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O Programie Gwarancji de minimis
Rządowe wsparcie sektora MŚP poprzez „Program gwarancji
de minimis” (PLD), rozpoczęło się wiosną 2013 roku. Działania te były reakcją na spowolnienie gospodarcze, które
w szczególności odczuli mikro, mali i średni przedsiębiorcy
(MŚP). Program miał być odpowiedzią na potrzeby firm sektora MŚP związane z ułatwieniem dostępu do finansowania
bieżącej działalności. Wsparcie w ramach Programu zostało
oparte o zasady udzielania pomocy de minimis, czyli dopuszczonej prawem unijnym pomocy publicznej, jakiej może
udzielić państwo bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji
Europejskiej. Pomoc ta podlega monitorowaniu i posiada
ustalone dopuszczalne pułapy wartości.
Od początku trwania Programu do końca października
2015 r. skorzystało z niego 97,1 tys. przedsiębiorców,
przede wszystkim z grupy mikroprzedsiębiorstw (stanowiły
one 79% beneficjentów). Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) przyznał gwarancje na łączną kwotę 24,11 mld zł,
zabezpieczające 42,96 mld zł kredytów. Udzielone wsparcie
trafiło przede wszystkim do firm mających ograniczony dostęp do finansowania (a więc będących w luce finansowej),
umożliwiając im dokonanie potrzebnych inwestycji, poprawę

lub utrzymanie pozycji na rynku, a także zwiększenie bądź
utrzymanie zatrudnienia.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, za pośrednictwem banków
kredytujących biorących udział w Programie, mogą uzyskać
gwarancje spłaty kredytu na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej oferowane przez BGK.
Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże
się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, a także nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
Gwarancja zabezpiecza do 60% kwoty zarówno kredytu obrotowego, jak i inwestycyjnego. Nie obejmuje odsetek oraz innych
kosztów związanych z kredytem. Jest zabezpieczona wekslem
własnym in blanco przedsiębiorcy, a stawka prowizji za udzieloną
gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
Jedyna istotna różnica pomiędzy gwarancją zabezpieczającą
kredyt obrotowy a inwestycyjny to okres jej trwania: w pierwszym przypadku udzielana jest na maksymalnie 27 miesięcy,
w drugim – na 99 miesięcy.

Korzyści, jakie przedsiębiorcy uzyskują dzięki gwarancjom de minimis, to m.in.:
• pozyskanie finansowania przez firmy z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczających
zabezpieczeń kredytu,

• oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym podczas
uzyskiwania kredytu,

• zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania
własnym majątkiem, tj. części objętej gwarancją
de minimis – przedsiębiorca nie musi go zastawiać
ani na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na
rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,

• obniżenie całkowitego kosztu kredytu, polegające
np. na zastosowaniu niższej marży lub prowizji,
• prosta procedura aplikacji – dokumentowanie bez
obowiązku sprawozdawczego.
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O badaniu
Głównym celem omawianego badania, przeprowadzonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie
osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę. Badanie
to było trzecim z kolei dotyczącym gwarancji de minimis.
Cel ten zrealizowaliśmy poprzez uzyskanie odpowiedzi
na poniższe pytania badawcze:
• Na ile trafnie został zaprojektowany Program wsparcia
gwarancjami de minimis, aby poprawiał dostęp MŚP do finansowania zewnętrznego i zaspokajał ich potrzeby w tym
zakresie?
• Jaka jest jego skuteczność w wypełnianiu luki finansowej
i towarzyszących jej barier?
• Jaka jest użyteczność Programu, która wskazuje na efekty
bezpośrednie i dodatkowe, mierzone przede wszystkim
wskaźnikami zmiany poziomu zatrudnienia, pozycji na
rynku, wzrostu obrotów czy realizacji inwestycji dzięki
uwolnionym środkom?
• Jakie korzyści odnotowała gospodarka, a przede wszystkim
sektor MŚP dzięki wsparciu w ramach gwarancji de minimis?
Ocenę wyników rządowego Programu przeprowadziliśmy
odwołując się do kryteriów ewaluacyjnych, obejmujących
trafność, skuteczność, użyteczność i trwałość wsparcia pomocy de minimis.
W badaniu wykorzystaliśmy standaryzowaną i pogłębioną
analizę danych sprawozdawczych, dane zebrane podczas wywiadów osobistych z uczestnikami Programu oraz dane ankietowe zebrane metodą CATI od 1617 przedsiębiorców sektora
MŚP, którzy skorzystali z gwarancji de minimis w okresie od
lipca 2014 r. do lipca 2015 r.
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Wyniki przeprowadzonego przez
BGK badania zgrupowaliśmy
w poniższe bloki tematyczne:
Charakterystyka uczestników
Programu
str. 5–7
W pierwszej kolejności scharakteryzowaliśmy
beneficjenta Programu – przedsiębiorcę,
który skorzystał z gwarancji de minimis
oraz jego doświadczenie wynikające z dostępu
do finansowania w przeszłości.

Trafność i skuteczność Programu –
ograniczenie luki finansowej
s. 8–9
Ta część obejmuje wyniki dotyczące
przede wszystkim diagnozy tego czy i w jakim
stopniu Program wpłynął na ograniczenie luki
finansowej sektora MŚP.

Użyteczność i trwałość Programu
s. 10–12

Ostatni blok wyników to ocena efektów
Programu zarówno na poziomie
przedsiębiorstwa, jak i w skali makro
(wpływu Programu na wybrane wskaźniki
gospodarki).

Najważniejsze wyniki badania
Wszystkie analizy prowadzone w ramach badania ilościowego i jakościowego wykazały wyjątkową rolę, jaką odegrała
gwarancja de minimis w procesie uzyskania finansowania
zewnętrznego przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
przez co Program przyczynił się do wsparcia sektora MŚP,
a tym samym całej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego.
Charakterystyka uczestników Programu, ich potrzeby
i doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania
zewnętrznego w przeszłości
Relatywnie spośród mikro, małych i średnich firm najaktywniejsze w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego w ramach
Programu gwarancji de minimis były małe przedsiębiorstwa.
Ponadto badanie wykazało, że w ostatnim roku aktywne
w pozyskaniu kredytów z gwarancją były przede wszystkim
firmy działające na rynku lokalnym (37%) oraz funkcjonujące
dłużej 9 lat (42%) lub przez okres 4-9 lat (31%).
Wartości pozyskanych kredytów z gwarancją de minimis są
znacznie wyższe do wartości finansowania zwrotnego, o jakie ubiegały się firmy z sektora MŚP w poprzednich latach,
kiedy to jedynie 28% firm zadłużało się powyżej 50 tys. zł.
W ramach Programu w ciągu ubiegłego roku kredyt powyżej
tej kwoty pozyskało aż 81% badanych mikrofirm. Po trzech
latach badań możemy zdecydowanie stwierdzić, że gwarancja
de minimis jest czynnikiem sprzyjającym pozyskiwaniu przez

firmy wyższego finansowania dłużnego, w tym przez firmy
mające największe trudności w skutecznym aplikowaniu
o kredyty. Jest to jeszcze jedno potwierdzenie faktu, że „Program gwarancji de minimis” likwiduje jedną z barier, na jaką
natrafiają MŚP przy sięganiu po finansowanie zewnętrzne.
Wyniki pokazały, że potrzeby finansowania zewnętrznego
dwóch grup: młodych firm 1-4 letnich oraz nieco starszych
(<4-9 lat) niewiele różnią się od potrzeb przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku znacznie dłużej i to one najczęściej inwestowały, w wyniku polepszenia – dzięki wsparciu
gwarancjami de minimis – sytuacji finansowej firmy. Można
zatem stwierdzić, że uczestnictwo w Programie, dzięki
któremu firmy pozyskały większe wartości finansowania
zewnętrznego, niż było dla nich dostępne bez gwarancji,
mogło uruchomić lub przyspieszyć proces inwestycyjny
u badanych przedsiębiorców.
Warto zwrócić uwagę, że wśród start-upów prawie jedna
czwarta deklaruje działalność międzynarodową, a 36%
kierunkuje swoje produkty lub usługi na rynek ogólnopolski;
jest to znacznie więcej niż w pozostałych grupach firm
korzystających z Programu. Łącznie 60% z nich skierowana
jest na objęcie rynku o jak najszerszym zasięgu. Wsparcie
w postaci gwarancji de minimis dotarło zatem do młodych
firm będących swoistymi liderami w swojej grupie – ekspansywnych, mierzących w klienta przynajmniej ogólnopolskiego
lub globalnego – i umożliwiło im realizację swoich celów.
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Starania o kredyt lub pożyczkę przed skorzystaniem
z gwarancji de minimis
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Spośród badanych uczestników Programu 48% znajdowało się
w luce finansowej. Uwzględnić tu należy zarówno te przedsiębiorstwa, które całkowicie nie miały dostępu do finansowania, jak
i te, które wprawdzie mogły otrzymać pożyczkę, ale na gorszych
warunkach, niż ich satysfakcjonowały – np. na mniejszą kwotę lub
krótszy okres.




przyznano firmie wnioskowane finansowanie




całkowicie odmówiono finansowania




firma nie starała się w tym okresie o finansowanie, ponieważ go nie potrzebowała

przyznano firmie finansowanie, ale na mniej korzystnych warunkach niż wnioskowane
(np. niższa kwota, krótszy okres kredytowania)
w okresie poprzedzającym uczestnictwo w Programie firma potrzebowała finansowania,
ale zrezygnowała z ubiegania się o nie
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

Główne przyczyny odmowy lub otrzymania mniej
korzystnej oferty finansowania zewnętrznego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.
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W przypadku przedsiębiorców, którzy nie uzyskali finansowania
albo otrzymali je na mniej korzystnych warunkach, główną przyczyną utrudnionego dostępu do kredytów i pożyczek był brak
wymaganego przez banki zabezpieczenia. Wynik ten potwierdza,
że Program PLD bezpośrednio odpowiada na problem braku
wystarczających zabezpieczeń. Dla tych przedsiębiorstw Program
de minimis stanowił katalizator kredytu i był ostatnim czynnikiem,
którego brakowało w ich „montażu finansowym”. Dlatego też Program jest w oczach przedsiębiorców z sektora MŚP tak atrakcyjnym
i potrzebnym narzędziem w polityce wspierania ich sektora.

brak wymaganego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu obrotowego/inwestycyjnego
zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku
odmowa bez podania przyczyny

Badanie pokazało, że również w przypadku tych respondentów, którzy świadomie zrezygnowali z ubiegania się
o finansowanie, pomimo potrzeb w tym zakresie, głównym

powodem odstąpienia od decyzji aplikowania po finansowanie był brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Powody rezygnacji z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w ostatnich 2 latach (do momentu pozyskania kredytu
z gwarancją de minimis)

8
24





%

niewystarczające zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
niekorzystne warunki finansowe kredytu/pożyczki lub dotyczące okresu kredytowania
uciążliwa i długotrwała procedura pozyskania kredytu/pożyczki

68

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.
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Trafność i skuteczność wsparcia – ograniczanie luki finansowej
w wyniku realizacji „Programu gwarancji de minimis”
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają trafność
założeń Programu. W większości skorzystali z niego przedsiębiorcy, którzy bez tego wsparcia mieliby bardzo ograniczony
dostęp do finansowania. Łącznie w całej badanej populacji
przedsiębiorców objętych luką finansową było 69%, w tym:

Możliwość uzyskania kredytu obrotowego
bez gwarancji de minimis

15

• 57%, którzy nie uzyskaliby kredytu obrotowego bez gwarancji de minimis,
• 12%, którzy bez gwarancji uzyskaliby kredyt, ale o niższej
wartości lub pozyskanie go zajęłoby więcej czasu.
Zaledwie 16% badanych otrzymałoby kredyt o takiej samej
wartości o jaką aplikowali i na takich samych zasadach, przez
co w ich przypadku można mówić o wystąpieniu efektu biegu
jałowego Programu1. Spośród tych respondentów, którzy
uznali, że bez gwarancji de minimis pozyskaliby kredyt, ponad
1/3 musiałaby poświęcić więcej czasu na cały proces jego uzyskania, co również oznaczałoby dla nich utrudniony dostęp do
finansowania. Średnio czas pozyskania kredytu przedłużyłby
się o 4,5 tygodnia. W przypadku firm, które uzyskałyby kredyt
nawet bez zabezpieczenia, lecz gwarancja przyczyniła się do
przyśpieszenia uzyskania kredytu czy lepszych warunków
finansowych, należy pamiętać, że to również przełożyło się
na pozytywne efekty dla firmy i gospodarki.

Stosunkowo największe problemy z pozyskaniem finansowania miałyby przedsiębiorstwa:
• mikro (57% nie pozyskałoby kredytu bez gwarancji de
minimis),
• prowadzące działalność od roku do 4 lat (61%) oraz
<4-9 lat (59%) – co było związane z faktem, że firmy te

16

%

57

12






bez gwarancji de minimis firma nie uzyskałaby kredytu
bez gwarancji de minimis firma uzyskałaby kredyt,
ale o niższej wartości
i/lub w dłuższym okresie czasu
bez gwarancji de minimis firma uzyskałaby kredyt
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

aplikowały o dość wysokie kredyty (przeciętnie dwukrotnie
wyższe kredyty niż start-upy), jednocześnie nie mając jeszcze zgromadzonych wystarczających twardych aktywów
mogących służyć jako zabezpieczenie kredytu.

Efekt biegu jałowego (deadweight), który polega na osiągnięciu takich samych efektów (uzyskaniu takiego kredytu o jaki aplikowano), jakie byłyby
możliwe do uzyskania nawet bez wsparcia oferowanego w ramach programu publicznego.

1
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Najmniejsze problemy z pozyskaniem kredytu bez gwarancji
de minimis miałyby natomiast przedsiębiorstwa:
• średnie (42% z nich otrzymałoby kredyt bez gwarancji,
a jedynie 12% nie pozyskałoby),
• start-upy (51% z nich otrzymałoby kredyt bez gwarancji,
a 15% nie pozyskałoby) – jest to wynik niewątpliwie
związany z najniższymi przeciętnymi wartościami kredytów
o jakie aplikowały najmłodsze firmy.
Na znalezienie się w luce finansowej przez badanych przedsiębiorców silnie wpływał lokalny zasięg działalności firmy
(71% respondentów z tym zasięgiem, podczas gdy 56%
badanych firm o zasięgu międzynarodowym lub krajowym
dostałoby kredyt nawet bez gwarancji). Badanie pokazało
też, że firmy, które aplikowały po więcej niż jeden kredyt
(zarówno obrotowy jak i inwestycyjny), bez gwarancji de minimis częściej znajdowałyby się w luce finansowej niż firmy,
które pozyskały tylko jeden kredyt.

wiednie zabezpieczenie kredytu, jednak skorzystanie z gwarancji de minimis pozwoliło na użycie swojego zabezpieczenia
na inne cele, dzięki czemu możliwe było zintensyfikowanie
działań przedsiębiorstwa. Obserwacja ta wskazuje na efekt
dodatkowy Programu jako narzędzia stymulującego rozwój
i inwestowanie w firmie.
Powód skorzystania z gwarancji de minimis

56%
29%
15%



firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu
o jaki aplikowała (np. nie posiadała nieruchomości)

Ponadto badanie wykazało, że aż 56% z badanych przedsiębiorstw zdecydowało się na skorzystanie ze wsparcia w postaci gwarancji de minimis przede wszystkim z powodu nieposiadania wystarczającego zabezpieczenia kwoty kredytu,
o jaką chcieli aplikować. Kolejne 29%, pomimo że posiadało
potencjalne zabezpieczenie, jednak wykorzystanie swojego
potencjału oceniało jako niekorzystne dla rozwoju firmy lub
właściciela. Natomiast 15% badanych firm posiadała odpo-



firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem kredytu,
który był odpowiedni dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie gwarancji było korzystniejsze
(np. by przyśpieszyć proces uzyskania kredytu lub nie
zabezpieczać majątkiem prywatnym właściciela)



firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
ale dzięki gwarancji de minimis swoje zabezpieczenie
wykorzystała na inne cele (np. na zabezpieczenie innego
kredytu)

Tegoroczne wyniki badania potwierdzają analizy z ubiegłych lat
wskazujące, że zaprojektowano wystandaryzowane, proste i powszechnie dostępne narzędzie wsparcia sektora MŚP, które trafnie
zaadresowane okazało się największym sukcesem w dotychczasowych programach gwarancyjnych realizowanych w Polsce. Trafnie zostały oszacowane i zaadresowane w stosunku do potrzeb
przedsiębiorców parametry kwotowe gwarancji de minimis:
• 96% z respondentów stwierdziło, że maksymalna kwota
w wysokości 3,5 mln zł w pełni zaspokaja ich potrzeby,

• 80% respondentów uznało maksymalny okres trwania
gwarancji za adekwatny do ich potrzeb (85% w przypadku
kredytu obrotowego i 70% kredytu inwestycyjnego).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

Wyniki badania przyniosły potwierdzenie nie tylko trafności
Programu PLD, ale również nowy element – stwierdzoną
przez respondentów konieczność stałej dostępności takiego
narzędzia jak gwarancja de minimis dla sektora MŚP.
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Użyteczność i trwałość wsparcia – efekty na poziomie
przedsiębiorstwa oraz makroekonomicznym
Skala efektów uzyskanych dzięki wsparciu Programem jest
znacząca. Większości przedsiębiorców narzędzie to pozwoliło
poprawić pozycję rynkową (65%) lub ją utrzymać (dalsze
31%). W przypadku pozostałych firm znaczna część (47%)

przewiduje poprawienie swej pozycji rynkowej w przyszłości
– przesunięcie efektu na późniejszy czas deklarowały przede
wszystkim te przedsiębiorstwa, które zaciągnęły kredyt
inwestycyjny.

Efekty osiągnięte dzięki kredytom z gwarancją
de minimis
15

65%
33%

16

%

57

12






poprawa pozycji rynkowej
utworzenie nowych miejsc pracy
utrzymanie pozycji rynkowej
utrzymanie zatrudnienia lub ograniczenie zwolnień

31%
23%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

Przełożyło się to na utworzenie nowych miejsc pracy, zadeklarowane przez jedną trzecią respondentów. Ponadto około
jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorców mogła dzięki
pozyskanemu finansowaniu utrzymać dotychczasowe miejsca
pracy, które bez tego były zagrożone. Łącznie we wszystkich
firmach objętych badaniem ankietowym utworzono 1299
miejsc pracy, a 1359 miejsc pracy zostało utrzymanych.
Oprócz tego dzięki otrzymanym kredytom 565 miejsc pracy
ma wkrótce powstać – zwłaszcza w przypadku kredytów
inwestycyjnych ich skutki będą obserwowane w przyszłości.
Co również niezwykle istotne, pozytywne efekty związane ze
zwiększeniem zatrudnienia są trwałe. Prawie wszyscy przedsiębiorcy zadeklarowali, że nowe lub zachowane miejsca
pracy będą utrzymane dłużej niż rok.

Utrzymanie nowych miejsc pracy dłużej niż rok

25

%
93

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.
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W przypadku kredytów obrotowych kredyt z gwarancją
pomógł ustabilizować sytuację finansową większości firm.
Dla 81% firm była to trwała poprawa, gdyż udało się zlikwidować problem z płynnością na co najmniej rok. Efekty
tego często są trudne do skwantyfikowania. Płynność
finansowania i ciągłość działania bez przestojów nie tylko
umożliwia wykonywanie konkretnych bieżących zleceń, ale
również podnosi prestiż i zaufanie do firmy, co przekłada
się na jej pozycję rynkową w dłuższej perspektywie. Jest
to istotne zwłaszcza w przypadku firm działających krótko
na rynku.
Ponadto firmy, które otrzymały kredyt obrotowy z gwarancją BGK zwiększyły obroty oraz dokonały inwestycji.

Potwierdza to, że gwarancja jest skutecznym narzędziem
wsparcia dla gospodarki, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego. Część przedsiębiorstw dzięki
Programowi zakupiło nowe technologie – niekoniecznie
bezpośrednio ze środków kredytu, ale z innych środków,
uwolnionych dzięki otrzymanemu kredytowi. Warto przy
tym zwrócić uwagę, że dzięki otrzymanemu finansowaniu
firmy dokonywały inwestycji, mimo iż miało ono inny
charakter – był to kredyt obrotowy. Uczyniła tak połowa
ankietowanych, a dalsze 17% zadeklarowało, że dzięki
kredytowi ich sytuacja poprawiła się na tyle, że dokonają
inwestycji w nieodległej przyszłości. Ponad 60% firm
uzyskany kredyt pozwolił na wprowadzenie innowacji,
najczęściej procesowych lub produktowych.

Efekty osiągnięte dzięki kredytom obrotowym z gwarancją de minimis
Dzięki wsparciu sytuacja
zmieniła się na tyle, że dokonano
inwestycji o charakterze innowacyjnym

73%
62%
52%

Dzięki wsparciu sytuacja zmieniła się na tyle,
że dokonano inwestycji

49%
75%

Wzrost obrotów

65%
92%

Ustabilizowanie sytuacji
finansowej firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

88%




Firmy, które bez gwarancji nie pozyskałyby kredytu
Wszystkie badane firmy
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Efekty ”Programu gwarancji de minimis” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 2015

W przypadku kredytów inwestycyjnych głównym rezultatem
otrzymanego wsparcia był wzrost przychodów, zauważalny
zwłaszcza w grupie firm najkrócej działających na rynku.
Pozyskane finansowanie wywołało efekt dźwigni, mobilizując
niektóre przedsiębiorstwa do uruchomienia dodatkowych
środków z innych źródeł. Pochodziły one głównie z zasobów
własnych, a w mniejszym stopniu z innych kredytów i pożyczek. Efekt ten wystąpił przede wszystkim wśród średnich
firm. Warto również zauważyć, że ponad połowa inwestycji

(54%) miała charakter innowacyjny. Przede wszystkim były
to innowacje procesowe (64%), nieco rzadziej produktowe
(39%) lub marketingowo-organizacyjne (15%).
Cenne jest to, że zgodnie z deklaracjami respondentów
uzyskany zostanie dodatkowy efekt mnożnikowy: 18% firm
dokona kolejnych inwestycji, w tym 14% innowacyjnych,
a decyzja ta stymulowana jest inwestycją sfinansowaną
z kredytu objętego gwarancją de minimis.

Efekty osiągnięte dzięki kredytom obrotowym z gwarancją de minimis
Uruchomienie dodatkowych
środków na inwestycję

Innowacyjny charakter inwestycji

Wzrost przychodów

61%
59%
55%



Firmy, które bez gwarancji
nie pozyskałyby kredytu



Wszystkie badane firmy

54%
78%
74%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania BGK.

Program gwarancji de minimis, oprócz efektów na poziomie
pojedynczych przedsiębiorstw, spowodował pozytywne
zmiany w skali makroekonomicznej, w widoczny sposób
oddziałując na rynek kredytów dla MŚP. Za jego sprawą
w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego
kredytu. Dla porównania, w tym czasie – a był to okres
spowolnienia gospodarczego – ogólny przyrost kredytu
wyniósł 19,1 mld zł. Można szacować, że finansowanie
przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło
się na 54 tys. miejsc pracy utworzonych i utrzymanych (odpowiednio 28 tys. i 26 tys.). Wziąwszy pod uwagę,
że w samym tym okresie zatrudnienie w sektorze przed-
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siębiorstw zwiększyło się o 91 tys. osób, należy uznać, że
Program miał zauważalny pozytywny wpływ na rynek pracy.
Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy skorzystali z Programu
i którzy zgodzili się podzielić swoimi spostrzeżeniami na jego
temat, ocenili, że jest on cennym narzędziem, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od Państwa. Zgodnie
z ich sugestiami powinno być ono stale dostępne, tym bardziej,
że często było, zwłaszcza w przypadku firm najmniejszych
i najkrócej działających, używane jako sposób na uporanie się
z powtarzającymi się problemami z płynnością lub wręcz stałe
narzędzie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.
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