp.) nie ma
zastrzeżeń co do zawartości przekazywanych im przez BKG lub Centralę banku kredytującego
materiałów oraz procedur związanych z udzielaniem gwarancji spłaty kredytu w ramach
portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR. Jedynie 15% ankietowanych stwierdziło, że w
przekazanych materiałach brakuje istotnych zagadnień lub rozwiązań, takich jak:
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„Brak jasnego wytłumaczenia jaki rodzaj gwarancji zastosować”
„Brak zasadniczych informacji w przypadku uruchomienia kredytu przez klienta dokładne wyszczególnienie na stronie BGK na jakich dokumentach
finansowych/księgowych może być kredyt uruchomiony. Jest to bardzo ważne w
sytuacji starania się podmiotu o dopłatę do odsetek”
„Brak opisanego przykładu udzielenia kredytu inwestycyjnego wraz z procesem
przedłożenia wniosku o dopłatę odsetek – np. po okresie 3 lat. W przypadku jeśli na
stronie BGK informacja powyższa się znajduje, to niestety nie wpada w oko”
„Brakuje jasnego określenia co może i co nie może być finansowane kredytem
inwestycyjnym oraz obrotowym. Skomplikowany do wypełnienia plan inwestycji”
„Informacji w jakich dokładnie przypadkach możliwe jest uzyskanie pomocy”
„Praktycznych przykładów. Przykładów wypełniania dokumentów”
„Przykładów prawidłowo wypełnionych dokumentów składanych przez klienta”
Wszelkie materiały są prostym przekopiowaniem tekstów rozporządzeń, bez
najmniejszej próby "przetłumaczenia" z języka urzędowego na zrozumiały dla klienta
„Gwarancja Biznesmax nie jest produktem łatwym i jest wiele zawiłości, których klient
wprost z ulotki nie otrzymuje. Więc może dostępne materiały są wystarczające co do
ogółu, ale czasem w szczegółach jest clue - np. przy regionalnej pomocy - efekt stałości
inwestycji. Niemniej wątpliwości wyjaśniane są na linii bank kredytujący – BGK.
Ostatnio odpowiedzi były na temat i bardzo szybko, czasem jest odwrotnie”

W tym miejscu pojawiały się także nieliczne sygnały, które dotyczą potrzeby uzupełnienia wiedzy
doradców:



„Brakuje przede wszystkim szkoleń dla doradców w zakresie podstawowych informacji
dot. gwarancji, zasad jej udzielenia - wsparcia merytorycznego”

oraz wskazujące na nieprecyzyjne warunki programu:



„Po zrealizowaniu inwestycji brakuje możliwości wypłacenia kwoty prognozowanych
odsetek za pozostały okres objęty dofinansowaniem na zablokowany rachunek banku
i pokrycie z niego bieżących odsetek”

Należy mieć jednak na względzie, że wyrażane zastrzeżenia mają charakter jednostkowy i
najczęściej pochodzą od osób, które nie miały dostępu do wszystkich materiałów
informacyjnych, w tym zwłaszcza do poradnika oraz do szkoleń.
W opinii doradców czynniki ograniczające przedsiębiorstwom dostęp do gwarancji Biznesmax
to przede wszystkim nieodpowiednie przygotowanie doradców do sprzedaży tego produktu,
w tym wiedza jak odpowiadać na trudne pytania przedsiębiorcy – łącznie 38% respondentów
badania wskazało tę kwestię jako problematyczną, z czego 15% uznało ją za czynnik
ograniczający dostęp do gwarancji w bardzo dużym stopniu. Drugim istotnym czynnikiem
ograniczającym dostęp do gwarancji, na który wskazało łącznie 34% badanych, jest wiedza
przedsiębiorców na temat gwarancji (12% badanych doradców uznało jej deficyt za kluczowe
ograniczenie). Trzecia kwestia – podnoszona przez ponad jedną czwartą ankietowanych (29%)
– to obawy doradców bankowych związane z wprowadzaniem nowego produktu. Tylko
13
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nieco mniejszy odsetek respondentów (26%) ograniczeń z tytułu dostępności do gwarancji
dopatruje się w sytuacji na rynku finansowym, która wymuszałaby na banku ograniczenia w
zakresie udzielania gwarancji. Najrzadziej doradcy w kontekście ograniczeń do produktu
wymieniają wewnętrzną politykę sprzedażową swojego banku (16%).
WYKRES 3. W JAKIM STOPNIU PONIŻSZE CZYNNIKI OGRANICZAJĄ DOSTĘP DO GWARANCJI BIZNESMAX:

Odpowiednie przygotowanie doradcy do
sprzedaży gwarancji, w tym do odpowiadania
na trudne pytania klientów

Wiedza przedsiębiorcy nt. produktu

17%

23%

9%

Obawy doradców bankowych dotyczące
wprowadzania nowego produktu

Sytuacja na rynku finansowym wpływająca na
Pana(i) bank

Wewnętrzna polityka sprzedażowa mojego
banku

29%

26%

23%

22%

22%

28%

22%

32%

40%

Wcale lub w bardzo małym stopniu

W małym stopniu

W dużym stopniu

W bardzo dużym stopniu

9%

20%

18%

23%

12%

20%

23%

23%

15%

22%

6%

11% 5%

W umiarkowanym stopniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Co istotne, większość omawianych ograniczeń w dostępie do gwarancji wskazywana jest
obecnie przez doradców zdecydowanie rzadziej niż poprzednio, w tym zwłaszcza ubyło
głosów, że ich przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie sprzedażowe doradców (spadek aż
o 23 pp.). Istotnie rzadziej niż przed rokiem jako ograniczenie wskazywane są także takie
czynniki jak brak wiedzy przedsiębiorców na temat gwarancji (spadek o 19 pp.), obawy
doradców bankowych związane z wprowadzaniem nowego produktu (spadek o 18 pp.), czy
też polityka sprzedażowa banku kredytującego (spadek o 7 pp.). Przybyło natomiast głosów
(wzrost o 17 pp.), z których wynika, że aktualnie ograniczenie w dostępie do gwarancji
Biznesmax stanowić może ogólna sytuacja na rynku finansowym.

Nadal dość powszechne i ciągle narastające jest przekonanie doradców (podzielane przez 80%
badanych, co stanowi wzrost o 8 pp. w stosunku do poprzedniego pomiaru), że gwarancja
Biznesmax wymaga od nich poświęcenia większej ilości czasu niż w przypadku innych
produktów z oferty BGK. Dla doradców zatem, pomimo wprowadzonych zmian, jest to nadal
trudniejszy produkt sprzedażowy niż inne produkty gwarancyjne BGK.
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WYKRES 4. CZY GWARANCJA BIZNESMAX UDZIELANA W RAMACH FG POIR JEST PRODUKTEM, KTÓRY WYMAGA
OD DORADCY POŚWIĘCENIA WIĘKSZEJ ILOŚCI CZASU ORAZ BARDZIEJ INTENSYWNEJ
WSPÓŁPRACY Z CENTRALĄ NIŻ INNE PRODUKTY Z OFERTY BGK?

Zdecydowanie tak

43%

Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie

37%
5%
14%

Zdecydowanie nie 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Blisko połowa badanych (46%) jako problematyczny określa także proces kwalifikowania
przedsiębiorstw do udziału w programie na podstawie m.in. 17 kryteriów podmiotowych. Co
szósty doradca (17%) deklaruje problemy z wyjaśnianiem klientom na czym polega produkt i
jakie daje możliwości. Co jednak należy podkreślić, obie kwestie są obecnie rzadziej
wskazywane jako problematyczne niż przed rokiem. Przybyło opinii neutralnych.
WYKRES 5. STOPIEŃ, W JAKIM PONIŻSZE KWESTIE SPRAWIAJĄ TRUDNOŚĆ DORADCOM:

Wyjaśnienie klientowi na czym polega
produkt i jego korzyści

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do
udzielenia gwarancji Biznesmax

25%

8%

14%

Sprawia bardzo mało trudności lub wcale
Umiarkowanie - ani dużo ani mało
Sprawia bardzo dużo trudności

28%

32%

31%

31%

14% 3%

15%

Sprawia mało trudności
Sprawia dużo trudności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Poza wyżej wskazanymi kwestiami, które w większym lub mniejszym stopniu postrzegane są
jako problematyczne, jedna piąta badanych doradców (22%, co stanowi spadek od
poprzedniego pomiaru o 14 pp.) w pytaniu otwartym wskazała na dodatkowe problemy, które
sprawiły im trudność przy procedowaniu kredytów z gwarancją Biznesmax. Wskazywano
wśród nich przede wszystkim na kwestię skomplikowanych procedur, dużą ilość koniecznych
do wypełnienia dokumentów (w tym problematyczność w zakresie tworzenia planu projektu
inwestycyjnego), czasochłonność procedowania, nieaktualność dokumentów oraz problemy
komunikacyjne z BGK i centralami banków kredytujących.
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Jakie inne trudności zauważył(a) Pan(i) podczas oferowania i procedowania gwarancji Biznesmax?

















„Brak jasnych instrukcji i wytycznych ze strony Centrali Banku”
„Nieaktualne druki, wnioski, formularze”
„My jako doradcy musimy szukać pomocy sami. Nie mając dostępnych bezpośrednich
materiałów dot. gwarancji FG POIR z centrali Banku musimy szukać pomocy na
zewnątrz”
„Długie oczekiwania na odpowiedź ze strony BGK na zadane praktyczne pytania dot.
procesu udzielania”
„Każdy przypadek jest inny, więc doradca musi znać dobrze projekt oraz procedury i
oczekiwania BGK co do innowacyjności projektu”
„Klienci nie chcą pisać planu projektu inwestycyjnego - może część z tych pozycji zrobić
jako odpowiedzi rozwijane”
„Obawy związane z dość skomplikowanym procesem administrowania kredytem
objętym gwarancją”
„Problemy w realizacji wniosku o dopłatę odsetek w ramach gwarancji POIR - dopiero
3 poprawa zakończyła się sukcesem”
„Problemy proceduralne: liczba dokumentów, strukturyzacja transakcji i dopasowanie
jej do wymogów Biznesmaxa”
„Wielokrotne korekty planu projektu inwestycyjnego - klienci sami go wypełniają, nie
korzystając z firm specjalizujących się w biznes planach oraz wnioskach unijnych, stąd
pewne zagadnienia są dla nich obce, tj. koszt kwalifikowany”
„Za dużo dokumentów , informacji do uzupełnienia, niejasne informacje”
„Zakres dokumentacyjny na całym etapie, rozbudowany plan projektu inwestycyjnego”
„Zmiany druków”

Część trudności wskazywanych przez doradców może być wynikiem niewystarczającego
zapoznania się z materiałami i instrukcjami, przekazanymi do Centrali banków kredytujących
oraz umieszczonymi na stronie internetowej Programu, ponieważ zarówno instrukcja dla
przedsiębiorców, informacje na temat odsetek, jak i kosztów kwalifikowalnych oraz sposobu
weryfikowania kryteriów kwalifikacyjnych znajdują szerokie omówione w ww. materiałach. Są
one również analizowane podczas szkoleń i webinarów, które większość doradców ocenia
pozytywnie. Należy też podkreślić, że większość doradców (67%) nie zgłasza dodatkowych
uwag dotyczących trudności w procedowaniu gwarancji Biznesmax.
Fakt dostrzegania trudności we wdrażaniu Programu i sprzedaży gwarancji różnicuje m.in.
prognozę dalszej popularności gwarancji Biznesmax.
Doradcy, w odpowiedzi na pytanie o sześciomiesięczne przewidywania w zakresie
popularności gwarancji Biznesmax wśród swoich klientów, w kontekście innych oferowanych
produktów gwarancyjnych, są nastawieni dość optymistycznie i – co należy podkreślić –
optymizm ten systematycznie wzrasta. Blisko połowa badanych (46%, wzrost w ciągu roku o
12 pp.) wróży gwarancjom Biznesmax dużą popularność, ponad jedna trzecia (37%, wzrost o
3 pp.) umiarkowaną, a tylko 17% (spadek o 14 pp.) niewielką. Przewidywania te znajdują
odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż w kolejnych miesiącach po badaniu liczba
16
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pozyskiwanych przez przedsiębiorców gwarancji Biznesmax systematycznie rośnie, co jest
związane m.in. ze zmianą warunków ich udzielania.
WYKRES 6. JAK OCENIA PAN(I) POPULARNOŚĆ GWARANCJI BIZNESMAX W RAMACH FG POIR NA TLE INNYCH
PRODUKTÓW GWARANCYJNYCH W NAJBLIŻSZYCH 6 MIESIĄCACH?

2018

2019

14%

27%

11%

2020 3%

20%

31%

34%

14%

38%

37%

bardzo źle

23%

27%

źle

ani tak ani tak

dobrze

9%

3%

8%

bardzo dobrze

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Powyższe dane potwierdzają deklaracje doradców dotyczące wzrostu popularności gwarancji
wśród firm z sektora MŚP wskutek zmiany warunków ich udzielania w związku z
przeciwdziałaniem skutkom pandemii, w ramach tzw. pakietu pomocowego. Niespełna
połowa badanych (43%) zauważa taki efekt, w przeciwieństwie do jednej czwartej doradców
(25%), którzy nie obserwują takiej zależności.

WYKRES

7.

CZY ZMIANA WARUNKÓW UDZIELANIA GWARANCJI BIZNESMAX W ZWIĄZKU Z
PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM PANDEMII, W RAMACH TZW. PAKIETU POMOCOWEGO,
WPŁYNĘŁA NA WZROST ZAINTERESOWANIA TYM PRODUKTEM WŚRÓD FIRM Z SEKTORA MŚP?

32%

32%

23%

11%

2%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]
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Doradcy nie mają wątpliwości, że wszystkie wprowadzone zmiany w udzielaniu gwarancji
Biznesmax związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ramach tzw. pakietu
pomocowego albo już wpłynęły albo mają szansę wpłynąć na wzrost ich popularności.
Szczególnie ze względu na objęcie gwarancją odnawialnych kredytów obrotowych (91%
wskazań), a także wydłużony okres dopłat do oprocentowania kredytu (86%). Nieco rzadziej
ankietowani wskazują w tym kontekście na zwiększoną kwotę gwarancji (83%) oraz
rezygnację z kosztów kwalifikowanych oraz planu projektu inwestycyjnego w przypadku
gwarancji stanowiącej pomoc de minimis (78%).
WYKRES 8. CZY PONIŻSZE ZMIANY W PROGRAMIE GWARANCYJNYM WPŁYNĘŁY LUB MAJĄ SZANSĘ WPŁYNĄĆ
NA WZROST POPULARNOŚCI GWARANCJI BIZNESMAX WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA
MŚP?

objęcie gwarancją odnawialnych kredytów
obrotowych
wydłużony okres dopłat do oprocentowania
kredytu

zwiększona kwota gwarancji
rezygnacja z kosztów kwalifikowanych oraz
planu projektu inwestycyjnego w przypadku
gwarancji stanowiącej pomoc de minimis
Zdecydowanie nie

31%

9%

3%
2% 9%

1%

Raczej nie

28%

5% 11%

2%

60%

20%

58%

38%

45%

29%

Trudno powiedzieć

49%

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Respondenci oceniali również dla jakich firm, ich zdaniem, gwarancja Biznesmax jest
najbardziej odpowiednia. Zgodnie z oczekiwaniem zdecydowana większość doradców (91%)
uznała ten produkt za optymalny instrument finansowy dla firm innowacyjnych (w tym 63%
respondentów nie miało co do tego wątpliwości). Co jednak istotne, jedynie 28%
respondentów stwierdziło, że gwarancja Biznesmax jest właściwym źródłem finansowania dla
firm poszukujących kredytu dla ryzykownych inwestycji. Ponad jedna trzecia badanych (37%)
była przeciwnego zdania.
Doradcy nie mieli także wątpliwości co do tego, że gwarancja Biznesmax jest odpowiednia dla
firm wdrażających rozwiązania proekologiczne (85% wskazań). Z kolei z uwagi na wielkość
firmy, ankietowani doradcy stoją na stanowisku, że gwarancja Biznesmax jest najlepiej
dostosowana do potrzeb i możliwości firm średniej wielkości (86% wskazań), a w dalszej
kolejności może również stanowić atrakcyjną ofertę dla małych firm (71% wskazań). Firmy
mikro zdecydowanie rzadziej postrzegane są przez doradców jako potencjalny beneficjent
tego instrumentu (32% wskazań). Doradcy nie są także przekonani co do tego, że gwarancja
Biznesmax jest właściwa dla firm dotkniętych kryzysem związanym z pandemią koronawirusa
(za właściwą w tej sytuacji uznaje ją jedynie 29% badanych).
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WYKRES 9. CZY GWARANCJA BIZNESMAX JEST ODPOWIEDNIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW FIRM?
firm innowacyjnych 1% 8%
firm wdrażających proekologiczne rozwiązania
średniej wielkości firm
małych firm
mikroprzedsiębiorstw

5%

63%
30%

9%

8%

5%

raczej nie

31%

14%

20%

17%

40%
46%

17%

11%

firm chcących finansować kredytem ryzykowne
inwestycje

55%
46%

3% 11%

firm dotkniętych kryzysem związanym z
pandemią koronawirusa

zdecydowanie nie

28%

20%

trudno powiedzieć

26%
37%
35%

raczej tak

25%
20%

12%

20%

9%

17%

11%

zdecydowanie tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego doradców POIR Biznesmax 2020 [n=65]

Niezmiennie zatem banki postrzegają produkt Biznesmax za odpowiedni dla przedsiębiorstw
finansujących innowacje, a jednocześnie nieodpowiedni dla firm chcących finansować
ryzykowne przedsięwzięcia, do których najczęściej należą inwestycje innowacyjne. Oznacza to,
że banki w trakcie swojej oceny projektu inwestycyjnego muszą klasyfikować innowacje na
„bezpieczne” i „ryzykowne”. Takie podejście może okazać się ryzykowne w kontekście planu
rzeczywistej chęci pobudzania innowacji w sektorze MŚP i projektowania programów
finansowych ten plan wspierających.
Przedsiębiorcy w większości nie traktują także gwarancji Biznesmax jako istotnego elementu
antykryzysowego wsparcia sektora MŚP, w ramach tzw. pakietu pomocowego.
Prawdopodobnie postrzegają inne produkty finansowe jako bardziej odpowiednie dla
przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii, w tym np. gwarancje de minimis.
Ankietowani doradcy mieli także na końcu badania możliwość zasugerowania w pytaniu
otwartym ewentualnych zmian, które ich zdaniem mogłyby wpłynąć na wzrost popularności
gwarancji Biznesmax wśród MŚP. Sugestie, które pojawiły się dotyczą m.in. utrzymania
wprowadzonych zmian do programu w związku z COVID-19, dalszego uproszczenia procedur
oraz skierowania do przedsiębiorców i doradców właściwej kampanii informacyjnopromocyjnej, a także szkoleń.
Jakie dodatkowe zmiany mogłyby wpłynąć na wzrost popularności gwarancji Biznesmax w ramach
FG POIR wśród firm z sektora MŚP?






„Utrzymanie wprowadzonych dotychczas zmian, w związku z pandemią - tj.
uproszczona procedura przy wnioskowaniu o gwarancję”
„Pozostawienie wprowadzonych zmian”
„Maksymalne uproszczenie procedur związanych z udzieleniem gwarancji, w tym dot.
powielania na każdym formularzu tych samych danych”
„Uproszczona forma wniosków”
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„Kampania informacyjna, szkolenia dla pracowników Banku”
„Lepsze informowanie klientów o możliwości takiej pomocy”
„Reklama, ulotki”
„większe uświadomienie klientów”
„Materiały szkoleniowe jak i marketingowe dla klientów, prezentacje napisane są w
urzędowy sposób, bez przykładów, objaśnień i wyjątków”
„Regularne szkolenia bankierów, aby wiedza była aktualna bez przewalania procedur.
Nie ma takich w ogóle. Było tylko jedno na start”

Część doradców proponowała także dodatkowe rozwiązania w zakresie warunków programu
– w tym jego dostępności, wymaganych kryteriów, a także zasad jego funkcjonowania – np. w
zakresie dopłat do odsetek.
Jakie dodatkowe zmiany mogłyby wpłynąć na wzrost popularności gwarancji Biznesmax w ramach
FG POIR wśród firm z sektora MŚP?














„Szersze kryteria kwalifikacji”
„Rozszerzenie kryteriów przyznawania”
„Zdecydowane uproszczenie warunków uzyskania gwarancji”
„Zwiększenie dostępności środków z RPI lub zwiększenie kwoty pomocy de minimis”
„Możliwość objęcia Biznesmaxem kredytów odnawialnych, których termin
zapadalności przypada w kolejnym roku (obecnie ograniczone do roku 2020)”
„Możliwość finansowania odsetek bieżących”
„Szybszy okres wypłaty dopłaty do odsetek”
„Możliwość wypłat odsetek (które były wypłacone w trakcie 3 letniego okresu) nie tylko
w 2 transzach, ale częściej - raz na rok/raz na kwartał/albo najlepiej miesięcznie. Część
Klientów wolałaby mieć tą płynność z dopłaty bezpośrednio, albo bliżej płaconych rat
odsetek”
„Dopłata do odsetek jest w ramach limitu de minimis, odsetki zabierają dużo limitu, bo
jest to 1:1, warto pomyśleć nad ograniczeniem tego, jest to duże utrudnienie”
„Dopłaty do odsetek dla kredytów obrotowych odnawialnych również w kolejnych
okresach odnowień (np. dla KRB na 12 m-cy)”
„Rozdzielenie pomocy na dwa odrębne produkty/karty informacyjne: 1) pomoc
publiczna + warunki; 2)pomoc regionalna + warunki”

Wydaje się, że wraz z nabieranym doświadczeniem związanym z realizacją kredytów z
gwarancją POIR Biznesmax, a jednocześnie zmianą warunków ich udzielania, doradcy coraz
bardziej optymistycznie patrzą na korzyści płynące z oferowanego produktu prognozując
jednocześnie wzrost jego popularności, nie przekłada się to jednak bezpośrednio na
niwelowanie obaw i zastrzeżeń doradców dotyczących procedury udzielania gwarancji.
Niezmiennie dość powszechne jest przekonanie, że gwarancje Biznesmax stanowią
trudniejszy produkt sprzedażowy niż inne produkty gwarancyjne BGK.
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3.2 WYNIKI BADANIA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE UZYSKAŁY KREDYT INWESTYCYJNY Z
GWARANCJĄ BIZNESMAX W OKRESIE OD SIERPNIA 2019 DO LIPCA 2020 I SĄ W
TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
3.2.1

Realizacja wskaźników rezultatu

Zasadniczym celem badania prowadzonego wśród przedsiębiorców, którzy pozyskali kredyt z
gwarancją POIR Biznesmax jest identyfikacja postępu projektów realizowanych dzięki
uzyskanemu wsparciu, ale także okoliczności pozyskania kredytu z gwarancją, celu inwestycji,
jej skutków oraz trudności związanych z uzyskiwaniem finansowania.
Prezentowana diagnoza ma ograniczenia ze względu na dość niski poziom response rate.
Zgodnie z założeniami pierwszego etapu ewaluacji, w tegorocznym badaniu ankiety w wersji
internetowej skierowano do wszystkich firm, które pozyskały kredyt z gwarancją POIR
Biznesmax w okresie od sierpnia 2019 roku (czas rozpoczęcia realizacji drugiej fali badania) do
końca lipca 2020 roku. Ostatecznie, w pierwszym etapie badania zrealizowano 56 wywiadów
na 137 udzielonych kredytów spełniających ww. warunki, co stanowi 41% operatu.
Dodatkowo na 56 zrealizowanych wywiadów w 20 przypadkach respondenci stwierdzili
zakończenie inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją Biznesmax i zostali przekierowani
do drugiego etapu badania. Tym samym do etapu pierwszego zakwalifikowało się 36 ankiet, z
czego 19 dotyczyło kredytów inwestycyjnych, a 17 – obrotowych, w których gwarancja
stanowi pomoc de minimis.
Kryteriami najczęściej spełnianymi przez firmy zakwalifikowane do 1 fali badania, dzięki
którym uzyskały one kredyt z gwarancją Biznesmax były: kryterium 15, zgodnie z którym
kredytobiorca w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o
średnio 15% rocznie (47% wskazań), a także kryterium 7, według którego Kredytobiorca środki
z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na
rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenia
realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30% (21% wskazań) oraz kryterium
12 (kredytobiorca w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w
ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub
innowacji) – 21%. W dalszej kolejności wskazywano na kryterium 1 (kredytobiorca zgłosił do
ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub
wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem
z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji) – 16%, kryterium
4 (kredytobiorca posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze
organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną
osobę w wymiarze pełnego etatu) – 16% oraz kryterium 13, według którego kredytobiorca w
ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania
wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego
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potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej (16% wskazań) Pozostałe kryteria
wymieniane były rzadziej lub wcale.

Ze względu na relatywnie niewielką liczbę przedsiębiorstw, które uzyskały gwarancje w
okresie od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. oraz na fakt, że nie wszyscy ich przedstawiciele
zdecydowali się – mimo wielokrotnych monitów – na wzięcie udziału w badaniu i
wypełnienie elektronicznego formularza ankiety, należy uznać wyniki badania
ewaluacyjnego za niereprezentatywne i raczej sygnalizujące określone zjawiska. Nie dają
one podstaw do uogólniania ich na wszystkich beneficjentów programu.
W związku z tym, że ankieta miała charakter badania internetowego i była wypełniania
samodzielnie przez respondentów, m.in. w oparciu o zadeklarowane we wniosku wartości
wskaźników (co wymagało wglądu do formularza umowy podczas wypełniania ankiety), w
efekcie niektóre komórki kwestionariusza nie zostały uzupełnione, pomimo, że były
wymagane. W tej sytuacji, w analizie bazujemy na niepełnych danych, a prezentowane
uśrednienia opierają się wyłącznie na tych wartościach, które zostały podane w ankiecie i z
wykluczeniem braków danych. Postęp realizacji wskaźników firm przedstawia tabela 1.
Uwzględniono w niej wyłącznie te firmy, które pozyskały gwarancję Biznesmax w ramach
kredytu inwestycyjnego i w momencie udziału w badaniu, zgodnie z założeniami, były jeszcze
w trakcie realizacji inwestycji finansowanej tym kredytem (N=19).
Na dzień badania założony przez nie czas na wdrożenie inwestycji został zrealizowany średnio
w 61% , a najwyższy wskaźnik rezultatu na tym etapie dotyczył wartości inwestycji dokonanej
w wyniku wdrażania projektu. Został on zrealizowany przeciętnie na poziomie 71%. Istotnie
gorzej wypada poziom realizacji pozostałych wskaźników. Założoną liczbę wdrożonych prac
B+R udało się do tej pory zrealizować w 40%, podobnie jak liczbę wprowadzonych innowacji
(38%). Z kolei na poziomie 34% kształtuje się realizacja założonych przychodów ze sprzedaży
nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. Relatywnie najgorzej wypada poziom
realizacji wskaźnika dotyczącego liczby utworzenia miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.
Do tej pory udało się go zrealizować w 33%, do czego niewątpliwie przyczyniła się niepewność
i ograniczenia związane z rozwojem pandemii. Należy jednak mieć na względzie, że
poszczególne firmy w momencie przeprowadzania badania były na różnych etapach realizacji
inwestycji. Generalnie w deklaracjach uwidacznia się oczywista prawidłowość, zgodnie z którą
im bliżej założonego terminu końca wdrażania inwestycji, tym poziom realizacji
poszczególnych wskaźników jest wyższy, przy czym zdarzają się firmy, których czas założony
na realizację inwestycji dobiega końca, a poziom realizacji wskaźników jest niewielki.
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61%

40%

38%

34%

Liczba utworzonych miejsc pracy
szacunkowa wartość docelowa

Liczba utworzonych miejsc pracy
wartość na dzień wypełniania ankiety

Procent realizacji wskaźnika

bd
0
100
100
0
2
0
39
0
0
bd
bd
bd
0
bd
bd
19
154
0

Liczba utworzonych miejsc pracy
wartość bazowa

13140000
0
781955
7616152
0
147842
0
5041917
0
0
bd
bd
bd
0
bd
bd
781955
5844334
0

Procent realizacji wskaźnika

bd
2000000
781955
7616152
665310
10000000
6000000
13000000
2016000
100000
bd
bd
500000
27500000
24903000
bd
4113480
3800000
3689944

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu wartość na dzień wypełniania ankiety

bd
0
bd
0
0
0
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
14400000
bd
0
0
0

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu szacunkowa wartość docelowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Wartość
uśredniona

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu wartość bazowa

bd
0
100
100
0
100
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
0
bd
100
100
bd

Procent realizacji wskaźnika

bd
0
1
1
0
1
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
0
bd
1
1
0

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
wartość na dzień wypełniania ankiety

bd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bd
bd
1
1
1
bd
1
1
1

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
szacunkowa wartość docelowa

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
0
bd
0
0
0

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
wartość bazowa

bd
ndt
100
ndt
0
ndt
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
100
ndt
ndt

Procent realizacji wskaźnika

Procent realizacji wskaźnika

bd
ndt
1
ndt
0
ndt
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
1
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
wartość na dzień wypełniania ankiety

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
wartość na dzień wypełniania ankiety

bd
ndt
1
ndt
1
ndt
ndt
ndt
ndt
1
ndt
ndt
ndt
1
ndt
ndt
1
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
szacunkowa wartość docelowa

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
szacunkowa wartość docelowa

5
ndt
1
ndt
0
ndt
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
ndt
0
ndt
ndt
0
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
wartość bazowa

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
wartość bazowa

55
37
95
93
81
91
51
97
69
28
11
69
22
64
34
71
95
31
59

Lp.

Okres realizacji projektu - procentowo

TABELA 1. WSKAŹNIKI DOCELOWE I WYKAZANE NA DZIEŃ 30.08.2020 R. (Z WYKLUCZENIEM FIRM, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY INWESTYCJĘ)

14761273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
1550000
0
0
0
0

bd
7500000
11000000
12555562
12500000
24190000
7074000
9699165
14954600
11310000
bd
bd
7200000
8117531
1550000
430500
11000000
1930000
12265832

bd
6129000
11000000
1500000
11861500
24967311
2996277
6523235
9654185
4226296
bd
bd
bd
2859155
bd
430500
11000000
2107560
6000732

bd
82
100
12
95
103
42
67
65
37
bd
bd
bd
35
bd
100
100
109
49

10
0
ndt
0
0
0
0
0
0
0
ndt
bd
ndt
0
0
0
ndt
0
0

bd
1
ndt
15
2
15
30
60
2
1
ndt
bd
ndt
2
2
1
ndt
3
2

bd
0
ndt
7
0
7
0
0
0
0
ndt
bd
ndt
2
bd
1
ndt
3
0

bd
0
ndt
47
0
47
0
0
0
0
ndt
bd
ndt
100
bd
100
ndt
100
0

71%

33%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania ankietowego [n = 19]
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3.2.2

Wpływ kredytu z gwarancją na przedsiębiorstwo

Analizowane firmy4 w większości są doświadczonymi podmiotami – działającymi na rynku
średnio 21 lat, w tym 84% firm prowadzi działalność co najmniej 10 lat. Ponad połowa firm
(58%) funkcjonuje w przestrzeni międzynarodowej, natomiast pozostałe określają zasięg
swojej działalności jako ogólnopolski (37%) lub regionalny (5%).
Podstawowe źródło informacji ankietowanych przedsiębiorców na temat gwarancji Biznesmax
udzielanej w ramach FG POIR stanowią doradcy bankowi. Trzech na czterech przebadanych
kredytobiorców (74%) twierdzi, że o możliwości pozyskania gwarancji zostali poinformowani
przez doradcę w banku. Pojedyncze osoby jako źródło informacji o gwarancji wymieniały
internet (10%) oraz spotkania biznesowe organizowane przez BGK (5%) lub inne, np. przez
firmę doradczą w zakresie inwestycji (5%).
Zdecydowana większość badanych firm (84%) już wcześniej korzystała z kredytu bankowego,
pozostałe (16%) nie wnioskowały dotąd o taki kredyt, bo nie miały potrzeby.
Ankietowani przedsiębiorcy zostali zapytani m.in. o to, czy bez gwarancji Biznesmax uzyskaliby
kredyt w takiej samej kwocie w jakiej uzyskali z gwarancją. Odpowiedzi wskazują, że ponad
jedna czwarta z nich (28%) bez gwarancji nie uzyskałaby takiej kwoty kredytu, jaką udało im
się pozyskać z zabezpieczeniem. Jedynie co piąty badany (22%) stwierdził, że bez wsparcia
w postaci gwarancji Biznesmax jego firma uzyskałaby kredyt takiej samej wysokości, z kolei
połowie respondentów (50%) trudno było się ustosunkować do tego pytania.
WYKRES 10. CZY BEZ GWARANCJI BIZNESMAX FIRMA UZYSKAŁABY KREDYT W TAKIEJ KWOCIE, W JAKIEJ
UZYSKAŁA Z GWARANCJĄ?

28%
Nie

50%
Tak

22%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=19]

4

Nadal mowa jest w tej części opracowania o firmach z pierwszej fali badania 2020, które pozyskały kredyt
inwestycyjny z gwarancją Biznesmax i są w trakcie realizacji inwestycji (N=19).
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Wskazywane przez beneficjentów powody skorzystania z gwarancji Biznesmax w ramach FG
POIR nie są jednoznaczne i najczęściej nie wynikają z braku odpowiedniego zabezpieczenia
kredytu. Tylko jedna trzecia badanych (33%) stwierdziła, że ich firma nie dysponowała
odpowiednim zabezpieczeniem kredytu. Zbliżony odsetek (39%) stanowią ci, których firma
dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem kredytu, które było odpowiednie dla banku
kredytującego, ale wykorzystanie gwarancji było korzystniejsze (np. ze względu na
przyśpieszenie lub uproszczenie procesu uzyskania kredytu lub niechęć do zabezpieczania
kredytu majątkiem prywatnym właściciela). Co dwudziesta firma (5%) wprawdzie posiadała
odpowiednie zabezpieczenie, ale dzięki gwarancji wykorzystała je na inne cele (np. na
zabezpieczenie innego kredytu).
WYKRES 11. POWÓD SKORZYSTANIA Z GWARANCJI BIZNESMAX
Firma dysponowała odpowiednim
zabezpieczeniem kredytu, ale dzięki
gwarancji swoje zabezpieczenie
wykorzystała na inne cele
Firma dysponowała potencjalnym
zabezpieczeniem kredytu, który był
odpowiedni dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie gwarancji było
korzystniejsze

5%
17%

6%
39%

Firma nie posiadała wystarczającego
zabezpieczenia kredytu o jaki
aplikowała

Inny powód
33%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=19]

W związku z tym, że wartość gwarancji POIR może wynosić maksymalnie 2,5 mln Euro i
zabezpieczać maksymalnie do 80% kapitału kredytu, w celu realizacji inwestycji, poza
środkami kredytu zabezpieczonego gwarancją, wymagane jest również uruchomienie
dodatkowych środków finansowych. Jak wynika z deklaracji, w większości przypadków były to
środki własne (61%). Pozostali (39%) skorzystali zarówno ze środków własnych, jak i
dodatkowych kredytów/pożyczek.
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WYKRES 12. ŹRÓDŁO DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

39%

skorzystania zarówno ze środków
własnych, jak i dodatkowych
kredytów/pożyczek

skorzystania ze środków własnych

61%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=19]

W kontekście wprowadzanych innowacji w ramach realizowanej inwestycji, informacje
dostarczone przez badane firmy wskazują, że w głównej mierze mamy do czynienia albo z
innowacją na skalę międzynarodową (33% wskazań), albo z nowością lub ulepszeniem jedynie
na poziomie danej firmy (28% wskazań). Istotnie rzadziej mowa jest o innowacji na poziomie
krajowym (11% wskazań).
WYKRES 13. SKALA WPROWADZANEJ INNOWACJI

nowość/ulepszenie na
skalę międzynarodową

28%
33%

nowość/ulepszenie na
skalę Polski

nowość/ulepszenie tylko
na poziomie Pana(i) firmy
28%

11%
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=19]

Międzynarodowy charakter znacznej części inwestycji finansowanych kredytem z gwarancją
Biznesmax w przypadku większości firm nie oznacza jednak rozwoju działalności eksportowej
i ekspansji zagranicznej. Jedynie co piąta firma (22%) w wyniku pozyskania kredytu zwiększyła
26
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lub zwiększy udział eksportu w sprzedaży, a co dziewiąta (11%) zamierza rozpocząć eksport w
niedalekiej przyszłości. Większość firm deklaruje utrzymanie status quo w tym zakresie.
WYKRES 14. PROJEKT INWESTYCYJNY FINANSOWANY Z KREDYTEM Z GWARANCJĄ FG POIR BIZNESMAX
ZMIENIŁ SYTUACJĘ FIRMY NA TYLE, ŻE:

Firma jest eksporterem, ale kredyt
z gwarancją FG POIR Biznesmax
nie wpłynął na działania
eksportowe firmy
11%
22%

22%

Firma nie jest eksporterem i nie
zamierza eksportować swoich
produktów i/lub usług

Firma zamierza rozpocząć eksport
swoich produktów i/lub usług w
najbliższej przyszłości

11%

34%

Firma zwiększyła lub zwiększy
udział eksportu w sprzedaży

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=19]

Ankietowani przedsiębiorcy mieli także możliwość wskazania w pytaniu otwartym na
trudności, które napotkali w procesie pozyskiwania kredytu z gwarancją Biznesmax. Znaczna
część (42%) nie stwierdziła żadnych problemów. Z kolei odpowiedzi jakich udzielili ci, którzy z
jakimiś trudnościami się spotkali, wskazują przede wszystkim na kwestie proceduralne, w tym
związane z wypełnieniem wniosków i zgromadzeniem odpowiednich dokumentów:
Co było największą trudnością dla Pana(i) firmy w procesie pozyskiwania kredytu z gwarancją FG
POIR (Biznesmax)?










„Formalności, które dodatkowo były niejasno komunikowane przez bank udzielający
kredytu”
„Wniosek kredytowy - inny niż typowe wnioski kredytowe stosowane przez banki”
„Przygotowanie dokumentacji”
„Wypełnianie dokumentów – wniosku”
„Kilkukrotnie poprawialiśmy część opisową wniosku, aby lepiej odzwierciedlała
wymagania stawiane przez program Biznesmax”
„Bardzo duża ilość dokumentów do wypełnienia i dostarczenia (załączniki, dane,
umowy, kosztorysy itp.) Na etapie składania wniosku należało już mieć umowy i
pozostałe dokumenty od generalnego wykonawcy i podwykonawców”
Wypełnianie dokumentów – wniosku
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Uzgodnienie zapisów wniosku o udzielnie gwarancji
Przeciągające się procedury

Dla niektórych najbardziej problematyczny okazywał się stwierdzony już wcześniej brak
możliwości zabezpieczenia kredytu:
Co było największą trudnością dla Pana(i) firmy w procesie pozyskiwania kredytu z gwarancją FG
POIR (Bizesmax)?




Zabezpieczenie wkładu własnego
Rekomendacje KNF w zakresie zabezpieczania kredytów inwestycyjnych

3.3 WYNIKI BADANIA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY INWESTYCJĘ
FINANSOWANĄ KREDYTEM Z GWARANCJĄ BIZNESMAX
Realizacja drugiego etapu badania (B2) skierowanego do firm, które zakończyły już
inwestycję finansowaną kredytem z gwarancją POIR była możliwa w przypadku tych firm,
które uczestniczyły w pierwszej edycji badania (w 2018 lub 2019 roku) i czas zakończenia
inwestycji przypadł na okres pomiędzy zakończeniem realizacji badania z 2019 roku i
rozpoczęciem tegorocznej edycji badania5. Zgodnie z powyższym, do badania wytypowano 15
firm (tyle spośród uwzględnionych w poprzednich badaniach zadeklarowało ukończenie
inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją do dnia realizacji tegorocznej fali drugiego
etapu badania), z czego 12 firm udzieliło odpowiedzi.
Dodatkowo w tegorocznej edycji II fali badania uwzględniono również firmy, które zakończyły
inwestycję, a ze względu na krótki okres realizacji inwestycji nie zostały objęte monitoringiem
w 2018 i 2019 roku (20 ankiet). Dzięki temu łączna próba badawcza dla 2 fali badania
ewaluacyjnego stanowi w tym roku 32 firmy, co daje możliwość bardziej precyzyjnych analiz
niż pomiarze z 2019 roku, które bazowały zaledwie na 3 firmach .
3.3.1

Realizacja wskaźników rezultatu

Spośród 32 firm, które wzięły udział w drugiej fali badania ewaluacyjnego zdecydowanej
większości udało się zakończyć inwestycję realizowaną kredytem z gwarancją Biznesmax w
zaplanowanym czasie (75%) lub nawet przed ustalonym terminem (12%). Jedynie co ósmej
firmie (13%) realizacja inwestycji w zaplanowanym czasie nie powiodła się, przy czym we
wszystkich przypadkach przyczyny tej sytuacji były niezależne od przedsiębiorców i wynikały
głównie z sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.
5

Warunkiem uwzględnienia firmy w badaniu było posiadanie na podstawie poprzednich badań informacji o dacie
zakończenia inwestycji. Problematyczne jest to, że BGK nie posiada na potrzeby ewaluacji danych

zawartych we wnioskach kredytowych i konieczne jest ich pozyskiwanie od klientów w badanu
ankietowym. Rodzi to utrudnienia związane z podawaniem błędnych wartości, a także odmową
podawania części lub wszystkich parametrów.
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„Brak pozwolenia na budowę”
„Problemy spowodowane pandemią Covid-19”
„Zakład produkcyjny udało się oddać w wyznaczonym terminie, natomiast ze względu
na COVID opóźnia się uruchomienie linii automatów do produkcji nowego wyrobu
medycznego”
„COVID-19 u wykonawców”

WYKRES 15. CZY KREDYTOWANĄ W RAMACH PROGRAMU GWARANCYJNEGO BIZNESMAX INWESTYCJĘ UDAŁO
SIĘ FIRMIE ZAKOŃCZYĆ?

13%

12%

Tak, wcześniej niż to było
zaplanowane we wniosku

Tak, w zaplanowanym we
wniosku terminie

75%

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=32]

Firmy, które na dzień realizacji tegorocznego badania (zarówno w pierwszym, jak i w drugim
etapie) ukończyły już założony okres wdrażania inwestycji finansowanych kredytem z
gwarancją POIR Biznesmax zadeklarowały dość wysoki poziom realizacji wszystkich założonych
we wniosku o kredyt wskaźników, choć nie zawsze stuprocentowy. Wszystkie badane firmy,
które zakładały wdrożenie wyników prac B+R wywiązały się ze swoich zobowiązań. W 97%
został zrealizowany zakładany poziom wzrostu zatrudnienia w związku z inwestycją, a 92%
efektywności dotyczy zakładanej wartości inwestycji dokonanej w wyniku realizacji projektu.
Z kolei założenia dotyczące liczby zrealizowanych dzięki kredytowi innowacji zostały osiągnięte
na przeciętnym poziomie ok. 84%. Relatywnie najgorzej wypadła realizacja dotycząca
uzyskanych przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów lub procesów
(na uśrednionym poziomie ok. 65%), co w znacznej mierze jest efektem pandemii COVID-196.

6

We wszystkich uśrednieniach pominięto te firmy, które nie podały konkretnych wymaganych wartości
zakładanych i/lub zrealizowanych wskaźników.
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TABELA 2. WSKAŹNIKI DOCELOWE I WYKAZANE NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI FINANSOWANEJ KREDYTEM Z GWARANCJĄ POIR LUB NA

Procent realizacji wskaźnika

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu wartość bazowa

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu szacunkowa wartość docelowa

Wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji
projektu wartość na dzień wypełniania ankiety

Procent realizacji wskaźnika

Liczba utworzonych miejsc pracy
wartość bazowa

Liczba utworzonych miejsc pracy
szacunkowa wartość docelowa

Liczba utworzonych miejsc pracy
wartość na dzień wypełniania ankiety

Procent realizacji wskaźnika

bd
1
1
1
0
1
1
bd
2
1
1
3
0
bd
1
bd
1
1
bd
1
1
0
1
1
bd
1
bd
bd

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
wartość na dzień wypełniania ankiety

bd
1
1
1
1
1
1
bd
2
1
1
6
1
bd
1
bd
1
1
bd
1
1
1
1
1
bd
1
1
bd

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
szacunkowa wartość docelowa

bd
0
0
0
0
0
0
bd
0
0
0
0
0
bd
0
bd
0
0
bd
0
0
0
0
0
bd
0
0
bd

Przychody ze sprzedaży nowych lub
udoskonalonych produktów/procesów (PLN)
wartość bazowa

ndt
100
100
100
ndt
100
ndt
ndt
ndt
ndt
100
100
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt

Procent realizacji wskaźnika

Procent realizacji wskaźnika

ndt
1
1
1
ndt
1
ndt
ndt
ndt
ndt
1
1
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
wartość na dzień wypełniania ankiety

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
wartość na dzień wypełniania ankiety

ndt
1
1
1
ndt
1
ndt
ndt
ndt
ndt
1
1
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
szacunkowa wartość docelowa

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
szacunkowa wartość docelowa

ndt
0
0
0
ndt
0
ndt
ndt
ndt
ndt
0
0
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt
ndt

Liczba wprowadzonych innowacji (szt.)
wartość bazowa

Liczba wdrożonych prac B+R (szt.)
wartość bazowa

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

bd
100
100
100
0
100
100
bd
100
100
100
50
0
bd
100
bd
100
100
bd
100
100
0
100
100
bd
100
bd
bd

bd
0
bd
0
0
47325000
0
0
0
61500000
300000
0
0
0
0
bd
0
0
bd
0
0
0
0
bd
bd
bd
0
bd

bd
5341620
16613
4113480
200000
56320000
9000000
2495876
294000
64000000
300000
14160000
67773160
488780
714000
bd
1833600
3000000
bd
650000
1958260
10800000
5500000
bd
bd
bd
18847
bd

bd
888066
4533
891289
0
35787208
2501606
2148733
229065
56200000
275000
0
0
488780
714000
bd
1833600
3000000
bd
650000
1958260
0
3317253
bd
bd
bd
18847
bd

bd
17
27
22
0
64
28
86
78
88
92
0
0
100
100
ndt
100
100
ndt
100
100
0
60
ndt
ndt
ndt
0
ndt

bd
0
1095250
0
0
bd
0
bd
0
4000000
bd
0
0
0
0
bd
0
0
bd
0
0
0
bd
bd
bd
0
bd
bd

bd
8541125
7057250
14402605
6765000
15977700
18900099
3075000
800000
7500000
3319600
68875402
21216000
596483
5367000
220046
2209085
5225661
4994046
1697400
3679200
bd
4823859
2083000
bd
2700000
2339107
bd

bd
8541125
7449884
14402605
0
15375000
19275000
3075000
642559
6300000
3319600
47289969
16770133
596483
5367000
220046
2209085
5225661
4994046
1697400
3679200
4059000
4823859
2083000
bd
2700000
2339107
bd

bd
100
106
100
0
96
102
100
80
84
100
69
79
100
100
100
100
100
100
100
100
bd
100
100
bd
100
100
bd

243
0
19
ndt
0
115
0
0
ndt
240
0
0
22
0
ndt
ndt
0
0
0
ndt
ndt
0
bd
49
ndt
ndt
0
ndt

241
6
21
ndt
1
125
15
10
ndt
245
1
12
71
1
ndt
ndt
3
3
1
ndt
ndt
20
40
50
ndt
ndt
2
ndt

222
6
19
ndt
0
133
46
10
ndt
250
1
2
bd
1
ndt
ndt
3
3
1
ndt
ndt
0
52
50
ndt
ndt
2
ndt

92
100
90
ndt
0
106
307
100
ndt
102
100
17
bd
100
ndt
ndt
100
100
100
ndt
ndt
0
130
100
ndt
ndt
100
ndt

Lp.

Okres realizacji projektu - procentowo

DZIEŃ WYPEŁNIANIA ANKIETY, JEŚLI INWESTYCJA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZAKOŃCZONA (TJ. 31.08.2020 R.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

30
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29
30
31
32
Wartość
uśredniona

100
100
100
100

ndt
ndt
ndt
bd

ndt
ndt
ndt
bd

ndt
ndt
ndt
bd

ndt
ndt
ndt
bd

bd
0
0
bd

bd
1
1
bd

100%

1
1
1
bd

bd
100
100
bd

bd
0
0
bd

bd
1500000
500000
bd

10000000
2576922
352766
bd

84%

bd
172
71
bd
65%

bd
0
0
bd

bd
2700588
581790
bd

3438305
2201578
481729
bd

bd
82
83
bd
92%

bd
0
0
bd

bd
2
1
bd

80
2
1
bd

bd
100
100
bd
97%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania ankietowego doradców POIR Biznesmax [n = 32]
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3.3.2

Przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji inwestycji

Przedsiębiorcy, którym nie udało się osiągnąć założonych wskaźników w czasie przeznaczonym na
realizację inwestycji wskazywali na następujące przyczyny:
Dlaczego, Pana(i) zdaniem, nie udało się Pana(i) firmie wprowadzić założonej we wniosku liczby
innowacji?
„Jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji projektu innowacyjnego. Wykonano formy próbne i
wyprodukowano prototyp wyrobu , który spełnia wszystkie zakładane we wniosku innowacje”
„Liczba innowacji w ilości "1" zawiera uruchomienie zakładu produkcji konserw. Z racji, że inwestycja
jest w toku - na ukończeniu, w takim razie wskazano ilość zrealizowaną "0", ponieważ nie jest
ukończone”
„Inwestycja została zrealizowana - budynki zostały zakupione, natomiast ograniczenia związane z
wystąpieniem pandemii i skutkami ubocznymi (tzw. lockdown) wynikającymi z tego tytułu, na które
firma nie miała wpływu, znacznie wydłużyły zaplanowany okres”
Dlaczego, Pana(i) zdaniem, nie udało się Pana(i) firmie uzyskać założonych we wniosku przychodów
ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów?

„Ze względu na pandemię COVID-19 część planowanych inwestycji budowlanych została wstrzymana
lub przesunięta w czasie”
„Od połowy marca 2020 z powodu pandemii odnotowujemy zdecydowany spadek sprzedaży w
porównaniu z rokiem 2019. W marcu o 51%, w kwietniu o 92%, w maju o 79%, w czerwcu o 58% i w
lipcu o 5%. Za okres od marca do lipca narastająco w porównaniu do 2019 roku o 63%. Cały czas
pracujemy i staramy się odbudować sprzedaż do wartości z 2019 i do wartości docelowych”
„Ze względu na COVID 19”
„Jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego”
„Z powodów niezależnych, jakie miały wpływ na działalność, a mianowicie COVID-19”
„Lockdown gospodarki”
„W związku z przesunięciem realizacji linii automatów przez włoską firmę (w związku z Covid), do dnia
dzisiejszego nie udało się wdrożyć do masowej produkcji tego wyrobu”
„Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku”
„Inwestycja została zrealizowana - budynki zostały zakupione, natomiast ograniczenia związane z
wystąpieniem pandemii i skutkami ubocznymi (tzw. lockdown) wynikającymi z tego tytułu, na które
firma nie miała wpływu, znacznie wydłużyły zaplanowany okres”
„Negatywny wpływ na volumen sprzedaży miała pandemia COVID-19 wraz z towarzyszącymi jej
obostrzeniami”
„Inwestycja dopiero się skończyła. Hala dopiero będzie użytkowana. Założone przychody dopiero będą
się generować”
„Część produktów (polimerów) stanowi dla firmy półprodukt, który nie jest sprzedawany
kontrahentom zewnętrznym bezpośrednio, lecz stanowi surowiec do produkcji etykiet. W ankiecie
wykazana została tylko ta część, która została sprzedana kontrahentom zewnętrznym”
Dlaczego, Pana(i) zdaniem, wartość inwestycji dokonanej w wyniku realizacji projektu ostatecznie
była wyższa niż założona we wniosku?
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„Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych”
„Wartość inwestycji wzrosła w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych, nieprzewidzianymi
na etapie wnioskowania wydatkami, które należało ponieść, aby zakończyć proces inwestycyjny”
Dlaczego, Pana(i) zdaniem, liczba utworzonych w ramach projektu miejsc pracy była mniejsza niż
założona we wniosku?
„Niższej sprzedaży w stosunku do założonej, z powodu obostrzeń dystansu społecznego oraz
ograniczenia aktywności społecznej z powodu reżimu epidemiologicznego”
„Z powodu pandemii sytuacja ciągle jest bardzo niepewna”
„Mniejsze obroty”
„Jesteśmy w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego gdyż nie uruchomiono jeszcze produkcji”
„Ograniczenia związane z wystąpieniem pandemii i skutkami ubocznymi (tzw. lockdown)
wynikającymi z tego tytułu, na które firma nie miała wpływu”

Uzyskane odpowiedzi wskazują na pandemię Covid-19 i jej skutki jako główną przyczynę
niezrealizowania założonych wskaźników, natomiast ze strony przedsiębiorców pojawiają się
jednocześnie zapewnienia, że inwestycja jest ciągle realizowana, a jej zaplanowane efekty uda
się prawdopodobnie osiągnąć w późniejszym niż początkowo przewidywano czasie.
3.3.3

Ocena efektów realizacji inwestycji

W ankiecie skierowanej do uczestników drugiego etapu badania, a więc firm, które zakończyły
już realizację inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją POIR, poza pytaniami o konkretne
wartości osiągniętych wskaźników, pojawiły się również pytania o jakościową ocenę udziału w
programie i jego wpływ na różne aspekty działalności przedsiębiorstw, w tym ich działania i
plany eksportowe, poziom rozwoju produktów, przychód, wielkość zysku, poziom
zatrudnienia, a także liczbę nowych projektów i przedsięwzięć.
Większość zrealizowanych w ramach kredytu z gwarancją Biznesmax inwestycji miała
charakter innowacyjny, w tym – jak wynika z deklaracji – były to głównie innowacje
produktowe (57%), w następnej kolejności procesowe (43%), rzadziej organizacyjne (27%), a
jedynie sporadycznie marketingowe (3%).
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WYKRES 16. RODZAJ WPROWADZONEJ INNOWACJI
57%
43%
27%
13%
3%
innowacje
innowacje
innowacje
produktowe procesowe organizacyjne wprowadzenie
wdrożenie nowej
wdrożenie nowej
nowych lub
lub znacząco
metody
znacząco
udoskonalonej
organizacyjnej
udoskonalonych metody produkcji, dotyczącej zasad
produktów lub usług
dostawy lub
działania firmy
świadczenia usługi

3%

innowacje
kredyt z gwarancją
marketingowe Biznesmax nie
wdrożenie nowej
zakładał
metody
wprowadzenia
marketingowej,
innowacji
zmiany dotyczące
produktu lub
opakowania,
dystrybucji,
promocji lub ceny

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=32]

Znaczna część zakończonych inwestycji finansowanych kredytem z gwarancją Biznesmax
wpłynęła na rozwój działalności eksportowej i ekspansję zagraniczną. Co piąta firma (20%)
zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży, co dziesiąta (10%) rozpoczęła
eksport swoich produktów lub usług w trakcie realizacji inwestycji lub zaraz po jej zakończeniu,
a co siódma (14%) zamierza rozpocząć eksport w niedalekiej przyszłości.
WYKRES 17. PROJEKT INWESTYCYJNY FINANSOWANY KREDYTEM Z GWARANCJĄ BIZNESMAX ZMIENIŁ
SYTUACJĘ FIRMY NA TYLE, ŻE:
rozpoczęła eksport swoich produktów
i/lub usług w trakcie realizacji
inwestycji lub po jej zakończeniu
zwiększyła lub zwiększy udział
eksportu w sprzedaży

10%
20%

20%

zamierza rozpocząć eksport swoich
produktów i/lub usług w najbliższej
przyszłości
jest eksporterem, ale kredyt z
gwarancją FG POIR Biznesmax nie
wpłynął na działania eksportowe firmy

33%

14%
3%

nie jest eksporterem i nie zamierza
eksportować swoich produktów i/lub
usług
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=32]
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Ogólnie rzecz biorąc, ocena wpływu inwestycji zrealizowanej dzięki otrzymanemu wsparciu na
funkcjonowanie firm wypada dość korzystnie. Przedsiębiorcy najlepiej oceniają wpływ
projektu zrealizowanego dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax na poziom produktów/usług
stanowiących ofertę firmy (57% ocen bardzo wysokich i 32% umiarkowanych). Korzyści z
inwestycji dostrzegane są także w odniesieniu do poziomu zatrudnienia (36% ocen bardzo
wysokich i 48% umiarkowanych), liczby nowych projektów i przedsięwzięć realizowanych
przez firmę (odpowiednio 35% i 38%), przychodów ze sprzedaży towarów lub usług (28% i
66%), liczby kooperantów (20% i 60%) oraz wielkości zysku brutto (13% i 70%). Nieco gorzej
wypada ocena eksporterów w zakresie poziomu przychodów z eksportu (odpowiednio 17% i
44%).
WYKRES 18. OCENA WPŁYWU PROJEKTU ZREALIZOWANEGO LUB REALIZOWANEGO DZIĘKI KREDYTOWI Z
GWARANCJĄ BIZNESMAX NA:

Poziom rozwoju produktów lub usług stanowiących ofertę firmy

57%

Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie

36%

Liczbę nowych projektów i przedsięwzięć realizowanych przez firmę

35%

Ogólny poziom przychodów ze sprzedaży towarów lub usług
Liczbę kooperantów przedsiębiorstwa
Poziom przychodów z eksportu
Wielkość zysku brutto
Wysoka

Umiarkowana

32%
48%

8% 4%4%

38%

28%

8%

44%

4% 8%
11%

70%

Niska

12%
3%
0%
3%

60%

13%

8%

66%

20%
17%

0%7% 4%

Brak wpływu

11%

8%

17%
7% 3% 7%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=32]. Z analizy
wyłączono odpowiedzi „Nie dotyczy”

Istotna z punktu widzenia rozwoju programu jest także gotowość przedsiębiorców do
polecenia kredytu z gwarancją Biznesmax w ramach FG POIR innemu przedsiębiorcy
poszukującemu finansowania w celu wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi. Wszyscy
uczestnicy drugiego etapu badania jednogłośnie w poleciliby kredyt z gwarancją FG POIR
Biznesmax innemu przedsiębiorcy, w tym ponad trzy czwarte (77%) wyraziło swoją opinię w
sposób zdecydowany, co świadczy o tym, że produkt ten w pełni spełnił ich potrzeby i
oczekiwania.
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WYKRES 19. GOTOWOŚĆ DO POLECENIA KREDYTU Z GWARANCJĄ BIZNESMAX INNEMU PRZEDSIĘBIORCY,
KTÓRY POSZUKUJE FINANSOWANIA W ZWIĄZKU Z PLANEM WDROŻENIA INNOWACYJNEGO
PRODUKTU LUB USŁUGI

23%
Raczej tak

77%
Zdecydowanie tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=32].

3.4 WYNIKI BADANIA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE UZYSKAŁY KREDYT OBROTOWY Z
GWARANCJĄ BIZNESMAX W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
Przedsiębiorcy, którzy pozyskali kredyt z gwarancją Biznesmax na nowych warunkach,
wprowadzonych w ramach wsparcia sektora MŚP w związku ze zwalczaniem skutków
pandemii koronawirusa, nie zakładali realizacji konkretnych wskaźników dotyczących realizacji
inwestycji, gdyż nie było to wymogiem udzielenia gwarancji. Przedsiębiorcy ci w badaniu
pytani byli zatem wyłącznie o dostęp do kredytowania i efekty kredytu z gwarancją Biznesmax.
Analizowane firmy7 w większości także są doświadczonymi podmiotami – działającymi na
rynku średnio 18 lat, w tym 59% firm prowadzi działalność co najmniej 10 lat. Niemal dwie
trzecie firm z tej grupy (65%) funkcjonuje w przestrzeni międzynarodowej, natomiast
pozostałe określają zasięg swojej działalności jako ogólnopolski (17%), regionalny (6%) lub
lokalny (12%).
Podstawowe źródło informacji ankietowanych przedsiębiorców na temat gwarancji Biznesmax
udzielanej w ramach pomocy de minimis stanowią doradcy bankowi (88% wskazań).
Natomiast co ósmy przebadany kredytobiorca (12%) twierdzi, że o możliwości pozyskania
gwarancji dowiedział się z internetu.
Zdecydowana większość badanych w tej grupie firm (82%) już wcześniej korzystała z kredytu
bankowego, pozostałe (18%) nie wnioskowały dotąd o taki kredyt, bo nie miały potrzeby.

7

W tej części opracowania mowa jest o firmach z pierwszej fali badania 2020, które pozyskały kredyt obrotowy
z gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis (N=17).
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Ankietowani przedsiębiorcy zostali zapytani m.in. o to, czy bez gwarancji Biznesmax uzyskaliby
kredyt w takiej samej kwocie w jakiej uzyskali z gwarancją. Odpowiedzi wskazują, że ponad
jedna czwarta z nich (29%) bez gwarancji nie uzyskałaby takiej kwoty kredytu, jaką udało im
się pozyskać z zabezpieczeniem. Jedynie co szesnasty przedsiębiorca (6%) stwierdził, że bez
wsparcia w postaci gwarancji Biznesmax uzyskałaby kredyt takiej samej wysokości, z kolei
większości respondentów (65%) trudno było się ustosunkować do tego pytania gdyż nie mieli
takiej orientacji. Oznacza to, że prawdopodobnie nie starali się o kredyt bez gwarancji.
WYKRES 20. CZY BEZ GWARANCJI BIZNESMAX FIRMA UZYSKAŁABY KREDYT W TAKIEJ KWOCIE, W JAKIEJ
UZYSKAŁA Z GWARANCJĄ?

29%
Nie

Tak
65%

6%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [N=17]

Wskazywane przez firmy powody skorzystania z gwarancji Biznesmax w ramach FG POIR także
i w tej grupie beneficjentów najczęściej nie wynikają z braku odpowiedniego zabezpieczenia
kredytu. Zaledwie 6% badanych stwierdziło, że ich firma nie dysponowała odpowiednim
zabezpieczeniem kredytu. Większość firm (59%) dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem
kredytu, które było odpowiednie dla banku kredytującego, ale wykorzystanie gwarancji było
dla nich korzystniejsze (np. ze względu na przyśpieszenie lub uproszczenie procesu uzyskania
kredytu lub niechęć do zabezpieczania kredytu majątkiem prywatnym właściciela). Niemal co
czwarta firma (23%) wprawdzie posiadała odpowiednie zabezpieczenie, ale dzięki gwarancji
wykorzystała je na inne cele (np. na zabezpieczenie innego kredytu).
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WYKRES 21. CZY BEZ GWARANCJI BIZNESMAX FIRMA UZYSKAŁABY KREDYT W TAKIEJ KWOCIE, W JAKIEJ
UZYSKAŁA Z GWARANCJĄ?
Firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem
kredytu, ale dzięki gwarancji FG POIR (Biznesmax)
swoje zabezpieczenie wykorzystała na inne cele

12%
23%
6%

Firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem
kredytu, który był odpowiedni dla banku
kredytującego, ale wykorzystanie gwarancji było
korzystniejsze (np. ze względu na przyśpieszenie
lub uproszczenie procesu uzyskania kredytu lub
niechęć do zabezpieczania
Firma nie posiadała wystarczającego
zabezpieczenia kredytu o jaki aplikowała

59%

Nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=17]

Ankietowani przedsiębiorcy, którzy pozyskali kredyt z gwarancją Biznesmax na nowych
warunkach mieli także możliwość wskazać w pytaniu otwartym na trudności, które napotkali
starając się o to finansowanie. Większość z nich (59%) nie dostrzegła jakichkolwiek problemów
w tym procesie. Ci natomiast, którzy je wskazali, najczęściej – podobnie jak klienci kredytów
inwestycyjnych – mówili o trudnościach związanych z wypełnieniem wniosków i
zgromadzeniem odpowiednich dokumentów.
Co było największą trudnością dla Pana(i) firmy w procesie pozyskiwania kredytu z gwarancją FG
POIR (Bizesmax)?









„Wypełnienie wniosku. Ale tu otrzymałem wsparcie od banku”
„Przygotowanie dokumentacji do uzyskania kredytu”
„Rozbudowany wniosek”
„Formalności - nieprecyzyjna instrukcja wypełniania powiązań z innymi firmami”
„Wiele szczegółów z działalności firmy do wyjaśnienia we wniosku”
„Brak precyzyjnych wytycznych i instrukcji do wypełnienia wniosku”
„Duża ilość drobiazgowych załączników”
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3.5 KREDYT Z GWARANCJĄ BIZNESMAX JAKO WSPARCIE DLA FIRM W CZASIE
PANDEMII
Wszyscy beneficjenci programu gwarancyjnego POIR, którzy pozyskali kredyt z gwarancją
Biznesmax, niezależnie od tego, czy był to kredyt inwestycyjny, czy obrotowy oraz bez względu
na to, czy inwestycja finansowana kredytem z gwarancją Biznesmax już się zakończyła, czy nie,
w tegorocznym badaniu zostali dodatkowo poproszeni o ocenę tego, na ile pandemia COVID19 wpłynęła na sytuację ich firm oraz na ile kredyt z gwarancją Biznesmax pozwolił
zneutralizować negatywne skutki pandemii.

Niemal wszystkim badanym firmom (93%) do czasu realizacji badania udało się utrzymać
zatrudnienie, z czego 12% firm zatrudniło dodatkowe osoby. Redukcja miejsc pracy w związku
z pandemią Covid-19 konieczna była w co dwudziestej firmie (5%).
WYKRES 22. CZY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 PANA(I) FIRMA:

5%2%
12%
utrzymała zatrudnienie

zatrudniła więcej osób

81%

zredukowała miejsca pracy

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=68]

Mniej korzystnie w związku z pandemią kształtują się obroty firm, które zaciągnęły kredyt z
gwarancją Biznesmax. Niemal dwie trzecie z nich deklaruje ich spadek (63%). Wzrost obrotów
w czasie pandemii zanotowała co ósma firma (12%), a w co piątej pozostały one na
niezmienionym poziomie (22%).
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WYKRES 23. CZY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 OBROTY FIRMY:

3%
22%
pozostały bez zmian

wzrosły

12%
63%

spadły

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=68]

Jak wynika z deklaracji przedsiębiorców, kredyt z gwarancją Biznesmax wielu firmom ułatwił
funkcjonowanie w czasie pandemii i pozwolił złagodzić jej negatywne skutki. Trzy piąte
respondentów (59%) przyznało, że dzięki temu wsparciu ich firma mogła w czasie pandemii
realizować zaplanowane inwestycje. Połowa firm (49%) dzięki kredytowi z gwarancją
Biznesmax uniknęła zwolnień lub je ograniczyła i niemal tyle samo (47%) dzięki pozyskanemu
wsparciu utrzymało płynność finansową. Niespełna połowa przedsiębiorców (43%) dostrzega
jeszcze inne korzyści gwarancji Biznesmax w kontekście funkcjonowania ich firm w czasie
pandemii.
WYKRES 24. NA ILE ZGADZA SIĘ PAN(I) Z PONIŻSZYMI STWIERDZENIAMI:

Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax firma mogła w
czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje

23%

36%

Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie
pandemii firmie udało się uniknąć zwolnień lub je
ograniczyć

16%

33%

6%

Dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax w czasie
pandemii firmie udało się utrzymać płynność finansową

17%

30%

8%

Kredyt z gwarancją Biznesmax pozwolił firmie złagodzić
inne negatywne skutki pandemii Covid-19

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

20%

raczej się nie zgadzam
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Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców POIR Biznesmax 2020 [n=68]
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Identyczne lub bardzo podobne pytania o skutki pandemii dla funkcjonowania firm zostały
zadane w podobnym czasie przedsiębiorcom w badaniu całego sektora MŚP przy okazji oceny
skuteczności tarczy antykryzysowej. Beneficjenci gwarancji Biznesmax w kilku kwestiach
różnią się na tle małych i średnich przedsiębiorców, którzy pozyskali wsparcie w ramach tarczy
antykryzysowej. Rzadziej musieli redukować miejsca pracy (5% wobec 11%) i jednocześnie
częściej je tworzyli (12% wobec 5%). Z drugiej strony częściej stwierdzali spadek obrotów firmy
w związku z pandemią (63% wobec 40%), ale jednocześnie stosunkowo większa była w tej
grupie też liczba firm, których obroty w czasie pandemii wzrosły (12% wobec 7%).
Zdecydowanie częściej niż beneficjenci tarczy antykryzysowej dostrzegają pozytywny wpływ
kredytu z gwarancją Biznesmax na możliwość realizowania w pandemii zaplanowanych
inwestycji (59% wobec 19%), natomiast rzadziej dostrzegają jego skuteczność w zakresie
utrzymania płynności finansowej (47% wobec 82%), zachowania zatrudnienia (49% wobec
86%) oraz redukcji innych negatywnych skutków pandemii (43% wobec 67%).
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4. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADAŃ
Wnioski z badania doradców bankowych
Zmiana warunków udzielania gwarancji Biznesmax podyktowana włączeniem ich w zakres
pakietu pomocowego BGK skierowanego do polskich przedsiębiorców, mającego na celu
rozszerzenie dostępu do kredytów i udzielenie wsparcia w warunkach niekorzystnej
koniunktury gospodarczej, została bardzo dobrze przyjęta przez doradców bankowych.
Szczególnie pozytywnie, w kontekście wzrostu popularności gwarancji Biznesmax wśród
przedsiębiorców, postrzegane jest objęcie gwarancją odnawialnych kredytów obrotowych
(91% opinii pozytywnych) i wydłużony okres dopłat do oprocentowania kredytu (86%).
Od ostatniego pomiaru zmniejszył się odsetek ankietowanych doradców, którzy odbyli
szkolenie BGK poświęcone gwarancjom Biznesmax w ramach FG POIR. Aktualnie odbycie
szkolenia deklaruje 68% badanych doradców (o 15 pp. mniej niż poprzednio, ale nadal więcej
niż w 2018 roku).
Nieco bardziej krytyczne niż przed rokiem, choć ciągle raczej pozytywne niż negatywne, są
oceny poszczególnych form wsparcia doradców ze strony BGK i Central banków kredytujących.
Niezmiennie zdecydowana większość badanych doradców (85%) nie ma zastrzeżeń do
zawartości przekazywanych im przez BKG lub Centralę banku kredytującego materiałów oraz
procedur związanych z udzielaniem gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FG POIR. Ci, którzy zgłaszają jakieś wątpliwości (15%), najczęściej narzekają na
złożone procedury i nieprecyzyjne warunki udzielania gwarancji. Brakuje im przede wszystkim
jasnych wytycznych w tym zakresie i przykładów prawidłowo wypełnionych dokumentów.
W opinii doradców czynniki ograniczające przedsiębiorstwom dostęp do gwarancji Biznesmax
to przede wszystkim nieodpowiednie przygotowanie doradców do sprzedaży tego produktu,
ograniczona wiedza przedsiębiorców na temat gwarancji oraz obawy doradców bankowych
związane z wprowadzaniem produktu, którego dotąd nie sprzedawali. Co jednak istotne,
większość omawianych ograniczeń w dostępie do gwarancji wskazywana jest obecnie przez
doradców zdecydowanie rzadziej niż przed rokiem, w tym zwłaszcza ubyło głosów, że ich
przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie sprzedażowe doradców (spadek aż o 23 pp.).
Istotnie rzadziej jako ograniczenie wskazywane są także takie czynniki, jak brak wiedzy
przedsiębiorców na temat gwarancji (spadek o 19 pp.), obawy doradców bankowych związane
z wprowadzaniem nowego produktu (spadek o 18 pp.), czy też polityka sprzedażowa banku
kredytującego (spadek o 7 pp.). Przybyło natomiast głosów, z których wynika, że aktualnie
ograniczenie w dostępie do gwarancji Biznesmax stanowić może ogólna sytuacja na rynku
finansowym (wzrost o 17 pp.).
Pomimo wprowadzonych zmian ułatwiających udzielanie gwarancji Biznesmax nadal
powszechnie panujące wśród doradców (80%) i ciągle rosnące (wzrost od poprzedniego
pomiaru o kolejne 8 pp.) jest przekonanie, że gwarancja Biznesmax w dużym lub bardzo dużym
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stopniu wymaga od nich poświęcenia większej ilości czasu niż w przypadku innych produktów
z oferty BGK. Doradcy nie ukrywają zatem, że jest to dla nich dużo trudniejszy produkt
sprzedażowy niż inne produkty gwarancyjne BGK.
Blisko połowa badanych (46%) jako problematyczny określa proces kwalifikowania
przedsiębiorstw do udziału w programie na podstawie kryteriów podmiotowych. Doradcy
najczęściej nie mają natomiast problemu z wyjaśnianiem klientom na czym polega produkt i
jakie daje możliwości (ma go tylko 17% respondentów). Co jednak należy podkreślić, obie
kwestie są obecnie rzadziej wskazywane jako kłopotliwe niż przed rokiem. Wśród
spontanicznie wymienianych kwestii problematycznych badani doradcy (dotyczy 22% ogółu)
sygnalizują przede wszystkim kwestię skomplikowanych procedur, dużą ilość koniecznych do
wypełnienia dokumentów, czasochłonność procedowania, nieaktualność dokumentów oraz
problemy komunikacyjne z BGK i centralami banków kredytujących.
Fakt dostrzegania trudności we wdrażaniu Programu i sprzedaży gwarancji różnicuje m.in.
prognozę dalszej popularności gwarancji Biznesmax, przy czym doradcy, w odpowiedzi na
pytanie o sześciomiesięczne przewidywania w zakresie popularności gwarancji Biznesmax
wśród swoich klientów w kontekście innych oferowanych produktów gwarancyjnych, są
nastawieni dość optymistycznie i – co należy podkreślić – optymizm ten systematycznie
wzrasta. Poparty jest on m.in. obserwowanym przez niemal połowę doradców wzrostem
zainteresowania tym produktem wśród firm z sektora MŚP w związku ze zmianą warunków
jego udzielania.
Zdaniem doradców, gwarancja Biznesmax udzielana w ramach FG POIR jest najlepiej
dostosowana do potrzeb i możliwości firm średniej wielkości (86% wskazań), a w dalszej
kolejności może również stanowić atrakcyjną ofertę dla małych przedsiębiorstw (71%
wskazań). Firmy mikro zdecydowanie rzadziej postrzegane są przez doradców jako potencjalni
beneficjenci tego instrumentu (32% wskazań).
Banki niezmiennie postrzegają produkt za odpowiedni dla przedsiębiorstw finansujących
innowacje (91% wskazań), a jednocześnie nieodpowiedni dla firm chcących finansować
ryzykowne przedsięwzięcia, które bardzo często obejmują właśnie innowacyjne inwestycje czy
działania (28% wskazań). Oznacza to, że projekty „podwyższonego ryzyka” mogą ze strony
doradców nie uzyskiwać finansowania.
Sugestie doradców pojawiające się w odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące tego, co
jeszcze może wpłynąć na wzrost popularności gwarancji Biznesmax wśród firm z sektora MŚP,
dotyczą m.in. utrzymania wprowadzonych zmian w związku z COVID-19, dalszego upraszczania
procedur oraz skierowania do przedsiębiorców i doradców dedykowanej temu produktowi
kampanii informacyjnej i promocyjnej, a także dodatkowych szkoleń.
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Wnioski z badania przedsiębiorców:8
1) z trwającym okresem realizacji inwestycji w ramach kredytu z gwarancją Biznesmax
Podstawowe źródło informacji ankietowanych przedsiębiorców na temat gwarancji Biznesmax
udzielanych w ramach FG POIR stanowią niezmiennie prawie wyłącznie doradcy bankowi (74%
wskazań).
Niemal identycznie jak przed rokiem, ponad jedna czwarta spośród badanych przedsiębiorców
(28%) stwierdza, że bez gwarancji nie uzyskałaby takiej kwoty kredytu, jaką udało im się
pozyskać z zabezpieczeniem, a tylko jedna piąta (22%) uważa, że bez wsparcia w postaci
gwarancji Biznesmax uzyskałaby kredyt takiej samej wysokości.
Wskazywane przez beneficjentów powody skorzystania z gwarancji Biznesmax nie są jednak
jednoznaczne i najczęściej nie wynikają, w ich ocenie, z braku odpowiedniego zabezpieczenia
kredytu (taki problem miało jedynie 5% firm). Najwięcej badanych (39%) stwierdza, że ich
firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem kredytu, ale wykorzystanie gwarancji było
korzystniejsze (np. ze względu na przyśpieszenie lub uproszczenie procesu uzyskania kredytu
lub niechęć do zabezpieczania kredytu majątkiem prywatnym właściciela).
Wprowadzane innowacje w ramach realizowanej inwestycji niezmiennie najczęściej (33%
wskazań) mają charakter nowości lub ulepszeń na skalę międzynarodową, co w efekcie
oznacza w przypadku firm realizujących te inwestycje wejście na rynek międzynarodowy lub
zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży.
Podczas realizacji badania założony przez firmy czas na wdrożenie inwestycji został
zrealizowany średnio w 61%, a najwyższy wskaźnik rezultatu na tym etapie dotyczył wartości
inwestycji dokonanej w wyniku wdrażania projektu. Został on zrealizowany przeciętnie na
poziomie 71%. Istotnie gorzej wypadł poziom realizacji pozostałych wskaźników. Jednakże są
to wartości uśrednione, a badane firmy były na różnych etapach procesu wdrażania inwestycji.
Trudności, które napotkali przedsiębiorcy w procesie pozyskiwania kredytu z gwarancją
Biznesmax po części pokrywają się z uwagami doradców i dotyczą przede wszystkim kwestii
proceduralnych, w tym związanych z wypełnieniem wniosków i zgromadzeniem odpowiednich
dokumentów.

8

Ze względu na relatywnie niewielką liczbę przedsiębiorstw, które uzyskały gwarancje w okresie od sierpnia 2019
r. do lipca 2020 r. oraz na fakt, że nie wszyscy ich przedstawiciele zdecydowali się – mimo wielokrotnych monitów
– na wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie elektronicznego formularza ankiety, należy uznać wyniki badania
ewaluacyjnego za niereprezentatywne i niedające podstaw do uogólniania ich na wszystkich beneficjentów
programu.
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2) z zakończonym okresem realizacji inwestycji w ramach kredytu z gwarancją Biznesmax
Firmy, które na dzień realizacji tegorocznego badania (zarówno w jego pierwszym, jak i w
drugim etapie) zakończyły lub – zgodnie z założeniami – powinny zakończyć wdrażanie
inwestycji finansowanych kredytem z gwarancją Biznesmax9, zadeklarowały dość wysoki
poziom realizacji wszystkich wskaźników przyjętych we wniosku o kredyt.
Wszystkie badane firmy, które zakładały wdrożenie wyników prac B+R wywiązały się ze swoich
zobowiązań. W 97% został zrealizowany zakładany poziom wzrostu zatrudnienia w związku z
inwestycją, a 92% efektywności dotyczy zakładanej wartości inwestycji dokonanej w wyniku
realizacji projektu. Założenia dotyczące liczby zrealizowanych dzięki kredytowi innowacji
zostały osiągnięte na przeciętnym poziomie ok. 84%. Relatywnie najgorzej wypadła realizacja
przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów bądź procesów (na
uśrednionym poziomie ok. 65%). Mówiąc o przyczynach nieosiągnięcia w wyznaczonym czasie
zakładanych wskaźników realizacji inwestycji przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim na
okoliczności związane z rozwojem pandemii Covid-19 i związanym z tym lockdownem.
Znaczna część zakończonych inwestycji finansowanych kredytem z gwarancją Biznesmax
wpłynęła na rozwój działalności eksportowej i ekspansję zagraniczną. Co piąta firma (20%)
zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży, co dziesiąta (10%) rozpoczęła
eksport swoich produktów lub usług w trakcie realizacji inwestycji lub zaraz po jej zakończeniu,
a co siódma (14%) zamierza rozpocząć eksport w niedalekiej przyszłości.
Ogólnie rzecz biorąc, oceny uczestników drugiego etapu badania dotyczące wpływu udziału w
Programie na działalność firm, wypadają dość korzystnie. Przedsiębiorcy najlepiej oceniają
wpływ projektu zrealizowanego dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax na poziom rozwoju
produktów lub usług stanowiących ofertę firmy, a także na poziom zatrudnienia, liczbę
nowych projektów i przedsięwzięć realizowanych przez firmę oraz na wysokość przychodów
ze sprzedaży. Dość pozytywnie kształtują się także oceny dotyczące liczby kooperantów oraz
wielkości zysku brutto.
Uczestnicy drugiego etapu badania jednogłośnie, w tym w większości w zdecydowany sposób
(77%), poleciliby kredyt z gwarancją Biznesmax innemu przedsiębiorcy, poszukującemu
finansowania w związku z planem wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi.

9

Jedynie co ósmej firmie (13%) realizacja inwestycji w zaplanowanym czasie nie powiodła się, przy czym we
wszystkich przypadkach przyczyny były niezależne od przedsiębiorców i wynikały głównie z sytuacji
spowodowanej pandemią koronawirusa.
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3) z kredytem obrotowym z gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis
Przedsiębiorcy, którzy pozyskali kredyt z gwarancją Biznesmax na nowych warunkach,
wprowadzonych w ramach wsparcia sektora MŚP w walce ze skutkami pandemii Covid-19, w
większości o takiej możliwości dowiedzieli się od doradców w banku (88% wskazań). Niemal
wszyscy z nich (82%) wcześniej już korzystali z kredytu bankowego, natomiast ponad jedna
czwarta (29%) przekonana jest, że nie uzyskałaby kredytu w takiej kwocie, w jakiej uzyskała z
gwarancją Biznesmax. Pozostali raczej nie mają wiedzy w tym zakresie, gdyż prawdopodobnie
o kredyt bez gwarancji nie występowali.
Wskazywane przez firmy powody skorzystania z gwarancji Biznesmax w ramach FG POIR także
i w tej grupie beneficjentów najczęściej nie wynikają z braku odpowiedniego zabezpieczenia
kredytu. Zaledwie 6% badanych stwierdziło, że ich firma takim nie dysponowała. Większość
firm (59%) mogła się wykazać potencjalnym zabezpieczeniem kredytu, które było
odpowiednie dla banku kredytującego, ale wykorzystanie gwarancji było dla nich
korzystniejsze.
Ankietowani przedsiębiorcy, którzy pozyskali kredyt z gwarancją Biznesmax na nowych
warunkach, w większości (59%) nie napotkali żadnych problemów w procesie pozyskiwania
tego wsparcia. Ci natomiast, którzy mieli w tym zakresie jakieś trudności, najczęściej –
podobnie jak klienci kredytów inwestycyjnych – mówili o problemach związanych z
wypełnieniem wniosków i zgromadzeniem odpowiednich dokumentów.
*
Jak wynika z deklaracji przedsiębiorców biorących udział w obu falach badania, kredyt z
gwarancją Biznesmax wielu firmom ułatwił funkcjonowanie w czasie pandemii i pozwolił
złagodzić jej negatywne skutki. 59% badanych przedsiębiorców przyznało, że dzięki temu
wsparciu ich firma mogła w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje. Połowa
firm (49%) dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax uniknęła zwolnień lub je ograniczyła i
niemal tyle samo przedsiębiorstw (47%) dzięki pozyskanemu wsparciu utrzymało płynność
finansową. Dodatkowo blisko połowa ankietowanych przedsiębiorców (43%) dostrzega inne
– poza wymienionymi - korzyści gwarancji Biznesmax w kontekście funkcjonowania ich firm
w czasie pandemii.
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Rekomendacje
W związku ze zmianą warunków udzielania gwarancji Biznesmax wzrasta zainteresowanie nimi
wśród przedsiębiorców, a także rośnie przekonanie doradców bankowych do
rekomendowania tego produktu firmom z sektora MŚP. W związku z tym, że wraz wzrostem
popularności kredytów z gwarancją Biznesmax przybywa doradców je obsługujących, którzy
wcześniej nie mieli do czynienia z tym produktem, istotne jest dalsze ponawianie oferty
szkoleniowej, by wszystkie osoby zajmujące się udzielaniem kredytów z gwarancją Biznesmax
przeszły dedykowane szkolenia (zarówno oferowane przez BGK, jak i wewnętrzne), które – jak
się okazuje – są niezbędne do należytego zapoznania się z produktem.
Wprowadzone zmiany w Programie i jego dostępności spotykają się z uznaniem doradców
bankowych, w związku z czym warto rozważyć wydłużenie okresu ich obowiązywania, a także
ewentualne wprowadzenie możliwości bieżącego finansowania części odsetek oraz
dodatkowe rozszerzenie kryteriów kwalifikacji, co – zdaniem doradców – mogłoby wpłynąć na
dalszy wzrost popularności gwarancji Biznesmax.
Warto zwrócić uwagę na możliwość dalszego upraszczania dokumentacji związanej z
aplikowaniem o gwarancję i bieżące aktualizowanie dokumentów w odniesieniu do
wprowadzanych zmian w Programie. Pomocne byłoby przygotowanie broszury instruktażowej
dla firm starających się o gwarancję Biznesmax wraz z przykładem poprawnie wypełnionego
wniosku.
Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy zdecydowanie najczęściej o gwarancji Biznesmax
dowiadują się od doradców, kluczowym czynnikiem jest przygotowanie doradców do
sprzedaży produktu. Ważne, żeby doradcy sami byli przekonani do oferty i nie obawiali się jej
rekomendować ze względu na czasochłonność i skomplikowane procedury, o których nadal
niejednokrotnie wspominają W związku z powyższym, istotna jest odpowiednia oferta
wsparcia merytorycznego dla banków i doradców, która zachęci do rekomendowania
produktu przedsiębiorcom. Zaangażowanie i inicjatywa doradców są kluczowe dla
propagowania gwarancji wśród przedsiębiorców. Z pewnością naprzeciw tym rekomendacjom
wychodzi powstały portal szkoleniowy dla doradców bankowych oraz przygotowany i
zamieszczony na stronie BGK kwalifikator produktowy.
Z kolei z punktu widzenia realizacji badań ewaluacyjnych nadal aktualne pozostaje silniejsze
obligowanie doradców z jednej strony do należytego, a więc wyraźnego i skrupulatnego
notowania danych kontaktowych beneficjentów Programu, a z drugiej do akcentowania istoty
badań ewaluacyjnych podczas podpisywania umów z klientami i obligowania ich do udziału w
tych badaniach. Doradcy powinni też zwracać szczególną uwagę na wyraźne i prawidłowe
wypełnianie informacji o zakładanych wskaźnikach efektów udziału firm w Programie.
Problematyczne jest uzyskanie jak najwyższego poziomu response rate, ze względu na błędne,
nieaktualne lub niepełne dane kontaktowe do firm uzyskiwane od doradców. Z drugiej strony
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beneficjenci, pomimo, że w podpisanej umowie zobligowani są do udziału w badaniach
ewaluacyjnych, z reguły niechętnie w nich uczestniczą.
Chcąc dane dotyczące realizacji programu uczynić bardziej pełnowartościowymi, należałoby
przyjąć rozwiązanie, zgodnie z którym informacje o założonych wartościach wskaźników
przekazywane byłyby przez doradców bankowych (np. skany wniosków) i dzięki temu nie
musiałyby być pozyskiwane od klientów w trakcie badania, gdyż rodzi to szereg błędów i
sprawia, że uzyskane dane są niepełne i czasami wątpliwe. Z punktu widzenia konieczności
przeprowadzenia dwóch etapów badania – w trakcie i po zrealizowaniu inwestycji – i
właściwego w związku z tym wytypowania respondentów do poszczególnych badań, kluczowe
są także precyzyjne dane dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Te informacje
w momencie pozyskiwania ich od respondentów na pierwszym etapie badania, bywają
niepełne, a czasami też błędne. Powinny być zatem także pozyskiwane od doradców na
podstawie precyzyjnych informacji zawartych we wnioskach.
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6. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE:
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia
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z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie
rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
Niniejsza Publikacja nie stanowi (a) badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; bądź (b) doradztwa
inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; bądź
(c) usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i
warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, oraz banków powierniczych, bądź (d) zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania
się inwestycji; bądź (e) porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; bądź (f) oceny lub zapewnienia
opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; bądź (g) oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Niniejsza Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na moment jej sporządzenia i mogą ulegać zmianie.
Autorzy nie uwzględniają w Publikacji jakichkolwiek indywidualnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej, ani potrzeb
czy żądań potencjalnych adresatów Publikacji. Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób
samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych
publicznie w momencie jej sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Banku aktualnych na moment jej
sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Bank nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych
źródłowych.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za
ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie
lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub
innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.
Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka
przeciwdziałania konfliktom interesów w ramach świadczenia Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych przez Bank
zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych
ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.
Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie
materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Ewentualne oceny formułowane w Publikacji zostały dokonane po zastosowaniu kombinacji metod, w szczególności analizy
fundamentalnej, porównawczej, rynkowej i technicznej. Analiza fundamentalna zmierza do określenia przyszłych parametrów
rynkowych bazując na obiektywnych czynnikach. Wynikom analizy fundamentalnej towarzyszy ryzyko, że zmiany rynkowe
bywają determinowane również przez niefundamentalne czynniki. Analiza porównawcza polega na porównywaniu wycen
rynkowych aktywów o podobnych charakterystykach w celu zidentyfikowania bezwzględnego i względnego
przewartościowania lub niedowartościowania. Analiza porównawcza niesie ryzyko związane z wyciąganiem błędnych
wniosków przy porównywaniu nietożsamych aktywów. Analiza rynkowa jest zorientowana na przewidywaniu zmian popytu i
podaży na dane aktywo. Bazuje ona jednak na częściowej wiedzy rynkowej oraz często opóźnionych danych, co przekłada się
na ryzyka dla formułowanych wniosków. Analiza techniczna polega na badaniu wykresów obrazujących historyczne
kształtowanie się cen i innych parametrów rynkowych w celu określenia, w jaki sposób ukształtują się one w przyszłości. Niesie
ona jednak ryzyko wynikające z tego, że zjawiska z przeszłości nie muszą się powtórzyć w przyszłości.
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Infolinia: 801 598 888, +48 22
599 8888 Faks: +48 22 627 03 78 e-mail: bgk@bgk.pl
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy
Pięknej 20.
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