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Wykaz skrótów i wyjaśnień

CATI

Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (computer
assisted telephone interview).

efekt
deadweight

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

MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności.

PLD

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis.

Program

Rządowy program wsparcia w ramach Portfelowej Linii
Gwarancyjnej de minimis.
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1. STRESZCZENIE

Rządowy program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Portfelowej Linii
Gwarancyjnej de minimis (zwany dalej Programem) funkcjonuje od połowy marca 2013 r. Program
ten ma na celu poprawę dostępu do finansowania dla sektora MŚP, co było szczególnie ważne
w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego. Jednak, jak pokazuje niniejszy raport, także
w okresie lepszej koniunktury Program jest narzędziem przydatnym i pożądanym przez
przedsiębiorców.
Niniejszy raport jest trzecim z kolei przedstawiającym efekty Programu. Podobnie jak poprzednie
edycje, prezentuje on szerokie spektrum danych liczbowych na temat przedsiębiorstw, które
skorzystały z gwarancji de minimis, oraz oddziaływania programu. Służy to do odpowiedzi na pytanie,
czy Program spełnia swoją funkcję i w jakim stopniu jest dopasowany do potrzeb sektora MŚP oraz
jakie było znaczenie Programu w skali makro. Raport opiera się o informacje uzyskane w drodze
badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 1617 przedsiębiorstw, które uzyskały kredyty
objęte gwarancją BGK w okresie od lipca 2014 r. do lipca 2015 r. Oprócz wyników badania
ilościowego w raporcie wykorzystano materiał o charakterze jakościowym zebrany od
przedsiębiorców w trakcie zrealizowanych wywiadów pogłębionych oraz dane sprawozdawcze
Programu.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują jednoznacznie, że Program należy uznać za sukces.
Udzielone wsparcie trafiło przede wszystkim do firm mających ograniczony dostęp do finansowania,
umożliwiając im m.in. dokonanie potrzebnych inwestycji, poprawę lub utrzymanie pozycji na rynku,
a także zwiększenie bądź utrzymanie zatrudnienia. Uzyskane efekty ankietowani w większości
określili jako trwałe. Program spełnia więc założone cele, odpowiada potrzebom pojedynczych
przedsiębiorstw otwierając im dostęp do finansowania, a jednocześnie stymuluje gospodarkę.
Program z założenia miał umożliwić poprawę dostępu do finansowania dla MŚP, przyczyniając się do
wypełnienia luki finansowej, która dotyka przedsiębiorstwa z tego sektora. W analizach przyjęto, że
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w luce finansowej to wyłącznie te, które bez
gwarancji de minimis w ogóle nie pozyskałyby kredytu. Uzyskane wyniki badania przedstawione
w niniejszym raporcie potwierdzają, że cel Programu został osiągnięty. Spośród przedsiębiorstw
biorących udział w ankiecie 57% stwierdziło, że bez gwarancji BGK w ogóle nie otrzymałoby kredytu,
co oznacza, że taki odsetek przedsiębiorstw jednoznacznie znalazłyby się w luce finansowej.
Dodatkowo pośród ankietowanych twierdzących, że otrzymałoby kredyt nawet bez gwarancji
(stanowiących jedną trzecią próby), 39% twierdzi, że miałby on jednak niższą wartość – a więc
gwarancja zwiększyła dostępną dla nich kwotę kredytu.
W luce finansowej, którą udało się zmniejszyć za sprawą gwarancji de minimis, znalazły się m.in.
firmy, które wcześniej ubiegały się o kredyt lub pożyczkę, lecz spotkały się z odmową (10%
respondentów), lub uzyskały finansowanie o innych parametrach (takich jak okres czy kwota), niż
potrzebowały (18%). W przeważającej większości przypadków (87%) powodem odmowy lub
zaproponowanych gorszych warunków był brak odpowiedniego zabezpieczenia wymaganego przez
kredytodawcę. Dalsze 20% ankietowanych firm nawet nie ubiegało się o finansowanie pomimo
potrzeby w tym zakresie, uznając, że nie mają szans na jego uzyskanie. Również w tym przypadku
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najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorcy rezygnowali z ubiegania się o kredyt, była
świadomość braku wymaganych przez banki zabezpieczeń.
Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, z Programu skorzystały przede wszystkim
mikrofirmy, podmioty krótko funkcjonujące na rynku, start-upy oraz przedsiębiorstwa działające
lokalnie. Zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis było szczególnie przydatne, jeśli
przedsiębiorstwo zamierzało wziąć dwa rodzaje kredytu, obrotowy i inwestycyjny, a także – widoczne
zwłaszcza w przypadku mikro firm – jeśli chciały wziąć kredyt na większą kwotę. W efekcie
najmniejsze firmy w ramach Programu uzyskiwały kredyty na przeciętnie większą kwotę, niż
w przeszłości, kiedy nie miały gwarancyjnego wsparcia.
Badanie wykazało, że parametry Programu są prawidłowo dopasowane do potrzeb sektora MŚP.
Ankietowani przedsiębiorcy w większości uznali za wystarczający zarówno maksymalny okres
gwarancji (80% respondentów), jak i maksymalną kwotę (aż 96% respondentów). Relatywnie duże
zastrzeżenia budził zbyt krótki okres zabezpieczenia w przypadku kredytów inwestycyjnych.
Respondenci docenili również prostotę i łatwość uzyskania gwarancji, a także skrócenie procedur
kredytowych dzięki posiadaniu zabezpieczenia od BGK.
O wartości Programu świadczy także znacząca skala jego efektów na poziomie przedsiębiorstwa.
Większości przedsiębiorców narzędzie to pozwoliło poprawić pozycję rynkową (65%) lub ją utrzymać
(dalsze 31%). Przełożyło się to na utworzenie nowych miejsc pracy, zadeklarowane przez jedną
trzecią respondentów, bądź ograniczenie ich redukcji. Około jedna czwarta ankietowanych
przedsiębiorców mogła dzięki pozyskanemu finansowaniu przynajmniej częściowo utrzymać
dotychczasowe miejsca pracy, które bez wsparcia były zagrożone. Łącznie we wszystkich firmach
objętych badaniem ankietowym utworzono 1299 miejsc pracy, a 1359 miejsc pracy zostało
utrzymanych. Oprócz tego dzięki otrzymanym kredytom wkrótce ma powstać 565 miejsc pracy –
zwłaszcza dotyczy to kredytów inwestycyjnych, których skutki będą obserwowane w przyszłości.
W przypadku kredytów obrotowych kredyt z gwarancją pomógł ustabilizować sytuację finansową
większości firm. 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, mimo że sam kredyt nie był na nie bezpośrednio skierowany. Uczyniła tak połowa
ankietowanych, a dalsze 17% zadeklarowało, że dzięki kredytowi ich sytuacja poprawiła się na tyle, że
dokonają inwestycji w nieodległej przyszłości. Część przedsiębiorstw dzięki Programowi zakupiło
nowe technologie lub wykorzystanie kredytu obrotowego prowadziło do pojawienia się w firmie
innowacji. U ponad 60% firm uzyskany kredyt pozwolił na wprowadzenie innowacji, najczęściej
procesowych lub produktowych.
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
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wszystkim były to innowacje procesowe (64%), nieco rzadziej produktowe (39%) lub marketingowoorganizacyjne (15%).
Cenne jest to, że zgodnie z deklaracjami respondentów uzyskany zostanie dodatkowy efekt
mnożnikowy: 18% firm dokona kolejnych inwestycji (finansowanych z innych źródeł), w tym 14%
innowacyjnych, a decyzja ta stymulowana jest inwestycją sfinansowaną z kredytu objętego gwarancją
BGK.
Efekty Programu gwarancji de minimis na poziomie badanych przedsiębiorstw przekładają się na
pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Wsparcie w widoczny sposób oddziałuje na rynek
kredytów dla MŚP. Za sprawą Programu w gospodarce pojawiło się 12,3 mld zł dodatkowego kredytu.
Dla porównania, od początku funkcjonowania Programu – 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 lub utrzymanych
(odpowiednio 28 tys. i 26 tys.). Wziąwszy pod uwagę, że w samym tym okresie zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw 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 gwarancja de minimis jest cennym narzędziem, które daje
poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od Państwa. Zgodnie z ich sugestiami tego rodzaju
wsparcie powinno być stale dostępne, tym bardziej, że często – zwłaszcza w przypadku firm
najmniejszych i najkrócej działających – było ono używane jako sposób na uporanie się
z powtarzającymi się problemami z płynnością lub wręcz stałe narzędzie zarządzania płynnością
przedsiębiorstwa.
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2. CEL I METODOLOGIA BADANIA
Celem przeprowadzonego badania była coroczna ocena wpływu Programu de minimis na
zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
a także oddziaływania wsparcia na przedsiębiorstwa i ich rozwój oraz polską gospodarkę.
Metodologia badawcza zakładała ocenę prowadzoną według założonych kryteriów badawczych
takich jak trafność, skuteczność, użyteczność oraz elementy trwałości efektów powstałych dzięki
Programowi. By zrealizować założenia ewaluacyjne zgromadzono odpowiedzi na postawione pytania
badawcze, takie jak:






na ile trafnie Program de minimis został zaprojektowany w kontekście dostępu do
finansowania zewnętrznego dla MŚP i zaspokojenia ich potrzeb w tym zakresie?
jaka jest jego skuteczność w wypełnianiu luki finansowej?
jaka jest użyteczność Programu, która wskazuje na bezpośrednie efekty (dotyczące
zwiększenia dostępu do kredytu) i efekty dodatkowe (mierzone przede wszystkim
wskaźnikami: zmianą poziomu zatrudnienia, pozycji na rynku, wzrostu obrotów, realizacji
inwestycji dzięki uwolnionym środkom, realizacji inwestycji o charakterze innowacyjnym czy
też kolejnych inwestycji, dla których impulsem była inwestycja sfinansowana w ramach
Programu)?
jakie korzyści odnotowały gospodarka, a przede wszystkim sektor MŚP, dzięki wsparciu
w ramach gwarancji de minimis?

Najważniejszym narzędziem badawczym w trzecim z kolei badaniu gwarancji de minimis była
realizacja badania ilościowego (ankietowego) z udziałem przedsiębiorców biorących udział
w Programie, uzupełniona podejściem jakościowym – zebraniem pogłębionej informacji od
przedsiębiorców podczas osobistych wywiadów, analizą danych ilościowych obejmujących całą
populację uczestników Programu (dane sprawozdawcze) oraz kwerenda danych zastanych (desk
research).

Badanie ilościowe
Badanie ilościowe ankietowe
Badanie ankietowe przyniosło przede wszystkim odpowiedzi na pytania dotyczące kryterium
trafności Programu de minimis, kryterium skuteczności – sukcesów Programu i barier, z jakimi MŚP
borykają się w dostępie do finansowania dłużnego, oraz opinii przedsiębiorców dotyczących
użyteczności Programu (efekty i korzyści, jakie odniósł przedsiębiorca w wyniku pozyskania kredytu
z gwarancją de minimis).
Zebrane dane ankietowe pozwoliły również na stwierdzenie czy wystąpił, a jeżeli tak to w jakim
zakresie, efekt tzw. deadweight (efekt biegu jałowego), czyli sytuacja kiedy przedsiębiorca mógł
pozyskać taką samą wartość kredytu (i realizować zaplanowane działania biznesowe) nawet bez
wsparcia w ramach Programu.
Analiza danych pozyskanych z badania ilościowego została przeprowadzona uwzględniając przede
wszystkim przekroje charakteryzujące przedsiębiorcę tj. wielkość przedsiębiorstwa oraz okres
działalności firmy na rynku, ale również typ pozyskanego kredytu (inwestycyjny lub obrotowy).
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Badanie zostało wykonane przy użyciu metody CATI. Dobór próby do badania został dokonany
w oparciu o bazy uczestników Programu przekazane przez PKO BP, BZ WBK, BGŻ oraz Alior, według
nielosowego schematu, dzięki któremu pozyskano tzw. próbą okolicznościową, tj. próbę, która
odzwierciedla strukturę całej populacji uczestników Programu (w podziale na typ przedsiębiorstwa:
mikro-, małe, średnie).
Łącznie pozyskano dane ankietowe od 1617 przedsiębiorstw, z czego 1116 pochodziło od firm, które
uzyskały kredyt obrotowy a 501 od firm, które pozyskały kredyt inwestycyjny. Badanie ilościowe
miało charakter ogólnopolski i zostało zrealizowane przez zewnętrzny podmiot badawczy.
Analiza ilościowa danych statystycznych oraz danych dotyczących wszystkich kredytów z gwarancją
de minimis
Wykorzystując dane sprawozdawcze obejmujące wszystkich uczestników Programu, którzy uzyskali
kredyt z gwarancją de minimis w okresie od rozpoczęcia Programu do września 2015 r. oraz dostępne
dane statystyczne możliwa była analiza ilościowa dostarczająca odpowiedzi nt. wygenerowania
dodatkowego kredytu oraz zmian zatrudnienia w całej populacji przedsiębiorców z sektora MŚP
w Polsce.

Badanie jakościowe
Celem badania jakościowego było pogłębienie zagadnień, przede wszystkim dotyczących efektów,
jakie przedsiębiorcy zaobserwowali w swoich firmach, a które pojawiły się w wyniku udziału
w Programie. Pytania skierowane do przedsiębiorców objęły pogłębienie następujących aspektów:




wpływu wsparcia na firmę, w tym jakie problemy zostały rozwiązane dzięki gwarancji de
minimis,
dostępu do finasowania zewnętrznego, oceny informacji o Programie i zasad brania w nim
udziału,
efektów zaobserwowanych powstałych bezpośrednio w wyniku pozyskanego kredytu
z gwarancją oraz efektów przewidywanych w przyszłości.

Na poziomie operacyjnym zastosowano technikę pogłębionego wywiadu indywidualnego (diady oraz
triady), a pozyskany materiał opracowano w formie odrębnych studiów przypadku. W niniejszym
raporcie wykorzystano cytaty wypowiedzi przedsiębiorców, z którymi przeprowadzano wywiady.

Desk research
Celem tej części badania była kwerenda dostępnych publikacji i analiz na temat stanu sektora MŚP
oraz luki finansowej, jaka dotyczy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz analiza informacji
o gwarancji de minimis.
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3. WYNIKI BADANIA

3.1 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1617 przedsiębiorstw sektora MŚP. Pochodziły one
z populacji firm, którym udzielono kredytu z gwarancją w okresie lipiec 2014 – lipiec 2015 r.
Znacząca większość, bo prawie 80% badanych przedsiębiorstw to mikro firmy, 17% – małe oraz 4%
średnie (wykres 1). Rozkład procentowy w strukturze respondentów badania pokrywa się
z rozkładem według wielkości w całej populacji uczestników Programu PLD.
Wykres 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości

4%
17%

mikro firmy

małe firmy

średnie firmy

79%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Tegoroczne wyniki potwierdzają obserwacje z poprzednich lat dotyczące relatywnie największej –
w stosunku do całej populacji MŚP w Polsce1 – aktywności w pozyskiwaniu finansowania z gwarancją
de minimis przez małe przedsiębiorstwa. Aż 17% tej wielkości firm pozyskało kredyt z gwarancją
BGK.
Porównując do wyników z 2014 roku zaobserwowano znacząco mniejszy udział firm działających
najkrócej na rynku (tj. do 1 roku) na korzyść firm doświadczonych w prowadzeniu działalności
gospodarczej (ze stażem działalności 4-9 lat: 31% w 2015r. vs. 19% w 2014r.) oraz tzw. dojrzałych
(powyżej 9 lat: 42% w 2015r. vs 33% w 2014r.).

1

Naturalny rozkład poszczególnych typów firm w polskim sektorze MŚP to: ok. 96%, małe – ok. 3%, średnie – 1%.
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Wykres 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według okresu prowadzenia działalności gospodarczej
(badanie 2014 i 2015 rok)
2014

2015
33%

po 9 roku działalności firmy

42%
19%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

31%
27%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

24%
21%

do 1 roku działalności firmy

3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [2014r. n = 973, 2015r. n=1617 ].

Rozkład wiekowy przedsiębiorstw w poszczególnych grupach firm pokazuje (wykres poniżej), że
wśród tych najmniejszych jest stosunkowo najwięcej – w porównaniu do pozostałych typów wielkości
– najmłodszych firm do 4 lat funkcjonowania na rynku (łącznie 28% vs. 21% w małych firmach i 23%
w średnich) oraz tych <4-9 lat funkcjonowania na rynku (31% vs 29% i 29%). To oczywiste
odzwierciedlenie procesów rozwoju przedsiębiorstwa – część z tych firm rozwijając się i nabywając
rynkowego doświadczenia zmienia kategorię wielkości na wyższą stając się małą firmą. Stąd przede
wszystkim wynika różnica 9 p.p. dotycząca najstarszej grupy (powyżej 9 lat) pomiędzy
mikroprzedsiębiorstwami a małymi firmami. Warto jednak podkreślić relatywnie wysoki odsetek
młodych firm w grupie firm średnich (23% w przedziale <1-4 i 29% w przedziale <4-9 lat). Taki
wynik ma swoje odbicie w liczbie pracowników, która dla ponad 80% badanych firm średnich nie
przekracza 100 osób. Oznacza to, że nie są to typowe dojrzałe podmioty średniej wielkości. Ze
względu na strukturę wiekową rysuje się podział próby na mikrofirmy, które są średnio nieco
młodsze, oraz pozostałe.
Wykres 3. Struktura poszczególnych typów badanych przedsiębiorstw według okresu prowadzenia
działalności gospodarczej

Średnie

23%

Małe 2% 19%

29%

48%

do 1 roku działalności firmy
powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

29%

50%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy
po 9 roku działalności firmy

Mikro

3%

25%

31%

41%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Największy odsetek badanych firm działa w sektorze handlu hurtowego i detalicznego (34%).
O połowę niższy odsetek zanotowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego (17%), a w dalszej
kolejności w budownictwie oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (po 10%). Warto
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zwrócić uwagę, że o 6 p.p. zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego badania udział
przedsiębiorstw z sekcji budownictwa. Inne sekcje PKD mają znacznie niższe udziały (wykres 4).
Wykres 4. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw według PKD
Handel hurtowy i detaliczny
Budownictwo

19%
34%
2%
2%

Przetwórstwo przemysłowe
Transport i gospodarka magazynowa

10%
6%
10%
17%

Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Uzyskane wyniki jak również te z ostatniego roku wskazują, że największe zainteresowanie na kredyt
z gwarancją de minimis było w sektorach: handlu (34% badanych firm), produkcji (17%),
budownictwa (10%) i transportu (6%). Zaskoczeniem jest, że stosunkowo duży – w porównaniu do
ubiegłorocznych wyników – jest 10% udział firm, które prowadzą działalność profesjonalną, naukową
i techniczną. W odniesieniu do struktury branżowej całej populacji MŚP w Polsce2 można powiedzieć,
że zdiagnozowana w badaniu struktura ubiegających się o kredyt z gwarancją nie odbiega znacząco
od struktury całego sektora MŚP, z wyjątkiem przetwórstwa przemysłowego i handlu, których udział
w naszym Programie okazał się nieco większy.
Kolejną nową obserwacją jest największy odsetek przedsiębiorstw z sektora handlu, które
pozyskiwały kredyt z gwarancją de minimis w celu rozwiązania problemów z płynnością finansową3
– co trzecia firma handlowa w takim celu wykorzystała finansowanie zewnętrzne. W 2014 roku to
sektor budowalny w największym stopniu w taki sposób rozwiązywał problemy z zatorami
płatniczymi. Tegoroczne wyniki badania wskazują, że jedynie 11% firm z branży budowlanej
potwierdziło taką sytuację4, co jest znacznie lepszym wynikiem wobec handlu czy nawet
przetwórstwa przemysłowego (16%) i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (15%).
Pozyskiwanie kredytu inwestycyjnego w porównaniu do kredytu obrotowego było nieznacznie
bardziej widoczne w przypadku przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego,
budownictwa, opieki zdrowotnej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi. Różnice te nie są jednak zbyt duże, świadczy to o tym, że dla branż wytwórczych
kredyt obrotowy jest tak samo atrakcyjny jak inwestycyjny – zapewnia on bowiem bezpieczeństwo
płynności finansowej otwierając jednocześnie w wielu przypadkach przestrzeń do inwestowania, na
co zresztą wskazują wprost inne wyniki badania. Bardziej jednoznacznie preferencje co do typu

2

Dane GUS 2013 r: handel – 28%, budownictwo – 13%, przetwórstwo przemysłowe – 10%, transport i gospodarka
magazynowa – 8%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12%, zakwaterowanie i gastronomia – 3%.
3
Patrz tabela 9, s. 82 niniejszego raportu.
4
W 2014 roku było to 25% (badanie gwarancji 2014, BGK).
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kredytu ze wskazaniem na obrotowy wykazują firmy handlowe, z których 36% pozyskało taki kredyt
w stosunku do 28% z kredytem inwestycyjnym, co jest odzwierciedleniem charakteru tej działalności.
Wykres 5. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw według PKD w podziale na typ pozyskanego
kredytu
17%
20%

Pozostałe
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

2%
4%

Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

2%
4%

Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Transport i gospodarka magazynowa

11%
8%

Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny

7%
6%
17%
19%

Przetwórstwo przemysłowe
9%
10%

Budownictwo

36%

Handel hurtowy i detaliczny

28%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Rozkład przedsiębiorstw o różnym zasięgu prowadzenia działalności gospodarczej pokazuje, że
najliczniejsza grupa z badanych prowadzi działalność lokalnie – 37%. Firmy działające regionalnie
oraz te o zasięgu ogólnopolskim mają po ¼ udziału każda w całej strukturze badanej populacji.
Najmniej respondentów badania określiło się jako firmy o zasięgu międzynarodowym – 13%.
Wykres 6. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania firmy

13%

lokalny
37%

regionalny (na terenie jednego województwa)

25%
ogólnopolski

międzynarodowy
25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Na taki rozkład wpływa zasadniczo przeważająca liczebność mikroprzedsiębiorstw, które z natury
rzeczy działają lokalnie w przeciwieństwie do większych firm. Zwraca uwagę na fakt, że respondenci
badania z grupy średnich przedsiębiorstw w większym stopniu aktywni są w ramach jednego
województwa niż na rynku ogólnopolskim. Jednak wiedząc, po wcześniejszej analizie (s. 10), że są to
stosunkowo młode średnie podmioty taka sytuacja nie może dziwić. Za to największa grupa małych
firm działa na obszarze całej Polski (32%).
12
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Wykres 7. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania firmy wg typu firmy
Średnie

Małe

lokalny
13%

32%

29%

26%
regionalny (na terenie jednego
województwa)

24%

Mikro

28%

41%

32%

24%

16%

23%

ogólnopolski
międzynarodowy

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Jeszcze ciekawszej obserwacji dostarcza analiza zasięgu funkcjonowania firmy w podziale na lata
działalności na rynku (wykres 7). Firmy, które pojawiły się na rynku przed rokiem, deklarują najszerszy
zasięg działalności. Prawie ¼ z nich deklaruje działalność międzynarodową, co jest istotnie wyższym
wynikiem niż w pozostałych grupach wiekowych. W jeszcze większym stopniu zależność tą można
zaobserwować w przypadku zasięgu ogólnopolskiego – 36% najmłodszych firm ukierunkowuje swoje
produkty/usługi na rynek w całej Polsce. Łącznie 60% z nich skierowana jest na objęcie rynku
o relatywnie szerokim zasięgu. Sygnalizuje to zjawisko, że start-upy uczestniczące w Programie od
połowy 2014 roku muszą być swoistymi liderami w swojej grupie – ekspansywni, mierzący
w klienta przynajmniej ogólnopolskiego lub globalnego. Mając takie cele, bez nagromadzonego
latami majątku, z założenia firmy te potrzebują finansowania zewnętrznego, a Program PLD takie
im umożliwił. Nie można jednak wykluczyć, że pośród przyczyn takiego wyniku jest to, że odpowiedź
na pytanie o zasięg w przypadku najmłodszych firm jest w znacznym stopniu deklaratywna, a nie
opierająca się o rzeczywiste doświadczenia, które w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego
działalność około roku są jeszcze często ograniczone.
Wykres 8. Struktura badanych przedsiębiorstw według zasięgu działania firmy wg. lat działania na rynku
lokalny

regionalny (na terenie jednego województwa)

po 9 roku działalności firmy

35%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

40%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

39%

do 1 roku działalności firmy

22%

ogólnopolski

27%

24%

24%

18%

26%

12%

24%

12%

22%

36%

międzynarodowy

15%

24%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

W pozostałych grupach wiekowych rozkład procentowy obejmowanego zasięgiem rynku jest
stosunkowo podobny – najistotniejszą rolę odgrywa rynek lokalny, szczególnie dla firm od 1 roku do
9 lat funkcjonowania na nim, następnie regionalny, ogólnopolski a na końcu międzynarodowy. Wśród
tych najstarszych (powyżej 9 lat) można zauważyć nieznacznie większy odsetek działających
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regionalnie i o zasięgu ogólnopolskim niż ma to miejsce w grupie 1-9 lat, co może wynikać
z doświadczenia i konieczności zdobywania z upływem lat kolejnych rynków.
Strukturę terytorialną badanych firm w podziale na województwa przedstawia kolejny wykres 8.
Coroczne badania pokazują, że najwięcej z respondentów prowadzi działalność w województwie
mazowieckim: w okresie lipiec 2014 – lipiec 2015 to aż 29%.
Wykres 9. Geograficzny rozkład respondentów badania
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Ponad połowę mniej odnotowano w drugim w kolejności województwie – śląskim (11,7%). Dalsze
województwa to: dolnośląskie 9,3% , małopolskie (7,9%), kujawsko pomorskie (7,1%) oraz
wielkopolskie (6,6%). Najniższy udział w strukturze można zaobserwować w województwach
świętokrzyskim (1,7%) oraz tradycyjnie opolskim (1,9%) oraz lubuskim (1,9%).
Respondenci badania to firmy, które nie tylko myślą o rozwoju, ale też działają w tym celu – pomimo
że większość z badanych przedsiębiorstw nie prowadzi własnych prac badawczo-rozwojowych (93%),
ponad 7 na 10 z nich w ostatnim roku wprowadziło nowe dla siebie rozwiązania, z czego
zdecydowana większość z nich miała charakter innowacji produktowych i procesowych (wykres 10).
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Wykres 10. Wprowadzenie przez przedsiębiorstwo innowacji w ostatnim roku
w ostatnim roku firma nie wprowadzała innowacji
innowacje organizacyjne
innowacje marketingowe

32%
10%
12%

innowacje procesowe
innowacje produktowe

48%
20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Łączna wartość kredytów udzielonych respondentom badania wyniosła co najmniej 680 mln zł, w tym
408 mln zł gwarancji de minimis5. Co warto podkreślić, średnia wartość i mediana pozyskanych przez
przedsiębiorstwa kredytów jest znacznie większa niż w okresie 2013/2014.
Wysokie wartości średniej w porównaniu z medianą widoczne w poniższym zestawieniu (tabela 1),
podyktowana jest pojedynczymi skrajnymi kredytami o dużych nominałach6. Stąd wartość mediany
kredytu lepiej oddaje rzeczywisty poziom pozyskanego finansowania. W podziale na wielkość
przedsiębiorstwa widoczne są duże różnice w pozyskanych wartościach: to firmy średnie pozyskiwały
kredyt o najwyższej wartości (mediana aż 1 640 tys. zł), firmy małe prawie czterokrotnie niższy (423
tys. zł), a mikro – jedenastokrotnie niższy (150 tys. zł). Na tak wysokie wartości firm średnich nie miał
wpływu typ kredytu – inwestycyjny/obrotowy. Z kolei przeciętna wartość kredytu małej firmy
przewyższała prawie trzykrotnie wartość kredytu mikrofirmy. Te relacje pokazują, jak duża jest
różnica w potrzebach finansowania i zakresu działalności przedsiębiorstw w poszczególnych
grupach wielkości.
Wartości mediany w podziale na okres funkcjonowania przedsiębiorstw nie przybierają tak skrajnych
wartości, jak w przypadku podziału na wielkość firm. Najwyższa jej wartość na poziomie 200 tys. zł
została odnotowana w grupie dojrzałych firm działających na rynku powyżej 9 lat, o 20 tys. mniej
w grupie <4-9 letnich, a w przypadku grupy 1-4 letnich – 150 tys. zł. Najniższa mediana – 80 tys. zł.
dotyczy start-upów. Przeciętna wartość kredytu, jaką pozyskały najmłodsze firmy jest prawie
dwukrotnie niższa niż przeciętna wartość kredytu w grupie młodych, będących w fazie wzrostu
i urynkawiania się firm 1-4 letnich. Badanie wskazuje, że potrzeby finansowania zewnętrznego tych
dwóch grup: młodych firm 1-4 letnich oraz nieco starszych (<4-9 lat) niewiele różnią się od potrzeb
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku znacznie dłużej. Jak pokazują wyniki badania
prezentowane w dalszej części raportu, te dwie grupy przedsiębiorstw najczęściej inwestowały,
w wyniku polepszenia sytuacji finansowej firmy i dzięki uwolnionym przez zabezpieczenie środkom7.
Można zatem stwierdzić, że większa wartość pozyskanego finansowania zewnętrznego
(u przeważającej części badanych) dzięki gwarancji de minimis mogła uruchomić i/lub przyspieszyć
proces inwestycyjny.

5

Dane sprzedażowe na koniec maja 2015 pokazują, że łącznie udzielono ponad 67 tys. kredytów obrotowych z gwarancją
de minimis na wartość 18,6 mld zł, w tym wartość gwarancji de minimis wyniosła 13 mld. zł.
6
Podawane dane o średniej i medianie kredytu nie dotyczą pojedynczego kredytu, lecz sumy kredytów z gwarancją de
minimis uzyskanych przez danego przedsiębiorcę.
7
Analizy dotyczące inwestowania badanych przedsiębiorstw rozdział 3.3, Wykres 80, s. 58.
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Tabela 1 Średnia wartość i mediana pozyskanych przez MŚP kredytów, w podziale na typ i okres działania
przedsiębiorstwa (w PLN)
Ogółem
Średnia
wartość
kredytów
Mediana

Mikro

Małe

Średnie

do roku

1–4 lat

4–9 lat

powyżej 9 lat

420 505

300 626

828 763

2 498 937

281 216

385 540

434 661

439 311

170 000

150 000

423 000

1 640 000

80 000

150 000

180 000

200 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Analiza pozyskanych kredytów według przedziałów wartości (wykres 11), jak i w odniesieniu do
mediany pozyskanych kredytów potwierdza wyniki naszych badań gwarancji de minimis z 2013 i 2014
roku, które pokazują, że pozyskane wartości są zdecydowanie wyższe w porównaniu do wartości
finansowania zwrotnego, o jakie ubiegały się firmy z sektora MŚP w latach bezpośrednio
poprzedzających uruchomienie Programu, kiedy to jedynie 28% firm deklarowało ubieganie się
o kredyt obrotowy w kwocie powyżej 50 tys. zł8. Wyniki ubiegłorocznego badania gwarancji de
minimis BGK wykazały, że 70% firm pozyskała taki kredyt, a tegoroczne – aż 83%! Jest to jeszcze
jedno potwierdzenie faktu, że Program de minimis likwiduje jedną z barier, na jaką natrafiają MŚP
przy sięganiu po finansowanie zewnętrzne.
Wykres 11. Wartość udzielonego kredytu z gwarancją w przedziałach
do 10 000

10 001-20 000

20 001-50 000

50 001-100 000

100 001-200 000

200 001-500 000

500 001-1 000 000

1 000 001-2 000 000

powyżej 2 mln

5%

3% 4%
1%
12%

9%

18%
23%

25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Problem z dostępem do finansowania bankowego dotyczył w szczególności mikroprzedsiębiorstw,
które w przeszłości rzadko zadłużały się powyżej 50 tys. zł9. W ramach Programu de minimis kredyt

8

„Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce:
Finansowanie zwrotne”, PSDB 2012 r.
9
Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce:
Finansowanie zwrotne”, PSDB 2012 r ; „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”,
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o.o., 2013 r., „Przeprowadzenie badań rynku wybranych
usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce: Finansowanie zwrotne”, PSDB 2012r.
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powyżej 50 tys. zł pozyskało 81% mikrofirm. Po trzech latach obserwacji, możemy zatem
skonstatować, 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.
Co warto jeszcze podkreślić – w przypadku mikrofirm aż 34% z nich pozyskało kredyt z gwarancją
o wartości w przedziale 200 tys. – powyżej 2 mln zł (wykres 12), a jedynie 5% zainteresowanych było
niskimi kwotami kredytu do 20 tys. zł. Największy odsetek mikroprzedsiębiorstw optował za
kredytem w wysokości 100-200 tys. zł.
Zapotrzebowanie badanych średnich firm na finansowanie dłużne rozpoczynało się od 100 tys. zł
w górę, co zdecydowanie wpłynęło na tak wysokie wartości przeciętnie pozyskiwanych przez tą grupę
kredytów (patrz tabela 1). I to ta grupa pozyskała relatywnie najwięcej kredytów powyżej 2 mln.
Z kolei małe firmy przede wszystkim zainteresowane były kredytem w przedziale <200-500 tys. zł
(29%) oraz <500 tys-1 mln (22%).

Wykres 12. Wartość udzielonego kredytu z gwarancją w podziale na typ przedsiębiorstwa
do 10 000
średnie

6%

19%

16%

23%

35%

10 002 - 20 000
20 001 - 50 000

małe

1% 7%
3%

17%

29%

22%

12%

8%

50 001 - 100 000
100 001 - 200 000

mikro

1%
4% 14%

20%

27%

22%

7% 3% 2%

200 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
Powyżej 2 000 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Rozkład wartości pozyskanych kredytów według czasu działania firmy w poszczególnych grupach
funkcjonowania na rynku pokazuje, że najwyraźniejsza różnica w rozkładzie występuje pomiędzy
start-upami a pozostałymi grupami (wykres 13). Zapotrzebowanie na finansowanie dłużne najkrócej
funkcjonujących na rynku firm dotyczyło przede wszystkim przedziałów: <50-100 tys. zł (30%) oraz
<20-50 tys. zł (23%). Firmy funkcjonujące na rynku od roku do 4 lat oraz 4-9 lat, będące w fazie
urynkowienia i dynamicznego wzrostu, najczęściej pozyskiwały kredyty w przedziale <100-150 tys. zł
(25% oraz 26%). Z kolei firmy okrzepłe na rynku funkcjonujące na nim powyżej 9 lat wykazały
największą aktywność w pozyskiwaniu (a jednocześnie zapotrzebowanie w tym zakresie) na kredyty
<200-500 tys. zł.
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Wykres 13. Wartość udzielonego kredytu z gwarancją w podziale na okres działalności firmy
po 9 roku działalności firmy

4% 10%

16%

25%

27%

9% 6% 4%

do 10 000
10 001 - 20 000

powyżej 4 do 9 lat działalności
firmy

20 001 - 50 000
3% 11%

18%

26%

22%

10% 5% 3%

50 001 - 100 000
100 001 - 200 000

powyżej 1 do 4 lat działalności 2%
3% 16%
firmy

20%

25%

18%

10% 4% 3%

200 001 - 500 000
500 001 - 1 000 000

do 1 roku działalności firmy

1 000 001 - 2 000 000
9%

23%

30%

14%

14% 4%4% 2%

Powyżej 2 000 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Warto zwrócić uwagę na dwie obserwacje. Pierwsza to stosunkowo podobny rozkład w pozostałych
grupach, co wskazywałoby na to, że młoda firma na rynku (ale już nie start-up) ma podobne potrzeby
w kontekście wartości finansowania zewnętrznego jak firmy dojrzałe, długo funkcjonujące na rynku.
Jedyną różnicą, jak pokazuje badanie, może być fakt, że zapotrzebowanie na finansowanie młodszych
stażem firm nie byłoby zaspokojone, gdyby nie możliwość pozyskania zabezpieczenia kredytu
w postaci gwarancji, co zostanie omówione w kolejnym rozdziale.
Druga obserwacja to prawie identyczny udział przedziałów o najwyższych wartościach (od 1 mln zł
i powyżej) we wszystkich badanych grupach. W tym przypadku również zaobserwowano podobny
mechanizm wpływu gwarancji na pozyskanie wyższego kredytu przez mniej dojrzałe firmy, co
potwierdza tezę, że Program jest narzędziem dobrze niwelującym różnice w dostępie do
finansowania wynikające z okresu działania firmy na rynku.
Powyżej przedstawiona charakterystyka badanych przedsiębiorstw pozwala na określenie typowego
uczestnika Programu de minimis. Pod pojęciem typowy uczestnik należy rozumieć syntetycznego
uczestnika Programu de minimis, scharakteryzowanego poprzez najczęstsze wartości analizowanych
w badaniu parametrów (cech) statystycznych10.

10

dominanty
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Typowy uczestnik Programu PLD 2015

Dojrzałe mikroprzedsiębiorstwo z Mazowsza, prowadzące ponad 9 lat lokalną
działalność handlową , które pozyskało kredyt obrotowy w przedziale <100-200
tys. zł.

Mikrofirma nie pozyskałaby kredytu bez gwarancji de minimis, z powodu braku
wystarczających zabezpieczeń.

Pozyskany przez mikroprzedsiebiorstwo kredyt z gwarancją de minimis został
wykorzystany do rozwiązania jednorazowych lub powtarzajacych sie problemów z
płynnością finansową, w wyniku tego ustabilizowała się sytuacja finansowa firmy.

Dzięki pozyskaniu kredytu obrotowego z gwarancją de minimis poprawiła się
pozycja firmy na rynku oraz wzrosły jej obroty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Typowy uczestnik Programu z okresu 2014/2015 różni się w przypadku niektórych parametrów od
uczestnika z okresu 2013/2014. Ubiegłoroczny typowy mikroprzedsiębiorca to firma krótko działająca
(1-3 lata), o relatywnie szerokim zasięgu (ogólnopolskim i międzynarodowym), która uzyskałaby
kredyt nawet bez gwarancji, ale byłby on niższej wartości.
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3.2 POPRAWA DOSTĘPU DO FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO DLA MŚP –
TRAFNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ PROGRAMU DE MINIMIS

3.2.1 Potrzeby i doświadczenie badanych przedsiębiorców w pozyskiwaniu
finansowania zewnętrznego w przeszłości
W tegorocznym badaniu zaobserwowano spadek o 10 p.p. (w porównaniu z badaniem sprzed roku)
odsetka przedsiębiorstw, które starały się w okresie bezpośrednio poprzedzającym udział
w Programie PLD o pożyczkę lub kredyt. Łącznie 39% z nich podjęło takie działania, jednak zaledwie
11% firm pozyskało dokładnie takie finansowanie o jakie wnioskowało (w 2014 roku aż 38%). 18%
badanych wprawdzie zdobyło finansowanie dłużne, aczkolwiek na mniej korzystnych warunkach niż
aplikowało. Z kolei jedno na dziesięć przedsiębiorstw, pomimo starań, w ogóle nie uzyskało
finansowania, podczas gdy rok wcześniej w tej sytuacji było tylko 2% (wykres 14).
Wykres 14. Starania firmy o pożyczkę lub kredyt obrotowy w okresie bezpośrednio poprzedzającym
uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis
tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę lub kredyt
2%
11%

18%

tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę lub kredyt, ale na
mniej korzystnych warunkach niż wnioskowane (np. niższa
kwota, krótszy okres kredytowania)
tak, ale całkowicie odmówiono finansowania

59%

10%

firma nie starała się w tym okresie o finansowanie

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =1617].

Można zatem stwierdzić, że w całej badanej populacji przedsiębiorstw, które starały się pozyskać
kredyt lub pożyczkę w okresie poprzedzającym udział w Programie, 28% z nich miało utrudniony
dostęp do finansowania zewnętrznego. Jednak duża część respondentów nie była aktywna
w zdobywaniu finansowania zewnętrznego w okresie poprzedzającym pozyskanie kredytu
z gwarancją de minimis. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz niski odsetek tych, którzy uzyskali taki kredyt
lub pożyczkę, o jaki wnioskowali, można przypuszczać, że od 2014 roku do Programu włączyły się
przedsiębiorstwa będące w gorszej sytuacji pod względem potencjalnego zabezpieczania kredytu,
mające znacznie bardziej utrudniony dostęp do finansowania z jednej strony, a z drugiej sięgające po
wypróbowane przez inne przedsiębiorstwa instrumenty. Można zatem stwierdzić, że w ramach
Programu pojawił się efekt „uczenia się” – przedsiębiorstwa bardziej bierne nauczyły się
korzystania z gwarancji de minimis na przykładzie tych firm, które jako pierwsze z niej skorzystały,
będąc firmami częściej ryzykującymi, szybko reagującymi na zmiany i wykorzystującymi pojawiające
się możliwości.
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Jak przedstawiono na wykresie 15, największy odsetek respondentów, którzy starali się wcześniej
o kredyt lub pożyczkę, dotyczył grupy średnich przedsiębiorstw, z których 58% aplikowało
o finansowanie dłużne. W przypadku małych i mikro firm odsetek jest zbliżony (odpowiednio 40%
i 38%), jednak najmniejsze firmy znacznie częściej spotykały się z całkowitą odmową finansowania
(10% mikro firm w stosunku do 5% małych i 6% średnich) i jednocześnie najmniej z nich otrzymało
taką pożyczkę lub kredyt o jaki wnioskowali (10% mikro firm w stosunku do 16% małych i 23%
średnich). Rozkład ten wydaje się uzasadniony możliwościami pozyskiwania kredytu, jakie mają
średnie i małe przedsiębiorstwa, wynikające z posiadanych aktywów, a tym samym możliwości
dostarczenia zabezpieczeń finansowania zewnętrznego. Zwraca uwagę specyfika firm małych. Jeżeli
chodzi o kwestię samego ubiegania się o finansowanie w przeszłości, są one bardzo zbliżone do mikro
firm. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę efekty ubiegania – w przypadku firm, które tę próbę podjęły
– to są one zbliżone w znacznie większym stopniu do firm średnich.
Wykres 15. Starania firmy o pożyczkę lub kredyt w okresie bezpośrednio poprzedzającym uzyskanie kredytu
z gwarancją de minimis w podziale na typ

średnie
małe

mikro

23%

16%

10%

29%

19%

18%

5%

10%

6%

39%

3%

60%

60%

2%

tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę
lub kredyt
tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę
lub kredyt, ale na mniej korzystnych warunkach
niż wnioskowane
tak, ale całkowicie odmówiono finansowania
firma nie starała się w tym okresie o
finansowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Analiza pozyskiwania finansowania zewnętrznego w przeszłości w podziale na okres funkcjonowania
na rynku z jednej strony potwierdza dość naturalną tendencję do najmniejszej aktywności
w pozyskiwaniu finansowania przez start-upy (29%), z drugiej największą dojrzałych firm, które
działają <4 – 9lat lata (43%). Co zaskakujące, relatywnie największy odsetek firm, które pozyskały
finansowanie, to firmy młode, od roku do 4 lat na rynku (13%). Z kolei największy odsetek firm,
które doświadczyły problemów z pozyskaniem finansowania, zaobserwowano w grupie <4 do 9 lat
funkcjonowania na rynku (22% z nich dostało kredyt/pożyczkę na mniej korzystnych warunkach,
a 11% z nich spotkało się z odmową). Firmy w wieku <1 do 4 lat są bardziej zbliżone do start-upów.
Jedyną cechą różniącą ją od młodszych podmiotów jest większe doświadczenie w staraniu się
o finansowanie, jednak efekty tego starania są już bardzo zbliżone w obu grupach i wyraźnie lepsze
niż w firmach starszych.
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Wykres 16. Starania firmy o pożyczkę lub kredyt w okresie bezpośrednio poprzedzającym uzyskanie kredytu
z gwarancją de minimis w podziale na okres działalności

po 9 roku działalności firmy 11% 20% 7%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

59%

10% 22% 11%

56%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy 13% 12%11%

tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę
lub kredyt

3%

tak, przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę
lub kredyt, ale na mniej korzystnych
warunkach niż wnioskowane
tak, ale całkowicie odmówiono finansowania

1%

62%

firma nie starała się w tym okresie o
finansowanie

2%

trudno powiedzieć
do 1 roku działalności firmy 11%9% 9%

70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Skorelowanie starań firmy o finansowanie dłużne przed pozyskaniem gwarancji z zasięgiem jej
działania odsłania istotną zależność. Otóż firmy mające zasięg lokalny miały najbardziej utrudniony
dostęp do finansowania – 30% odnotowanych odmów finansowania oraz ponad połowa wskazań na
pozyskanie mniej korzystnego finansowania niż wnioskowane dotyczyło właśnie przedsiębiorstw
działających lokalnie (wykres 17).
Niski odsetek przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym (a także niewiele wyższy dla firm
o zasięgu krajowym), które miały problemy z pozyskaniem finansowania przed udziałem
w Programie, może świadczyć, że tego typu firmy korzystają z innych instrumentów wspierających ich
działania (np. produktów dedykowanych bezpośrednio eksportowi, emisji kapitału, czy też
finansowania wewnątrz grupy w przypadku większych podmiotów). Abstrahując od kwestii częstości
sięgania po finansowanie w przeszłości, doświadczenia badanych firm wskazują na wyraźną
tendencję – im większy jest zasięg działania firmy, tym mniej utrudnień w sięganiu po finansowanie
w przeszłości miało przedsiębiorstwo.
Wykres 17. Zasięg działania firmy vs. starania firmy o uzyskanie pożyczki lub kredytu w okresie bezpośrednio
poprzedzającym udział w Programie

lokalny

regionalny (na terenie jednego
województwa)

ogólnopolski

międzynarodowy

13%

57%

21%

30%

54%

55%

66%

przyznano firmie taką pożyczkę lub
kredyt, o jaki wnioskowała

25%

27%

21%

18%

przyznano na mniej korzystnych
warunkach niż wnioskowane (np.
krótszy okres kredytowania, niższa
kwota kredytu)
całkowicie odmówiono pożyczki lub
kredytu

13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Przyczyną utrudnionego dostępu do finansowania dłużnego przed pozyskaniem wsparcia w ramach
Programu był – według badanych przedsiębiorców – brak wymaganego przez banki zabezpieczenia
pożyczki lub kredytu. Prawie 90% z tych, którzy spotkali się z odmową lub pozyskaniem
finansowania na mniej korzystnych warunkach, taki powód uznała za determinujący czynnik
w skutecznym aplikowaniu o finansowanie zwrotne (wykres 18).
Taki wynik w dużej mierze wyjaśnia sukces Programu PLD, który bezpośrednio odpowiada na
problem braku wystarczających zabezpieczeń. Dlatego też Program jest w oczach przedsiębiorców
z sektora MŚP tak atrakcyjnym i potrzebnym narzędziem w polityce wspierania ich sektora.
Wykres 18. Główne przyczyny odmowy lub otrzymania mniej korzystnej oferty finansowania zewnętrznego
brak wymaganego zabezpieczenia pożyczki lub
kredytu obrotowego / inwestycyjnego

8%
5%

zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku

odmowa bez podania przyczyny
87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =1617].

Wbrew pozorom brak odpowiedniego zabezpieczenia nie dotyczy jedynie – czy w przeważającej
części – mikro firm, choć to właśnie wśród nich jest najbardziej odczuwalny (wykresy 19 i 20).
Wykresy 19 i 20. Główne przyczyny odmowy lub otrzymania mniej korzystnej oferty finansowania
zewnętrznego wg typu i okresu funkcjonowania na rynku
Średnie

82%

18%

brak wymaganego zabezpieczenia
pożyczki lub kredytu „obrotowego /
inwestycyjnego”

Małe

84%

4% 12%

zbyt krótki okres funkcjonowania na
rynku

Mikro

88%

6% 6%

po 9 roku działalności firmy

85%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

15%

96%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

odmowa bez podania przyczyny

81%

12%

4%

17%

76%

2%

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =1617].
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Wyraźną różnicę w ocenie powodów utrudnienia w dostępie do finansowania wykazały start-upy, dla
których kluczowym problemem był zbyt krótki okres działania na rynku (76%). Inną wyróżniającą się
grupą są firmy w wieku od 4 do 9 lat. Dla tych przedsiębiorców w zasadzie jedynym problemem
stojącym na drodze do pozyskania finansowania w formie kredytu lub pożyczki było zabezpieczenie.
W tym przypadku niemal w całości Program de minimis stanowił katalizator kredytu, był ostatnim
czynnikiem, którego brakowało w ich „montażu finansowym”.
Co interesujące, najbardziej charakterystyczną cechą przedsiębiorstw, które nie miały wymaganego
zabezpieczenia pożyczki lub kredytu, był lokalny zasięg ich działania (wykres 21). Można to wiązać
z tym, że tak ograniczony zasięg wiąże się ze stosunkowo najmniejszą kapitałochłonnością firmy, co
bezpośrednio przenosi się na ograniczoną dostępność aktywów mogących stanowić zabezpieczenie
finansowania.
Wykres 21. Zasięg działania firmy wobec przyczyn odmowy lub otrzymania mniej korzystnej oferty
finansowania zewnętrznego

lokalny

92%

regionalny (na terenie jednego
województwa)

2%
6%

87%

4%9%

brak wymaganego zabezpieczenia
pożyczki lub kredytu
zbyt krótki okres funkcjonowania na
rynku

ogólnopolski

międzynarodowy

78%

58%

12% 10%

32%

odmowa bez podania przyczyny

10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =450].

Ci respondenci, którzy stwierdzili, że nie pozyskiwali pożyczki lub kredytu bezpośrednio przed
uczestnictwem w Programie PLD, dostarczyli odpowiedzi na dodatkowe pytanie o świadomą
rezygnację – w ostatnich dwóch latach przed pozyskaniem kredytu z gwarancją de minimis –
z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne i to pomimo ewidentnych potrzeb firmy w tym zakresie.
Dane na poniższym wykresie wskazują, że 34% respondentów miała takie potrzeby, jednak
świadomie zrezygnowała z ubiegania się o finansowanie dłużne. Nie wzbudza zaskoczenia, że były
to przede wszystkim mikrofirmy (34%), młode podmioty działające od roku do 4 lat (41%) oraz <4-9
lat (38%).
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Wykres 22. Rezygnacja z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w ostatnich 2 latach (do momentu
ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis), pomimo zapotrzebowania w tym zakresie
1%
34%
tak

nie

nie wiem

65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 960].

Również w tym przypadku niewystarczające zabezpieczenie kredytu lub pożyczki było
najważniejszym powodem, dla którego przedsiębiorstwa odstępowały od decyzji o aplikowaniu po
nie (68% odpowiedzi).
Wykres 23. Powody rezygnacji z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne w ostatnich 2 latach (do momentu
pozyskania kredytu z gwarancją de minimis)

8%
niewystarczające zabezpieczenie kredytu lub
pożyczki
24%
niekorzystne warunki finansowe kredytu /
pożyczki lub dotyczące okresu kredytowania
68%

uciążliwa i długotrwała procedura pozyskania
kredytu/ pożyczki

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 960].

Prawie co czwarty respondent uważał, że powodem niepodjęcia się takiego działania były
niekorzystne warunki finansowe potencjalnego kredytu bądź pożyczki lub też niekorzystny okres
kredytowania. Zaś uciążliwa procedura pozyskiwania finansowania okazała się najmniej istotnym
aspektem, który zniechęcił 8% respondentów do skorzystania z niego.
Ponownie jak w przypadku podejmowania próby uzyskania finansowania, w przypadku rezygnacji to
przede wszystkim firmy młode, mające potrzeby inwestycyjne (co wykazano w późniejszej części
raportu), działające od roku do 4 lat, rezygnowały z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń
(77%), a także firmy z grupy <4-9lat (66%), które będąc na „dorobku” wciąż potrzebują silnego
zastrzyku środków finansowych by ustabilizować swoją pozycję na rynku, na którym działają.
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Powyższe wyniki w jeszcze większym stopniu niż w ubiegłorocznym badaniu wskazują na wagę
zabezpieczeń w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców
z sektora MŚP. Zarówno te firmy, które wnioskowały o nie, a spotkały się z utrudnieniem lub
odmową, jak i te, które potrzebowały zewnętrznych środków, ale zrezygnowały z ubiegania się
o nie, wskazywały na brak zabezpieczeń jako krytyczny powód takiego stanu rzeczy. Obserwacje te
potwierdzają bezpośrednio wartość i trafność zaadresowania narzędzia, jakim jest gwarancja de
minimis. Program wpływa zatem na ograniczenie bezpośredniej przyczyny wcześniejszego
najważniejszego utrudnienia w dostępie do finasowania z jakimi borykały się w szczególności te
działające lokalnie w przypadku znaczącej grupy przedsiębiorstw.

Podsumowaniem analizy potrzeb i wcześniejszego doświadczenia badanych przedsiębiorstw
dotyczącego pozyskiwania finansowania zewnętrznego jest poniższy wykres 24. Dane wyraźnie
pokazują, że w całej populacji respondentów 28% z nich doświadczyło utrudnień w dostępie do
finansowania zewnętrznego (odmowa finansowania – 10% lub jego gorsze warunki – 18%), a dalsze
20% respondentów potencjalnie znajdowało się w luce rezygnując z ubiegania się o finansowanie
zewnętrzne, pomimo że takiego potrzebowali.
Wykres 24. Starania o pozyskanie i potrzeby w kontekście finansowania zewnętrznego badanych firm

trudno powiedzieć

2%

firma nie starała się w okresie poprzedzającym
uczestnictwo w PLD o finansowanie, gdyż go nie
potrzebowała

39%

firma nie starała się o finansowanie pomimo, że
potrzebowała, ale zrezygnowała z ubiegania się o nie

20%

całkowicie odmówiono finansowania

10%

przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę lub kredyt, ale na
mniej korzystnych warunkach niż wnioskowane (np. niższa
kwota, krótszy okres kredytowania)

18%

przyznano firmie wnioskowaną pożyczkę lub kredyt

11%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Zatem w luce finansowej, szeroko rozumianej jako bezpośredni brak lub utrudniony dostęp do
finansowania, ale też utrudniony dostęp z powyżej wymienionych przyczyn, które nie
pozwalają/nie zachęcają do pozyskiwania finansowania zewnętrznego, w przeszłości znalazło się
48% badanych uczestników Programu PLD.
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3.2.2 Gwarancja de minimis a wpływ Programu na ograniczanie luki finansowej
sektora MŚP
Kolejnymi i jednymi z najważniejszych potwierdzeń trafności Programu są dane dotyczące powodu
skorzystania z gwarancji. Ponad połowa z badanych przedsiębiorstw (56%) zdecydowała się na
skorzystanie ze wsparcia w postaci gwarancji de minimis właśnie z powodu nieposiadania
odpowiedniego zabezpieczenia kwoty kredytu, jaki zamierzali pozyskać (wykres 25). Z kolei 29%
respondentów stwierdziło, że posiadało potencjalne zabezpieczenie, jednak wykorzystanie go było
niekorzystne dla firmy (np. opóźniłoby proces pozyskania kredytu) lub właściciela (zabezpieczanie
majątkiem prywatnym właściciela).
Wykres 25. Powód skorzystania z gwarancji de minimis
firma dysponowała odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
ale dzięki gwarancji de minimis swoje zabezpieczenie
wykorzystała na inne cele (np. na zabezpieczenie innego
kredytu)
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 nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu
o jaki Pan(i) aplikował(a) (np. nie posiadała nieruchomości)

15%

29%

56%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Najmniejsza grupa badanych przedsiębiorców (15%) stwierdziła, że posiadała odpowiednie
zabezpieczenie kredytu, jednak skorzystanie z gwarancji de minimis pozwoliło na użycie swojego
zabezpieczenia na inne cele, np. na zabezpieczenie innego kredytu, dzięki czemu możliwe było
zintensyfikowanie działań przedsiębiorstwa. Zjawisko to, w nieco większym zakresie zaobserwowane
już w poprzedniej edycji badania, jest o tyle ważne, że wskazuje na efekt dodatkowy Programu jako
narzędzia stymulującego rozwój i inwestowanie w firmie. Gdyby nie było zabezpieczenia w postaci
gwarancji de minimis, efekt dodatkowy mógłby nie wystąpić, gdyż jak to stwierdził jeden
z respondentów badania jakościowego, na zabezpieczenie kredytu:
•

„Musielibyśmy użyć więcej własnych środków, które były przeznaczone na inne
kontrakty”.

•

„Ja myślę, że pewnie otrzymalibyśmy ten kredyt bez gwarancji, tylko byśmy musieli
dawać inne zabezpieczenia, które w tym momencie służyły nam do zabezpieczenia
znacznie większego kredytu inwestycyjnego.”
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Analiza według typu wielkości i czasu działania na rynku pokazuje (wykresy 26 i 27), że najwięcej
podmiotów, które skorzystały z gwarancji przede wszystkim dlatego, że nie posiadały
odpowiedniego zabezpieczenia, było wśród firm mikro (57%) i firm młodych, od roku do 4 lat
funkcjonowania na rynku (aż 62%, co jest dwukrotnie więcej niż np. wśród start-upów). W 2014 r.
również w tej grupie młodych firm odnotowano największy odsetek braku zabezpieczeń. Brak
odpowiedniego zabezpieczenia był najbardziej charakterystyczny dla przedsiębiorstw działających
lokalnie.
Zaobserwowano również, że dominujący sektor firm bez wystarczających zabezpieczeń to firmy
handlowe (1/3 respondentów). Celnie podsumowali to przedsiębiorcy, z którymi rozmawiano
w trakcie badania, stwierdzając:
•

„Ponieważ firmy handlowe, takie jak my na przykład, nie mają własnego majątku
a bank chce poręczeń wszelakich. No i firma, która jest na etapie rozwoju, która nie
ma własnych nieruchomości, nie ma tych środków trwałych, na których można
jakieś poręczenia położyć, to w zasadzie może tylko mniejszy kredyt dostać.”

•

„Przy aktualnej analizie kredytowej dla młodych spółek nie ma możliwości
pozyskania jakiegoś kredytu bez twardej hipoteki, bez jakiegoś bardzo dużego
zabezpieczenia. A to bardzo blokuje rozwój. Więc [gwarancja] dla małych i średnich
firm to jest bardzo dobre rozwiązanie.”

Wykresy 26 i 27. Powód skorzystania z gwarancji de minimis wg typu przedsiębiorstwa
firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu o jaki Pan(i) aplikował(a) (np. nie posiadała
nieruchomości)
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)
Średnie

52%

32%

Małe

55%

Mikro

57%

29%

16%

29%

po 9 roku działalności firmy

52%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

15%

29%

62%
31%

14%

33%

59%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy
do 1 roku działalności firmy

16%

22%
41%

12%
16%
28%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Firmy najmłodsze, działające nie dłużej niż rok, wskazywały w największym stopniu na dysponowanie
odpowiednim zabezpieczeniem, ale albo wykorzystanie go nie było korzystne dla firmy lub właściciela
(41%), albo wykorzystali to zabezpieczenie na inne cele (28%). Wydaje się to naturalne, że
przedsiębiorstwa, które właśnie rozpoczynają działalność, w większości przypadków po pierwsze
posiadają własne środki na rozruch, po drugie mają jeszcze niewielkie potrzeby kredytowe (60%
start-upów sięgało po kredyt do 100 tys. zł), które stosunkowo łatwiej zabezpieczyć,
w przeciwieństwie do tych starszych firm, będących w fazie urynkowienia i wzrostu firmy, które nie
zgromadziły jeszcze odpowiedniego majątku mogącego posłużyć jako odpowiednie zabezpieczenie
pożądanego kredytu.
Z brakiem wystarczającego zabezpieczenia kredytu borykały się w dużo większym stopniu firmy,
które miały więcej niż jeden kredyt (63%), co wydaje się całkowicie naturalne. Jednak warto
zauważyć, że aż ponad połowa firm, które pozyskały tylko jeden kredyt, również skorzystała
z gwarancji, bo nie posiadały wystarczającego zabezpieczenia.
Ponownie, ta ilościowa obserwacja znalazła potwierdzenie w jakościowej wypowiedzi jednego
z przedsiębiorców:
•

„Przy kredytach w kilku bankach jest podstawowy problem zabezpieczenia, jak
zabezpieczyć te kredyty. No i tutaj gwarancje de minimis to są dla nas takim
idealnym elementem, który nam pomaga to zabezpieczyć. Bo tylko drugi element
w postaci zapasów dodajemy do gwarancji de minimis i jest kredyt
i funkcjonujemy.”

Wykres 28. Przedsiębiorstwa korzystające z gwarancji de minimis z powodu niewystarczającego
zabezpieczenia w podziale na liczbę pozyskanych kredytów
przedsiębiorstwa z jednym kredytem

przedsiębiorstwa z dwoma kredytami i więcej

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

15%
13%

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

30%
24%

55%
63%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Jednak jeszcze większą, istotną różnicę można zaobserwować analizując powód sięgnięcia po
gwarancje de minimis w podziale na typ pozyskiwanych kredytów. Otóż, jak widać na poniższym
wykresie, najwięcej firm, które skorzystały ze wsparcia z powodu braku zabezpieczenia,
pozyskiwały zarówno kredyt obrotowy, jak i inwestycyjny (77%). I są to firmy, które w najmniejszym
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stopniu skorzystały z gwarancji z innych powodów (12% z nich skorzystało, ponieważ swoje
zabezpieczenie chciało przeznaczyć na inne cele, a dla 11% wykorzystanie gwarancji było
korzystniejsze).
Wykres 29. Przedsiębiorstwa korzystające z gwarancji de minimis z powodu niewystarczającego
zabezpieczenia w podziale na typ pozyskanych kredytów
Kredyt obrotowy i inwestycyjny

Kredyt obrotowy

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

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)

Kredyt inwestycyjny

12%
14%
17%

11%
32%
29%

77%
firma nie posiadała wystarczającego zabezpieczenia kredytu
o jaki Pan(i) aplikował(a) (np. nie posiadała nieruchomości)

53%
54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

W przypadku przedsiębiorstw, które pozyskały kredyt inwestycyjny, dla ponad połowy gwarancja
potrzebna była z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia (54%). Podobnie sytuacja wyglądała
wśród firm z kredytem obrotowym (53%). Przy tym nieznacznie więcej (o 3 p.p.) firm z kredytem
inwestycyjnym niż obrotowym wykorzystała gwarancję de minimis ponieważ swoje zabezpieczenie
chciała przeznaczyć na inne cele (17% vs. 14%), a 32% firm z kredytem obrotowym – w stosunku do
29% z kredytem inwestycyjnym – skorzystało z gwarancji, ponieważ inne zabezpieczenia były mniej
korzystne.
Kluczowym zagadnieniem, jakie badamy od początku trwania Programu w celu oceny jego
skuteczności i użyteczności w niwelowaniu ograniczeń w dostępie do finansowania zewnętrznego,
jest udział w całej ankietowanej grupie tych przedsiębiorstw, które nie otrzymałyby kredytu gdyby
Program nie był realizowany (wykres 30).
Wyniki tegorocznego badania pokazują, że prawie sześć przedsiębiorstw na dziesięć znalazłoby się
w luce finansowej, ponieważ bez gwarancji z BGK nie otrzymałyby kredytu, o jaki aplikowały.
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Wykres 30. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt?

10%
33%
tak

nie

trudno powiedzieć

57%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Dla przedsiębiorców z luki finansowej najbardziej charakterystyczne były chociażby takie wypowiedzi,
jak poniższe:
•

„Działając dopiero od roku, bez tego zabezpieczenia [gwarancji de minimis] nie
otrzymalibyśmy kredytu. Nie, bez tego nie było możliwości. Szczególnie w tamtych
czasach [2013 rok].”

•

„W dużej mierze [uzyskanie finansowania] zależało od gwarancji de minimis. To było
bardzo ważne dla nas. Mogę powiedzieć jako przedsiębiorca funkcjonujący w tym
kraju, to jest jedyna rzecz, którą ja czuję, że państwo zrobiło dla mnie, dla
przedsiębiorcy.”

Z kolei 33% respondentów nawet bez gwarancji de minimis otrzymałoby kredyt o takiej samej
wartości, o jaką aplikowali lub na mniej korzystnych warunkach (o niższej wartości lub pozyskanie
go zajęłoby więcej czasu, przez co również mogliby się znaleźć w szeroko pojętej luce finansowej).
Stosunkowo największe problemy z pozyskaniem kredytu bez gwarancji de minimis miałyby mikro
firmy (57%), następnie średnie (55%) i małe (53%), jednakże różnice nie są znaczące (wykres 31).
Można jednak stwierdzić, że to średnie firmy najlepiej poradziłyby sobie z pozyskaniem kredytu
nawet bez gwarancji de minimis (42%).
Wykres 31. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt? (wg typu przedsiębiorstwa)

Średnie

42%

55%

3%
tak

Małe

35%

53%

12%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

32%

57%

11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Dużo ciekawsze zróżnicowanie występuje w podziale na okres działalności przedsiębiorstwa (wykres
32) – luka finansowa objęłaby w pierwszej kolejności młode firmy <1-4lat (61%) oraz te działające
powyżej 4 do 9 lat (59%). Koreluje to z wynikami dotyczącymi (patrz wykres 25) braku
odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, właśnie te grupy w największym procencie nie posiadały
takiego zabezpieczenia.
Ponad połowa startup-ów stwierdziła, że otrzymałaby kredyt nawet bez gwarancji. W porównaniu do
pozostałych grup, to relatywnie największy efekt biegu jałowego Programu PLD, co oznacza, że to
najmłodsze firmy wyraźnie lepiej poradziłyby sobie z pozyskaniem kredytu bez gwarancji de
minimis. Jest to dość niespodziewany wynik na tle innych grup wiekowych, jednak wytłumaczalny
biorąc pod uwagę niższą wartość pozyskiwanych kredytów. Rolę w uzyskaniu takiego wyniku mógł
także odnieść charakterystyczny dla początków prowadzenia biznesu optymizm, który w niewielkim
jeszcze stopniu został zderzony z rzeczywistością.
Młode firmy (1-4 a także 4-9 lat), które w znacznie większym stopniu powątpiewały w możliwość
uzyskania kredytu bez gwarancji z BGK, aplikowały o przeciętnie dwukrotnie wyższe kredyty niż startupy, jednocześnie nie mając jeszcze zgromadzonych wystarczających twardych aktywów mogących
służyć jako zabezpieczenie. Wpływ wysokiej wartości pozyskiwanych kredytów widoczny jest także
w grupie firm dojrzałych, które funkcjonują na rynku dłużej niż 9 lat – pomimo znaczącej historii
kredytowej i posiadanych zabezpieczeń te firmy w większym stopniu niż start-upy deklarowały ryzyko
nieotrzymania kredytu bez gwarancji de minimis.
Wykres 32. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt? (wg okresu działalności)
po 9 roku działalności firmy

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

38%

29%

53%

59%

9%

12%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

28%

61%

51%

11%

40%

trudno powiedzieć

9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Ponownie, tak jak w przypadku braku wystarczających zabezpieczeń przy sięganiu po finansowanie
w przeszłości, na znalezienie się w luce finansowej przez badanych przedsiębiorców silnie wpływał
zasięg działalności firmy oraz typy i liczba pozyskanych kredytów (wykresy 33 i 34). Zaobserwowano
szczególnie wyrazistą zależność pomiędzy lokalnym zakresem działalności firmy a nieuzyskaniem
kredytu bez gwarancji – aż 71% z badanych firm mających zasięg lokalny deklarowało, że bez
gwarancji nie otrzymałoby kredytu, a jedynie 19% uważało przeciwnie. Również firmy działające
regionalnie, na terenie tylko jednego województwa miałyby podobny problem (64%). Można zatem
stwierdzić, że w kolejnym roku trwania Programu wsparcie w jego ramach poprawiło dostęp do
finansowania przede wszystkim firmom o niedużym zasięgu działania. Z drugiej strony
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potwierdzone zostało zjawisko, z którego wynika że na szanse uzyskania kredytu pozytywnie wpływa
duży zasięg działalności (międzynarodowy, krajowy)11.
Wykres 33. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt? (wg okresu zasięgu działania)
międzynarodowy

56%

29%

15%

tak

ogólnopolski

49%

40%

10%
nie

regionalny (na terenie jednego województwa)

26%

64%

9%
trudno
powiedzieć

lokalny

19%

71%

10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Wykres 34. Czy przedsiębiorstwo bez gwarancji de minimis uzyskałoby kredyt? (wg. typu uzyskanego
kredytu)
Kredyt obrotowy i inwestycyjny

Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

18%

69%

34%

38%

12%

56%

52%

tak

10%

nie

10%

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Podobnie jak w przypadku braku wystarczających zabezpieczeń (wykres 28), przedsiębiorstwa
aplikujące po więcej niż jeden kredyt (w tym przypadku zarówno obrotowy, jak i inwestycyjny),
również częściej znajdowałyby się w luce finansowej niż firmy, które pozyskały tylko jeden kredyt,
co wydaje się naturalne.
Zjawisko luki finansowej nie obejmuje tylko tych przedsiębiorstw, które bez gwarancji de minimis
w ogóle nie pozyskałyby kredytu. Utrudniony dostęp do finansowania to również uzyskanie kredytu
na mniej korzystnych warunkach niż w przypadku zadziałania gwarancji z BGK.
Sytuację tę obrazuje wykres 35, który pokazuje, że 39% z tych, którzy dostaliby kredyt nawet bez
gwarancji, dostałoby go, ale byłby on niższej wartości.

11

„Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski
i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020”, IBS 2013 r.
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Wykres 35. Kredyt obrotowy uzyskany bez gwarancji de minimis:

13%
byłby tej samej wartości

48%

byłby niższej wartości
trudno powiedzieć

39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Przedsiębiorcy wielokrotnie podczas wywiadów pogłębionych podkreślali istnienie tego problemu:
•

„Gdybyśmy nie otrzymali tego wsparcia, nie moglibyśmy wziąć kredytu w takiej
wysokości, na jaką wyliczyliśmy żeby zapłacić naszemu wykonawcy. Więc to dla nas
było konieczne i niezbędne. Nie mieliśmy możliwości i szans, żeby ten kredyt uzyskać
w takiej wysokości, w jakiej potrzebowaliśmy.”

•

„Bez gwarancji kwota [kredytu] mogłaby być dużo mniejsza. Ponieważ to było
zwiększenie chyba z dwóch na cztery miliony.”

•

„Ten kredyt, tutaj musieliśmy zabezpieczyć wykorzystując miedzy innymi gwarancję
de minimis. Dzięki temu wzrosła kwota. Byśmy mieli 2 miliony złotych, teraz mamy
5 milionów kredytu.”

Analiza niekorzystnych warunków ograniczających dostęp do finansowania w podziale na wielkość
firmy wskazuje, że o ile relatywnie podobny odsetek średnich i małych firm (odpowiednio 46% i 45%)
pozyskałby kredyt o niższej wartości, o tyle firmy średnie (a w dalszej kolejności mikro)
jednoznacznie stwierdzały, że otrzymałyby taki sam kredyt bez gwarancji (54% średnich firm i 49%
mikro). Małe firmy w najmniejszym stopniu potwierdzały możliwość pozyskania takiego samego
kredytu bez gwarancji de minimis.
Wykres 36. Kredyt obrotowy uzyskany bez gwarancji de minimis (w podziale na typ):
Średnie

54%

46%
byłby tej samej wartości

Małe

39%

45%

16%

byłby niższej wartości
trudno powiedzieć

Mikro

49%

37%

14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Również w przypadku podziału na okres funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku zaobserwowano
istotne różnice pomiędzy poszczególnymi grupami. Otóż firmy działające od roku do 4 lat miałyby
największy problem z uzyskaniem takiej wartości kredytu, o jaką aplikowały – prawie połowa
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z nich potwierdziła takie prawdopodobieństwo. Co więcej, w porównaniu do innych grup najmniej
z nich otrzymałoby bez gwarancji kredyt tej samej wielkości (39%).
Z kolei podmiotami, które najlepiej poradziłyby sobie bez gwarancji, byłyby start-upy – prawie 60%
z nich otrzymałoby taki sam kredyt, a jedynie co czwarty spodziewałby się mniejszej kwoty kredytu
bez gwarancji de minimis. Pamiętać należy, że badane przez nas start-upy to dość ekspansywne
i dynamiczne podmioty o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym12, a wskazywanym przez 76%
z nich powodem nieotrzymania pożyczki i kredytu w okresie poprzedzającym gwarancję de minimis
był w głównej mierze nie brak zabezpieczenia i słaba kondycja finansowa, a zbyt krótki okres
funkcjonowania na rynku13. Oznacza to zatem, że najmłodsi respondenci badania z 2015 roku,
będący swoistymi liderami sektora MŚP, w kolejnych latach prawdopodobnie nie będą już objęci
luką finansową, jednak w tym kluczowym dla nich momencie Program PLD doskonale spełnił swoją
rolę, zapewniając najmłodszym firmom im zabezpieczenie kredytu i możliwość działania.
Także ponad połowa dojrzałych firm powyżej 9 roku działania pozyskałaby kredyt tej samej wielkości
(wykres 37).
Wykres 37. Kredyt obrotowy uzyskany bez gwarancji de minimis byłby (w podziale na okres działalności na
rynku):
po 9 roku działalności firmy

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

52%

47%

37%

37%

11%

16%

byłby tej samej wartości
byłby niższej wartości

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

36%

47%

59%

17%

26%

trudno powiedzieć

15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Powyższe wyniki start-upów potwierdzają zjawiska zaobserwowane w ubiegłorocznym badaniu,
a dotyczące ich stosunkowo niedużego doświadczenia w obszarze finansowania zewnętrznego
i relacji z instytucjami finansowymi, co wpływa na ich największy optymizm w kontekście
pozyskiwania kredytu tej samej wartości – niemal 3/5 najmłodszych firm była pewna zdobycia
takiego finansowania nawet bez gwarancji. Jednocześnie najmniej z nich (26%) uważa, że nie
otrzymałaby kredytu tej samej wysokości. Pamiętać należy, że w tej grupie częste są przypadki
jednoosobowej działalności fizycznej, bez bagażu złej historii kredytowej i z większymi możliwościami
otrzymania kredytu obrotowego, szczególnie o niższej wartości, co może potęgować efekt
optymizmu, który szczególnie po kilku pierwszych latach prowadzenia biznesu jest zastępowany
większą zachowawczością i ostrożnością biznesową.
Przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że otrzymaliby kredyt o niższej wartości, najczęściej szacowali
różnicę w przedziale od 1-5% całej wartości kredytu (29% odpowiedzi) oraz 6-10% (21%). Średnio
wartość pozyskanego kredytu bez gwarancji de minimis byłaby niższa o 16%.
12
13

Patrz wykres 8, s. 13.
Patrz wykres 20, s. 23.
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Wykres 38. Przedziały procentowe niższej wartości kredytu, który byłby pozyskany bez gwarancji de minimis
8% 2%

od 1% do 5%
od 6% do 10%

29%

14%

od 11% do 15%
od 16% do 20%
od 21% do 30%

14%
12%

od 31 do 50%

21%

nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Respondenci badania, którzy wskazali, że pozyskaliby kredyt nawet bez gwarancji de minimis,
odnosili się również do czasu, po jakim otrzymaliby ten kredyt w stosunku do kredytu z gwarancją.
Otóż, jak widać na wykresie 39, ponad 1/3 z nich musiałaby poświęcić więcej czasu, by pozyskać
kredyt bez gwarancji w ramach Programu. Oznacza to, że z powodu wydłużonego czasu również
mieliby utrudniony dostęp do finansowania, szczególnie w sytuacjach, kiedy kredyt potrzebny był
do realizacji projektu osadzonego w rygorystycznych ramach czasowych (np. wynikającego
z przetargu publicznego lub umów z innymi podmiotami). Zjawisko to znalazło swoje potwierdzenie
w wypowiedziach jakościowych badanych przedsiębiorców:
•

Z gwarancją przede wszystkim, to szybciej otrzymaliśmy ten kredyt… bardzo szybko
to zadziałało, bo zazwyczaj te inne zabezpieczenia, to albo trzeba robić hipotekę,
albo trzeba robić jakieś tam zastawy, cesje na ubezpieczeniach, to jednak wydłuża
całe procedowanie”

•

„…ten proces ubiegania się o kredyt bez gwarancji byłby dłuższy.”

Wykres 39. Kredyt bez gwarancji de minimis byłby pozyskany:

16%

w takim samym czasie jak z gwarancją
de minimis

4%
46%

pozyskanie go bez gwarancji zajęłoby
więcej czasu
pozyskanie go bez gwarancji trwałoby
krócej

34%

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Jak się okazuje, łącznie 56% z tych respondentów wskazało, że czas pozyskania kredytu
przedłużyłby się o 3-6 tygodni, co z biznesowego punku widzenia w przypadku projektów
powiązanych z innymi partnerami (w szczególności publicznymi) jest znaczącym utrudnieniem
działania firmy. Średnio czas pozyskania kredytu przedłużyłby się o 4,5 tygodnia.
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Wykres 40. O ile byłoby dłuższe pozyskanie kredytu bez gwarancji de minimis:

5%

6%
1-2 tygodnie

27%

6%

3-4 tygodnie
5-6 tygodni
7-8 tygodni
27%

9 i więcej tygodni
nie wiem/trudno powiedzieć

29%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Stosunkowo najwięcej przedsiębiorstw, którym pozyskanie kredytu bez gwarancji zajęłoby więcej
czasu, to firmy średnie (39%), mikro (35%) oraz patrząc na kategorię okresu funkcjonowania na
rynku – młode firmy działające od roku do 4 lat (37%).
Wykresy 41 i 42 . Kredyt bez gwarancji de minimis byłby pozyskany (wg typu i okresu funkcjonowania na
rynku):
Średnie

Małe

Mikro

54%

39%

w takim samym czasie jak z gwarancją
de minimis

7%

pozyskanie go bez gwarancji zajęłoby
więcej czasu
52%

43%

31%

35%

po 9 roku działalności firmy

45%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

47%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

1% 16%

5%

43%

pozyskanie go bez gwarancji trwałoby
krócej
trudno powiedzieć

17%

33%

4% 18%

35%

37%

w takim samym czasie jak z
gwarancją de minimis

3% 15%

pozyskanie go bez gwarancji
zajęłoby więcej czasu

5% 15%

pozyskanie go bez gwarancji
trwałoby krócej
trudno powiedzieć

do 1 roku działalności firmy

59%

32%

10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 530].

Bardziej widoczne zróżnicowanie zaobserwowano analizując uzyskanie kredytu bez gwarancji
w takim samym czasie w podziale na okres funkcjonowania na rynku – na takie
prawdopodobieństwo wskazywało prawie 60% start-upów, co jest najwyższym wynikiem
w porównaniu do pozostałych grup wiekowych (które są pod tym względem bardzo zbliżone do
siebie: 43% w przypadku firm działających na rynku <1-4 lat, 47% - <4-9 lat i 45%- powyżej 9 lat).
Z drugiej strony najmniej mikrofirm (43% w stosunku do 52% małych i 54% średnich firm) uznało
sytuację pozyskania kredytu w tym samym czasie bez wsparcia za prawdopodobną. Podobnie jak
w przypadku pozyskania tej samej wartości kredytów możemy zauważyć zwiększony optymizm startupów.
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Podsumowując dotychczasowe rozważania dotyczące luki finansowej zdiagnozowanej
w analizowanym badaniu, należy wyraźnie podkreślić, że utrudnienia w dostępie do finansowania
bez gwarancji de minimis objęły nie tylko tych, którzy stwierdzili, że bez gwarancji de minimis nie
pozyskaliby kredytu, ale również tych, którzy pozyskaliby kredyt, ale o niższej w stosunku do ich
potrzeb wartości lub w dłuższym czasie.
W związku z tym, szerzej definiowana luka objęłaby łącznie 69%, w tym:



57% nie uzyskałaby kredytu obrotowego bez gwarancji de minimis
12% bez gwarancji uzyskałaby kredyt niższej wartości lub/i pozyskanie go zajęłoby więcej
czasu

Jest to wynik znacząco wyższy od uzyskanego w badaniu z 2014 roku. Potwierdza on również, jak
jeszcze wiele firm w Polsce ma utrudniony dostęp do finansowania i potrzebuje wsparcia w tym
zakresie.
Dodatkowo biorąc pod uwagę, że ponad połowa, bo aż 56% z badanych przez nas przedsiębiorstw
zdecydowało się na skorzystanie ze wsparcia w postaci gwarancji de minimis z powodu braku
wystarczającego zabezpieczenia kwoty kredytu, można skonstatować, że uzyskane w badaniu
wyniki bezpośrednio potwierdzają trafność założeń Programu PLD.
Wykres 43. Możliwość uzyskania kredytu obrotowego bez gwarancji de minimis

bez gwarancji de minimis firma nie
uzyskałaby kredytu

15%

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

16%
57%

12%

bez gwarancji de minimis firma
uzyskałaby kredyt
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Na użytek dalszych analiz w niniejszym raporcie, ze względu na jednoznaczność odpowiedzi
dotyczącą braku dostępu do finansowania, przyjęto, że definicja luki finansowej obejmuje wyłącznie
57% badanych przedsiębiorstw, które bez gwarancji de minimis w ogóle nie pozyskałyby kredytu.
Jednocześnie analiza luki finansowej pozwoliła nam na zdiagnozowanie efektu biegu jałowego
(deadweight). Efekt ten mówi w naszym przypadku, jaki jest udział podmiotów, które nawet bez
pomocy w postaci gwarancji de minimis pozyskałyby kredyt o takiej samej wartości, na takich
samych warunkach. Jak pokazują dane na powyższym wykresie, zaledwie w przypadku 16%
ankietowanych przedsiębiorstw zaobserwowano ten efekt. W Programie udzielania gwarancji nie
jest możliwe całkowite wyeliminowanie efektu biegu jałowego, gdyż doprowadziłoby to z jednej
strony do biurokratycznej, uciążliwej dla wszystkich uczestników Programu kontroli dostępności
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gwarancji de minimis, co przy portfelowej formule dystrybucji jest mało realne, z drugiej zaś
ograniczyłoby masową skalę oddziaływania wsparcia na sektor MŚP. Należy przy tym podkreślić, że
tak rozumiany efekt biegu jałowego nie musi być rozumiany jako pozostający bez wpływu na
gospodarkę. Pośród firm, które uzyskałyby taki sam kredyt nawet bez gwarancji, jej wykorzystanie
mogło np. przyśpieszyć uzyskanie kredytu przekładając się na pozytywne efekty dla firmy
i gospodarki. Firmy mogły też dzięki gwarancji uzyskać lepsze warunki finansowe kredytu, co także
wpływa pozytywnie na ich sytuację finansową, rodząc konsekwencje pozytywne dla gospodarki.
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3.2.3 Ocena trafności parametrów gwarancji de minimis i skuteczności tego
instrumentu
Tegoroczne wyniki badania również potwierdzają, iż parametry kwotowe gwarancji zostały na etapie
programowania trafnie oszacowane i potrzeby przedsiębiorców zostały prawidłowo zaadresowane,
co potwierdziło 96% z nich stwierdzając, iż maksymalna kwota gwarancji w pełni zaspokaja potrzeby
firmy (wykres 44).
Wykres 44. Maksymalna kwota i okres gwarancji de minimis a zaspokojenie w tym zakresie potrzeb
przedsiębiorców
120%
96%

100%
80%
80%
60%

maksymalny dostępny okres gwarancji
w pełni zaspokaja potrzeby firm

40%

maksymalna dostępna kwota gwarancji
w pełni zaspokaja potrzeby firm
17%

20%

3%

2%

2%

0%
tak

trudno powiedzieć

nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Największy odsetek usatysfakcjonowanych wysokością kwoty gwarancji to firmy mikro, małe (po
96%) oraz te działające na rynku od 4 do 9 lat. Minimalnie mniej respondentów z średnich firm
stwierdziło, że maksymalna wartość gwarancji była odpowiednia do ich potrzeb (94%) oraz tych
przedsiębiorstw, które pozyskały gwarancje na kredyt inwestycyjny (95%).
Wykresy 45 i 46 Maksymalna kwota gwarancji de minimis a zaspokojenie w tym zakresie potrzeb w podziale
na typ i okres działalności firmy
po 9 roku działalności
firmy

3%
Średnie

2%
2%
96%

3%
94%
trudno
powiedzieć

1%
Małe

3%

powyżej 4 do 9 lat
działalności firmy

nie
powyżej 1 do 4 lat
działalności firmy

96%

1%
98%
3%
3%
94%

tak
2%
Mikro

do 1 roku działalności
firmy

2%
96%

7%
9%
84%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Zauważalnie mniejszy odsetek pozytywnych odpowiedzi zaobserwowano u firm najkrócej
działających na rynku (84%).
Respondenci badania nieco gorzej (choć wciąż bardzo dobrze) ocenili dopasowanie maksymalnego
okresu trwania gwarancji do ich potrzeb – 80% z nich potwierdziło adekwatność tego parametru, przy
czy najwięcej z nich pochodziło z grup mikro i średnich firm oraz z grupy działającej na rynku od 4 do
9 lat.
Wykresy 47 i 48. Maksymalny okres gwarancji de minimis a zaspokojenie w tym zakresie potrzeb w podziale
na wielkość oraz okres działalności firmy

3%
Średnie

trudno
powiedzieć

16%

po 9 roku działalności
firmy

3%
19%
78%

81%
nie
2%
Małe

powyżej 4 do 9 lat
działalności firmy

1%
15%
84%

21%
77%

tak

powyżej 1 do 4 lat
działalności firmy

5%
16%
79%

3%
Mikro

16%
81%

do 1 roku działalności
firmy

5%
13%
82%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Rozważając zaspokojenie potrzeb firm w kontekście tych dwóch parametrów w podziale na typ
kredytu – obrotowy/inwestycyjny (tabela 2) należy zaznaczyć, że o ile maksymalna kwota gwarancji
tj. 3,5 mln zł. zaspokoiła podobny odsetek respondentów zarówno z kredytem obrotowym jak
i inwestycyjnym, o tyle w przypadku maksymalnego okresu gwarancji można zauważyć już różnice
w uzyskanych odpowiedziach. Pomimo znacząco dłuższego maksymalnego okresu trwania gwarancji
dla kredytu inwestycyjnego (99 miesięcy) istotnie mniej respondentów z kredytem inwestycyjnym
stwierdziło zaspokojenie potrzeb – 70%. W przypadku kredytu obrotowego było to 85%.
Tabela 2 Zaspokojenie potrzeb firm w odniesieniu do parametrów gwarancji de minimis wg typu kredytu

Maksymalny okres gwarancji
tak

Kredyt obrotowy
(27 miesięcy, 3,5 mln zł)
%
85,22

Kredyt inwestycyjny
(99 miesięcy, 3,5 mln zł)
%
70,06

nie

12,37

26,55

Trudno powiedzieć

2,42

3,39

Maksymalna kwota gwarancji
tak

96,51

95,41

nie

1,97

2,00

Trudno powiedzieć

1,52

2,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Obok dobrze zaprojektowanych parametrów gwarancji de minimis wyniki badania jakościowego
potwierdzają prostotę i krótki okres trwania samego procesu pozyskania gwarancji, która również
przełożyła się na skuteczność rządowego Programu. Przedsiębiorcy wysoko oceniają prostotę
rozwiązania i szybkość udzielenia kredytu dzięki gwarancji de minimis:
•

„Obawiałem się formalności, barier administracyjnych i długotrwałych procedur,
a w rzeczywistości dzięki gwarancji de minimis skrócił się czas, jaki musiałbym
poświęcić załatwiając kredyt”.

•

„Chciałam podkreślić, że ta gwarancja od państwa jest tak przyjazna, jak gdyby
stworzona dla biznesu, bo jest to wniosek zrozumiały, prosty, niedługi, wiadomo
o co w nim chodzi.”

•

„…to najprostsza forma, uważam, że to poręczenie [gwarancja de minimis] jest
praktyczne, nie wymaga żadnych nakładów pracy, niczego. Także jest to dobra
forma [zabezpieczenia].”

•

„Jest ona [gwarancja de minimis] bardzo dobrym zabezpieczeniem, bo banki uznają,
że to jest jedno z twardszych zabezpieczeń, czyli takich ważnych, istotnych.”

•

„Nas to bardzo ucieszyła propozycja tego zabezpieczenia, bo z Banku Gospodarstwa
Krajowego są te wnioski [gwarancji de minimis] bardzo łatwe, bardzo proste
w obsłudze, to się szybko wypełnia właściwie, nie ma żadnego problemu, więc to
jest jedna z najłatwiejszych ścieżek, żeby zabezpieczyć [kredyt].”

•

„Dla nas jest to proste, bo bank to wszystko załatwia, u nas to się sprowadza do
podpisu jednego dokumentu. To jest bardzo proste. Powiem uczciwie, że podoba
nam się to.”

•

„Mogę powiedzieć, że to pomaga, że jest mało tej biurokracji [przy gwarancji de
minimis]”

•

„Długość trwania [pozyskania kredytu z gwarancją], to bym powiedziała, że
ekspres”.

•

”Gwarancja pozwoliła na to, że nie musiałem 6 miesięcy chodzić wokół kredytu”.

Można więc z całą odpowiedzialnością powtórzyć wniosek z ubiegłorocznego badania, że
w Programie gwarancji de minimis zaprojektowano wystandaryzowane, proste i powszechnie
dostępne narzędzie wsparcia sektora MŚP, które trafnie zaadresowane okazało się największym
sukcesem w dotychczasowych programach gwarancyjnych realizowanych w Polsce.
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Podsumowaniem trafności Programu PLD, a jednocześnie skuteczności jego wdrożenia są wypowiedzi
osób prowadzących firmy biorących udział w wywiadach. Najistotniejszą kwestią przewijającą się
w tych wypowiedziach jest jednak nie tylko docenienie wagi gwarancji de minimis przez
przedsiębiorców, ale również konieczność stałej dostępności tego narzędzia dla sektora MŚP:
•

„…pomoc de minimis to jest bardzo istotnym elementem dla firmy, bo to takie
wydawałoby się nic wielkiego, ale jednak otwiera drzwi do kredytu.”

•

„To powinno być stałe narzędzie, szczególnie dla tych małych, średnich firm.”

•

„Polscy przedsiębiorcy nie mają po prostu takiej ilości środków, żeby konkurować
[z międzynarodowymi firmami]. I takich zakładów jak nasz, z czysto polskim
kapitałem jest niewiele. Teraz trzeba nadrabiać i rząd w związku z tym, powinien
tę polską inicjatywę [gwarancji de minimis] wspierać.”

•

„Z obserwacji, które dokonuje to powinno to [gwarancja de minimis] pozostać,
ponieważ przedsiębiorstwa czują się bezpieczniej i są pewniejsze, że otrzymają ten
kredyt”

•

„Uważam, że [gwarancja] powinna być na stałe dla przedsiębiorcy. Jak pani
powiedziałem, moje odczucie jest takie, że to jest jedyna pomoc ze strony
państwa…Bo podatki trzeba zapłacić, bo państwo bierze …a tu raz dało. A ten
bilans powinien być: przedsiębiorco, musisz płacić, ale my dla ciebie mamy gdzieś
ciekawe rzeczy, chcemy pomóc.”

•

„Ja uważam, że bardzo, bardzo potrzebne jest takie zabezpieczenie, bo
porównując ten sposób zabezpieczenia z hipotekami, to jest niesamowicie
wygodniejsze.”

•

„To jest świetne narzędzie. Tak uważam… są takie firmy, dla których byłoby to
być lub nie być. Bez tej gwarancji nie byłyby w stanie sobie poradzić.”

•

„Ja myślę, że to [wsparcie] powinno być cały czas dostępne. To jest bardzo dobry
pomysł, dlatego, że wszystkie te firmy w Polsce są jeszcze, że tak powiem, na
dorobku. Wszystkich nas ten kryzys dotknął. Z naszego punktu widzenia takie
wsparcie bardzo pomaga w rozwiązania kwestii zabezpieczeń.”
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3.3 UŻYTECZNOŚĆ PROGRAMU I TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW WSPARCIA
PRZEDSIĘBIORCÓW KREDYTEM Z GWARANCJĄ DE MINIMIS

3.3.1 Efekty Programu PLD na poziomie przedsiębiorstwa
W badaniu, wpływ pozyskanego wsparcia w postaci kredytu z gwarancją oceniano przede wszystkim
w kontekście zmian pozycji firmy na rynku, zmian w zatrudnieniu, wzrostu obrotów, usunięciu
zatorów płatniczych (w przypadku kredytu obrotowego), poczynionych inwestycji, również tych
o charakterze innowacyjnym.

Zmiana pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
W pierwszej kolejności badanych przedsiębiorców poproszono o ocenę zmiany ich pozycji rynkowej
na skutek pozyskania finansowania zewnętrznego z gwarancją z BGK. Otrzymane wyniki, znacząco
lepsze od wyników z 2014 roku, wskazują na pozytywne efekty – niemal 2/3 respondentów badania
poprawiło swoją pozycję rynkową, a 31% z nich dzięki gwarancji udało się utrzymać wcześniejszą
pozycję. Niewątpliwie wpływ na taki efekt miała znacznie wyższa niż w ubiegłym roku przeciętną
wartość kredytów pozyskanych z gwarancją.
•

„Dzięki temu my żeśmy się rozwinęli, ponieważ mogliśmy skorzystać nie z kwoty
jakiejś małej, którą dostalibyśmy bez gwarancji, a wyższe, większe pieniążki. I to
pozwoliło w przypadku naszego handlu na szerszą skalę podziałać i rozwinąć się, nie
tylko na własnym rynku.”

Wykres 49. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję rynkową
3,9%
0,2%

poprawiła swoją pozycję rynkową

31,4%

utrzymała swoją pozycję rynkową
pogorszyła swoją pozycję rynkową
64,6%
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Analiza w podziale na wielkość i okres działalności przedsiębiorstwa (wykresy 50 i 51) wskazuje, że
szczególnie w przypadku średnich przedsiębiorstw (71%) oraz tych działających od roku do 4 lat
(69%) i 4 do 9 lat (68%) mamy do czynienia z największą poprawą pozycji rynkowej. W tym miejscu
należy przypomnieć, że to firmy średnie pozyskały kredyty o najwyższych wartościach pozwalające na
znaczący wzrost działań. Również firmy w wieku <1-4 i <4-9 lat to podmioty, których pozyskany
kredyt był wysoki i niewiele różnił się od pozyskanego przez dojrzałe firmy 9+ (patrz wykres 13, s. 18),
44
BIURO BADAŃ I ANALIZ

a to jednak one właśnie ze względu na mniejsze doświadczenie i okres działalności miały szansę
zaobserwować zmianę swojej pozycji.
Wykres 50. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję rynkową
w podziale na wielkość przedsiębiorstwa
Średnie

71%

26%

3%

poprawiła swoją pozycję rynkową
utrzymała swoją pozycję rynkową

Małe

59%

36%

5%

pogorszyła swoją pozycję rynkową
trudno powiedzieć

Mikro

65,5%

0,2% 3,6%

30,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Wykres 51. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję rynkową
w podziale na okres działalności firm
po 9 roku działalności firmy

60%

35%

5%
poprawiła swoją pozycję rynkową

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

68%

29%

3%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

69%

27%

4%

do 1 roku działalności firmy

52%

39%

utrzymała swoją pozycję rynkową
pogorszyła swoją pozycję rynkową
trudno powiedzieć

2% 7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Relatywnie najmniej – 59% – małych firm poprawiło swoją pozycję wobec 36% którzy ją utrzymali
oraz start-upów (52% vs. 39%).
Patrząc na poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku przez pryzmat typu kredytu wyraźnie widać,
że to inwestycje miały duży wpływ na taki stan rzeczy (tabela 3). Dodatkowo przeciętna kwota
kredytów inwestycyjnych przewyższała przeciętną kwotę kredytów obrotowych, co zintensyfikowało
efekt poprawy pozycji na rynku.
Tabela 3 Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoliło firmie utrzymać lub poprawić swoją pozycję rynkową
w podziale na typ kredytu
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

%

%

Poprawiła swoją pozycję rynkową

62,2

70,0

Utrzymała swoją pozycję rynkową

33,5

26,7

Pogorszyła swoją pozycję rynkową

0,1

0,3

Trudno powiedzieć

4,2

3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617]. Wyniki kredytu inwestycyjnego obejmowały
również kredytobiorców, którzy mogli również pozyskać kredyt obrotowy, jednak w odpowiedziach odnosili się do kredytu
inwestycyjnego.
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Spośród respondentów, którzy nie byli w stanie ocenić czy kredyt z gwarancją de minimis wpłynął na
ich pozycję rynkową prawie 47% stwierdziło, że wsparcie to wpłynie na poprawę pozycji
konkurencyjnej w najbliższej przyszłości, a tyle samo utrzyma taką jak dotychczas (wykres 50).
Wykres 52. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie w najbliższej przyszłości utrzymać lub poprawić
swoją pozycję rynkową

5,3%

poprawi swoją pozycję rynkową

0,4%

utrzyma swoją pozycję rynkową
46,9%

pogorszy swoją pozycję rynkową

47,4%
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =510].

Poprawę pozycji rynkowej w nieodległej przyszłości zadeklarowały przede wszystkim firmy średnie,
<4-9 letnie oraz <1-4 letnie (odpowiednio 63%, 52% i 48%).
Wykres 53. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie w najbliższej przyszłości utrzymać lub poprawić
swoją pozycję rynkową (wg typu przedsiębiorstwa)
Średnie

63%

25%

12%
poprawi swoją pozycję rynkową

Małe

utrzyma swoją pozycję rynkową
41%

57%

2%

pogorszy swoją pozycję rynkową
trudno powiedzieć

Mikro

48%

46%

6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =510].

Wykres 54. Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie w najbliższej przyszłości utrzymać lub poprawić
swoją pozycję rynkową (wg lat działania na rynku)
po 9 roku działalności firmy

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

44%

52%

52%

40%

4%

8%

poprawi swoją pozycję rynkową
utrzyma swoją pozycję rynkową

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

pogorszy swoją pozycję rynkową
48%

34%

47%

55%

1% 4%

trudno powiedzieć

11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 510].
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Z kolei w podziale na typ kredytu to przedsiębiorstwa dofinansowane kredytem inwestycyjnym lepiej
oceniały zmianę pozycji na rynku w nieodległej przyszłości – 76% z nich zadeklarowało poprawę
wobec 36% tych którzy pozyskali kredyt obrotowy. Jest to zupełnie naturalne zjawisko, biorąc pod
uwagę, że respondenci, którzy finansowali w ramach Programu swoje inwestycje w momencie
badania często mieli je jeszcze nieukończone, a więc dopiero spodziewali się efektów.
Tabela 4 Uzyskanie kredytu z gwarancją pozwoli firmie w najbliższej przyszłości utrzymać lub poprawić swoją
pozycję rynkową w podziale na typ kredytu
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

%

%

Poprawi swoją pozycję rynkową

36,2

76,5

Utrzyma swoją pozycję rynkową

57,4

20,0

Pogorszy swoją pozycję rynkową

0,3

0,7

Trudno powiedzieć

6,2

2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 510]. Wyniki kredytu inwestycyjnego obejmowały
również kredytobiorców, którzy mogli również pozyskać kredyt obrotowy, jednak w odpowiedziach odnosili się do kredytu
inwestycyjnego.

Zmiana zatrudnienia
Niezwykle istotnymi efektami Programu, które diagnozowano były zmiany w poziomie zatrudnienia
w badanych przedsiębiorstwach. Jest to jeden z kluczowych aspektów oceny wpływu Programu na
gospodarkę i sektor MŚP, który w czasie spowolnienia gospodarczego najczęściej nie podejmuje się
(lub podejmuje w bardzo ograniczonym zakresie) zarówno inwestycji, jak i tworzenia nowych miejsc
pracy, a częściej szuka oszczędności np. w postaci redukcji zatrudnienia.
Wyniki badania jasno wskazują na istnienie zależności pomiędzy pozyskanym finansowaniem
dłużnym z gwarancją de minimis a wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Otóż 33%
przedsiębiorców zadeklarowało, że w wyniku wsparcia firmy kredytem z gwarancją utworzyli nowe
miejsca pracy (wykres 55).
Wykres 55. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy
2%
33%
tak

nie

trudno powiedzieć

65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Nowe miejsca pracy powstały przede wszystkim w średnich przedsiębiorstwach – aż 65%
respondentów tej grupy potwierdziło zatrudnienie nowych osób w wyniku pozyskania
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finansowania z gwarancją de minimis (wykres 56). Najmniej nowych miejsc pracy zapewniły
mikroprzedsiębiorstwa (30%).
Wykres 56. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy (wg typu
przedsiębiorstwa)

Średnie

65%

35%
tak

Małe

38%

61%

1%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

30%

68%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Rozkład wiekowy przedsiębiorstw nie pokazuje znacznych różnic, z wyjątkiem najmłodszych firm,
w których zatrudniono stosunkowo najwięcej nowych pracowników (44% wobec 31%, 33% i 35%
w pozostałych firmach). Da się również dostrzec tendencję, że im starsza firma, tym mniejsze były
szanse, że utworzone zostały miejsca pracy. Jednocześnie, to firmy starsze niż start-upy częściej
deklarują, że utworzą miejsca pracy w przyszłości (patrz str. 51). Taki rozkład może wskazywać, że nie
tyle efekty kredytu z gwarancją w odniesieniu do tworzenia nowych miejsc pracy są różne
w zależności od wieku, co działania podejmowane przez najmłodsze podmioty najszybciej przynoszą
efekty (być może ze względu na ich relatywną prostotę).
Wykres 57. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy (wg lat
działania na rynku)
po 9 roku działalności firmy

31%

67%

2%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

33%

66%

1%
tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

35%

44%

63%

2%

trudno powiedzieć

56%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].
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Nieznacznie częściej tworzono nowe miejsca pracy w firmach, które pozyskały kredyt obrotowy niż
inwestycyjny. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że w momencie badania uruchamiane
w wyniku kredytu inwestycje były na początkowym etapie wdrażania14.
Tabela 5 W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utworzono nowe miejsca pracy (w podziale na
typ kredytu)
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

%

%

Tak

34

30

Nie

64

69

Trudno powiedzieć

2

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617]. Wyniki kredytu inwestycyjnego obejmowały
również kredytobiorców, którzy mogli również pozyskać kredyt obrotowy, jednak w odpowiedziach odnosili się do kredytu
inwestycyjnego.

Łącznie powstało 1299 nowych miejsc pracy, przy czym najwięcej odpowiedzi (36%) wskazywało na
utworzenie 1 dodatkowego etatu, 31% - 2, 15% - od 3 do 4, 7% - od 5 do 6 oraz 7% na 7 i więcej
nowych miejsc pracy (wykres 58).
Wykres 58. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis

7%

4%
1 miejsce pracy

7%
36%

2 miejsca pracy
od 3 do 4 miejsc pracy

15%

od 5 do 6 miejsc pracy
7 i więcej miejsc pracy
31%

odmowa odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 521].

Powstanie 1 miejsca pracy było najbardziej charakterystyczne dla mikroprzedsiębiorstw (44%) oraz
firm działających od roku do 4 lat na rynku (43%). Z kolei 7 i więcej nowych miejsc pracy powstawało
w większych podmiotach – średnich i małych firmach.

14

Kredyt inwestycyjny w ramach gwarancji de minimis wprowadzono w lipcu 2014 roku
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Wykresy 59 i 60. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis
utworzono nowe miejsca pracy (wg lat działania na rynku i wielkości przedsiębiorstwa)
1 miejsce pracy
Średnie
Małe
Mikro

10%

20%

15%

20%

20%

15%

2 miejsca pracy
od 3 do 4 miejsc pracy

13%

32%

21%

44%

11%

20%

32%

14%

3%

od 5 do 6 miejsc pracy
7 i więcej miejsc pracy

5% 2% 3%

odmowa odpowiedzi

po 9 roku działalności firmy

33%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

33%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy
do 1 roku działalności firmy

29%

20%

6%7% 6%

1 miejsce pracy
2 miejsca pracy

14% 8% 8% 2%

34%

43%
36%

32%
27%

9% 7% 6% 3%
15%

od 3 do 4 miejsc pracy
od 5 do 6 miejsc pracy
7 i więcej miejsc pracy
odmowa odpowiedzi

11% 11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 521].

Prawie wszyscy badani przedsiębiorcy (93%) zadeklarowali utrzymanie nowych miejsc pracy dłużej
niż 1 rok od momentu pozyskania kredytu (wykres 61). Można zatem mówić o znacznym poziomie
trwałości tego efektu, biorąc pod uwagę, że rozważania dotyczą w znacznej części kredytu
obrotowego (1116 respondentów badania) a nie inwestycyjnego (501 respondentów).
Wykres 61. Utrzymanie nowych miejsc pracy dłużej niż rok
2%5%

tak

nie

trudno powiedzieć

93%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =521].

Deklaracje utrzymania nowych miejsc pracy dłużej niż rok złożyły wszystkie biorące udział w badaniu
firmy średniej wielkości, w przypadku małych firm było to 96% a mikro – 91%. Z kolei w podziale na
okres działania na rynku deklaracje utrzymania nowego miejsca pracy dłużej niż rok
charakterystyczne były prawie dla wszystkich przedsiębiorstw działających od roku do 4 lat (97%)
a relatywnie najmniej wśród start-upów (85%).
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Wykresy 62 i 63. Utrzymanie nowych miejsc pracy dłużej niż rok wg wielkości i okresu działalności
przedsiębiorstwa

Średnie

100%
tak

Małe

1% 3%

96%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

91%

3% 6%

po 9 roku działalności firmy

92%

2% 6%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

92%

3% 5%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

97%

do 1 roku działalności firmy

85%

1% 2%

trudno powiedzieć

5% 10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n =521].

Respondenci, którzy w momencie przeprowadzenia badania nie utworzyli nowych miejsc pracy
wypowiadali się również co do możliwości utworzenia takich w najbliższej przyszłości. Wyniki
pokazują, że 31% z tych, którzy nie utworzyli nowych miejsc pracy w wyniku pozyskania kredytu
z gwarancją, zamierzają wkrótce je utworzyć (wykres 64). Ponownie, stwierdzenie to najczęściej jest
prawdziwe dla średniej wielkości firm oraz tych działających na rynku <4-9 lat oraz <1-4 lat.
Najczęściej deklarowane przez badanych przedsiębiorców było utworzenie 1 miejsca pracy
w najbliższej przyszłości (56%). Najrzadziej utworzenie nowych miejsc pracy w przyszłości
deklarowały start-upy.
Wykres 64. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości utworzone zostaną
nowe miejsca pracy

8%
31%
tak

nie

trudno powiedzieć

61%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1096].
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Warto zwrócić także uwagę, że firmy które finansowały w ramach Programu inwestycje dopiero
planują zatrudnienie nowych osób, co wynika ze wczesnego stadium wdrażania inwestycji
w momencie przeprowadzania badania15. I to one w zdecydowanie większym stopniu będą
zatrudniać nowych pracowników (41% z nich vs. 26% firm z kredytem obrotowym).
Tabela 6 W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości utworzone zostaną
nowe miejsca pracy (w podziale na typ kredytu)
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

%

%

Tak

26

41

Nie

64

56

Trudno powiedzieć

10

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1096]. Wyniki kredytu inwestycyjnego obejmowały
również kredytobiorców, którzy mogli również pozyskać kredyt obrotowy, jednak w odpowiedziach odnosili się do kredytu
inwestycyjnego.

Z szacunków przedstawianych przed przedsiębiorców wynika, że w najbliższym czasie powstanie 565
nowych miejsc pracy.

Kolejnym aspektem zatrudnienia w przedsiębiorstwach, który badano w ankiecie była kwestia
utrzymania przynajmniej części dotychczasowych miejsc pracy w wyniku wsparcia firmy kredytem
z gwarancją. Pozyskane dane wskazują, że badani przedsiębiorcy nie stwierdzali dużego wpływu
wsparcia na zmiany dotyczących dotychczasowych miejsc pracy w firmie. Niespełna ¼ badanych
uczestników Programu potwierdziła utrzymanie przynajmniej części dotychczasowych miejsc pracy
w wyniku pozyskania finansowania dłużnego (wykres 65). Z deklaracji tych przedsiębiorców wynika,
że utrzymano 1359 dotychczasowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że jest to liczba większa niż
liczba miejsc pracy utworzonych, mimo wyraźnie mniejszej liczby jednostek deklarujących utrzymanie
miejsc pracy niż ich utworzenie. Oznacza to, że liczba utrzymanych miejsc pracy na przedsiębiorstwo
była większa niż liczba miejsc utworzonych (odpowiednio 3,7 i 2,5 miejsc pracy). Przy tym relacja
staje się odwrotna w przypadku firm uzyskujących tylko kredyt inwestycyjny, co jest naturalne, biorąc
pod uwagę, że inwestycje zwykle oznaczają rozwój firmy, a więc potencjalnie nowe miejsca pracy,
a nie jej ratowanie – czyli ochronę istniejących miejsc pracy.
Jednak zdecydowana większość przedsiębiorców nie uważała, że kredyt z gwarancją pozwolił im na
utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, na co wg nich nie miał wpływu.

15

Por. tabela 5, s. 48.
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Wykres 65. Kredyt z gwarancją de minimis pozwolił na utrzymanie przynajmniej części dotychczasowych
miejsc pracy
4%
23%

tak

nie

trudno powiedzieć

73%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Wykresy 66 i 67. Kredyt z gwarancją de minimis pozwolił na utrzymanie przynajmniej części
dotychczasowych miejsc pracy wg wielkości oraz okresu działalności przedsiębiorstwa
Średnie

36%

61%

3%
tak

Małe

24%

72%

4%

Mikro

22%

74%

4%

nie
trudno powiedzieć

po 9 roku działalności firmy

25%

71%

4%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

22%

75%

4%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

22%

74%

4%

do 1 roku działalności firmy

25%

66%

9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy najczęściej odnotowano w przypadku średnich
przedsiębiorstw oraz tych które pozyskały kredyt obrotowy (wykresy 66 i 67 oraz tabela 7).
Tabela 7 W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis utrzymano miejsca pracy (w podziale na typ
kredytu)
Kredyt obrotowy

Kredyt inwestycyjny

%

%

Tak

27

16

Nie

70

80

Trudno powiedzieć

3

4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617]. Wyniki kredytu inwestycyjnego obejmowały
również kredytobiorców, którzy mogli również pozyskać kredyt obrotowy, jednak w odpowiedziach odnosili się do kredytu
inwestycyjnego.
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Odnosząc się do trwałości utrzymania dłużej niż rok dotychczasowych miejsc pracy zaobserwowano
taki sam odsetek pozytywnych odpowiedzi jak w przypadku trwałości trzymania nowopowstałych
miejsc pracy – 93% badanych uczestników Programu deklarowało taką trwałość (w największym
stopniu firmy średnie i te działające na rynku <4-9 lat).
Wykres 68. Czy dotychczasowe miejsca pracy zostaną utrzymane dłużej niż 1 rok?
1%6%

tak

nie

trudno powiedzieć

93%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 371].

Podsumowując powyżej analizowane deklaracje dotyczące zmian w zatrudnieniu osób na skutek
wsparcia finansowaniem dłużnym z gwarancją de minimis można potwierdzić pozytywny wpływ
wsparcia w ramach Programu PLD na zatrudnienie w sektorze MŚP.
Efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa, które pozyskały kredyt obrotowy z gwarancją de minimis
Oczywistym efektem Programu w przypadku firm, które pozyskały kredyt obrotowy z gwarancją de
minimis wydaje się osiągnięcie stabilizacji sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Tak uważała
znakomita większość respondentów badania (87%, co jest o 8 p.p. więcej niż w 2015 roku), a jedynie
11% była odmiennego zdania (wykres 69).
Wykres 69. Uzyskanie kredytu obrotowego z gwarancją ustabilizowało sytuację finansową firmy

11%

2%

tak

nie

trudno powiedzieć

87%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].
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Jak istotny jest to efekt dla rozwoju i renomy firmy potwierdzali sami przedsiębiorcy w trakcie
przeprowadzanych rozmów:
•

„Gwarancja z kredytem spowodowała, że nie tracimy płynności finansowej, nie ma
przestoju tylko cały czas jest ciągłość. Nie ma przerwy między kontraktami
a dostawami, jeżeli nasz klient potrzebuje konkretnej maszyny to my ją
sprowadzamy i nie mamy problemu z płatnością dla naszego dostawcy. Wzrasta
prestiż pod kątem tego, że jesteśmy zaufaną firmą, której można coś przysłać, bo
i tak są pewni, że zapłacimy.”

•

„Gwarancja poszerza nasze możliwości jako firmy, która boryka się permanentnie
z jakimś niedoborem środków. Przejściowym czy też o dłuższym horyzoncie
czasowym. Nasza firma jest typowo sezonowym zakładem. Praktycznie rzecz biorąc
my w ciągu trzech miesięcy gromadzimy cały zapas towaru i nie ma możliwości,
żeby to sfinansować z własnych środków. To jest praktycznie rzecz biorąc 90%
naszych zakupów. To jest związane przede wszystkim z zatrudnieniem ogromnej
masy ludzi sezonowych. Do tego dochodzą zakupy energii, bo to trzeba przecież
przetworzyć, a po trzecie trzeba zapłacić za surowiec.”

Następne dwa wykresy pokazują, że pozytywny efekt stabilizacji finansowej został dostrzeżony
niezależnie od typu firmy – różnice są nieistotne w granicach 1 p.p. (mikro 87%, małe 88%, średnie
89%). W podziale na okres funkcjonowania, najwięcej firm młodych działających od roku do 4 lat
(91%) zanotowało uzyskanie stabilizacji sytuacji finansowej wobec pozostałych grup wiekowych,
choć także tutaj różnice są bardzo nieznaczne. Tym samym potwierdza się zeszłoroczny wniosek
z badania, że to właśnie młode firmy z fazy urynkowienia i pierwszych etapów doskonalenia
działalności firmy najbardziej potrzebują wsparcia.
Wykresy 70 i 71. Uzyskanie kredytu obrotowego z gwarancją ustabilizowało sytuację finansową firmy
w podziale na wielkość i okres działalności
Średnie

89%

11%
tak

Małe

88%

11% 1%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

87%

po 9 roku działalności firmy

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

11% 2%

85%

88%

13% 2%

10% 2%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

91%

do 1 roku działalności firmy

89%

8% 1%

trudno powiedzieć

7% 4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].
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Relatywnie najmniej dojrzałych firm, powyżej 9 lat, mających ugruntowaną pozycję i historię
kredytową, łączyło stabilizację finansową firmy z pozyskanym kredytem z gwarancją (85%).

Kolejnym efektem kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, na temat którego wypowiadali się
uczestnicy Programu był wzrost obrotów firmy. Kredyt obrotowy z założenia służy do poprawienia
płynności finansowej i utrzymania lub zwiększenia obrotów firmy. Jak wskazują zebrane dane (wykres
72) najbardziej pozytywny efekt czyli zwiększenie obrotów na skutek pozyskanego finansowania
zanotowało aż 65% z badanych uczestników Programu. Jest to wynik o 10 p.p. wyższy niż w roku
2014.
Wykres 72. W wyniku uzyskania kredytu z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy
4%

31%
tak

nie

trudno powiedzieć

65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Na wzrost obrotów w wyniku uzyskania większego kredytu z gwarancją de minimis zwracali uwagę
respondenci badania jakościowego:
•

„Gdyby ta obrotówka była mniejsza bez gwarancji, przynajmniej na początku
uruchomienia jej, to obrót, byłby o połowę mniejszy”.

•

„Dzięki gwarancji, prosty temat. Po prostu możliwości zwiększenia dwukrotnie
sprzedaży.”

Jak widać na poniższych wykresach, tendencja wzrostowa obrotów dotyczy w szczególności firm
średnich (84%) a także młodych urynkawiających się firm funkcjonujących na rynku <1-4 lat (71%)
oraz 4-8 lat o stabilnej pozycji na rynku (również 71%).
Wykresy 73 i 74. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis wzrosły obroty firmy
Średnie

84%

5%

11%
tak

Małe

60%

36%

4%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

66%

31%

3%
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po 9 roku działalności firmy

58%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

38%

71%

26%

4%

3%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

71%

do 1 roku działalności firmy

47%

25%

45%

3%

trudno powiedzieć

7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Takie wyniki pokazują, że kredyt obrotowy z gwarancją de minimis nie tylko posłużył do
udrożnienia płynności finansowej, zlikwidowania zatorów płatniczych pozwalających na
utrzymanie obrotów. Wsparcie to istotnie wpłynęło na wzrost obrotów, co potwierdza, że
gwarancja de minimis nie musi być postrzegana wyłącznie jako narzędzie wsparcia dla gospodarki
w trudnym okresie. Co więcej, 38% przedsiębiorców którzy w momencie badania nie zaobserwowali
wzrostu obrotów w najbliższej przyszłości spodziewają się takiego efektu (wykres 75).
Wykres 75. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości
wzrosną obroty firmy

19%
38%
tak

nie

trudno powiedzieć

43%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 391].

Deklaracje spodziewanych wzrostów obrotów w najbliższej przyszłości składane były przez wszystkie
firmy średnie, a w podziale na okres funkcjonowania na rynku – firmy młode <1-4 lat (43%).
Natomiast dalszego wzrostu obrotów nie oczekują start-upy.
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Wykresy 76 i 77. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości
wzrosną obroty firmy wg typu firmy i okresu działalności
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 391].

Równie ważnym – w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa – efektem sygnalizowanym przez
uczestników Programu, ale również szerzej wpływającym na gospodarkę było dokonanie przez
przedsiębiorców inwestycji, którą przedsiębiorstwo zrealizowało w wyniku pozytywnej zmiany
sytuacji w firmie pod wpływem kredytu z gwarancją. Taki dodatkowy efekt Programu, w postaci
zwiększenia swoich wydatków majątkowych wystąpił prawie aż u 50% respondentów (wykres 78).
Wykres 78. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła się na
tyle, że firma dokonała inwestycji

2%

48%

50%

tak

nie

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Powyższe potwierdził jeden z przedsiębiorców stwierdzając że:
•

„Użycie gwarancji a nie tylko własnych zabezpieczeń daje nam możliwość
zaplanowania, wiedząc o tym, że ten kredyt mamy w gotowości, możemy z niego
korzystać, on powiększony o to zabezpieczenie więc jest troszkę większy niż mógłby
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być, to nam daje możliwość, żeby z własnych środków albo z tego kredytu
rozbudowywać się, dosprzętawiać.”
•

„Dzięki utrzymaniu płynności mogliśmy zaangażować się w inne inwestycje.”

•

„Ale jeżeli chodzi o rozwój produktów, rozwój technologii, rozwój rynków, to są takie
miękkie rzeczy, których nie wrzuca się w projekt inwestycyjny, tylko ponosi się je
z bieżącej działalności. Żeby ta bieżąca działalność była w miarę płynna i można
sobie było pozwolić na tego typu rozwój, to trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie
w kapitale obrotowym.”

Wykresy 79 i 80. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła
się na tyle, że firma dokonała inwestycji (wg wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa
na rynku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Analiza poczynionych inwestycji pokazuje, że impuls inwestowania w wyniku poprawienia się
sytuacji finansowej firmy po dofinansowaniu zaistniał przede wszystkim wśród firm 4-9 letnich
(57%), 1-4 letnich (54%) a także w grupie mikro i średnich (50% i 53%). Kredyt z gwarancją
w najmniejszym stopniu pośrednio skutkował inwestycją w firmach powyżej 9 lat (wykres 81).
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Wykres 81. Przedziały wartości inwestycji dokonanych w wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją
de minimis i zmiany sytuacji firmy
do 5 tys. PLN
4%3%

powyżej 5 tys. do 10 tys. PLN

11%

9%

powyżej 10 tys. do 15 tys. PLN
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7%

20%

powyżej 25 tys. do 50 tys. PLN
powyżej 50 tys. do 100 tys. PLN

13%

powyżej 100 tys. do 200 tys. PLN
6%
16%

11%

powyżej 200 tys. do 500 tys. PLN
powyżej 500 tys. do 1 mln. PLN
powyżej 1 mln. PLN

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 522].

Najwięcej przedsiębiorców poczyniło inwestycje o wartościach w dwóch przedziałach: stosunkowo
niskim <5tys.-10tys. (20%) zł oraz <25tys.-50tys. zł (16%). Trzecim w kolejności był znaczący
w kontekście wartości inwestycji przedział powyżej 50tys. do 100 tys. zł (13%). Warto podkreślić, że
23% to inwestycje powyżej 100 tys. do 1 mln złotych. Przedsiębiorcy, którzy wskazali wartość
poczynionej inwestycji, będącej dodatkowym efektem kredytu obrotowego, zrealizowali inwestycje
na łączną wartość prawie 111 mln złotych (średnia na przedsiębiorstwo, które poczyniło inwestycję
wyniosła 212 tys. zł). Biorąc pod uwagę, że rozważamy sytuację firm, które pozyskały kredyt
obrotowy w celu poprawienia płynności finansowej, to taki wynik dotyczący wartości inwestycji,
które powstały li tylko jako efekt „uboczny” wsparcia należy zaliczyć do ważnych sukcesów
Programu. W przypadku przedsiębiorstw, które zadeklarowały, że powstały nowe inwestycje
relacja deklarowanej kwoty inwestycji do sumy kredytów (obrotowych) wynosiła 0,55, co oznacza,
że 1 złoty kredytu generowało inwestycje warte 55 groszy, natomiast 1 złoty gwarancji na kredyt
obrotowy skutkował inwestycjami wartymi 94 grosze.
1/3 z respondentów, którzy w momencie przeprowadzania badania nie dokonali inwestycji na skutek
polepszenia się sytuacji w firmie wywołanego pozyskaniem kredytu z gwarancją, zadeklarowała, że
w najbliższej przyszłości dokona takich inwestycji (wykres 82). Przedsiębiorstwa, które dopiero
planują poczynić inwestycje działają na rynku przede wszystkim <1-4 lat (39%) i <4-9 lat (38%).
Wyraźnie niższą aktywność w tym względzie przejawiają firmy małe i start-upy.
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Wykres 82. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieni się na
tyle, że firma dokona inwestycji w najbliższej przyszłości

11%
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tak

trudno powiedzieć

nie

56%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 563].

Wykresy 83 i 84. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieni się
na tyle, że firma dokona inwestycji w najbliższej przyszłości (w podziale na typ i okres
działalności firmy)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 563].

W przypadku firm planujących realizację inwestycji w najbliższej przyszłości, właśnie w wyniku
poprawienia się sytuacji finansowej w firmie, najwięcej przedsiębiorców zamierza zainwestować
kwoty przede wszystkim w dwóch przedziałach: podobnie jak w przypadku
zrealizowanych/realizowanych inwestycji stosunkowo niskim <5tys.-10tys. zł oraz wyższym <25tys.50tys. zł (w obydwu przypadkach po 19%). Co czwarty przedsiębiorca zamierza poświęcić na
planowaną inwestycję od 100 tys. do 1 miliona złotych.
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Wykres 85. Przedziały wartości planowanych inwestycji możliwych do zrealizowania w wyniku uzyskania
kredytu obrotowego z gwarancją de minimis i zmiany sytuacji firmy
do 5 tys. PLN
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 160].

Łącznie 160 respondentów, którzy wskazali wartość planowanych inwestycji wkrótce wyda ok. 41
mln złotych na realizację tych planów.
Ankietowanych zapytano również, czy zmiana sytuacji finansowej dzięki wsparciu w ramach
Programu skutkowała powstaniem nowego lub zmodernizowaniem istniejącego produktu, procesu
lub usługi (wprowadzeniem innowacji16).
Wykres 86. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła się na
tyle, że powstał nowy lub zmodernizowano istniejący produkt, proces lub usługę
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35%
tak

nie

trudno powiedzieć

62%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Dane z wykresu 86 wyraźnie wskazują na dużą skalę wystąpienia takiego zjawiska – 6 na 10 badanych
przedsiębiorców potwierdziło, że w ich firmie powstał nowy lub zmodernizowano istniejący
produkt, proces lub usługę. Tak wysoki wynik nie może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że sami
przedsiębiorcy sektora MŚP w przeszłości wyraźnie wskazywali, że ich działania innowacyjne
16

W badaniu ilościowym posłużono się następującą definicją innowacji: innowacje produktowe - wprowadzenie nowych
lub znacząco udoskonalonych - w zakresie swoich cech lub zastosowań - wyrobów lub usług; innowacje procesowe wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji, dostawy lub świadczenia usługi; innowacje marketingowe wdrożenie nowej metody marketingowej, zmiany dotyczące produktu lub opakowania, dystrybucji, promocji lub ceny;
innowacje organizacyjne - wdrożenie nowej metody organizacyjnej dotyczącej zasad działania firmy.

62
BIURO BADAŃ I ANALIZ

ogranicza brak finansowania17. Fakt, że to właśnie finansowanie w ramach Programu gwarancji de
minimis dało impuls do działań innowacyjnych badanych przez nas przedsiębiorców podkreśla
pozytywny efekt dodatkowy Programu.
Zjawisko to szczególnie widoczne jest wśród średnich, z których aż 74% wskazało na zmiany
o charakterze innowacyjnym oraz wśród firm w fazie wzrostu (<1-4 lat - 65% oraz <4-9 lat - 68%),
które właśnie walczą o umiejscowienie firmy na rynku i/lub udoskonalają swoją działalność.
Warto przypomnieć, że badane średnie firmy w połowie składają się z przedsiębiorstw, które działają
na rynku od roku do 9 lat, co niewątpliwie wpłynęło na tak wysoki odsetek odpowiedzi.
Wykresy 87 i 88. W wyniku uzyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis, sytuacja firmy zmieniła
się na tyle, że powstał nowy lub zmodernizowano istniejący produkt, proces lub usługę (wg
wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na rynku)
po 9 roku działalności firmy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Zaobserwowano, że ta dodatkowa inwestycja o charakterze innowacyjnym dotyczyła najczęściej
procesu – 63%, znacznie mniejszą popularnością cieszyła się innowacja produktowa (40%), a jeszcze
o połowę mniejszą zmiana dotycząca marketingu lub organizacji w firmie (wykres 89).

17

Badanie Kamerton innowacyjności 2008, Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
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Wykres 89. Charakter innowacyjnej inwestycji

Innowacja marketingowa lub organizacyjna

23%

Innowacja procesowa

63%

Innowacja produktowa

40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Ciekawych informacji dostarcza poniższy wykres pokazujący rodzaj innowacyjnej inwestycji
zrealizowanej przez przedsiębiorców, którzy pozyskali kredyt obrotowy z gwarancją de minimis
w podziale na typ firmy i okres jej działania na rynku. Dane te obrazują naturalne, bardzo ważne
zależności, jakim podlegają przedsiębiorstwa sektora MŚP.
Istotna różnica, jaka wystąpiła pomiędzy wprowadzeniem innowacji produktowej i marketingowej
lub organizacyjnej przez start-upy wobec pozostałych grup wiekowych (w przypadku produktowej
65% vs. 36%i 37%, w przypadku marketingowej lub organizacyjnej – 57% vs. 15%, 20%, 29%)
pokazuje, jak ważne dla najmłodszych firm są podstawowe elementy startu biznesu jakimi są
produkt/usługa i zorganizowanie firmy tak by dotarła ze swoim produktem/usługą do klientów.
Najczęściej jednak nie są to działania, które wymagają potężnego wsparcia finansowania
zewnętrznego, poza tym start-upy mają także do dyspozycji własne, mniejsze lub większe środki na
rozruch firmy.
Wykresy 90 i 91. Charakter innowacyjnej inwestycji (w podziale na typ przedsiębiorstwa i okres działania na
rynku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pozostałych grup wiekowych. Praktycznie nie widać różnic
pomiędzy odsetkiem wprowadzanych innowacji (wszystkich typów) pomiędzy poszczególnymi
grupami <1-4 lat działania na rynku, <4-9 i powyżej 9 lat. Najważniejsza staje się dla nich innowacja
procesowa (odsetek odpowiedzi oscyluje wokół sześćdziesięciu kilku proc.), prawie o połowę rzadziej
wskazywano we wszystkich tych grupach na innowację produktową. Pomimo, że zawsze zauważalna
była przewaga stosowania innowacji procesowej w przedsiębiorstwach, jednak zaobserwowana
w badaniu różnica pomiędzy procesową a produktową jest bardzo duża.
Po pierwsze, świadczy to o tym, że po fazie rozruchu, firma by podnieść swoją przewagę
konkurencyjną na rynku firma nie opiera działalności się wyłącznie o nowy/zmodernizowany
produkt/usługę, ale wprowadza też i bardziej skomplikowane innowacje procesowe
(technologiczne)18. Po drugie innowacje procesowe wymagają przemyślanej strategii technologicznej,
która będzie służyć optymalizacji i efektywności procesu produkcyjnego/usługowego. Naturalnym
jest, że taka strategia tworzona jest w nieco później niż w pierwszym roku działalności, kiedy brak jest
jeszcze pełnego doświadczenia i wniosków z prowadzonych przez start-upy działań.

Efekty osiągnięte przez przedsiębiorstwa, które pozyskały kredyt inwestycyjny z gwarancją de
minimis
Analiza danych pozyskanych od firm, które pozyskały kredyt z konkretnym przeznaczeniem na
inwestycje pokazuje że aż 74% z nich w wyniku wsparcia w ramach Programu zanotowało wzrost
przychodów firmy. Efekt wzrostu przychodów najbardziej charakterystyczny był dla najmłodszych
firm (88%!), oraz średnich (84%) i małych przedsiębiorstw (80%).

18

Kolterman K., Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Warszawa, 2013
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Wykres 92. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis wzrosły przychody firmy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Wykresy 93 i 94. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis wzrosły przychody
firmy (wg wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na rynku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Podobnie wysoki odsetek przedsiębiorstw, które w momencie badania nie zaobserwowały wzrostu
przychodów przewidują pojawienie się tego efektu w najbliższej przyszłości (68%). Jedynie dwóch
przedsiębiorców na dziesięciu nawet w najbliższej przyszłości nie spodziewa się wzrostu przychodów,
które bezpośrednio wynikają ze wsparcia (wykres 95).
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Wykres 95. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis w najbliższej przyszłości
wzrosną przychody firmy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 133].

Wzrostu przychodów w najbliższej przyszłości spodziewa się najwięcej mikrofirm (72%) oraz
wszystkie start-upy (wykresy 96 i 97). Zdecydowanie najmniej deklaracji co do pojawienia się tego
efektu składały firmy małe (43%) jednocześnie najwięcej z nich wykluczało wzrost przychodów
w najbliższej przyszłości (również 43%) spowodowanych przez realizowaną w ramach wsparcia PLD
inwestycję.
Wykresy 96 i 97. W wyniku uzyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis w najbliższej
przyszłości wzrosną przychody firmy (wg wielkości oraz czasu działania przedsiębiorstwa na
rynku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 133].
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Uzyskane wyniki pozwoliły również na zdiagnozowanie efektu dźwigni, jaki powstał na skutek
wsparcia, czyli uruchomienia przez przedsiębiorstwo dodatkowych środków finansowych, by
zrealizować kredytowaną inwestycję.
Kolejny wykres pokazuje, że 6 na 10 badanych przedsiębiorstw z kredytem inwestycyjnym
zmobilizowało dodatkowe środki finansowe w ramach tego działania.
Wykres 98. Inwestycja realizowana w ramach kredytu z gwarancją de minimis wymagała również
uruchomienia / skorzystania z innych środków finansowych np. środków własnych czy
innych pożyczek/kredytów
1%

40%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Najwięcej firm, które uruchomiły dodatkowe środki finansowe znalazło się w grupie średnich
przedsiębiorstw (75%). Biorąc pod uwagę, że firmy średnie uzyskiwały kredyty najwyższej wartości
taki wynik oznacza, że były to to poważne inwestycje z punktu widzenia średnich firm.
Prawdopodobnie firmy te, ze względu na skalę, mają także największe doświadczenia w łączeniu
różnych źródeł finansowania. Tym bardziej wpływa to na pozytywne postrzeganie przez
przedsiębiorców całego Programu wsparcia, a z drugiej strony pozwala na wysoką ocenę
użyteczności narzędzia gwarancji, które było impulsem do uruchomienia przez firmy dodatkowych
środków na inwestycje.
Wykresy 99 i 100. Inwestycja realizowana w ramach kredytu z gwarancją de minimis wymagała również
uruchomienia / skorzystania z innych środków finansowych (wg wielkości oraz czasu
działania przedsiębiorstwa na rynku)
Średnie

75%

25%
tak

Małe

46%

51%

3%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

60%

39%

1%

68
BIURO BADAŃ I ANALIZ

po 9 roku działalności firmy

58%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

62%

41%

37%

1%

1%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

55%

do 1 roku działalności firmy

64%

42%

3%

trudno powiedzieć

36%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Zjawisko to zaobserwowano również w znacznej części przedsiębiorstw, których w całej populacji
jest najwięcej – mikrofirm (60%). Najbardziej w kontekście uzyskanych wyników odstawały od nich
małe przedsiębiorstwa, z których ponad połowa nie uruchomiła dodatkowych środków (wykres 101).
Patrząc na okres działania na rynku widać, że najwięcej startujących firm wykorzystało dodatkowe
środki w realizacji finansowanej inwestycji (64%). Potwierdza to tezę, że właśnie te firmy wchodząc
na rynek posiadają pewne środki na rozruch i pierwsze inwestycje, które automatycznie uruchamiają.
Relatywnie najmniej firm młodych firm <1-4 lat uruchomiło takie środki (55%) – jak wspomniano
już wcześniej w raporcie to firmy w takim wieku najczęściej nie posiadają jeszcze wystarczających
środków finansowych, gromadzonych z upływem czasu.
Zasadniczo dodatkowe środki finansowe uruchomione podczas realizacji inwestycji pochodziły
z własnych zasobów firm (wykres poniżej, 82%). Nieznaczny odsetek wskazań mówił
o wykorzystaniu środków pomocowych (4%) oraz innych pożyczek i kredytów (13%).
Wykres 101. Środki uruchomione dodatkowo przy realizacji kredytowanej w ramach Programu inwestycji
inne pożyczki i kredyty

środki pomocowe

13%

4%

środki własne

82%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 294], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Najwięcej odpowiedzi dotyczących przedziału wartości wykorzystanych dodatkowych środków
odnosiło się do kwot powyżej 25 tys. do 50 tys. złotych (22%), w dalszej kolejności były to przedziały:
<5-10 tys. (15%), <15-25 tys. (13%) oraz <50-100 tys. złotych (11%).
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Wykres 102. Wartości wykorzystanych środków własnych przy realizacji kredytowanej w ramach Programu
inwestycji
do 10 tys. zł
7%
6%
2%
5%

powyżej 10 tys. do 25 tys. zł
24%

powyżej 25 tys. do 50 tys. zł
powyżej 50 tys. do 100 tys. zł

4%

powyżej 100 tys. do 200 tys. zł
powyżej 200 tys. do 500 tys. zł

11%
19%

powyżej 500 tys. PLN
nie wiem/odmowa odpowiedzi

22%

nie korzystali

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 294].

W przypadku środków własnych było to ponad 23 mln złotych (średnio 83 tys.), środków
pomocowych – 885 tys. zł oraz 8, 5 mln zł z innych pożyczek i kredytów. Łącznie 294
przedsiębiorców dodatkowo zmobilizowało 32 363 000 złotych, które razem z kredytem
z gwarancją de minimis służyły do uruchomienia inwestycji (średnio ponad 110 tys. dodatkowych
środków). Łącznie, dla firm, które deklarowały uruchomienie dodatkowych środków, 1 złoty
kredytu generował 17 groszy inwestycji z innych źródeł, zaś 1 złoty gwarancji – 32 grosze.

Pozyskane środki zostały przeznaczone w znacznej mierze na zakup lub remont maszyn, urządzeń
technicznych oraz linii produkcyjnych (66% odpowiedzi), przy czym ten rodzaj inwestycji był
najbardziej typowy dla firm średnich (83% odpowiedzi). Warto podkreślić, że biorąc dodatkowo pod
uwagę kwoty uzyskanych kredytów można szacować, że struktura wydatków inwestycyjnych była
odmienna od przeciętnej w gospodarce. W 2014 roku dominowały nakłady na budynki i budowle
(57%), dalej maszyny i urządzenia (31%) i środki transportu (11%)19. W przypadku firm, które
pozyskały kredyt inwestycyjny z gwarancją można szacować, że około połowy przeznaczono na zakup
maszyn i urządzeń, natomiast udział budynków i budowli nie przekroczył 1/320.
Wykres 103. Rodzaj inwestycji na jaki przeznaczono kredyt inwestycyjny z gwarancją de minimis
zakup lub remont maszyn, urządzeń technicznych oraz linii
produkcyjnych

66%

zakup, lub remont pojazdów
zakup budynku lub gruntów
remonty/ roboty budowlane

25%
9%
22%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 294], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

19

Biuletyn Statystyczny, 10/2015, Główny Urząd Statystyczny.
Oszacowanie stanowi przybliżenie ze względu na fakt, że pojedynczy kredyt mógł być przeznaczony na więcej niż jeden
z wymienionych celów.
20
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Badane przedsiębiorstwa nie tylko wskazywały na zakup środków trwałych, ale też na ich
innowacyjny charakter:
• „Bo kupiliśmy jeszcze dodatkową działkę z budynkami (niepewne), przylegającą do
naszego terenu, to kosztowało 7,5 miliona złotych. Nie mówię już o maszynach
specjalistycznych. Teraz kupiliśmy maszynę za 7,5 miliona, jedną maszynę, która jest
w Polsce, w Europie takie są tylko trzy.”
•

„Dzięki pozyskanym finansom, pracując oczywiście, generowaliśmy przychody,
generowaliśmy zyski. Duże prace trwały nad nową generacją produktów,
rozwijaliśmy receptury innowacyjne.”

Ilościowe wyniki również pokazują, że ponad połowa ankietowanych firm potwierdziła innowacyjność
realizowanej inwestycji (wykres 104).
Wykres 104. Innowacyjny charakter inwestycji realizowanej w ramach Programu
2%

44%

tak

nie

trudno powiedzieć

54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Ponownie wyróżniającą się grupą pod względem wprowadzenia innowacji finansowanych kredytem
inwestycyjnym z gwarancją de minimis byli średni przedsiębiorcy, z których aż trzy czwarte
potwierdziło wprowadzanie inwestycji innowacyjnej. Najmniej przedsiębiorstw, u których zaistniała
taka sytuacja pochodziła z grupy małych firm (45%). Przekrój wg okresu działalności na rynku nie
pokazał większych zróżnicowań pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi (wykresy 105 i 106).
Wykresy 105 i 106. Innowacyjny charakter inwestycji realizowanej w ramach Programu (wg wielkości oraz
czasu działania przedsiębiorstwa na rynku)

Średnie

75%

25%
tak

Małe

45%

52%

3%

nie
trudno powiedzieć

Mikro

54%

44%

2%
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po 9 roku działalności firmy

51%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

47%

57%

2%

42%

1%

tak
nie

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

54%

do 1 roku działalności firmy

41%

59%

29%

5%

trudno powiedzieć

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

W przypadku kredytu inwestycyjnego również – tak jak przy kredycie obrotowym – najczęstszą
zaobserwowaną innowacją była innowacja dotycząca procesów. I tak jak w omawianym już kredycie
obrotowym najczęściej wprowadzały ją firmy średnie (78% wskazań), a najmniej start-upy (30%),
które z kolei najczęściej inwestowały w innowacje produktową (59%).
Wykres 107. Typ innowacji zrealizowanej w ramach wsparcia kredytem inwestycyjnym z gwarancją de
minimis
Innowacja marketingowa lub organizacyjna

15%

Innowacja procesowa

64%

Innowacja produktowa

39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Bardzo ważną kwestią była próba zdiagnozowania, na ile sfinansowana kredytem z gwarancją
inwestycja uruchomiła powstawanie kolejnych inwestycji, a tym samym powstanie efektu
mnożnikowego Programu. Okazuje się, że łącznie 1/3 badanych przedsiębiorstw uruchomiło lub
planuje w najbliższym czasie uruchomić kolejną inwestycję, której realizację pobudziła właśnie
inwestycja finansowana w ramach gwarancji de minimis (wykres 108).
Wykres 108. Sfinansowane kredytem z gwarancją de minimis inwestycje pozwoliły lub pozwolą na
uruchomienie w najbliższym czasie:

kolejnych inwestycji
kolejnych inwestycji o charakterze innowacyjnym
nie planujemy kolejnych inwestycji

18%
14%
69%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].
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Dane przedstawione na poniższych wykresach pokazują, że efekt mnożnikowy najwyraźniej rysuje
się w przedsiębiorstwach średniej wielkości (łącznie połowa wskazań na zaistnienie takiego efektu,
w tym 17% na powstanie kolejnych inwestycji nieinnowacyjnych i 33% na powstanie kolejnych
inwestycji innowacyjnych). Ponownie najmniej kolejnych inwestycji powstało lub powstanie
w małych firmach (łącznie 21% wskazań), ale też przedsiębiorstwach, które działają na rynku <4-9 lat
(łącznie 27%).
Wykresy 109 i 110. Sfinansowane kredytem z gwarancją de minimis inwestycje pozwoliły lub pozwolą na
uruchomienie w najbliższym czasie (wg typu przedsiębiorstwa i okresu działania na rynku):
17%
Średnie

33%
kolejnych inwestycji

50%
20%
Małe

kolejnych inwestycji o charakterze
innowacyjnym

11%
69%

Mikro

nie planujemy kolejnych inwestycji

17%
13%
71%

po 9 roku działalności firmy

14%
16%
70%
18%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

kolejnych inwestycji

9%
73%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

20%
17%

kolejnych inwestycji o charakterze
innowacyjnym
nie planujemy kolejnych inwestycji

66%
41%
do 1 roku działalności firmy

13%
46%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501], odpowiedzi nie sumują się do 100 proc.,
ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź].

Zaskakujący efekt można zaobserwować wśród najmłodszych firm, które najczęściej (41% wskazań)
udzielały odpowiedzi pozytywnej dotyczącej kolejnych inwestycji będących niejako wynikiem
inwestycji sfinansowanej kredytem z gwarancją de minimis. Jednocześnie najmniej z stwierdzało, że
nie ma w planach kolejnych inwestycji (wykres 90). Można zatem stwierdzić, że start-upy z badania
2015 roku, które pozyskały kredyt inwestycyjny są dość ambitne w kontekście swoich planów
rozwojowych, dla których impulsem był udział w Programie PLD.
75 odpowiedzi dotyczące szacunkowej wartości kolejnych inwestycji mówiło o łącznej kwocie ponad
51 mln złotych (średnio ponad 685 tys zł.). W przypadku kolejnych inwestycji o charakterze
innowacyjnym ostrożne szacunki na podstawie 60 odpowiedzi wynoszą ponad 17 mln zł (średnio 289
tys.). Warto przy tym podkreślić, że wskazywana szacowana wartość dodatkowej inwestycji, której
poczynienie zapowiadali respondenci była porównywalna z wartością uzyskanego kredytu,
a nierzadko go przekraczała, co oznacza bardzo silny efekt mnożnikowy.
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Podsumowując analizowane powyżej efekty wpływu Programu PLD na mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa należy wyraźnie podkreślić, że oprócz osiągnięcia podstawowego celu Programu
PLD – rozwiązania problemów z płynnością finansową oraz zwiększenia możliwości rozwojowych
polskich firm sektora MŚP – zdiagnozowano dodatkowe efekty, zarówno te zaistniałe jak i te, których
respondenci badania spodziewają się w najbliższej przyszłości. Zbiorczo efekty te zostały
przedstawione na wykresach 111-116).
Wykres 111. Efekty jakie zaobserwowano w przedsiębiorstwach w wyniku pozyskania kredytu (obrotowego
lub inwestycyjnego) z gwarancją de minimis
4%
Utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy lub
redukcja zwolnień

73%
23%
trudno powiedzieć

2%
Utworzenie nowych miejsc pracy

nie

65%
33%

tak

4%
Utrzymanie lub poprawa sytuacji rynkowej

0%
96%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Wykres 112. Efekty jakich w wyniku pozyskania kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego) z gwarancją de
minimis przedsiębiorstwa spodziewają się w najbliższej przyszłości
8%
Firma utworzy nowe miejsca pracy

61%
trudno powiedzieć

31%

nie
tak

5%
Firma utrzyma lub poprawi pozcyję rynkową

1%
94%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1096 w przypadku miejsc pracy i n = 510 pozycji
rynkowej].
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Wykres 113. Efekty jakie zaobserwowano w przedsiębiorstwach w wyniku pozyskania kredytu obrotowego
z gwarancją de minimis
3%
Nowy lub zmodernizownay produkt

35%
62%
2%

Dokonanie inwestycji

48%
50%

trudno powiedzieć
nie

4%
Wzrost obrotów

tak

31%
65%
2%

Stabilizacja sytuacji finansowej

11%
88%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Wykres 114. Efekty jakich w wyniku pozyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis
przedsiębiorstwa spodziewają się w najbliższej przyszłości
11%
Firma dokona inwestycji

56%
33%

trudno powiedzieć
nie

19%

Wzrosną obroty firmy

tak

43%
38%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 391 w przypadku obrotów, n = 563 w przypadku
inwestycji].

Wykres 115. Efekty jakie zaobserwowano w przedsiębiorstwach w wyniku pozyskania kredytu
inwestycyjnego z gwarancją de minimis
Uruchomienie dodatkowych, innych środków na
realizowaną inwestycję

1%
40%
59%
trudno powiedzieć

2%
Innowacyjny charakter inwestycji

nie

44%
54%

tak

4%
Wzrost przychodów

22%
74%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 501].

Wykres 116. Efekt jakiego w wyniku pozyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją de minimis
przedsiębiorstwa spodziewają się w najbliższej przyszłości
Wzrosną przychody firmy

trudno powiedzieć

13%
19%
68%

nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 133].
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Efekty przedsiębiorstw z luki finansowej na tle wszystkich badanych przedsiębiorstw
Powyższe pozytywne efekty osiągnięte przez całą badaną populację przedsiębiorstw w wyniku
udziału w Programie, zestawione z efektami osiągniętymi wyłącznie przez firmy z wąsko pojętej luki
finansowej zdiagnozowanej w niniejszym badaniu21, dają jeszcze lepszy pogląd na imponujący wpływ
Programu de minimis na te ostatnie firmy. Zestawienie porównawcze przedstawione jest w poniższej
tabeli.
Tabela 8 Zestawienie efektów wszystkich uczestników Programu vs. przedsiębiorców z luki finansowej
Wszystkie badane firmy (%)
Efekty

Firmy, które bez gwarancji nie pozyskałyby kredytu (%)

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

Utrzymanie lub poprawienie
pozycji rynkowej

Już zaobserwowane

96

94

99

97

Utworzenie nowych miejsc
pracy

33

31

34

30

Utrzymanie dotychczasowych
miejsc pracy

23

-

26

-

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

88

-

92

-

Wzrost obrotów

65

38

75

39

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

49

33

52

44

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

62

-

73

-

Efekty uzyskane przez firmy, które pozyskały kredyt inwestycyjny
Wzrost przychodów

74

68

78

78

Innowacyjny charakter
inwestycji
Uruchomienie dodatkowych
środków na inwestycję

54

-

55

-

59

-

61

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1617].

Ponownie jak w roku ubiegłym tegoroczna analiza porównawcza efektów całej próby badawczej do
firm znajdujących się w luce finansowej pokazuje, że z wyjątkiem jednego wszystkie pozostałe efekty
są silniej dostrzegane przez przedsiębiorstwa z luki. Najwięcej przedsiębiorstw zarówno tych z luki jak
i całej badanej populacji zaobserwowało poprawienie lub utrzymanie pozycji rynkowej – w przypadku
tych pierwszych firm odsetek odpowiadających twierdząco wynosił 99%!

21

Pod uwagę brane jest 57% przedsiębiorców, którzy bez gwarancji de minimis w ogóle nie pozyskaliby kredytu.
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Drugim z najważniejszych efektów było przy kredycie obrotowym ustabilizowanie sytuacji finansowej
firmy (92% w przypadku firm z luki vs. 88% całej badanej populacji firm). Taki wynik dobitnie
potwierdza pozytywny wpływ w postaci wyjścia naprzeciw fundamentalnej potrzebie firm –
stabilizacji finansowej, co z kolei pozwoliło badanym podmiotom na rozwój i znacznie większą
dynamikę inwestycyjną.
W przypadku pozyskania kredytu inwestycyjnego najważniejszym efektem okazał się wzrost
przychodów firm zarówno dostrzeżony obecnie, jak i spodziewany w najbliższej przyszłości przez tych
przedsiębiorców, którzy nie zauważyli go w momencie badania. Ten efekt zaobserwowało 78% firm
z luki finansowej vs. 74% całej populacji.
Warto również zauważyć istotnie wyższy poziom wskaźników w grupie przedsiębiorstw z luki (kredyt
obrotowy) dotyczących dokonania inwestycji oraz dokonania inwestycji o charakterze innowacyjnym
(odpowiednio 75% vs. 65% oraz 73% vs. 62%). Biorąc pod uwagę wysoki, wyżej wymieniony wzrost
obrotów badanych firm, można stwierdzić, że bezpośrednio przełożył się on na poczynione
inwestycje i stał się impulsem do planowania kolejnych w najbliższej przyszłości.
Wykazany wpływ, jaki wsparcie odegrało w polepszeniu sytuacji przedsiębiorców MŚP, którzy bez
gwarancji de minimis nie uzyskaliby kredytu potwierdza ogromną wagę Programu i korzyści, jakie
dzięki niemu odnieśli przedsiębiorcy.
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3.3.2 Efekty makroekonomiczne Programu PLD
Przeprowadzane badanie ankietowe wskazuje, że znacząca część przedsiębiorstw, które skorzystały
z gwarancji de minimis, znajdowała się w luce finansowej, a więc nie uzyskałaby kredytu bez
gwarancji lub też byłby on niższy lub na gorszych warunkach22. Prowadzone przez NBP badania
sytuacji na rynku kredytowym pokazują, że wprowadzenie Programu spowodowało pozytywne
zmiany na rynku kredytów dla MŚP23. W III kwartale 2013 r. odnotowano wzrost popytu na kredyt
krótkoterminowy, głównie ze strony MŚP, przy czym wszystkie banki raportujące zwiększenie popytu
były uczestnikami Programu. Banki wskazywały uruchomienie gwarancji de minimis jako
najistotniejszą (obok spadku stóp procentowych) przyczynę wzrostu popytu. Raport wskazał też na
zmniejszenie odsetka banków, które zaostrzały wymagania dotyczące zabezpieczeń, co zdaniem
autorów może być związane z wdrożeniem Programu PLD. Powyższe argumenty wyraźnie sugerują,
że w gospodarce pojawił się dodatkowy kredyt będący wynikiem wdrożenia Programu. Badanie
ankietowe wskazuje także na zwiększenie zatrudnienia (lub ograniczenie jego redukcji). W tym
rozdziale podjęto próbę oszacowania efektów w tych obszarach w skali całego Programu.
U podstaw wszystkich zawartych w dalszej części szacunków efektów makroekonomicznych stoi
pojęcie luki finansowej, czyli ograniczenia w dostępie przedsiębiorstw do finansowania
zewnętrznego. W badaniu ankietowym zagadnienie to było analizowane poprzez kilka pytań, co
miało na celu uchwycenie różnych wymiarów luki. Jednak na potrzeby szacunków oddziaływania
Programu w skali makroekonomicznej lukę finansową definiujemy bardzo wąsko. Konserwatywnie
zakładamy, że dodatkowy kredyt (tj. taki, który nie zaistniałby, gdyby nie wdrożono Programu)
powstał wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw, które w badaniu ankietowym stwierdziły, że nie
otrzymałyby kredytu bez gwarancji.
W praktyce dodatkowy kredyt mógł się pojawić także w przypadku innych firm. Część
z ankietowanych nie była w stanie ocenić, czy bez gwarancji uzyskałoby kredyt i nie można wykluczyć,
że przynajmniej niektórzy z nich byli w luce. Pośród respondentów przekonanych, że nawet bez
gwarancji kredyt uzyskaliby, część wskazała, że byłby on jednak niższy lub na gorszych warunkach.
Pierwsze oznacza stworzenie explicite dodatkowego kredytu, drugie może również tym skutkować,
gdyż gorsze warunki kredytu mogłyby ostatecznie skłonić przedsiębiorcę do wykorzystania mniejszej
kwoty. Jednak ze względu na brak możliwości oszacowania skali dodatkowego kredytu bez daleko
idących założeń tę grupę przedsiębiorców pomijamy.
Drugą grupą firm, w przypadku której mogło dojść do powstania dodatkowego kredytu, stanowią te,
które wskazywały, że w nieodległej przeszłości spotkały się z odmową kredytu lub nie ubiegały się
o jego przyznanie, choć potrzebowały takiego finansowania. Mimo iż w ich przekonaniu dostałyby
kredyt na podobnych warunkach bez gwarancji, nie można wykluczyć nazbyt optymistycznej oceny.
Także ta grupa została wykluczona z luki finansowej na potrzeby niniejszych wyliczeń i w naszej
ocenie zawarte w dalszej części obliczenia mogą owocować wynikiem niższym w porównaniu do
rzeczywistej skali efektów Programu.

22

Patrz wykres 30, s. 21.
„Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r.”,
Narodowy Bank Polski, październik 2013 r., Warszawa.
23
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Należy jednak podkreślić, że takie zawężenie definicji luki finansowej wynika z konieczności
kwantyfikacji wyników i uniknięcia daleko idących założeń. W rzeczywistości także inni uczestnicy
Programu, pomijani przez taką definicję stawali wobec szeroko pojętego ograniczenia dostępu do
kredytu.
Wyliczenia wartości kredytu, który zaistniał w gospodarce dzięki wdrożeniu Programu gwarancji de
minimis dokonano następująco. W oparciu o dane z badań ankietowych skonstruowano model
znalezienia się przez danego przedsiębiorcę w luce finansowej zdefiniowanej jak powyżej.
Prawdopodobieństwo znalezienia się w luce finansowej uzależnione zostało od następujących
istotnych statystycznie czynników: rodzaju kredytu, województwa będącego miejscem
zarejestrowania prowadzonej działalności, przeznaczenia kredytu (czy była to pomoc de minimis w
sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 oraz
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów udzielana zgodnie z rozporządzeniem
Komisji nr 1407/2013) oraz to, czy kredyt został przyznany w roku 2013 czy też później. Ostatni
czynnik ma znaczenie ze względu na fakt, że w pierwszym okresie działania Programu gwarancje były
udzielane na innych warunkach, preferencyjnych w stosunku do tych z późniejszego okresu. Za
moment powstania nowego kredytu przyjęto czas ostatniej zmiany jego kwoty lub terminu spłaty, co
w praktyce oznacza, że kredyt zaliczano jako nowopowstały później, niż miało to miejsce
w rzeczywistości. Nie ma to jednak wpływu na ogólną kwotę kredytu. Następnie model ten
zastosowano do jednostkowych danych na temat kredytów z całej populacji kredytów z gwarancją de
minimis.
Oszacowana łączna wartość kredytów przyznanych przedsiębiorstwom znajdującym się w luce
kredytowej w populacji wyniosła w okresie od początku Programu do sierpnia 2015 roku włącznie
12,3 mld zł. Należy przy tym podkreślić, że wykorzystane dane dotyczą maksymalnej dostępnej
wartości linii kredytowej, a nie rzeczywistej kwoty pociągniętej przez kredytobiorcę. Ta ostatnia może
się zmieniać w zależności od jego potrzeb, szczególnie w przypadku kredytu obrotowego.
Oszacowana przeciętna wysokość pojedynczego kredytu dla firmy w luce finansowej była o 30%
większa niż w przypadku pozostałych firm. Można to uznać za zgodne z oczekiwaniami, gdyż przy
innych cechach takich samych większa kwota wnioskowanego kredytu zwiększa możliwość, że
podstawowy powód znalezienia się w luce finansowej, czyli brak wystarczających zabezpieczeń,
będzie miał znaczenie.
O roli, jaką Program gwarancji de minimis odegrał w gospodarce, najlepiej świadczy zestawienie
z danymi o zmianach kwot kredytów w skali całego sektora MSP. W tym samym okresie zwiększyła
się ona ze 166,1 mld zł do 185,2 mld zł (punktem odniesienia jest stan należności sektora bankowego
wraz z oddziałami zagranicznymi w lutym 2013 roku), czyli o 19,1 mld zł24. Chociaż oszacowana kwota
12,3 mld zł nie jest bezpośrednio porównywalna z tym przyrostem (jak już wspomniano, stanowi
górną granicę gwarantowanych linii kredytowych), to jednak relacja na poziomie blisko dwóch
trzecich pokazuje, że Program gwarancji de minimis pełnił bardzo znaczącą rolę w gospodarce.
Szczególne znaczenie miał w roku 2013, okresie spowolnienia gospodarczego, w którym wartość
kredytów dla MSP w gospodarce zmniejszyła się. Jednak nawet później, w czasie ożywienia
w gospodarce i rosnącej akcji kredytowej, szacowana wartość linii kredytowych, które nie powstałyby
bez gwarancji de minimis, stanowi niemalże połowę wartości przyrostu kredytów netto dla MSP.

24

Dane KNF.
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W odniesieniu do wpływu Programu na zatrudnienie badanie ankietowe nie daje odpowiedzi dającej
się w prosty sposób przełożyć na poziom zatrudnienia i poniższe wyniki należy traktować z bardzo
dużą ostrożnością. Wynika to z kilku czynników. Badanie ankietowe zawiera pytania o miejsca pracy
utworzone oraz utrzymane dzięki uzyskaniu kredytu z gwarancją de minimis. Jednak przypisanie ich
w całości kredytowi byłoby nadużyciem, nie można bowiem wykluczyć, że w przypadku braku
dostępu do kredytu udałoby się pozyskać finansowanie z innego źródła25. Tym samym przynajmniej
część efektów pojawiłaby się nawet w przypadku nieuzyskania kredytu z banku. Ponadto,
prawdopodobnie część z miejsc pracy utworzonych u klientów Programu powstała kosztem miejsc
pracy w innych firmach, co zmniejsza efekt netto.
Oddziaływanie Programu na poziom zatrudnienia oszacowano w oparciu o następujące założenia.
Przyjęto, że liczba nowych lub utrzymanych miejsc pracy jest proporcjonalna do kwoty kredytu, który
pojawił się w gospodarce dzięki gwarancji de minimis. Na podstawie badania ankietowego wyliczono
średni kredyt niezbędny do stworzenia i odrębnie utrzymania jednego miejsca pracy (relację kredytu
do liczby miejsc pracy utworzonych lub miejsc pracy, których redukcji uniknięto, dla przedsiębiorstw
w luce finansowej). Wyniósł on w przypadku miejsc pracy utworzonych 0,44 mln zł i 0,48 mln zł
w przypadku miejsc, których likwidacji uniknięto. Łącznie, koszt stworzenia lub utrzymania miejsca
pracy wyniósł około 0,23 mln zł (jeden kredyt mógł zarówno utrzymywać, jak i tworzyć nowe miejsca
pracy). Biorąc pod uwagę oszacowaną kwotę nowych linii kredytowych przekłada się to na
stworzenie 28 tys. oraz uniknięcie likwidacji 26 tys. miejsc pracy, a łącznie 54 tys. miejsc pracy,
których nie byłoby w gospodarce bez gwarancji de minimis. Dla pokazania skali oddziaływania –
w tym samym okresie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 91 tys. osób.
Podkreślić należy jednak, że oszacowanej wielkości nie można bezpośrednio interpretować jako
wzrostu zatrudnienia w gospodarce tylko dzięki realizacji Programu de minimis, co wynika z dwóch
czynników. Po pierwsze, jak już wspomniano, nie można założyć, że żadnego z tych efektów nie
udałoby się uzyskać dzięki finansowaniu z innych źródeł. Po drugie, uczestnicy Programu zgodnie z ich
deklaracjami poprawili dzięki kredytowi pozycję rynkową, nie można więc wykluczyć, że u niektórych
z ich konkurentów doszło do redukcji zatrudnienia, bowiem ich pozycja rynkowa uległa relatywnemu
pogorszeniu.

25

Inne źródła finansowania MŚP obejmują przede wszystkim środki własne przedsiębiorstwa (lub środki
znajomych/rodziny), leasing, faktoring, dotacje.
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3.3.3 Użyteczność i trwałość wsparcia
Jedną z analizowanych kwestii badawczych w przypadku kredytu obrotowego było znalezienie
odpowiedzi na pytanie, w jakim celu badani przedsiębiorcy wykorzystali kredyt z gwarancją de
minimis, innymi słowy czy wsparcie w ramach Programu było tylko rozwiązaniem doraźnych
problemów z płynnością finansową, czy może też naturalnym narzędziem jakim posługują się
właściciele firm w strategicznym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Jak pokazują dane na
poniższym wykresie kredyt obrotowy z gwarancją de minimis najczęściej wykorzystywany był przez
badanych przedsiębiorców jako narzędzie biznesowe – ponad połowa z nich w takim celu go
pozyskała.
Wykres 117. Cel wykorzystania kredytu z gwarancją de minimis
w celu rozwiązania jednorazowego problemu z
płynnością finansową

1%
28%

53%
18%

w celu rozwiązania powtarzających się problemów
z płynnością finansową
w celu wykorzystania kredytu jako stałego
biznesowego narzędzia zarządzania finansami
firmy
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Dla sporej grupy badanych (28%) wsparcie było rozwiązaniem jednorazowego problemu z płynnością
finansową firmy, a 18% kolejnych respondentów traktował gwarancją jako swoiste panaceum na
powtarzające się problemy z płynnością finansową. Takie wyniki potwierdzają również zeszłoroczne
obserwacje, że większość badanych firm z sektora MŚP świadomie używa instrumentów finansowych
w strategii zarządzania finansami przedsiębiorstwa, które nie polega już tylko na ciągłym gaszeniu
tzw. „pożarów” – co jest charakterystyczne dla firm działających ad hoc, nietrzymających się (lub
nieposiadających) planów biznesowych – a na optymalnym wykorzystaniu dostępnych narzędzi, które
pomagają w rozwoju firmy.
Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi typami przedsiębiorstw
w odniesieniu do tego zagadnienia, co może zaskakiwać, gdyż to po średnich czy bardziej
rozbudowanych małych firmach można byłoby się spodziewać wykorzystania wsparcia jako stałego
narzędzia biznesowego. Jak widać na wykresie poniżej, małe firmy w nieznacznie większym stopniu
wykorzystały kredyt z gwarancją jako narzędzie biznesowe (56%), choć z drugiej strony największy
odsetek z nich (23%) wykorzystał kredyt w celu rozwiązania powtarzających się problemów
z finansami firmy. W przypadku problemu z płynnością, który pojawił się jednorazowo, to średnie
(31%) i mikro firmy (29%) częściej wykorzystywały wsparcie PLD jako panaceum na zaistniałą
trudność.
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Wykres 118. Cel wykorzystania kredytu z gwarancją de minimis wg wielkości przedsiębiorstwa

Średnie

Małe

Mikro

31%

16%

w celu rozwiązania jednorazowego
problemu z płynnością finansową

53%

w celu rozwiązania powtarzających się
problemów z płynnością finansową
22%

29%

23%

56%

17%

52%

w celu wykorzystania kredytu jako
stałego biznesowego narzędzia
zarządzania finansami firmy

2%

trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Większe różnice widoczne są w podziale na okres działania firm na rynku. Jak zaobserwowano to
najmłodsze badane firmy w największym stopniu wskazywały na wykorzystanie wsparcia jako stałego
narzędzia biznesowego – aż 67% z nich taką wybrało odpowiedź.
Wykres 119. Cel wykorzystania kredytu z gwarancją de minimis wg wielkości przedsiębiorstwa

po 9 roku działalności firmy

24%

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

30%

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

31%

21%

14%

18%

53%

2%

55%

1%

49%

2%

w celu rozwiązania jednorazowego
problemu z płynnością finansową
w celu rozwiązania powtarzających się
problemów z płynnością finansową
w celu wykorzystania kredytu jako
stałego biznesowego narzędzia
zarządzania finansami firmy
trudno powiedzieć

do 1 roku działalności firmy

18% 11%

67%

4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1116].

Warto jednak zwrócić uwagę, że to młode firmy (1-4 lat) w najmniejszym zakresie korzystały
z kredytu obrotowego z gwarancją jako narzędzia biznesowego, a w największym w celu
rozwiązania problemów (łącznie 49%).
Wśród firm <4-9 lat oraz powyżej 9 lat zanotowano nieznacznie niższy odsetek respondentów, którzy
łącznie wskazywali na wykorzystanie wsparcia w celu rozwiązania problemów z płynnością
finansową.

Wśród branż najliczniej reprezentujących uczestników Programu (handel, przetwórstwo
przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, tabela 8) kredyt obrotowy z gwarancją jako stałe narzędzie biznesowe
najczęściej wykorzystywane jest w transporcie (aż 69%) oraz handlu (57%). W branży transportowej
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zanotowano również najniższy odsetek przedsiębiorców, którzy skorzystali z kredytu z gwarancją de
minimis, by rozwiązać powtarzające się problemy z płynnością finansową (7%). Najgorzej w tym
zestawieniu wygląda branża działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz bez
zaskoczenia – budowlana, w których największy odsetek przedsiębiorstw potrzebował finansowania
obrotowego w celu rozwiązania zarówno jednorazowych jak i powtarzających się problemów,
jednocześnie najmniej z nich wykorzystało kredyt obrotowy jako stałe narzędzie biznesowe
w funkcjonowaniu firmy.
Tabela 9 Cel wykorzystania kredytu z gwarancją de minimis według PKD
Budownictwo

handel hurtowy i
detaliczny; naprawa
pojazdów sam.
włączając motocykle
%

przetwórstwo
przemysłowe

transport i
gospodarka
magazynowa

Działalność
profesjonalna
naukowa i
techniczna

w celu rozwiązania jednorazowego
problemu z płynnością finansową

29

24

27

24

37

w celu rozwiązania powtarzających
się problemów z płynnością
finansową

23

18

18

7

27

w celu wykorzystania kredytu jako
stałego biznesowego narzędzia
zarządzania finansami firmy

48

57

55

69

36

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 1099].

Jak w ubiegłym roku, zwrócono w badaniu uwagę na okres trwałości efektu wsparcia. Większość, bo
aż 81% badanych uczestników Programu, którym kredyt obrotowy z gwarancją posłużył w celu
rozwiązania powtarzających się problemów z płynnością finansową firmy, oceniła, że wsparcie
pozwoliło na zniwelowanie tych trudności na okres dłuższy niż 1 rok od momentu uzyskania
kredytu, a jedynie 17% z respondentów stwierdziła, że okres ten będzie krótszy. Jest mniej o 17 p.p.
niż w roku 2015.
Wykres 120. Okres na który zostały rozwiązane problemy z płynnością finansową firmy dzięki kredytowi
z gwarancją de minimis

2%

17%

na okres krótszy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego

na okres dłuższy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego

trudno powiedzieć

81%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 511].

Co zaskakujące największa grupa oceniająca rozwiązanie problemów z płynnością na okres dłuższy niż
rok to mikroprzedsiębiorcy (83%). Mniejsza trwałość w przypadku większych firm jest naturalna,
szczególnie w przypadku kredytu obrotowego, im większa firma tym większa szansa, że wykorzystuje
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więcej niż jeden kredyt. Oznacza to, że częściej trwałość efektu wyznacza i ogranicza czas trwania
innych kredytów – efekt jest tak trwały, jak kredyt najbliższy zakończenia. Wyraźnie dostrzegalne jest
istotne zróżnicowanie odpowiedzi najmłodszych firm uczestniczących w badaniu, bowiem prawie
połowa tych firm sygnalizowała niepewność i podawała informację o krótszym niż rok okresie
rozwiązania problemu płynności finansowej.
Wykresy 121 i 122. Okres na który zostały rozwiązane problemy z płynnością finansową firmy dzięki
kredytowi z gwarancją de minimis

Średnie

22%

Małe

21%

78%

na okres krótszy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego

75%

na okres dłuższy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego

4%

trudno powiedzieć
Mikro

16%

po 9 roku działalności firmy

powyżej 4 do 9 lat działalności firmy

83%

17%

1%

82%

11%

1%

88%

1%

na okres krótszy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego
na okres dłuższy niż 1 rok od momentu
uzyskania kredytu obrotowego

powyżej 1 do 4 lat działalności firmy

do 1 roku działalności firmy

21%

76%

49%

24%

3%

trudno powiedzieć

27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego [n = 511].

Analiza powyższych wyników, odnoszących się do pewnego aspektu trwałości wsparcia w ramach
Programu, ale także pozyskania informacji jaki był realny cel pozyskania kredytu z gwarancją,
pokazuje nie tylko wagę Programu w rozwiązywaniu problemu zatorów finansowych, ale również
rzuca światło na dodatkowy efekt wsparcia gwarancją de minimis w kontekście podniesienia
świadomości i poziomu wiedzy mikro, małych i średnich przedsiębiorców o wykorzystywaniu
instrumentów finansowania zwrotnego w strategicznym zarządzaniu finansami firmy. To kolejny
jakościowy efekt realizacji Programu PLD, który zaobserwowano już w ubiegłym roku, a który
został potwierdzony w niniejszym badaniu.
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4. WNIOSKI Z BADANIA
Analizy prowadzone w ramach badania ilościowego oraz jakościowego wykazały wyjątkową rolę, jaką
odegrała gwarancja de minimis w procesie uzyskania finansowania zewnętrznego przez mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa, przez co Program PLD przyczynił się do wsparcia sektora MŚP, a tym
samym całej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego.
Wnioski z badania Programu PLD 2015
1. Uczestnicy Programu, ich potrzeby i doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania
zewnętrznego w przeszłości

[1.1] Tegoroczne badanie potwierdziło, że relatywnie najaktywniejsze w pozyskiwaniu finansowania
zewnętrznego w ramach Programu gwarancji de minimis pośród mikro, małych i średnich firm były
małe przedsiębiorstwa.
[1.2] W podziale na okres i zasięg funkcjonowania na rynku najaktywniejsze w pozyskiwaniu
kredytów z gwarancją w ostatnim roku były firmy:




działające na rynku lokalnym (37%),
funkcjonujące powyżej 9 lat (42%) oraz
4-9 lat (31%).

[1.3] Wartości pozyskanych kredytów z gwarancją de minimis są znacznie wyższe w porównaniu do
wartości finansowania zwrotnego, o jakie ubiegały się firmy z sektora MŚP w poprzednich latach,
kiedy to najmniejsze firmy rzadko zadłużały się powyżej 50 tys. zł26. W ramach Programu de minimis
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 de minimis likwiduje jedną z barier, na jaką natrafiają MŚP przy sięganiu po finansowanie
zewnętrzne.
[1.4] 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 PLD –
sytuacji finansowej firmy. Można zatem stwierdzić, że uczestnictwo w Programie, dzięki któremu
firmy pozyskały większe wartości finansowania zewnętrznego, mogło uruchomić lub przyspieszyć
proces inwestycyjny u badanych przedsiębiorców.
[1.5] Największy odsetek przedsiębiorstw, które pozyskiwały kredyt z gwarancją w celu rozwiązania
26

Jedynie 28% firm z sektora MŚP deklarowało ubieganie się o kredyt obrotowy powyżej 50 tys. zł. Przeprowadzenie badań
rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce: Finansowanie zwrotne”, PSDB
2012 r ; „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”, Policy & Action Group Uniconsult
Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o.o., 2013 r., „Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce: Finansowanie zwrotne”, PSDB 2012 r.
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problemów z płynnością finansową, pochodził z branży handlowej. Co trzecia firma handlowa właśnie
w takim celu wykorzystała finansowanie zewnętrzne.
[1.6] Prawie ¼ start-upów deklaruje działalność międzynarodową, a 36% kierunkuje swoje produkty
lub usługi na rynek ogólnopolski, to jest istotnie więcej niż w pozostałych grupach firm korzystających
z Programu. Łącznie 60% z nich skierowane jest na objęcie rynku o jak najszerszym zasięgu.
Wsparcie w postaci gwarancji de minimis dotarło zatem do najmłodszych firm będących swoistymi
liderami w swojej grupie – ekspansywnych, mierzących w klienta przynajmniej ogólnopolskiego lub
globalnego i umożliwiło im realizację swoich celów.
[1.7] 39% badanych przedsiębiorców ubiegało się o finansowanie zewnętrzne w okresie bezpośrednio
poprzedzającym uzyskanie kredytu z gwarancją de minimis. Otrzymało je 29% ogółu badanych, przy
czym 11% pozyskała dokładnie taki kredyt obrotowy/inwestycyjny (lub pożyczkę), o jaki
wnioskowała, natomiast 18% na mniej korzystnych warunkach, niż zakładała, a 10% respondentom
całkowicie odmówiono kredytu lub pożyczki. Łącznie 28% respondentów, którzy wcześniej
aplikowali o kredyt lub pożyczkę, miało utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Jest to
wyższy wynik niż w badaniu z 2014 roku.
[1.8] Główną przyczyną utrudnionego dostępu do kredytów i pożyczek według 87% aplikujących
o finansowanie przedsiębiorców, którzy nie uzyskali finansowania albo otrzymali je na mniej
korzystnych warunkach, był brak wymaganego przez banki zabezpieczenia (w szczególności
w przypadku firm działających <4-9 lat). Na podstawie takiego wyniku badania można potwierdzić,
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.
[1.9] Zaobserwowany dość duży udział respondentów mało aktywnych w zdobywaniu finansowania
przed udziałem w Programie oraz wskazane powody tak niskiego odsetka tych, którzy uzyskali
kredyt/pożyczkę o jaki wnioskowali, określają nieco inny profil przedsiębiorców, którzy włączyli się do
Programu w ostatnim roku – to firmy charakteryzujące się z jednej strony słabszym potencjałem
zabezpieczania kredytu, z drugiej sięgające po wypróbowane przez inne przedsiębiorstwa
instrumenty. Można zatem stwierdzić, że w ramach Programu pojawił się efekt „uczenia się” –
przedsiębiorstwa bardziej bierne w korzystaniu z instrumentów zwrotnych nauczyły się korzystania
z gwarancji de minimis na przykładzie tych firm, które jako pierwsze z niej skorzystały, będąc
firmami częściej ryzykującymi, szybko reagującymi na zmiany i wykorzystującymi pojawiające się
możliwości.
[1.10] W największym stopniu utrudniony dostęp do finansowania miały firmy o lokalnym zasięgu –
dotyczyło ich 30% odnotowanych odmów finansowania oraz ponad połowa wskazań na pozyskanie
mniej korzystnego finansowania przed udziałem w Programie.
[1.11] Stwierdzono również, że 34% z tych respondentów, którzy nie pozyskiwali pożyczki lub
kredytu obrotowego bezpośrednio przed uczestnictwem w Programie PLD (20% całej badanej
populacji), świadomie zrezygnowała z ubiegania się o nie, pomimo potrzeb w zakresie takiego
finansowania. Podobnie jak w przypadku próby uzyskania finansowania przed uczestnictwem
w Programie, to przede wszystkim młode, działające od roku do 4 lat firmy rezygnowały z powodu
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braku odpowiednich zabezpieczeń (77%) oraz firmy z grupy <4-9 lat (66%), które będąc na „dorobku”
wciąż potrzebują silnego zastrzyka środków finansowych by ustabilizować swoją pozycję na rynku, na
którym działają.
[1.12] Również w tym przypadku głównym powodem odstąpienia od decyzji aplikowania po
finansowanie był brak odpowiedniego zabezpieczenia (68% wskazań). Prawie co czwarty respondent
wskazał na niekorzystne warunki potencjalnego kredytu / pożyczki.
[1.13] Łącznie w przeszłości w luce finansowej szeroko rozumianej jako bezpośredni brak lub
utrudniony dostęp do finansowania, ale też rezygnacji z pozyskiwania finansowania z powyżej
wymienionych przyczyn, w przeszłości znalazło się 48% badanych uczestników Programu PLD – ci,
którzy doświadczyli utrudnień w postaci odmowy finansowania (10%) lub jego gorszych warunków
(18%), a dalsze 20% wszystkich respondentów potencjalnie znajdowało się w luce rezygnując
z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, pomimo że takiego potrzebowali.

2. Trafność i skuteczność wsparcia w ramach Programu – wypełnianie luki finansowej

[2.1] Aż 56% 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 jego wykorzystanie go oceniało jako niekorzystne dla rozwoju firmy lub
właściciela. Takie wyniki wprost potwierdzają trafność założeń Programu de minimis.
[2.2] 15% badanych firm posiadało odpowiednie zabezpieczenie kredytu, jednak skorzystanie
z gwarancji de minimis pozwoliło na użycie go do innych celów, dzięki czemu możliwe było
zintensyfikowanie działań przedsiębiorstwa. Obserwacja ta wskazuje na efekt dodatkowy Programu
jako narzędzia stymulującego rozwój i inwestowanie w firmie.
[2.3] Największy odsetek firm, które skorzystały z gwarancji dlatego, że nie posiadały odpowiedniego
zabezpieczenia, był w następujących grupach:






firmy mikro (57%),
firmy młode, od roku do 4 lat funkcjonowania na rynku (62%) – w 2014 również w tej grupie
młodych firm odnotowano największy odsetek braku zabezpieczeń,
firmy działające lokalnie,
firmy z branży handlowej (1/3 respondentów),
firmy, które pozyskały zarówno kredyt obrotowy, jak i inwestycyjny (77%).

[2.4] W przypadku badanych przedsiębiorstw biorących udział w Programie PLD 57% respondentów
uważa, że nie otrzymałoby kredytu bez gwarancji de minimis. Są to przedsiębiorcy sektora MŚP,
którzy bez gwarancji znaleźliby się w luce finansowej.
Należy jednak pamiętać, że nawet firmy, które skorzystały z gwarancji, choć sądzą, że bez tego
zabezpieczenia również uzyskałyby kredyt, mogły wykorzystać to zabezpieczenie np. w celu
przyśpieszenia uzyskania kredytu, co przełożyło się na pozytywne efekty dla firmy i gospodarki. Firmy
mogły też dzięki gwarancji uzyskać lepsze warunki finansowe kredytu, co także wpływa pozytywnie na
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ich sytuację finansową, rodząc pozytywne dla gospodarki konsekwencje.
[2.5] 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 od 4 do 9 lat (59%) – co koreluje
z uzyskanymi wynikami w kontekście braku odpowiedniego zabezpieczenia. Te firmy
aplikowały o przeciętnie dwukrotnie wyższe kredyty niż start-upy, jednocześnie nie mając
jeszcze zgromadzonych wystarczających twardych aktywów mogących służyć jako
zabezpieczenie kredytu.

[2.6] Najmniejsze problemy z pozyskaniem kredytu bez gwarancji de minimis miałyby
przedsiębiorstwa:



średnie (42% z nich otrzymałoby kredyt bez gwarancji),
start-upy (51% z nich otrzymałoby kredyt bez gwarancji) – jest to wynik niewątpliwie
związany z najniższymi przeciętnymi wartościami kredytów, o jakie aplikowały najmłodsze
firmy.

[2.7] Na znalezienie się w luce finansowej przez badanych przedsiębiorców silnie wpływał lokalny
zasięg działalności firmy (71% respondentów z tym zasięgiem). Można zatem stwierdzić, że
w kolejnym roku trwania Programu wsparcie w jego ramach poprawiło dostęp do finansowania
przede wszystkim firmom o niedużym zasięgu działania.
[2.8] Z drugiej strony potwierdzone zostało zjawisko, z którego wynika, że na szanse uzyskania
kredytu pozytywnie wpływa duży zasięg działalności – międzynarodowy lub ogólnokrajowy.
Odpowiednio 56% i 49% badanych firm o takim zasięgu dostałoby kredyt nawet bez gwarancji.
[2.9] Firmy, które aplikowały po więcej niż jeden kredyt (zarówno obrotowy, jak i inwestycyjny) bez
gwarancji de minimis również częściej znajdowałyby się w luce finansowej niż firmy, które pozyskały
tylko jeden kredyt.
[2.10] Spośród 33% firm, które uzyskałyby kredyt nawet bez gwarancji:



39% (12% całej badanej populacji) otrzymałoby kredyt, ale na mniej korzystnych warunkach
(byłby niższej wartości),
48% (16% całej badanej populacji) otrzymałoby kredyt takiej samej wartości, na takich
samych warunkach i tej grupy dotyczył efekt deadweigt.

[2.11] Firmy działające od roku do 4 lat miałyby największy problem z uzyskaniem takiej wartości
kredytu, o jaki aplikowały (47%).
[2.12] Z kolei przedsiębiorstwami, które najlepiej poradziłyby sobie bez gwarancji, byłyby start-upy –
prawie 60% z nich otrzymałoby taki sam kredyt, o jaki wnioskowały, a jedynie co czwarty
spodziewałby się mniejszej kwoty kredytu bez gwarancji de minimis. Ten z pozoru zaskakujący wynik
uwarunkowany jest kilkoma czynnikami. Z jednej strony charakterystyką tegorocznych respondentów
tej grupy – to dość ekspansywne i dynamiczne podmioty o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym, z drugiej zaś te start-upy, które w okresie poprzedzającym gwarancję de minimis
znajdowały się w luce, w 76% przypadków znalazły się tam nie z powodu braku zabezpieczenia czy
słabej kondycji finansowej, a zbyt krótkiego okresu funkcjonowania na rynku. Dodatkowo

88
BIURO BADAŃ I ANALIZ

przedsiębiorcy startujący w biznesie, mający stosunkowo nieduże doświadczenie w obszarze
finansowania zewnętrznego i relacji z instytucjami finansowymi odnoszą się nieco bardziej
optymistycznie do możliwości uzyskania kredytu w porównaniu do tych, którzy szczególnie po kilku
pierwszych latach prowadzenia biznesu cechują się większą zachowawczością i ostrożnością
biznesową.
[2.13] W przypadku przedsiębiorstw, które bez gwarancji otrzymałyby kredyt, lecz o niższej wartości,
wartość pozyskanego kredytu bez gwarancji de minimis byłaby średnio niższa o 16%.
[2.14] 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. Utrudnieniem tym dotknięte byłyby przede wszystkim:



przedsiębiorstwa działające od roku do 4 lat (37%) oraz
firmy średniej wielkości (39%).

[2.15] Łącznie w całej badanej populacji przedsiębiorców objętych luką finansową było 69%, w tym:



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.

[2.16] 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, w większym stopniu usatysfakcjonowane były firmy najmniejsze
(mikro i małe po 96%) i najstarsze (funkcjonujące na rynku <4-9 lat – 98%, powyżej 9 lat –
96%) oraz te, które pozyskały gwarancje na kredyt obrotowy – 97%,
80% respondentów uznało maksymalny okres trwania gwarancji za adekwatny do ich potrzeb
(85% w przypadku kredytu obrotowego i 70% kredytu inwestycyjnego).

[2.17] 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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3. Użyteczność i trwałość wsparcia – efekty na poziomie przedsiębiorstwa oraz
makroekonomicznym

[3.1] Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis przez ponad połowę badanych przedsiębiorców był
postrzegany i świadomie wykorzystywany jako narzędzie biznesowe, niezbędne do rozwoju firmy.
[3.2] Jednak aż 46% respondentów traktowało wsparcie przede wszystkim jako rozwiązanie
problemów z płynnością finansową (28% w przypadku jednorazowego problemu z płynnością
finansową i 18% z powtarzającym problemem).
[3.3] Grupy przedsiębiorstw, w których najczęściej kredyt obrotowy z gwarancją był wykorzystany
jako panaceum na problemy z płynnością finansową, to firmy młode, <1-4 lat (49%), a także
przedsiębiorstwa z branż: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (64%) oraz budownictwo
(52%).
[3.4] Jednocześnie największy odsetek tych, którzy skorzystali ze wsparcia jako narzędzia służącego
zarządzaniu finansami firmy, zaobserwowano wśród start-upów (67%) oraz wśród firm z branży
transportowej (69%) i handlowej (57%).
[3.5] Większość (81%) badanych respondentów, którym kredyt obrotowy z gwarancją posłużył w celu
rozwiązania powtarzających się problemów z płynnością finansową firmy, oceniła, że wsparcie
pozwoliło na zniwelowanie tych trudności na okres dłuższy niż 1 rok od momentu uzyskania kredytu.
[3.6] Wyniki dotyczące tego, w jakim celu wykorzystano kredyt z gwarancją, pozwalają wnioskować
nie tylko o pozytywnym wpływie wsparcia na rozwiązanie problemu zatorów finansowych, ale
również co do pojawienia się jakościowego efektu edukacyjnego Programu gwarancji de minimis,
polegającego na podniesieniu świadomości i poziomu wiedzy mikro, małych i średnich
przedsiębiorców
dotyczącej
wykorzystywania
instrumentów
finansowania
zwrotnego
w strategicznym zarządzaniu finansami firmy. To kolejny efekt wsparcia, który zaobserwowano już
w ubiegłym roku, a który został potwierdzony w niniejszym badaniu.
[3.7] Dzięki wsparciu w ramach Programu gwarancji de minimis prawie 2/3 badanych
przedsiębiorstw poprawiło swoją pozycję rynkową, a 31% z nich udało się utrzymać dotychczasową
pozycję, w tym największy efekt zaobserwowano:




w przypadku średnich przedsiębiorstw (aż 71% z nich poprawiło swoją pozycję na rynku),
w przypadku firm, które pozyskały kredyt inwestycyjny (70% wobec 62% z kredytem
obrotowym),
w przypadku firm działających od roku do 4 lat (aż 69%) oraz firm <4-9 lat (68%).

[3.8] Spośród respondentów, którzy nie byli w stanie ocenić, czy kredyt z gwarancją de minimis
wpłynął na ich pozycję rynkową lub określili ją jako pogorszenie, prawie 47% stwierdziło, że wsparcie
to wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej w najbliższej przyszłości, a kolejne 47% utrzyma
pozycję taką jak dotychczas, w tym poprawę pod tym względem w nieodległej przyszłości
zadeklarowały:
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przede wszystkim firmy z kredytem inwestycyjnym (76% wobec 36% z kredytem
obrotowym),
średnie firmy (63%),
o stażu działalności <4-9 lat oraz <1-4 lat (odpowiednio 52% i 48%).

[3.9] 33% przedsiębiorców zadeklarowało, że w wyniku wsparcia firmy kredytem z gwarancją de
minimis utworzyli nowe miejsca pracy, przede wszystkim w firmach:



start-upach (44%),
średnich (65%).

Łącznie w badanych firmach powstało 1299 nowych miejsc pracy.
[3.10] Prawie wszyscy respondenci (93%) zadeklarowali także utrzymanie nowych miejsc pracy
dłużej niż 1 rok od momentu pozyskania kredytu. Deklaracje te składane były przede wszystkim
przez:



przedsiębiorstwa działające na rynku <1-4 lat (97%) oraz
wszystkie firmy średnie (wobec 96% w przypadku małych i 91% mikro).

[3.11] 31% z respondentów, którzy w momencie przeprowadzenia badania nie utworzyli nowych
miejsc pracy, zadeklarowali taką możliwość w przyszłości, przede wszystkim firmy z kredytem
inwestycyjnym, średnie oraz te działające na rynku <4-9 lat.
Respondenci zamierzają utworzyć w najbliższym czasie łącznie 565 nowych miejsc pracy.
[3.12] 23% badanych uczestników Programu dzięki wsparciu utrzymała przynajmniej część
dotychczasowych miejsc pracy. Zatrzymanie zwolnień zanotowało relatywnie najwięcej firm średnich
oraz tych z kredytem obrotowym.
Z deklaracji tych przedsiębiorców wynika, że utrzymano 1359 dotychczasowych miejsc pracy.
[3.13] Trwałość efektu utrzymania przynajmniej części dotychczasowych miejsc pracy (dłużej niż rok)
zadeklarowało 93% badanych przedsiębiorców (w największym stopniu firmy średnie i te działające
na rynku <4-9 lat).
Podsumowując powyżej analizowane deklaracje dotyczące zmian w zatrudnieniu osób na skutek
wsparcia finansowaniem dłużnym z gwarancją de minimis można potwierdzić pozytywny wpływ
wsparcia w ramach Programu PLD na zatrudnienie w sektorze MŚP.
[3.14] Oczywistym efektem Programu w kontekście wsparcia kredytem obrotowym z gwarancją de
minimis jest osiągnięcie stabilizacji sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Efekt ten wystąpił
u większości badanych przedsiębiorstw z tej grupy (87%), a jedynie 11% nie zaobserwowało tego
rezultatu. W szczególności został on dostrzeżony przez młode firmy działające od roku do 4 lat (91%).
Osiągnięty wynik jest o tyle ważny, że to właśnie ci respondenci, będący w fazie urynkowienia,
w świetle wyników ubiegłorocznego i tegorocznego badania najbardziej potrzebują wsparcia.
[3.15] 65% z badanych uczestników Programu zanotowało wzrost obrotów w swoim
przedsiębiorstwie na skutek pozyskania kredytu obrotowego z gwarancją de minimis. Wzrost
wskaźnika zanotowały w szczególności:


średnie firmy (84%),
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funkcjonujące na rynku <1-4 lat oraz <4-9 lat (po 71%).

Powyższy wynik rzuca światło na wagę wsparcia w ramach Programu, które posłużyło nie tylko do
udrożnienia płynności finansowej, zlikwidowania zatorów płatniczych i utrzymania obrotów, ale też
do zwiększenia obrotów. Co więcej, 38% przedsiębiorców, którzy w momencie badania nie
zaobserwowało wzrostu obrotów, zadeklarowało, że w najbliższej przyszłości spodziewają się takiego
efektu (deklaracje składane przez wszystkie firmy średnie oraz znaczny odsetek firm młodych <1-4 lat
– 43%).
[3.16] Kolejnym bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i całej gospodarki efektem
zaobserwowanym przez 50% badanych przedsiębiorców z kredytem było dokonanie przez
przedsiębiorców kolejnej inwestycji, którą przedsiębiorstwo zrealizowało w wyniku pozytywnej
zmiany sytuacji w firmie pod wpływem kredytu obrotowego z gwarancją. W tym przede wszystkim
przez:





firmy działające na rynku <4-9 lata (57%),
firmy działające na rynku <1-4 lata (54%),
firmy średnie (53%),
firmy mikro (50%).

To dodatkowy efekt Programu, w postaci zwiększenia wydatków majątkowych u badanych
przedsiębiorców, którzy pozyskali kredyt obrotowy z gwarancją de minimis.
[3.17] Przedsiębiorcy, którzy wskazali wartość poczynionej inwestycji, będącej dodatkowym efektem
kredytu obrotowego, zrealizowali inwestycje o łącznej wartości prawie 111 mln złotych (średnia na
przedsiębiorstwo, które poczyniło inwestycję, wyniosła 212 tys. zł). Biorąc pod uwagę, że
rozważamy sytuację firm, które pozyskały kredyt obrotowy w celu poprawienia płynności
finansowej, taki wynik dotyczący niejako „ubocznego” efektu wsparcia należy zaliczyć do ważnych
sukcesów Programu.
[3.18] Największy odsetek firm, które poczyniły inwestycje, był w sektorze handlu – 36%, następnie
sektora budowlanego (15%) i przetwórstwa przemysłowego (14%).
[3.19] 1/3 respondentów, którzy w momencie przeprowadzania badania nie dokonali inwestycji na
skutek polepszenia się sytuacji w firmie wywołanego pozyskaniem kredytu obrotowego
z gwarancją, zadeklarowała, że w najbliższej przyszłości dokona takich inwestycji; przede wszystkim
dotyczy to firm funkcjonujących na rynku <1-4 lat (39%) i <4-9 lat (38%), a także średnich (56%).
Łącznie 160 respondentów, którzy wskazali wartość planowanych inwestycji, wkrótce wyda ok. 41
mln złotych na realizację tych planów.
[3.20] 6 na 10 badanych przedsiębiorców potwierdziło, że w ich firmie powstał nowy lub
zmodernizowano istniejący produkt, proces lub usługę w wyniku polepszenia się sytuacji firmie po
uzyskaniu kredytu obrotowego z gwarancją, w tym zjawisko to szczególnie widoczne jest wśród:



firm średnich (74%)
firm w fazie wzrostu i urynkawiania się (<1-4 lat – 65% oraz <4-9 lat – 68%).

W przeszłości mikro, mali i średni przedsiębiorcy wskazywali, że główną przeszkodą ich działań
o charakterze innowacyjnym (nawet tych w najmniejszym zakresie) jest brak finansowania, dlatego
to bardzo ważny wynik wsparcia w ramach Programu de minimis.
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[3.21] Dodatkowa inwestycja o charakterze innowacyjnym dotyczyła najczęściej procesu – 63%,
znacznie mniejszą popularnością cieszyła się innowacja produktowa (40%, przy czym wśród startupów ten typ innowacji był wprowadzany najczęściej, bo aż w 65%), a jeszcze mniejszą (23%) –
zmiana dotycząca marketingu lub organizacji w firmie.
[3.22] 74% z firm, które pozyskały kredyt inwestycyjny, zanotowało wzrost przychodów firmy,
w szczególności były to:




start-upy (88%),
średnie (84%) oraz
małe firmy (80%).

[3.23] 68% przedsiębiorców, którzy w momencie badania nie zaobserwowało wzrostu przychodów,
zadeklarowało, że w najbliższej przyszłości spodziewają się takiego efektu (w tym wszystkie startupy i znacząca część mikrofirm – 72%).
[3.24] 6 na 10 badanych przedsiębiorstw na skutek pozyskania kredytu inwestycyjnego z gwarancją
przedsiębiorstwa uruchomiło dodatkowe środki na realizowaną inwestycję. Zjawisko to było
szczególnie widoczne w grupie:




firm średniej wielkości (75%), przy czym grupa ta pozyskała kredyty o najwyższej wartości,
oznacza to więc, że musiały to być poważne inwestycje z punktu widzenia średnich firm,
start-upów (64%),
mikrofirm (60%).

Relatywnie najmniej firm młodych, funkcjonujących <1-4 lat uruchomiło takie środki (55%).
Wyniki badania wskazują zatem na pojawienie się efektu dźwigni w ramach Programu, którego
wsparcie było impulsem do uruchomienia przez firmy dodatkowych środków na inwestycje.
[3.25] Dodatkowe środki finansowe uruchomione podczas realizacji kredytowanych w ramach
Programu inwestycji pochodziły głównie z własnych zasobów firm (82%).
[3.26] Badani przedsiębiorcy uruchomili ponad 23 mln złotych (średnio 83 tys.) środków własnych,
885 tys. zł środków pomocowych oraz 8,5 mln zł w ramach innych pożyczek i kredytów. Łącznie 294
przedsiębiorców dodatkowo zmobilizowało 32,4 mln złotych, które razem z kredytem z gwarancją de
minimis służyły do uruchomienia inwestycji (średnio ponad 110 tys. dodatkowych środków na
przedsiębiorstwo).
[3.27] Pozyskane środki zostały przeznaczone w znacznej mierze na zakup lub remont maszyn,
urządzeń technicznych oraz linii produkcyjnych.
[3.28] 54% ankietowanych firm potwierdziła innowacyjność realizowanej inwestycji (głównie firmy
średniej wielkości, z których trzy czwarte potwierdziło zrealizowanie inwestycji innowacyjnej).
Najczęstszą innowacją była innowacja procesowa.
[3.29] Łącznie 1/3 badanych przedsiębiorstw uruchomiło lub planuje w najbliższym czasie
uruchomić kolejną inwestycję, której realizację pobudziła inwestycja finansowana w ramach
gwarancji de minimis. To kolejny osiągnięty w ramach Programu efekt – mnożnikowy –
zdiagnozowany w grupie przedsiębiorstw z kredytem inwestycyjnym.
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Szacunkowa wartość kolejnych inwestycji to łącznie ponad 51 mln złotych (średnio ponad 685 tys. zł).
W przypadku kolejnych inwestycji o charakterze innowacyjnym – ponad 17 mln zł (średnio 289 tys.
zł).
[3.30] Efekt mnożnikowy najwyraźniej zaobserwowano w firmach średniej wielkości (łącznie
połowa wskazań na zaistnienie takiego efektu, w tym 17% na powstanie kolejnych inwestycji bez
charakteru innowacyjnego i 33% na powstanie kolejnych inwestycji innowacyjnych) oraz start-upach
(54%, w tym 41% kolejnych inwestycji nieinnowacyjnych i 13% innowacyjnych), można zatem
stwierdzić, że start-upy, które pozyskały kredyt inwestycyjny w ostatnim roku są dość ambitne
w kontekście swoich planów rozwojowych, dla których impulsem był udział w Programie PLD.
[3.31] Porównanie efektów całej próby badawczej do firm znajdujących się w luce finansowej
pokazuje, że wpływ Programu na zaistnienie efektów u przedsiębiorców będących w luce jest
jeszcze silniejszy, co więcej nie zaistniałyby one bez gwarancji de minimis. Szczególnie widoczne
różnice dotyczą poniższych wskaźników:



utrzymanie lub poprawienie pozycji na rynku (99% vs. 96%),
utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy (26% vs. 23%),

w przypadku kredytu obrotowego:






ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy (92% vs. 88%),
wzrost obrotów (75% vs. 65%),
uruchomienie inwestycji w wyniku poprawy sytuacji finansowej w firmie (52% vs. 49%),
uruchomienie w najbliższej przyszłości inwestycji, w wyniku poprawy sytuacji finansowej
w firmie (44% vs. 33%),
uruchomienie, w wyniku poprawy sytuacji finansowej w firmie, inwestycji innowacyjnych
(73% vs. 62%),

w przypadku kredytu inwestycyjnego:




wzrost przychodów (78% vs. 74%),
wzrost przychodów w najbliższej przyszłości (78% vs. 68%),
uruchomienie dodatkowych środków przy realizacji inwestycji (61% vs. 59%).

[3.32] Podsumowując uzyskane wyniki przekrojowych analiz, trzeba podkreślić, że wpływ Programu
widać w przypadku każdej z badanych grup przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jest to ważny głos
w dyskusji dotyczącej tego, do kogo takie wsparcie powinno być adresowane – jak pokazują wyniki
badania, korzyści dla gospodarki wynikają ze wsparcia całego sektora MŚP, choć różne jego podgrupy
mając swoją specyfikę inaczej Program wykorzystały i inną intensywność efektów odnotowały.
Z jednej strony młode firmy, funkcjonujące na rynku <1-4 lat, będące w fazie urynkowienia to te,
których najwięcej skorzystało z gwarancji dlatego, że nie posiadały odpowiedniego zabezpieczenia,
a miały duże potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego. To one, obok firm działających <4-9
lat, miałyby największe problemy z pozyskaniem finansowania, największy problem z uzyskaniem
finansowania w takiej wartości, o jaką aplikowały i musiałaby poświęcić więcej czasu na cały proces
jego uzyskania, gdyby nie było gwarancji de minimis. Wreszcie to najwięcej z nich skorzystało
z gwarancji jako panaceum na problemy z płynnością finansową, a najmniej uruchomiło dodatkowe
środki na realizowaną inwestycję w ramach kredytu inwestycyjnego. Wyraźnie widać zatem
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podstawowy problem firm na tym etapie rozwoju – duże potrzeby finansowe podyktowane planami
i chęcią zwiększania zakresu swojego działania, ale brak zgromadzonego majątku, jak i odpowiednich
zabezpieczeń kredytu.
Widzimy jednak efekty wsparcia w ramach Programu tych podmiotów – najwięcej wzrastających firm
(<1-4 lat i <4-9 lat na rynku) poprawiło swoją pozycję rynkową (również spodziewa się tego efektu
w najbliższej przyszłości), odnotowało wzrost obrotów, deklarowało utrzymanie nowych miejsc pracy
dłużej niż 1 rok. Ale przede wszystkim dokonało dodatkowych inwestycji, w tym o charakterze
innowacyjnym (również dokona ich w niedalekiej przyszłości), które zostały zrealizowane tylko
w wyniku polepszenia się sytuacji w firmie na skutek pozyskania kredytu obrotowego z gwarancją. To
one w największym stopniu osiągnęły stabilizację sytuacji finansowej w wyniku uczestnictwa
w Programie.
Na drugim biegunie mamy najwięcej start-upów i średnich firm, które najlepiej poradziłyby sobie
z pozyskaniem kredytu bez gwarancji, co więcej – uzyskując kredyt o takiej samej wartości.
Gwarancję de minimis najwięcej z nich wykorzystało jako narzędzie służące do zarządzania finansami
firmy. Jednak to u nich w największym stopniu wsparcie w ramach Programu przełożyło się na
utworzenie nowych miejsc pracy, czy wzrost przychodów. W przypadku samych średnich firm to
najwięcej z nich poprawiło swoją pozycję rynkową w stosunku do pozostałych grup wielkości
i najwięcej dokonało inwestycji, w tym inwestycji innowacyjnych, w przypadku pozyskania kredytu
obrotowego. Także to przede wszystkim one zmobilizowały dodatkowe środki na realizowane
inwestycje (efekt dźwigni) i uruchomiły na skutek kredytowanej inwestycji kolejne (efekt
mnożnikowy), co nie było tak charakterystyczne dla pozostałych badanych grup.
[3.33] Efekty makroekonomiczne Programu PLD – wpływ na wygenerowanie dodatkowego
kredytu, który powstał wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw, które bez gwarancji de minimis nie
uzyskałyby kredytu (tj. kredyt ten nie powstałby, gdyby nie wdrożono Programu):






Badania NBP sytuacji na rynku kredytowym potwierdziły wzrost popytu na kredyt
krótkoterminowy, głównie ze strony MŚP, po wprowadzeniu Programu. Banki wskazały
uruchomienie gwarancji jako najistotniejszą (obok spadku stóp procentowych) przyczynę
wzrostu popytu.
W oparciu o dane sprzedażowe PLD i model odzwierciedlający prawdopodobieństwo
znalezienia się w wąsko pojętej luce finansowej, opracowany na bazie danych pochodzących
z badania ankietowego, wyliczono wartość dodatkowego kredytu, jakiego udzielono od
początku Programu, który nie mógłby być udzielony bez gwarancji de minimis.
Szacunki pokazują, że uruchomienie Programu pozwoliło na wygenerowanie do sierpnia
2015 roku włącznie 12,3 mld zł dodatkowego kredytu.

[3.34] Efekty makroekonomiczne Programu PLD – wpływ na zatrudnienie:


Na podstawie badania ankietowego oszacowano, jak dodatkowy kredyt dla przedsiębiorstw
z luki finansowej przekłada się na utrzymanie istniejących miejsc pracy lub zwiększenie
zatrudnienia. Przyjęto, że pomiędzy wielkością kredytu oraz skalą aktywności ekonomicznej,
a w konsekwencji miejscami pracy istnieje prosta relacja. Średnio nieco mniej niż 0,5 mln zł
kredytu pozwalało na stworzenie jednego miejsca pracy, zbliżony był także koszt utrzymania
jednego miejsca pracy. Średni kredyt niezbędny do stworzenia lub utrzymania miejsca pracy
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wyniósł 0,23 mln zł, co wynika z faktu, że kredyt u danego przedsiębiorcy mógł spowodować
równolegle utrzymanie starych i powstanie nowych miejsc pracy.
Biorąc pod uwagę 12,3 mld zł dodatkowego kredytu można szacować, że utworzono lub
utrzymano 53,9 tys. miejsc pracy od uruchomienia Programu do sierpnia 2016 roku.
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