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 Streszczenie 

W niniejszym raporcie prezentowane są wyniki badao mających na celu ocenę ex-ante 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) na lata 2014-2020 oraz sformułowanie rekomendacji dla wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WSL w kolejnej perspektywie. W raporcie została dokonana analiza 
niedoskonałości rynku, na którym mają byd wdrażane instrumenty finansowe oraz ocena możliwości 
zastosowania instrumentów dla poszczególnych odbiorców, jak: mali i średni przedsiębiorcy (PI 3.3), 
w tym w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł (PI 4.2), osoby 
rozpoczynające działalnośd gospodarczą (PI 8.7) oraz organizacje pozarządowe i jednostki 
samorządowe (PI 9.2). Analizy do wskazanych priorytetów inwestycyjnych zostały przeprowadzone w 
odniesieniu do zagadnieo: zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu 
inwestycji oraz wynikających z tego niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych. Przeanalizowane 
zostały ponadto wszystkie PI RPO WSL i w efekcie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
stosowanie instrumentów finansowych jest zasadne w czterech wymienionych wcześniej 
priorytetach inwestycyjnych. 

Badania pozwoliły wykazad, że poszczególne podmioty, zwłaszcza osoby rozpoczynające 

działalnośd gospodarczą oraz mikro i mali przedsiębiorcy mają utrudniony dostęp do zewnętrznego 

finansowania. Wynika to z trudności w ocenie sytuacji finansowej i zdolności do zapewnienia 

trwałości projektów w długim okresie. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe działające w woj. 

śląskim zapewniają pokrycie luki kapitałowej dla tych podmiotów tylko w niewielkim stopniu. Jest to 

rezultatem z jednej strony ostrożnego podejścia do ryzyka tych instytucji, jak i niedostatecznego 

popytu na instrumenty finansowe ze strony przedsiębiorców. Obecnie w obliczu wciąż obniżanych 

stóp procentowych, pożyczki pozabankowe straciły na swojej atrakcyjności, stały się zbyt drogie. 

Ponadto, występuje niski poziom wiedzy wśród przedsiębiorców na temat możliwości uzyskania 

pożyczki lub poręczenia, gdyż klienci banków nie dostają informacji o alternatywnych źródłach 

finansowania po oddaleniu wniosku o kredyt. Zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyd mogłyby się 

również poręczenia wadium i leasingu, co powinno zostad rozważone przez Instytucję Zarządzającą  

w RPO WSL 2014-2020. Przedsiębiorcy mali napotykają często na barierę udziału w przetargach  

z powodu braku wystarczających środków finansowych. Firmy wchodzące na rynek, osoby fizyczne 

podejmujące działalnośd gospodarczą mogą mied trudności w uzyskaniu dofinansowania. Często te 

osoby potrzebują jednak w pierwszej kolejności wsparcia merytorycznego, ale nie w postaci szkoleo, 

czy pisania biznes planów. Konieczna jest pomoc w znalezieniu miejsca na inwestycje, oszacowaniu 

ile będzie kosztowało przedsięwzięcie, pomoc w zgromadzeniu dokumentów i ustaleniu co dalej, czyli 

jakie kroki powinien przedsiębiorca wykonad, aby działalnośd rozpocząd. Często inwestycje w nową 

działalnośd są niedoszacowane i przyszli przedsiębiorcy wnioskują o zbyt niskie kwoty w stosunku do 

potrzeb, których nie są w stanie wycenid. Obecnie na rynku jest wiele dostępnych źródeł 

finansowania, jedynym problemem jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektu nisko-

innowacyjnego powyżej 600 tys. zł do 1 mln zł oraz projektów pomiędzy 5-10 mln zł.   

Jednocześnie w badaniach nie stwierdzono w dostępie do finansowania jednostek 

samorządowych trudności wynikających z niechęci banków do finansowania tych jednostek,  

a jedynie z ograniczeo budżetowych i dążeo do niezwiększania zadłużenia budżetowego. Jednostki 

samorządu terytorialnego mające trudności w uzyskaniu kredytu nie mogłyby zaciągnąd żadnego 

innego finansowania, także pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA. Niektóre banki, jak np. Getin Bank 

czy BOŚ oferują specjalne kredyty dla jednostek sektora finansów publicznych i wspólnot 

mieszkaniowych.  
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Na rynku komercyjnym przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą często 

dokonują nieoptymalnych inwestycji. Ich poziom dla przedsiębiorców waha się w granicach 

kilkadziesiąt do ok. 200 tys. zł., a dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą 20 tys. zł. 

Przyczyną nieoptymalnych inwestycji dla przedsiębiorców jest brak możliwości udzielenia większego 

finansowania przez niektóre fundusze pożyczkowe, co w latach 2007-2013 wynikało z warunków 

udzielania pożyczek dofinansowanych z RPO WSL (koszt pożyczki i ograniczenia wysokości) oraz  

z braku wystarczających zabezpieczeo posiadanych przez przedsiębiorców. Banki, udzielając kredytu 

żądają często nawet kilkukrotnie wyższych zabezpieczeo niż wynosi udzielony kredyt, np. kredyt  

w wysokości 200 tys. zł może byd zabezpieczony cesją ubezpieczenia zakupionego sprzętu przez 

przedsiębiorcę za 400 tys. zł. Powoduje to, że przedsiębiorca, a zwłaszcza osoba rozpoczynająca 

działalnośd gospodarczą często nie doszacowując swoich potrzeb kapitałowych nie ma możliwości  

w późniejszym okresie zaciągnięcia kolejnych zobowiązao. Rozwiązaniem zastanej sytuacji byłoby 

doradztwo dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą na etapie 

podejmowania decyzji inwestycyjnych. Możliwe, że utworzenie centrów przedsiębiorcy, gdzie 

zainteresowani mogliby otrzymad pomoc w analizie potrzeb inwestycyjnych i doborze źródeł 

finansowania przyczyniłoby się do zmniejszenia luki kapitałowej. 

Badania pozwoliły też zidentyfikowad lukę kapitałową dla jednostek pozarządowych. Luka ta 

jest jednak na tyle specyficzna, że nie może byd wypełniona pożyczkami, w których będzie założony 

wkład własny i które będą oprocentowane na warunkach rynkowych. Zaangażowanie tych jednostek 

w realizację projektów w ramach inicjatywy JESSICA będzie wymagało albo zwolnienia ich  

z obowiązku zapewnienia wkładu własnego, albo ustalenia preferencyjnego oprocentowania ze 

względu na duże trudności tych organizacji w prognozowaniu przepływów pieniężnych. Przychody 

jednostek pozarządowych składają się głównie z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz dotacji 

jednostek samorządowych, co uniemożliwia traktowanie tych źródeł jako stabilnych i pewnych 

dochodów. 

Instrumenty finansowe dzięki swojej konstrukcji wymuszają na odbiorcach realizację 

projektów rzeczywiście dla nich istotnych i przynoszących jak najwyższy zwrot z inwestycji. 

Koniecznośd zwrotu otrzymanych środków wraz z oprocentowaniem wpływa na wzrost racjonalności 

podejmowanych decyzji w długim okresie. Jednocześnie zauważono w badaniach, że pomimo tych 

korzyści, instrumenty finansowe oferowane w woj. śląskim oraz całej Polsce przyczyniają się  

w mniejszym stopniu do wzrost liczby miejsc pracy czy liczby nowych przedsiębiorstw. Głównym 

efektem oferowania instrumentów finansowych przedsiębiorcom jest wzrost ich zadłużenia, co 

wykazano również w badaniu case study. Nie zaleca się jednak wycofywania z oferowania w ramach 

RPO instrumentów finansowych z uwagi na wzrost inwestycji w regionie, do jakiego się przyczyniają. 

Konieczne jest jedynie zwrócenie uwagi na większą pomoc przedsiębiorcom po uzyskaniu pożyczki, 

co mogło by wpłynąd na zmniejszenie tendencji do powiększania zadłużenia firmy oraz spadku 

zysków w długim okresie, co również zostało zauważone. Dotacje spełniają swoją rolę w realizacji 

projektów wysoko innowacyjnych, gdzie ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia byłoby zbyt duże 

nawet dla pozabankowych pośredników finansowych. W woj. śląskim działają fundusze venture 

capital i aniołowie biznesu, jednakże są one zainteresowane projektami realizowanymi w określonych 

sektorach, dla których przewidywana stopa zwrotu jest jednocześnie bardzo atrakcyjna. Wymaga się 

również, aby przedsiębiorca miał już zarejestrowany patent i zrealizowane badania rynku wskazujące 

na popyt na planowane usługi lub produkty.  

Niski stopieo wykorzystania instrumentów finansowych może byd powodowany przez inne 

formy interwencji pojawiające się na rynku, jak np. w ubiegłej perspektywie 2007-2013 dotacje  

z WUP i BGK dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Zawsze w sytuacji, gdy w innych 
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programach pojawiad się będą formy dotacyjne, instrumenty finansowe będą się cieszyły mniejszym 

zainteresowaniem poszczególnych podmiotów. Co więcej, należy zwrócid uwagę przy formułowaniu 

warunków uzyskania pożyczki na oprocentowanie oferowane przez instytucje bankowe. Sposób 

wyznaczania poziomu oprocentowania pożyczek rynkowych (stopa referencyjna KE + marża) jest 

nieadekwatny do warunków panujących obecnie w Polsce. Przewiduje się w związku z tym, że w 

ciągu najbliższych kilku lat pożyczki rynkowe będą mniej atrakcyjne dla przedsiębiorców, niż 

oferowane kredyty bankowe. Sytuacja ta jest tym bardziej prawdopodobna, że pożyczki rynkowe są 

udzielane przedsiębiorcom w dobrej sytuacji finansowej i działającym dłużej niż 12 m-cy, czyli 

przedsiębiorcom, którzy mają możliwośd uzyskania kredytu w banku prowadzącym ich rachunek. 

Natomiast, co sugerowali eksperci, dobrym rozwiązaniem byłoby łączenie dotacyjnego wsparcia 

przedsiębiorców z pożyczkami lub poręczeniami kredytowymi, co pozwoliłoby na łączenie korzyści 

niesionych przez obie formy wsparcia. Z jednej strony można by oczekiwad większego 

zainteresowania dofinansowaniem, co podniosłyby planowaną liczbę projektów, jak i zatrudnienia (w 

wyniku zmniejszenia innych kosztów i wydatków). Z drugiej strony koniecznośd zwrotu części 

dofinansowania i kosztów finansowych skłaniałaby do podejmowania bardziej efektywnych 

przedsięwzięd i koncentracji na uzyskaniu planowanych wyników w długim okresie. Zdaniem 

ekspertów, podobne efekty mogłyby przynieśd możliwośd umorzenia części pożyczki lub otrzymanie 

dopłaty do oprocentowania w sytuacji osiągnięcia zaplanowanych efektów w okresie np. 5 lat. 

Natomiast nie jest pożądane udzielanie wsparcia jedynie dotacyjnego osobom rozpoczynającym 

działalnośd gospodarczą, gdyż jak pokazują doświadczenia z lat poprzednich, dotacje są 

wykorzystywane przez przyszłych przedsiębiorców niewłaściwie, a działalnośd gospodarcza sztucznie 

podtrzymywana.  

Pośrednicy finansowi niekomercyjni wymagają dodatkowego wynagrodzenia w postaci 

zwrotu części kosztów zarządzania ponoszonych na obsługę klientów korzystających  

z instrumentów finansowych. Propozycją, która została sformułowana w toku prowadzonych badao, 

jest ustalenie poziomu refundacji w stosunku do wartości udzielonych przez daną instytucję 

instrumentów finansowych. Wypłata ta powinna mied formę ryczałtu i nie wymagad przedstawienia 

dokumentów finansowych pośrednika finansowego udowadniających wysokośd ponoszonych 

kosztów. Zapewniłoby to wzrost efektywności działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 

które w poprzedniej perspektywie celowo przedłużały okres wydatkowania, aby jak najdłużej 

korzystad z możliwości refundacji kosztów zarzadzania. Ponadto, fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe powinny byd dodatkowo wynagradzane za uzyskanie ponadwymiarowych efektów, co 

mogłoby przyjąd postad premii na wyniki. W przypadku banków postulowane byłyby z kolei inne 

warunki. Banki nie musiałyby byd wynagradzane za zarządzanie, a jedynie mogłyby mied zapewnioną 

premię za ryzyko doliczaną do oprocentowania udzielanych instrumentów finansowych, podobnie jak  

w programie CIP (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji) finansowanym za pomocą 

EBI. Z kolei przedstawiciele sektora bankowego mogą nie podejmowad prób o aplikowanie o środki 

na dystrybucję instrumentów finansowych z braku wiedzy na temat procedur, sprawozdawczości  

i warunków korzystania z takich środków. Jak wskazują przedstawiciele banków spółdzielczych 

pożądane byłyby szkolenia z tego zakresu. 

Badanie efektów udzielania instrumentów finansowych w kraju i w woj. śląskim wykazało, że 

głównym czynnikiem, który miał wpływ na fakt, że wartośd i liczba udzielanych pożyczek i poręczeo w 

innych województwach były większe, niż w województwie śląskim, były rozwiązania zastosowane w 

ramach inicjatywy JEREMIE, jak struktura zarządzania, warunki wynagradzania pośredników oraz 

promocja instrumentów finansowych. Nie znane są oczywiście jeszcze koocowe rezultaty wdrażania 

tej inicjatywy, jednakże nawet same fundusze pożyczkowe woj. śląskiego przyznawały, że możliwośd 

uczestniczenia w tej inicjatywie zapewniłaby lepsze wyniki zarówno w postaci liczby i wartości 
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pożyczek, jak korzyści dla samych funduszy, np. w postaci ryczałtowej formy refundacji kosztów 

zarzadzania, premii za wyniki czy wsparcia w postaci funduszu powierniczego, który odpowiada za 

utrzymanie środków, co zwalnia fundusze pożyczkowe z ponoszenia kosztów bankowych oraz który 

odpowiada za właściwą promocję instrumentów finansowych.  Postulowana byłaby jedynie zmiana 

sposobu przekazywania środków do funduszy pożyczkowych, aby środki przekazywane były płynnie, 

bez konieczności ubiegania się o kolejne transze po wykorzystaniu poprzednich, co hamowało tempo 

udzielania instrumentów finansowych przez niektóre fundusze. 

Problemem, jaki został również zidentyfikowany było nakładanie się pomocy oferowanej 

przez BGK oraz w ramach PO KL dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Należy zwrócid 

uwagę na zagrożenie, jakie ze sobą niosą dotacje oferowane na poziomie krajowym dla ilości oraz 

wartości zaplanowanych instrumentów finansowych.  

Istotnym czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do korzystania z pożyczek 

pozabankowych jest biurokracja z tym związana. Należałoby dostosowad wymagania dotyczące 

składanych dokumentów przez przedsiębiorców do zakresu prowadzonej przez nich rachunkowości  

i formy opodatkowania. Obecnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów  

i rozchodów lub rozliczają się w formie ryczałtu lub karty podatkowej zobligowani są w bankach do 

składania tylko dokumentów, jakie zwykle sporządzają, czyli: książka przychodów i rozchodów, PIT  

i zaświadczania z ZUS o niezaleganiu ze składkami. Nie jest natomiast wymagany biznes plan czy 

sprawozdanie finansowe, jak w funduszach pożyczkowych.  

Co więcej, ocena efektów udzielanych instrumentów finansowych w Polsce i woj. śląskim jest 

utrudniona i nie będą one znane, jeśli pośrednicy finansowi nie będą zobligowani do śledzenia 

dalszych działao przedsiębiorcy. Nie powinno mied to charakteru kontroli, ale monitoringu wyników 

dla potrzeb ewaluacji. Do dokonywania takich pomiarów fundusze pożyczkowe i poręczeniowe są 

gotowe, chociaż należałoby przewidzied odpowiednią dotację w stosunku do udzielonych 

instrumentów finansowych oszacowując na podstawie doświadczeo instytucji zarządzającej koszt 

jednostkowy ewaluacji na jednego beneficjenta/odbiorcę ostatecznego. 

 W odniesieniu do pożyczek udzielanych na realizację projektów miejskich w inicjatywie 

JESSICA konieczne byłoby zwolnienie projektów z konieczności zapewniania efektów ekonomicznych. 

. Niektóre projekty bowiem, konieczne dla rewitalizacji wybranych obszarów, ze względu na swoją 

specyfikę (np. budowa placów zabaw, parków, miejsc integracyjnych dla dzieci, miejscowej ludności) 

nie będą z założenia generowały dochodów, co powinno zostad uwzględnione w nowej perspektywie. 

Instrumenty finansowe powinny byd kierowane głównie do przedsiębiorców realizujących 

przedsięwzięcia związane z prowadzoną przez nich dotychczasowa działalnością lub dywersyfikacją 

działalności, ale nieobejmującą nowych produktów lub technologii, które to, jak wynika z naszych 

badao, powinny byd finansowane z dotacji. Powinny to byd przede wszystkim pożyczki preferencyjne 

lub pożyczki standardowe łączone ze wsparciem dotacyjnym lub premią dla przedsiębiorców 

działających krócej niż 24 miesiące. Powinna również byd zaplanowana karencja w spłacie rat kapitału 

dla tego typu przedsiębiorców. Jak wynika z wywiadów prowadzonych z ekspertami, przedsiębiorcy 

oczekiwaliby również innych instrumentów finansowych niż proponowane w projekcie RPO WSL 

2014-2020, czyli: poręczenia wadium, poręczenia leasingu oraz leasing. Leasing jest jednym  

z najczęściej oczekiwanych źródeł finansowania inwestycji, korzystniejszym dla przedsiębiorców 

z powodu niższych kosztów finansowania i korzyści podatkowych. Ponadto leasing umożliwia 

zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa z powodu łatwiejszej zmiany profilu działalności niż  

w przypadku zakupu środków trwałych. Co więcej, przedsiębiorca nabywając środek trwały od 
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leasingodawcy może korzystad z jego doświadczenia na rynku, pomocy w wyborze lepszego dostawcy 

i lepszej ceny, a także lepszego wariantu technologicznego1.  

Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą będą oczekiwały głównie dotacji i wynika to 

też z faktu dużego ryzyka, jakie oni sami podejmują, gdyż odpowiadają za zobowiązania swojej firmy 

całym swoim majątkiem. Natomiast na początku działalności ponoszone są głównie nakłady,  

a przychody pojawiają się dopiero po kliku miesiącach. Tym samym w celu wykorzystania czynnika 

motywującego zawartego w instrumentach finansowych, pożyczki lub dotacje zwrotne powinny byd 

zastosowane, ale w celu zwiększenia aktywności osób planujących działalnośd gospodarczą, powinny 

byd łączone z dotacjami bezzwrotnymi i powinny uwzględniad karencję w spłacie kapitału. Co więcej, 

należy zwrócid uwagę, że w porównaniu z niektórymi województwami, województwo śląskie 

charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem bezrobocia. Analizy wskazują natomiast, że 

największy poziom korzystania z instrumentów finansowych występuje w regionach,  

w których poziom aktywności zawodowej mieszkaoców i tak już jest wysoki. Pobudzenie tej 

aktywności w pozostałych województwach wymaga zastosowania instrumentów zmniejszających 

ryzyko osobiste przyszłych przedsiębiorców, czyli dotacji bezzwrotnych (chociaż jak postulowano 

wcześniej, nie samych dotacji). Podobny wniosek dotyczy jednostek pozarządowych, które miały by 

byd zaangażowane w realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Tego typu 

jednostki również nie będą chętnie korzystały z pożyczek wymagających wkładu własnego oraz 

zwrotu pożyczonej kwoty.  

Wykorzystanie potencjału funduszu powierniczego działającego w kraju (jak np. BGK) 

przyczynid się może z jednej strony do wzrostu aktywności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 

a z drugiej strony – jeśli będzie kontynuowana procedura udzielania dofinansowania pożyczek 

transzami – będzie to powodowało spowolnienie tego procesu. Wsparcie ze strony funduszy 

powierniczego jest proponowane dla pożyczek i poręczeo udzielanych przedsiębiorcom. Konieczne 

jest ustalenie zaplanowanego współczynnika mnożnikowego (stosunku poręczeo i pożyczek do 

wielkości alokacji) powyżej 100%, co umożliwi również zwiększenie efektywności działalności 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Tym samym, fundusze te nie będą mobilizowane do 

udzielania niskiej wartości pożyczek w ramach danej alokacji, aby osiągad jak najwyższą ich ilośd. 

Ponadto, do udzielania instrumentów finansowych dla PI 3.3 powinny zostad zaangażowani 

pośrednicy prywatni, jak banki czy firmy leasingowe. Konieczne byłoby zaplanowanie finansowania 

leasingu, instrumentu pożądanego przez przedsiębiorców i gwarantującego osiągnięcie podobnych 

rezultatów jak przy pożyczce czy kredycie, ale za pośrednictwem prywatnych instytucji oraz przy 

wykorzystaniu ich wiedzy. 

Rezultaty wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 powinny byd 

mierzone w długim okresie. Pożyczki inwestycyjne i poręczenia kredytowe wiążą się z realizacją 

przedsięwzięd przynoszących efekty w dłuższym okresie, niż np. 12 m-cy. W związku z tym pomiar 

tych efektów powinien byd dokonywany po trzech oraz pięciu latach, także w celu ustalenia trwałości 

projektu i wpływu udzielonego wsparcia na przetrwanie firmy w długim okresie i poprawy jej 

wyników finansowych. Ze względu na realizację wsparcia dla osób rozpoczynających działalnośd 

gospodarczą w koocowym okresie programowania 2007-2013, efekty z tego programu także powinny 

byd zmierzone po upływie kilku lat.  

Osiągniecie celów szczegółowych założonych w RPO WSL na lata 2014-2020 będzie 

uzależnione nie tylko od poziomu alokacji na instrumenty finansowe, ale i na wsparcie dotacyjne. Jak 

zastrzeżono wcześniej, wielu potencjalnych odbiorców oczekuje dotacji bezzwrotnych. 

                                                           
1
 MŚP pod lupą.  Raport, Europejski Fundusz Leasingowy, 2011 
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Zainteresowanie pożyczkami na warunkach rynkowych może byd niewystarczające i tym samym tego 

typu instrumenty mogą nie przyczynid się do realizacji celów szczegółowych PI 3.3., 4.2 , 8.7 i 9.2, 

chociaż zgodnie z opiniami ekspertów podane wskaźniki produktu są możliwe do osiągniecia. Jedynie 

w odniesieniu do wskaźników rezultatów brak było jednoznacznych opinii.  

Ryzyko związane z udzielaniem instrumentów finansowych rośnie wraz ze spadkiem wielkości 

firmy oraz jej okresem działalności na rynku. Najwyższe ryzyko jest związane z udzielaniem pożyczek 

osobom rozpoczynającym działalnośd gospodarczą, chociaż jak wspomniano wyżej, ryzyko to jest 

również bardzo wysokie dla samych przyszłych przedsiębiorców. Możliwośd współpracy z sektorem 

bankowym, który kierowałby do pozabankowych instytucji finansowych klientów niespełniających 

kryteriów dla kredytu bankowego oraz kierowanie przez fundusze pożyczkowe przedsiębiorców 

mających zdolnośd kredytową dla banku, mogłoby zapobiec zniekształceniom wolnej konkurencji. 

Zniekształcenie to wynikałoby z niższego oprocentowania pożyczek preferencyjnych w stosunku do 

kredytów bankowych. Z drugiej strony, w czasach tak niskiego oprocentowania, jak ma to miejsce 

obecnie i niskich różnic w tym oprocentowaniu pomiędzy sektorem bankowym i pozabankowym, 

zniekształcenie to byłoby bardzo niewielkie. 

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów w najbliższych latach pojawi się kolejna fala kryzysu 

mogąca znacznie pogorszyd wskaźniki ryzyka dla gwarancji oraz zapotrzebowania przedsiębiorców na 

instrumenty finansowe. W sytuacji, w której zostaną zaobserwowane pierwsze symptomy 

pogorszenia się stanu gospodarki, będzie konieczna kolejna analiza ex-ante korygująca wcześniejsze 

założenia.  
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Streszczenie 

The following report presents the results of a study designed to perform an ex-ante 
evaluation of the Silesian Regional Operational Programme for the period 2014-2020 and formulate 
recommendations for the implementation of financial instruments under ROP in the next term. 

An analysis of the imperfections of the market, in which the financial instruments are to be 
implemented, has been performed, as well as an assessment of the possibilities of application of the 
instruments for specific audiences, such as: small and medium enterprises (PI 3.3), including energy 
efficiency and use of renewable energy sources (PI 4.2) , start-ups (PI 8.7), and non-governmental 
organizations and local government units (PI 9.2). 

 Analysis for the identified investment priorities were carried out in relation to the following 
issues: failure of market mechanisms, a sub-optimal level of investments and the resulting unmet 
investment needs. Furthermore, all PI ROP were analysed. This led to the conclusion that the use of 
financial instruments is justified in the case of the four previously mentioned investment priorities. 

 The studies have shown that different operators, especially the start-ups as well as the micro 
and small entrepreneurs have limited access to external financing. This is due to difficulties in 
assessing the financial situation and in the ability to ensure the sustainability of the projects in the 
long term. The loans and guarantee funds operating in the Silesian province provide the coverage of 
the equity gap for these entities, but only to a small extent. On one hand this is an effect of a prudent 
approach to risk among these institutions, as well as of an insufficient demand for financial 
instruments among the entrepreneurs. Today, in the face of constantly reduced interest rates non-
bank loans lost their attractiveness and became too expensive. In addition, there is a low level of 
awareness among entrepreneurs about the possibilities of obtaining loans or guarantees, because 
bank customers do not get information about alternative sources of funding after the dismissal of 
their credit requests. Bid bonds and leases could also be of interest for the entrepreneurs. This fact 
should be considered by the Managing Authority of the ROP 2014-2020. Small entrepreneurs often 
face barriers while participating in tenders due to insufficient funds. Companies entering the market 
and individuals undertaking business activities may have difficulties in obtaining financing. In the first 
instance these individuals often need substantial support, but not in the form of training or writing 
business plans. Help is necessary in the case of finding a place to invest, estimating the costs of the 
project, gathering documents and determining what to do next - that is: to find out what steps should 
an entrepreneur do to start a business. Often investments in new activities are underestimated and 
future entrepreneurs apply for amounts lower than the actual needs, which could not be adequately 
measured. The market currently offers many sources of financing, however there is a problem to get 
funding for a low-innovative project (from 600 000 PLN to 1 million PLN) and projects between 5 and 
10 million PLN. 

 At the same time, there were no difficulties found in the study, concerning the reluctance of 
banks to finance the local government units, but only problems arising from budgetary constraints 
and the aspirations to stop the government debt increase. The local government units, that have 
difficulties in obtaining a credit, could not borrow any other form of financing, including loans under 
the JESSICA initiative. Some banks, e.g. the Getin Bank and BOS offer special loans to public sector 
entities and residential communities. 

 Entrepreneurs and people setting up business often make suboptimal investments on the 
commercial market. The level of investments for entrepreneurs ranges from several dozen to approx. 
200 thousand PLN, and for the business start-ups around 20 thousand PLN. The cause of sub-optimal 
investments among entrepreneurs is the lack of greater possible funding from some of the loan 
funds, which in 2007-2013 was due to the conditions for granting loans financed by the ROP (cost of 
the loan and height restrictions) and the lack of sufficient collateral in the hands of the 
entrepreneurs. Banks often require collateral to be several times higher than the granted credit, e.g. a 
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credit for the amount of 200 thousand PLN can be protected by an assignment of insurance of 
equipment purchased for 400 thousand PLN. 

 In result, an entrepreneur, especially a person starting a business, often underestimates 
his/hers capital needs and thereafter cannot incur additional liabilities. A solution to the existing 
situation would be giving advice to entrepreneurs and start-ups at the stage of the first investment 
decisions. It is possible that creation of entrepreneur centres, where the concerned could receive 
help in analysing investment needs and selecting sources of financing, could reduce the equity gap. 

 Research has also helped to identify the equity gap for non-governmental bodies. This gap, 
however, is so specific that it cannot be filled with loans in which an own contribution would be 
established and which would bear interest at market rates. The involvement of these units in the 
implementation of projects under the JESSICA initiative will require either an exemption from the 
obligation to provide their own contribution, or setting preferential interest rates due to great 
difficulties of these organizations in forecasting cash flows. Revenues of the non-governmental units 
consist mainly of individual donations, legal entities donations and government subsidies - making it 
impossible to treat these sources as a stable and secure income. 

 Financial instruments, due to their design, force the recipients to implement projects which 
are really important for them and bring the highest return from the investment. The need to return 
the received funds with the interest increases the rationality of decisions in the long run. Research 
also highlighted that, despite these benefits, the financial instruments offered in the Silesian 
province, as well as throughout Poland, contribute less to the increase in the number of job posts and 
the number of new businesses. The main effect of offering financial instruments to entrepreneurs is 
the increase in their debt, which has also been shown in a case study. However, we do not suggest a 
withdrawal of the financial instruments offer from the ROP due to their contribution in the increase 
of investment in the region. It is necessary to draw attention to increasing the support given to 
entrepreneurs after obtaining the loan, which could result in decreasing certain trends (which have 
also been noticed), such as - rising company debt and declining profits in the long term. Grants are 
fulfilling their role in the implementation of highly innovative projects, where the risk of project 
failure would be too big even for the non-bank financial intermediaries. Venture capital and business 
angels are active in the Silesian province, but they are only interested in projects implemented in 
sectors where the expected rate of return is very attractive. It is also required that the operator has 
already registered a patent and conducted market research indicating a demand for the planned 
products or services. 

 The low level of the financial instruments use may be caused by other forms of intervention 
that appear on the market, such as the grants from VLO and BGK for new businesses in the last term 
(2007-2013). In the circumstances where forms of subsidy appear in other programs, the financial 
instruments will attract less interest from the individual entities. Moreover, one should pay attention 
to the interest rates offered by banking institutions while formulating the conditions for obtaining a 
loan. The method of determining the level of market interest rates on loans (EC reference rate plus 
margin) is inadequate to the conditions present in Poland. It is expected, therefore, that in the next 
few years the market loans will be less attractive to businesses than the offered bank credits. This 
situation is even more likely, taking into consideration that the market loans are provided to 
entrepreneurs who are in a good financial position and who operate longer than 12 months, that is - 
entrepreneurs who are able to obtain credit in a bank maintaining their account. On the other hand, 
as suggested by the experts, a good solution would be to combine the grant support offered to 
entrepreneurs with the loans or credit guarantees. This would allow to combine the benefits afforded 
by both forms of support. On one hand, we could expect a greater interest in funding which would 
increase the number of planned projects and employment (by reducing other costs and expenses). 
On the other hand, the need to repay part of the grant and financial costs would encourage to make 
more efficient operations and focus on achieving planned results in the long run. According to experts 
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similar results could provide the opportunity to cancel part of the loan or to receive an interest rate 
subsidy in the case of achieving the planned results during the period of  for e.g. 5 years. In contrast, 
it is not desirable to provide only the grant support to people who are starting a business due to the 
fact that, as shown by the experience of previous years, the grants are inappropriately used by the 
future entrepreneurs and the economic activity is artificially supported. 

 Non-commercial financial intermediaries require additional compensation in the form of 
reimbursement of the expenses incurred during customer service given to the clients who use 
financial instruments. A proposal was formulated in the course of the following study to determine 
the level of reimbursement in relation to the value provided by the given institution of financial 
instruments. The payment should be made in a lump sum and should not require the submission of 
financial documents of the financial intermediary proving the height of the costs. This would provide 
increased effectiveness of the loan and guarantee funds, which deliberately prolonged the period of 
the expenditure in the previous term to get the most from the possibility of the management costs 
reimbursement. In addition, the loan and guarantee funds should be further rewarded for getting 
oversized effects, for example in the form of bonuses for the results. In turn, other conditions would 
be postulated in the case of banks. Banks would not have to be paid for the management, but could 
only be afforded a premium for the risk that would be added to the interest rates of the granted 
financial instruments, likewise the CIP programme (Framework Programme for Competitiveness and 
Innovation) funded through the EIB. In turn, the representatives of the banking sector may not 
attempt to apply for funds for the distribution of the financial instruments due to a lack of knowledge 
about the procedures, reporting and terms of use of such measures. As indicated by the 
representatives of the cooperative banks - training in this field would be desirable. 

 Examination of the effects of granting of the financial instruments, both in the country and 
the Silesian province showed that the main factor that influenced the fact that the value and number 
of loans and guarantees granted in other provinces was larger than in the Silesian Province, were the 
solutions used in the JEREMIE initiative, such as: the management structure, the conditions of 
remuneration of intermediaries and the promotion of the financial instruments. Of course, the final 
results of the implementation of this initiative are not yet known. However, even the Silesian 
province loan funds alone recognized that the opportunity to participate in this initiative would 
provide better results in both the number and value of loans, as well as benefits for the funds, e.g. 
the lump sum form of reimbursements of the management costs, performance bonuses and support 
in the form of a trust which is s responsible for the proper promotion of financial instruments and is 
also responsible for maintaining resources, which relieves the loan funds from the banking costs. 

 A change in the way the funds are transferred to loan funds is advisable in order to make the 
transfer smooth, without having to request further instalments after using the previous ones, which 
slowed the pace of granting financial instruments by some funds. 

 Another problem, which has also been identified, was the duplication of aid offered by the 
BGK and the HC OP for business start-ups. Some attention should be paid to the threat the subsidies 
offered at the national level bring to the volume and value of the planned financial instruments. 

 An important factor discouraging entrepreneurs to benefit from non-bank loans is the 
bureaucracy associated with it. The requirements concerning the documents submitted by the 
operators should be adjusted to the scope of accounting they perform and the tax forms. Currently, 
entrepreneurs who run tax revenue and expense ledger, or settle accounts as a lump sum or a tax 
card are obliged to submit only the documents that they usually establish in banks, namely: the book 
of revenues and expenditures, PIT and ZUS attestation of not retaining contributions. The business 
plan or financial statements are not required,  as in the case of loan funds. 

 Furthermore, the assessment of the effects of the financial instruments granted in Poland 
and the Silesian province is difficult and will not be known if the financial intermediaries will not be 
obliged to follow the next steps of the entrepreneur. This should not take the form of controlling, but 
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rather monitoring the results for the sake of evaluation. Loan and guarantee funds are ready to make 
such measurements, but an adequate subsidy should be granted in relation to the provided financial 
instruments, estimating (based on the experience of the managing authority) the unit cost of the 
evaluation per beneficiary/final recipient. 

 With respect to loans granted for the urban projects in the JESSICA initiative, it is necessary to 
exempt projects from the necessity of providing economic effects. Some projects are in fact 
necessary for the revitalization of selected areas (e.g. construction of playgrounds, parks, places of 
integration for children, the local population) and due to their specificity will not generate revenues, 
which should be taken into account in the new perspective. 

 Financial instruments should be directed mainly to entrepreneurs implementing projects 
related to their previous business activities or diversification of activities, but not involving new 
products or technologies, which, according to our research should be funded by grants. These 
financial instruments should primarily be preferential loans or standard loans combined with grant 
support or premiums for businesses operating less than 24 months. A grace period should also be 
planned for the repayment of the instalments of the capital for this type of businesses. Interviews 
conducted with experts show that entrepreneurs would expect also some other financial instruments 
apart from those proposed in the draft ROP 2014-2020, namely: bid bonds, leasing guarantees and 
leasing. Leasing is one of the most anticipated sources of investment financing, it's more favourable 
for entrepreneurs due to lower financing costs and tax benefits. In addition, leasing allows to increase 
the flexibility of the company because of the simplicity of changing business profiles in comparison to 
the case of purchasing fixed assets. What's more, the entrepreneur acquiring an asset from the 
leasing company may benefit from their experience in the market, can get help in choosing a better 
provider and better prices, as well as a better technological variant.2 

 People setting up business will mainly expect to receive grants, which is due to the necessity 
of taking large risks, e.g. being liable for your company with all your assets. While at the beginning 
the activities mainly generate expenditures and the revenues appear only after a few months. Thus, 
in order to use the incentive given in the financial instruments the loans or return grants should be 
used. However in order to increase the activity of people planning to start a business they should be 
combined with non-reimbursable grants, and should take into account the grace period for the 
repayment of capital. Moreover, it should be noted that in comparison with some of the provinces, 
Silesia is characterized by a relatively high level of unemployment. Whereas, the analyses indicate 
that the highest level of use of the financial instruments occurs in regions where the level of 
economic activity and population is already high. Stimulation of the activity in other provinces 
requires the use of instruments reducing the personal risk of future entrepreneurs, e.g. non-
repayable grants (although, as it has been postulated before - not grants alone). A similar conclusion 
applies to non-governmental bodies, which were to be involved in the implementation of urban 
projects under the JESSICA initiative. Such entities will also not be willing to benefit from the loans, 
which require giving their own contribution and reimbursement of the borrowed amount. 

 Exploiting the potential of a trust fund operating in the country (e.g. BGK) may contribute 
both to the increased activity of loan and guarantee funds, and on the other hand - if the procedure 
of granting loan financing in tranches is continued - it will slow this process. Support from the trust 
fund is proposed for loans and guarantees granted to enterprises. It is necessary to establish a 
planned multiplier factor (ratio of guarantees and loans to the size of the allocation) above 100%, 
which will allow to increase the efficiency of activity of the loan and guarantee funds. Thus, these 
funds will not be mobilized to provide low value loans within the given allocation in order to achieve 
the highest possible quantity. 

 In addition, private intermediaries should be involved in order to provide financial 

                                                           
2
SME's under the microscope. Report, European Leasing Fund, 2011 
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instruments for PI 3.3, such as banks and leasing companies. It would be necessary to plan the 
financing of the lease - an instrument that would be desired by the entrepreneurs and that would 
guarantee achieving results similar to a loan or credit but via private institutions and with the use of 
their knowledge. 

 The results of implementation of the financial instruments under ROP 2014-2020 should be 
measured in the long run. Investment loans and credit guarantees are associated with 
implementation of projects generating long-term effects (visible after 12 months). Therefore, the 
measurement of these effects should be made after three and five years, also in order to determine 
the sustainability of the project and the impact of the provided support on the survival capacity of 
the company in the long term and the improvement of its financial results. Due to the 
implementation of support for business start-ups in the final period of the 2007-2013 programming 
period, the effects of this program should also be measured after a few years. 

 The achievement of specific objectives established in the ROP for 2014-2020 will depend not 
only on the level of allocation of the financial instruments, but also on the subsidy support. As 
claimed earlier, many potential buyers expect non-repayable grants. The interest for market based 
loans may not be sufficient, and thus such instruments may not contribute to the objectives of the 
specific PI 3.3., 4.2, 8.7 and 9.2. Although, according to experts, the suggested product ratios are 
possible to be achieved. Only in relation to the indicators of results there were no clear opinions. 

 The Risk associated with granting financial instruments increases with the decrease of the 
size of the company and its period of activity in the market. The highest risk is associated with 
granting loans to individuals starting a business, although as mentioned above, the risk is also very 
high for the future entrepreneurs themselves. The possibility of cooperation with the banking sector, 
which could steer the clients who do not meet the criteria of a bank credit to other non-bank 
financial institutions and the possibility of managing entrepreneurs who are creditworthy by the loan 
funds in order to lead them to banks could prevent distortions of the free competition. This distortion 
would result from lower interest rates in the case of preferential loans compared to bank loans. On 
the other hand, in times of very low interest rates (as we can observe today) and small differences in 
interests between banking and non-banking sector, this distortion would be very small. 

 According to the estimates of experts we will see another wave of crisis in the coming years, 
which might significantly worsen the risk indicators for warranties and business demand for financial 
instruments. In case the first symptoms of economic deterioration are observed, another ex-ante 
analysis (correcting previous assumptions) will be necessary. 
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Wprowadzenie 

W niniejszym raporcie prezentowane są wyniki badao mających na celu ocenę ex-ante 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) na lata 2014-2020 oraz sformułowanie rekomendacji dla wdrażania instrumentów 
finansowych w ramach RPO WSL w kolejnej perspektywie. W raporcie została dokonana analiza 
niedoskonałości rynku, na którym mają byd wdrażane instrumenty finansowe oraz ocena możliwości 
zastosowania instrumentów dla poszczególnych odbiorców PI RPO WSL na lata 2014-2020. Analiza 
dokumentu projektu RPO WSL na lata 2014-2020 pozwoliła na wyodrębnienie następujących grup 
odbiorców: przedsiębiorcy, w tym mali i średni, osoby podejmujące działalnośd gospodarczą, 
organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe. Analiza dotyczyła odbiorców wszystkich PI 
przewidzianych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

W rozdziale pierwszym została zaprezentowana metodologia, zgodnie z którą prowadzone 
były badania mające na celu odpowiedź na sformułowane pytania badawcze. 

W rozdziale drugim dokonano analizy potrzeb kapitałowych grup odbiorców instrumentów 
finansowych i innych form wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Przyjęto podział 
odbiorców ostatecznych na cztery grupy:  

a) przedsiębiorców (w tym małych i średnich) bez względu na formę własności,  

b) osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą,  

c) jednostki samorządu terytorialnego   

d) organizacje pozarządowe, zrównane z nimi organizacje jak jednostki kościelne oraz inne 
organizacje społeczne 

Ustalono w oparciu o badania poziom awersji tych podmiotów do ryzyka i preferowane przez 
nie źródła finansowania. Odniesiono się do dostępności przedsiębiorców, osób rozpoczynających 
działalnośd gospodarczą i jednostek pozarządowych do zewnętrznych źródeł finansowania oraz 
barier, jakie napotykają w tym zakresie. W rozdziale drugim zostały również wykazane oszacowania 
luki kapitałowej dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. Nie 
dokonywano podziału przedsiębiorców na branże, gdyż zgodnie z wynikami prowadzonych analiz 
danych zastanych oraz wywiadów pogłębionych nie stwierdzono różnic w dostępie do finansowania 
przedstawicieli poszczególnych branż. 

Rozdział trzeci dotyczy wartości dodanej instrumentów finansowych, jakie mają byd 

wdrażane w ramach RPO WSL 2014-2020. Ocena tej wartości została dokonana w oparciu o analizę 

danych zastanych, opnie ekspertów oraz badania wśród odbiorców instrumentów finansowych  

w perspektywie 2007-2013.  

W kolejnym rozdziale oszacowano dodatkowe zasoby publiczne i prywatne, jakie mogą 

zostad zgromadzone w ramach instrumentów finansowych planowanych w RPO WSL 2014-2020. 

Ustalono, czy prywatne instytucje finansowe będą zainteresowane współpracą z sektorem 

publicznym i wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach RPO WSL. 

Rozdział piąty dotyczy doświadczeo z wprowadzania instrumentów finansowych w RPO WSL 

2007-2013. Wykazano jakie problemy się pojawiły w procesie wprowadzania instrumentów 

finansowych oraz jakie czynniki sukcesu przesądziły o wynikach wprowadzania instrumentów 

finansowych w różnych województwach w Polsce.  

Rozdział szósty obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania instrumentami finansowymi 

oraz zakresu i typów odbiorców ostatecznych zarówno w poprzedniej perspektywie 2007-2013, jak  

i planowanym RPO WSL 2014-2020. W rozdziale siódmym dokonano natomiast analizy zależności 
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efektów, wskaźników produktu i rezultatów priorytetów inwestycyjnych projektu RPO WSL 2014-

2020 od wdrożenia instrumentów finansowych. Zaproponowano przy tym system monitorowania 

instrumentów finansowych i dokonano analizy zagrożeo związanych z wprowadzaniem instrumentów 

finansowych. 

W rozdziale ósmym zamieszczono propozycje trzech scenariuszy rozwoju kraju  

i województwa śląskiego oraz wskazano kiedy, w jaki sposób i w jakich warunkach rynkowych będzie 

konieczne przeprowadzenie ponownej analizy ex-ante instrumentów finansowych. Kontynuację 

rozważao podjęto w rozdziale dziewiątym, w którym dla opracowanych w ósmym rozdziale 

scenariuszy przypisano ryzyko dla gwarancji oraz obliczono współczynnik mnożnikowy, czyli stosunek 

20% wartości oczekiwanych pożyczek i kredytów przez odbiorców ostatecznych (w wyniku poręczeo 

kredytowych, poręczeo pożyczek, poręczeo w ramach inicjatywy JESSICA, gwarancji BGK) do wartości 

środków przeznaczonych na poręczenia w ramach programu RPO WSL 2014-2020 

Zastosowana metodologia 

Celem badania była ocena adekwatności instrumentów finansowych zakładanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dokonane zostały 

analizy umożliwiające odpowiedź na szczegółowe pytania zdefiniowane w ośmiu obszarach 

badawczych: 

Obszar badawczy 1: Analiza rynku: 

1. Jakie występują: zawodności mechanizmów rynkowych3, nieoptymalny poziom inwestycji4 

oraz wynikające z tego niezaspokojone potrzeby inwestycyjne w województwie śląskim – w ramach 

priorytetów inwestycyjnych wybranych do wsparcia ze środków RPO WSL 2014-2020? 

2. Jaka jest wielkośd luki finansowej/kapitałowej w dostępie odbiorców ostatecznych RPO 

WSL 2014-2020 do finansowania zewnętrznego? 

3. Jakie są skutki występowania zjawiska luki finansowej/kapitałowej dla rozwoju 

przedsiębiorstw w województwie śląskim? 

4. Na jakim poziomie kształtuje się podaż instrumentów finansowych na terenie 

województwa śląskiego w stosunku do potrzeb? 

5. Jakie są skutki występowania zjawiska luki finansowej/ kapitałowej dla rozwoju 

przedsiębiorstw w województwie śląskim? 

6. Na jakim poziomie kształtuje się podaż instrumentów finansowych na terenie 

województwa śląskiego w stosunku do potrzeb? 

Obszar badawczy 2: Wartośd dodana: 

1. Jaka jest ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, które mają byd wdrażane  

w ramach Programu? (Ocena ilościowa i jakościowa wartości dodanej instrumentów finansowych 

oraz jej porównanie z istniejącymi na rynku alternatywami finansowania inwestycji). 

2. Czy planowane instrumenty finansowe są spójne z innymi formami interwencji publicznej 

na rynku regionalnym? Czy planowane wsparcie nie powoduje nakładania się form pomocy? 

                                                           
3
 Rozumianych jako niefunkcjonujące aspekty rynku, które skutkują nieefektywną alokacją zasobów i prowadzą 

do niedostatecznej lub nadmiernej produkcji pewnych dóbr i usług. 
4
 Rozumiany jako działania inwestycyjne poniżej oczekiwao lub sytuacja, w której istniejąca działalnośd 

inwestycyjna jest niewystarczająca do uzyskania danych celów. 
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3. Jakie ewentualne konsekwencje mogą mied projektowane instrumenty w zakresie pomocy 

paostwa? Jaka jest ocena proporcjonalności planowanej interwencji i środków minimalizowania 

zakłóceo rynku? 

4. Jakie są dobre praktyki (w tym wartośd dodana) wykorzystania instrumentów finansowych 

w perspektywie 2007-2013 w województwie śląskim? 

Obszar badawczy 3: Dodatkowe zasoby (oczekiwany efekt dźwigni): 

1. Jakie są szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą 

zostad potencjalnie zgromadzone w ramach planowanych instrumentów finansowych aż do poziomu 

ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni)? 

2. Czy istnieje zapotrzebowanie na preferencyjne wynagrodzenie dla pośredników 

finansowych, aby przyciągnąd dodatkowe środki, a jeśli takie zapotrzebowania istnieje, to jakie 

mechanizmy powinny byd stosowane, aby określid jego wysokośd i zakres? (Ocena powinna byd 

dokonana m.in. na podstawie dotychczasowych doświadczeo we wskazanym zakresie) 

3. Jaki system zachęt zmobilizuje podmioty sektora prywatnego do zaangażowania się 

w przedsięwzięcia wspólnie z podmiotem publicznym? (Ocena powinna byd dokonana m.in. na 

podstawie dotychczasowych doświadczeo we wskazanym zakresie) 

4. Jakie nowe produkty powinny byd rozwijane w ramach instrumentów inżynierii finansowej, 

tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby odbiorców? 

Obszar badawczy 4: Ocena doświadczeo: 

1. Jakie są dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania podobnych instrumentów 

finansowych w regionie i w kraju? Jakie można wskazad czynniki sukcesu bądź niepowodzenia 

w zidentyfikowanych przykładach? 

2. Które ze wskazanych doświadczeo i w jaki sposób należy wykorzystad podczas wdrażania 

RPO WSL na lata 2014-2020? (Uwzględnienie m.in. wniosków i rekomendacji z badao ewaluacyjnych 

dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2007-2013) 

3. Jakie są dobre praktyki (w tym wartośd dodana) wykorzystania instrumentów finansowych 

w perspektywie 2007-2013 w województwie śląskim? 

Obszar badawczy 5: Proponowana strategia inwestycyjna: 

1. Jaka powinna byd forma, zakres i odbiorcy ostateczni zastosowania instrumentów 

finansowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w odniesieniu do poszczególnych typów 

projektów przewidzianych do wsparcia w ramach RPO WSL (uwzględniając produkty finansowe, które 

mają byd zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach – 

zakładane łącznie ze wsparciem dotacyjnym)? 

2. Jaka powinna byd struktura zarządzania instrumentami finansowymi w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020? 

-analiza projektów wskazanych w RPO WSL na lata 2014-2020 jako planowane do realizacji za 

pomocą instrumentów finansowych oraz te, których realizacji nie była rozpatrywana dotychczas za 

pomocą instrumentów finansowych, 

- wzięcie pod uwagę opcji wdrożeniowych w znaczeniu wynikającym z art. 38 Rozporządzenia 

nr 1303/2013, 
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- wzięcie pod uwagę wyników analizy zawodności mechanizmów rynkowych i 

nieoptymalnych poziomów inwestycji przeprowadzonych w ramach analizy rynku w obszarze 

badawczym 1. 

3. Jakie nowe produkty powinny byd rozwijane w ramach instrumentów inżynierii finansowej, 

tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby odbiorców? 

Obszar badawczy 6: Oczekiwane rezultaty: 

1. W jaki sposób poszczególne instrumenty finansowe przyczynią się do wniesienia wkładu 

w osiąganie celu szczegółowego danego priorytetu inwestycyjnego, w tym jakie wskaźniki wraz 

z podaniem ich wartości zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu poszczególnych instrumentów 

finansowych? Czy oszacowany wkład jest wystarczający, aby dany instrument przyczynił się do 

osiągnięcia celu szczegółowego danego priorytetu inwestycyjnego? 

2. Jak powinien byd zaprojektowany system monitorowania instrumentów finansowych, aby 

umożliwiał ich efektywne monitorowanie?5 

3. Czy i jakie jest ryzyko negatywnego oddziaływania instrumentów finansowych, które 

zostaną zastosowane w RPO WSL 2014-2020? Jak można je zminimalizowad? 

4. Czy i jakie jest ryzyko zastosowania instrumentów inżynierii finansowej, które zostaną 

zastosowane w RPO WSL 2014-2020? Jak można je zminimalizowad? 

Obszar badawczy 7: Aktualizacja i przegląd: 

1. Jak powinna wyglądad i kiedy powinna byd przeprowadzona procedura przeglądu  

i uaktualnienia oceny ex-ante instrumentów finansowych wspieranych w ramach RPO WSL na lata 

2014-2020 w sytuacji zmiany warunków rynkowych? 

Obszar badawczy 8: Ostrożna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji (w zakresie analizy 

wynikającej z Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014): 

1. Jaki szacuje się, w oparciu o ostrożną ocenę, poziom ryzyka dla proponowanych produktów 

gwarancyjnych, uwzględniając szczególnie warunki rynkowe, strategię inwestycyjną instrumentu 

finansowego oraz zasady oszczędności i efektywności? (Analiza produktów gwarancyjnych 

oferowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz proponowanych do zastosowania 

w obszarze badawczym 5) 

2. Jaki jest, na podstawie przeprowadzonej w pkt 1 ostrożnej oceny ex ante ryzyka, 

współczynnik mnożnikowy6, jaki powinien zostad osiągnięty w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

przez każdy instrument finansowy oferujący gwarancje? 

3. W jakim czasie – na podstawie dostępnych prognoz gospodarczych – należy spodziewad się 

wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych uzasadniających aktualizację przedmiotowej 

oceny ex ante ryzyka? 

Badanie zostało przeprowadzone poprzez zastosowanie następujących metod i technik: 

                                                           
5
 Powyższe problemy badawcze zostaną poddane analizie w zakresie instrumentów finansowych wskazanych  

w Programie, jak i rekomendowanych do wdrożenia w ramach obszaru badawczego 5. 
6
 Współczynnik mnożnikowy rozumiany jest jako wielokrotnośd kwoty wkładu z programu operacyjnego 

przeznaczonej na pokrycie przewidywalnych i nieprzewidywalnych strat z nowych pożyczek/kredytów lub 
innych instrumentów podziału ryzyka, które mają byd pokryte z gwarancji do wartości odpowiednich 
wypłaconych nowych pożyczek/kredytów lub innych instrumentów podziału ryzyka. 
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1. Analiza danych zastanych (DR).  

2. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Wydział 

Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego UM WSL - i Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy 

w Katowicach - RPO WSL 2014-2020 (IDI – IZ, IP). W ramach badania zostało przeprowadzonych N=5 

wywiadów ze wskazaną grupą respondentów. Dobór próby był zgodny z metodologią badao jakości 

owych, do których należy zastosowana technika i  miał charakter celowy. Założeniem badania było 

dotarcie do osób dysponujących najwyższymi kompetencjami w zakresie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kryterium doboru próby było zajmowanie stanowiska bądź 

pełnienie funkcji związanej z opracowaniem RPO WSL i posiadana wiedza w zakresie RPO WSL 

zarówno na lata 2007-2013 oraz na nowy okres finansowania 2014-2020, a także dysponowanie 

wiedzą na temat instrumentów finansowych stosowanych w realizacji projektów 

współfinansowanych w ramach RPO.  

3. Wywiady pogłębione z ekspertami z zakresu instrumentów finansowych, w tym 

z przedstawicielami pośredników finansowych, w tym z województwa śląskiego (IDI – eksperci). 

Zostało przeprowadzonych N=11 wywiadów pogłębionych z ekspertami z zakresu instrumentów 

finansowych. Dobór próby zgodnie z metodologią badao jakościowych miał charakter celowy. 

Kryterium doboru była wiedza z zakresu instrumentów finansowych. Celem było dotarcie do osób, 

które dysponują szerokim zakresem wiedzy we wskazanej specjalizacji.  

4. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) (N=1) z ekspertami z zakresu instrumentów 

finansowych (podmioty wchodzące w skład Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na rzecz 

Absorpcji Środków Unii Europejskiej) oraz z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Pośredniczącej RPO WSL. Dobór próby miał charakter celowy.  

5. Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) wśród odbiorców ostatecznych. 

Wielkośd próby wyniosła N=300 osób, co jest zgodne z założeniami metodologicznymi 

Zamawiającego (zapisy SOPZ). Sposób doboru próby jest zgodny z metodologią badao ilościowych, do 

których należy wskazana technika badawcza. Operatem losowania była baza odbiorców ostatecznych 

wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL w latach 2007-2013. Losowaniem zostali objęci jedynie 

odbiorcy ostateczni, którzy skorzystali z instrumentów finansowych. Celem było dotarcie do osób, 

które dysponują wiedzą, doświadczeniem i opinią na temat wsparcia oferowanego przez RPO i PO KL 

i wykorzystania instrumentów finansowych. Dobór próby miał zatem charakter warstwowo-losowy. 

Badaniem objętych zostało pięd grup odbiorców wsparcia, w którym wykorzystywane są instrumenty 

finansowe: 

 Mikroprzedsiębiorstwa będące odbiorcami wsparcia w Poddziałaniu 1.1.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

 Małe przedsiębiorstwa będące odbiorcami wsparcia w Poddziałaniu 1.1.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

 Średnie przedsiębiorstwa będące odbiorcami wsparcia w Poddziałaniu 1.1.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

 Odbiorcy wsparcia w ramach inicjatywy JESSICA, 

 Odbiorcy wsparcia w ramach instrumentów finansowych w działaniu 6.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

6. Studia przypadku projektów realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych 

w ramach RPO WSL 2007-2013. W ramach studiów przypadku przeprowadzone zostały N=3 analizy 

danych zastanych, N=3 wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami podmiotu 
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realizującego projekt w ramach RPO WSL w latach 2007-2013 oraz N=27 wywiady indywidualne z 

przedstawicielem instytucji finansowej, która wspierała finansowo badany przypadek w ramach 

instrumentów finansowych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. 

9. Wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy strony WWW z mikro, małymi i 

średnimi przedsiębiorstwami z województwa śląskiego (CAWI). Dobór próby miał charakter losowy. 

W ramach szacowania luki finansowej badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 

N=1065 przedsiębiorców z województwa śląskiego. Badanie objęło swoim zakresem mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców. 

Wyniki badao umożliwiły oszacowanie wielkości luki finansowej/kapitałowej dla małych i 

średnich przedsiębiorców oraz obliczenie współczynnika mnożnikowego dla instrumentu 

finansowego oferującego gwarancje.  

Szacowanie luki finansowej polegało na wykorzystaniu trzech metod: 

Do oszacowania wielkości luki finansowej Wykonawca zakładał wykorzystanie danych pochodzących 

z wywiadów internetowych przeprowadzonych z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) 

z terenu województwa śląskiego oraz danych statystycznych kształtowania się liczby MSP oraz 

inwestycji, struktury finansowania i dochodów MSP. Dane te zostały wykorzystane do oszacowania 

luki finansowej z wykorzystaniem trzech metod: 

 Metoda szacowania luki wg deklaracji – opiera się na deklaracjach respondentów co do 
inwestycji niezrealizowanych w danym roku w związku z brakiem dostępu do dofinansowania 
zewnętrznego i wymaga uogólnienia wyników na całą populację; 

 
W tym celu zastosowano wzór: 

 
% respondentów zgłaszających niezrealizowane inwestycje * liczba firm* średnia wartośd 
niezrealizowanych inwestycji  +/- odchylenie standardowe 
 

 Metoda szacowania luki wg nieprzyznanego finansowania – opiera się na uzyskanych 
od respondentów informacjach na temat nieprzyznanego finansowania zwrotnego, o które 
ubiegali się w danym roku i wymaga uogólnienia wyników na całą populację. 
 
W tym celu zastosowano wzór: 
 
% respondentów zgłaszających nieprzyznane dofinansowanie * liczba firm* średnia wartośd 
nieotrzymanego dofinansowania  +/- odchylenie standardowe 
 

 Metoda oszacowania hipotetycznego popytu na kredyt wymagająca ustalenia grupy 
przedsiębiorstw zgłaszających problemy z uzyskaniem oczekiwanego poziomu finansowania 
oraz średniej kwoty kredytu/ pożyczki udzielanej MSP. 
 
W tym celu zastosowano wzór: 
 
- średnia wielkośd pożyczki z funduszy pożyczkowych*(liczba firm rozpoczynających 
działalnośd i działających poniżej 24 m-cy – liczba firm upadających)*odsetek firm chętnych 
do korzystania z zewnętrznego finansowania (na podstawie danych statystycznych) 
 

                                                           
7
 Dwa projekty były finansowane dzięki funduszom udzielanym przez jedną instytucję finansową (Fundusz 

Górnośląski), stąd też zamiast trzech wywiadów zrealizowane zostały 2. 
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- liczba firm rozpoczynających działalnośd i działających poniżej 12 m-cy  i liczba MSP była 
oszacowana na podstawie ekstrapolacji trendu i szacowanego wzrostu liczby MSP  
w kolejnych latach. Liczba firm rozpoczynających działalnośd będzie równa corocznej 
dynamice, a liczba firm działających poniżej 12 m-cy była równa dynamice z poprzedniego 
roku pomniejszona o 50% (szacowany wskaźnik upadalności nowych przedsięwzięd) 
 

Wzory kwestionariuszy wykorzystanych w wywiadach CATI, CAWI zostały przedstawione  

w załącznikach 1 i 2. 
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II Analiza rynku 
Jakie występują: zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalny poziom inwestycji oraz 

wynikające z tego niezaspokojone potrzeby inwestycyjne w województwie śląskim – w ramach 

priorytetów inwestycyjnych wybranych do wsparcia ze środków RPO WSL 2014-2020? 

Analizie w rozdziale II zostały poddane wszystkie grupy odbiorców oraz wszystkie PI RPO WSL 
na lata 2014-2020. Ustalono następujące grupy: przedsiębiorcy, osoby podejmujące działalnośd 
gospodarczą, jednostki pozarządowe oraz jednostki samorządowe. W wyniku przeprowadzonej 
analizy ustalono, ze najistotniejsze problemy z dostępem do kapitału mają przedsiębiorcy mali i 
średni (PI 3.3 i 4.2), a w szczególności firmy mikro, osoby rozpoczynające działalnośd gospodarcza (PI 
8.7) oraz jednostki pozarządowe (PI 9.2). Jednostki samorządowe, ze względu na specyfikę 
finansowania i dużą siłę przetargową, nie maja trudności w pozyskaniu finansowania. Jednakże 
znaczenie niektórych projektów i ich specyfika (np. duże ryzyko niepowodzenia przy dużym znaczeniu 
dla społeczeostwa i rozwoju regionów) oraz ograniczenia budżetowe samorządów wskazują za 
istotnością przekazywania środków unijnych na realizację tych projektów jako zachęty do realizacji 
tych projektów. Sugerujemy, że w innym przypadku projekty te nie byłyby realizowane, a co za tym 
idzie nie uzyskano by planowanych korzyści społecznych w długim okresie.  

2.1. Przedsiębiorcy 

2.1.1. Struktura przedsiębiorstw w woj. śląskim i w kraju i ich dostęp do 

finansowania 

W woj. śląskim w 2012r8. było aktywnych 210 tys. mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw. 
Dużych firm było jedynie 428, których przychody stanowiły aż 44% przychodów wszystkich firm w 
województwie śląskim. W strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy zatrudniające do 9 osób i w 
2012r. było ich 200 tys. co stanowi 95% wszystkich małych i średnich firm w województwie. Struktura 
MŚP w woj. śląskim odpowiada strukturze MŚP w całym kraju, chociaż udział mikro firm jest o ok. 8% 
wyższy, niż w całej UE. 

Wykres 1. Liczba MŚP w woj. śląskim w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw 
niefinansowych w 2009 roku, 2010 roku, 2011 roku, 2012 roku 

                                                           
8
 Dane za 2013r. nie są jeszcze dostępne 
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W latach 2009-2012 można zauważyd okresy wzrostu i spadku liczby przedsiębiorstw. 
Prognozuje się, że zgodnie z trendem można oczekiwad wzrostu liczby przedsiębiorstw w 2013r.9 
Spadek liczby przedsiębiorstw wynika w dużej mierze z upadku przedsiębiorstw zakładanych w 
poprzednich latach. Zgodnie z badaniami PKPP Lewiatan10, po trzech latach działalności 50% firm 
nowopowstałych jest likwidowane. Fakt ten wskazuje na koniecznośd poszukiwania rozwiązao 
mogących wspomóc przedsiębiorców, nie tylko na etapie rozpoczynania działalności, ale przede 
wszystkim na etapie rozwoju działalności wymagającego konieczności pokonania przejściowych 
trudności z płynnością oraz niską pozycją przetargową w stosunku do dużych firm.  

 

Wykres 2. Przychody MŚP w woj. śląskim w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 
w 2009 roku, 2010 roku, 2011 roku, 2012 roku 

Przychody MŚP wzrosły o 32% w ciągu ostatnich 7 lat, chociaż można zauważyd okresy 
wzrostu i spadku, wynikającego także z okresowego wzrostu liczby upadających przedsiębiorstw. Nie 
można zauważyd jednak istotnego wpływu kryzysu finansowego na liczbę, czy przychody MŚP. W 
stosunku do 2007 roku zarówno liczba wszystkich MŚP jak i firm mikro wzrosła o 9%. Jest to wynik o 
ok. 4% wyższy, niż dla całego kraju.  

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w woj. śląskim wzrosło w stosunku do 2007r. o 4%, przy 
czym największy wzrost zanotowano w grupie małych przedsiębiorstw. Zmiana zatrudnienia w 
przedsiębiorstwach śląskich jest znacznie lepsza, niż zmiana w skali całego kraju. Mniej rozwinięte 
regiony w Polsce w czasach kryzysu zanotowały znaczny spadek liczby przedsiębiorstw, we wszystkich 
klasach wielkości, czego nie były w stanie zniwelowad dodatkowe środki płynące z regionalnych 
programów  operacyjnych. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Dane statystyczne w 2014 roku są dostępne dla 2012r. Stąd wartości na rok 2013 wymagają prognozowania 

10
 Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011 
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Tabela 1. Dynamika liczby zatrudnionych w 2012r. w stosunku do 2007r. 

 woj. śląskie kraj 

ogółem 5,94% -0,61% 

0-49 pracujących 8,13% 1,50% 

0-9 pracujących 5,20% -3,64% 

50-249 pracujących 0,88% -1,34% 

250 i więcej 5,56% -3,72% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 
w 2012 roku 

2.2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstw i nieoptymalne inwestycje 

Eksperci twierdzą, że utrudniony dostęp do finansowania mają małe firmy, które poszukują 
głównie kredytów i pożyczek o niskim oprocentowaniu. Zdarzają się inwestycje osiągające pułap 5 
mln zł, jednakże są to wyjątki. W większości przypadków firmy wchodzące na rynek nie korzystają  
w ogóle ze środków zewnętrznych.  

Na rynku komercyjnym przedsiębiorcy często dokonują nieoptymalnych inwestycji. Poziom 
ich zgodnie z opiniami ekspertów waha się w granicach kilkadziesiąt do 200 tys. zł. Badanie CAWI 
wśród reprezentatywnej grupy 1065 przedsiębiorców wykazało, że różnica pomiędzy średnim 
zapotrzebowaniem na finansowanie, a średnią wartością nieotrzymanego dofinansowania wynosi 
278 tys., co można uznad jako poziom nieoptymalnych inwestycji, który zgadza się z poziomem 
wyznaczonym przez ekspertów. Optymalny poziom inwestycji wynosi średnio ok. 1 mln zł. 
Przedsiębiorcy spodziewają się otrzymad z banków lub funduszy pożyczkowych środki na jedynie ok. 
30% planowanych inwestycji. W kolejnej perspektywie 2014-2020 może to byd przyczyną realizacji 
nieoptymalnych inwestycji, poniżej potrzeb z powodu braku możliwości zapewnienia brakujących 
środków własnych.  

Nieoptymalne inwestycje były realizowane w latach 2007-2013 także z powodu 
ograniczonych  możliwości udzielenia finansowania przez niektóre fundusze pożyczkowe. Wynikało to  
w latach 2007-2013 z warunków udzielania pożyczek dofinansowanych z RPO WSL oraz z braku 
wystarczających zabezpieczeo posiadanych przez przedsiębiorców. Banki udzielając kredytu żądają 
często nawet kilkukrotnie wyższych zabezpieczeo niż wynosi udzielony kredyt, np. kredyt  
w wysokości 200 tys. zł może byd zabezpieczony cesją ubezpieczenia zakupionego sprzętu przez 
przedsiębiorcę za 400 tys. zł. Powoduje to, że przedsiębiorca, często nie doszacowując swoich 
potrzeb kapitałowych nie ma możliwości w późniejszym okresie zaciągnięcia kolejnych zobowiązao. 

Przedsiębiorcy, zgodnie z raportami PKPP Lewiatan, 87% swoich inwestycji finansują ze 
środków własnych11. Pomimo zdefiniowanego trudnego dostępu niektórych grup przedsiębiorców do 
zewnętrznego finansowania, w stosunku do 2004r. wartośd inwestycji dokonywanych przez śląskie 
przedsiębiorstwa wzrosła o 57%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty. liczby, przykłady. PKPP Lewiatan, Grudzieo 2012 
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Wykres 3. Inwestycje śląskich przedsiębiorstw według branży w 2004r. w PLN 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2004 roku 
 

Wykres 4. Inwestycje śląskich przedsiębiorstw według branży w 2007r. w PLN 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2007 roku 
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Wykres 5. Inwestycje śląskich przedsiębiorstw według branży w 2012r. w PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2012 roku 
 

Wykres 6. Dynamika inwestycji śląskich przedsiębiorstw w podziale na branże w 2012r. w stosunku 

do 2004r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych 
w 2012 roku; Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 roku 
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 Z analizy dynamiki inwestycji w podziale na branże wynika, że najbardziej aktywne 
inwestycyjnie były przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej i ochrony zdrowia. W ochronie zdrowia,  
w 2012r. w stosunku do roku 2007 wartośd inwestycji się podwoiła, a w stosunku do 2004r. potroiła. 
Największe trudności inwestycyjne w ostatnich latach (2008-2012) można zidentyfikowad  
w branżach: budownictwo i transport. Branże te są w największym stopniu narażone na wahania 
koniunktury i tym samym inwestycje tego typu przedsiębiorstw mogą byd obarczone wyższym 
ryzykiem niż innych firm. Zgodnie z raportem KPMG głównymi przeszkodami w prowadzeniu biznesu 
budowlanego są: niedostateczny popyt, biurokracja, konkurencja i wysokie koszty pracy.  
Przedsiębiorcy z tego sektora przewidują w kolejnych latach dalszy spadek inwestycji i przychodów  
i upatrują jedyną szansę w dofinansowaniu UE uruchomionym w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, w tym realizacji projektów komunalnych (np. gospodarka mieszkaniowa). Przyczyną 
spadku inwestycji w tym sektorze było zmniejszenie liczby oddanych mieszkao w 2009 roku  
i kolejnych latach, po stabilnym wzroście budownictwa mieszkaniowego do roku 2008. Trudności  
w oddaniu mieszkao rozpoczętych i zakooczonych przyczyniła się do nasilenia pesymistycznych 
nastrojów przedsiębiorców z tego sektora i ograniczenie działalności. Eksperci twierdzą, że projekty 
dotyczące inżynierii lądowej i wodnej mają znaczący wpływ na sytuację przedsiębiorstw 
budowlanych, a planowane inwestycje między innymi w infrastrukturze energetycznej i kolejowej 
mogą przyczynid się do poprawy przychodów tych przedsiębiorstw.12 

Banki w Polsce najchętniej finansują administrację publiczną i działalnośd finansową  
i ubezpieczenia, jak wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Najmniejszym 
zainteresowaniem banków, albo samych potencjalnych kredytobiorców cieszą się projekty związane  
z edukacją, rozrywką i rekreacją. Sektor budowlany jest najgorszym jakościowo sektorem 
finansowanym przez banki. Najtrudniejszym okresem dla sektora był rok 2012, w którym 
odnotowano wzrost należności z utratą wartości o 12 p.p. do poziomu 31,4%. łączny udział 
należności z utratą wartości wśród zaangażowania bilansowego wyniósł 26,6% (dla sektora 
przedsiębiorstw –11,4%). 

Wywiady z przedstawicielami IZ i IP wykazały, że przedsiębiorcy w województwie śląskim 
mieli dostęp do finansowania, jednak wielu z nich nie korzystało z oferowanych form. I tak poziom 
aktywności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych był w latach 2007-2013 poniżej oczekiwao, 
czego jednym z powodów mógł byd dostęp do finansowania dotacyjnego. Przedsiębiorcy zawsze 
preferowali dotacje, zatem w sytuacji, gdy były one dostępne byli nawet w stanie dostosowad do 
wymagao zakres podejmowanych przez siebie inwestycji. Pożyczki i kredyty, nawet na 
preferencyjnych warunkach będą formą wsparcia drugiej kategorii i dopiero w sytuacji, w której nie 
będzie ono oferowane na te same typy projektów jako alternatywna forma finansowania, 
zainteresowanie przedsiębiorców zwrotnymi formami finansowania będzie większe. 

Wywiady z przedsiębiorcami wykazały, że głównym problemem z brakiem dofinansowania 
oczekiwanych inwestycji była nieświadomośd istnienia pozabankowych instytucji oferujących 
pożyczki lub poręczenia (ok. 40% odpowiedzi). Fakt ten wskazuje na koniecznośd postawienia 
większego nacisku na promocję działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w kolejnej 
perspektywie 2014-2020.  

W kolejnej perspektywie przedsiębiorcy będą poszukiwali głównie dotacyjnych form 
wsparcia. Pozostałe formy, pożyczki, poręczenia, kredyty będą cieszyd się mniejszym 
zainteresowaniem 
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 Budownictwo w Polsce. Edycja 2013, KPMG, 2013 
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Wykres 7. Oczekiwane źródła finansowania przedsiębiorców w woj. śląskim w latach 2014-2020 (w 
% odpowiedzi) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao CAWI (N=970) 

Brak dostępu przedsiębiorców do wskazanych wyżej źródeł finansowania będzie miał 
negatywne konsekwencje dla rozwoju regionu i przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy wskazywali, że 
utrudniony dostęp do finansowania spowoduje zahamowanie rozwoju firm, brak możliwości 
konkurowania z większymi firmami oraz niepodejmowanie długoterminowych inwestycji. 

 

Wykres 8. Negatywne konsekwencje nieuzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców w latach 

2014-2020 (w % odpowiedzi) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao CAWI (N=970) 
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2.2. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą  

2.2.1 Źródła finansowania osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

Zgodnie z raportem Banku Światowego założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce 
wymaga dopełnienia wielu procedur, trwa 32 dni, kosztuje 14,4 % dochodu per capita oraz wymaga 
wkładu własnego w wysokości co najmniej 13% dochodu per capita. Na tle 185 krajów ocenianych  
w rankingu pod względem łatwości założenia nowej firmy, Polska plasuje się na 124 miejscu13.  
W porównaniu do innych krajów wynika, że główną barierą zakładania działalności gospodarczej jest 
długi czas potrzebny na wypełnienie formalności i koszty związane z zakładaniem działalności14. 
Zgodnie z danymi PARP, w latach 2004-2012 można było zaobserwowad wzrosty i spadki liczby 
nowych firm. W badanym okresie największy wzrost nowopowstałych przedsiębiorstw nastąpił  
w 2010r, po czym znów zaczął spadad. 

 

Wykres 9. Liczba nowych przedsiębiorstw w latach 2004-2012 w woj. śląskim 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich i 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa; Raport o stanie sektora małych i 

średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa;  Raport o stanie sektora 
małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa;  Raport o stanie 

sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 

Osoby młode rozpoczynające działalnośd gospodarczą wykorzystują w tym celu głównie 
swoje oszczędności i pożyczki od rodziny. Kredyty bankowe stanowią jedynie 10% finansowania 
przyszłych przedsiębiorców, przy czym ok. 4% stanowią kredyty konsumpcyjne15. Młodzi 
przedsiębiorcy mają większe szanse na pozyskanie finansowania zewnętrznego, zaś biorąc pod uwagę 
starzenie się społeczeostwa, należy oczekiwad, że odsetek osób powyżej 30 roku życia wśród 
przyszłych przedsiębiorców  będzie rosnąd. Raport Ocena ex-ante instrumentów finansowych  
w zakresie wsparcia podmiotów  ekonomii społecznej i osób młodych  wykazał,  że dotacje zawsze 
będą preferowaną formą finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej i w sytuacji oferowania 

                                                           
13

 Doing Business 2013, Bank Światowy, Waszyngton 2013 
14

 Warunki prowadzenia firm w Polsce, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2013 
15

 Stronkowski P., Zawistowski J., Ocena ex-ante instrumentów finansowych  w zakresie wsparcia podmiotów  
ekonomii społecznej i osób młodych, IBS,   2014 
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na rynku dotacji i instrumentów finansowych, wykorzystanie instrumentów finansowych będzie 
niskie. Jednocześnie stwierdzono, że większośd osób zakładających firmy korzystających z dotacji, bez 
wsparcia również założyłoby działalnośd.  Można więc stwierdzid, że środki przeznaczone na dotacje 
dla tych osób nie zostały właściwie wykorzystane.  

Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą nie znając prognoz dotyczących rozwoju 
rozpoczynanej działalności gospodarczej mogą niechętnie korzystad z instrumentów finansowych. 

Badanie CATI (N=23) oraz wywiady z ekspertami wskazują, że osoby rozpoczynające 
działalnośd gospodarczą  oczekują głównie wsparcia w formie dotacji. Ponadto, wsparcie oferowane 
dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą w latach 2007-2013 w ramach PO KL dla 
niektórych przyszłych przedsiębiorców okazało się niewystarczające, czyli powodowało ograniczenie 
planów inwestycyjnych. Zapotrzebowanie na inwestycje wynosiło ok. 60 tys. zł, podczas, gdy średnia 
pożyczka wyniosła 41 497 tys. zł. 10,5% osób nie udało się pozyskad żadnego dofinansowania na 
rynku komercyjnym. Mogło to wpływad na mniejszy sukces przedsięwzięcia i mniejsze szanse na 
przetrwanie firmy w długim okresie.  

W celu zmiany sytuacji, należałoby założyd dodatkowe wynagrodzenie dla pośredników 
finansowych za udział w finansowaniu tego typu przedsięwzięd, Pośrednicy finansowi nie będą 
również zainteresowani niskimi kwotami alokacji na instrumenty finansowe dla osób 
rozpoczynających działalnośd gospodarczą, gdyż jest to grupa specyficzna, wymagająca 
wygospodarowania specjalnych zasobów, w tym ludzkich (kadry) oraz czasu na wypełnianie 
dokumentacji. Jest to rekompensowane takimi samymi środkami na refundację kosztów zarządzania 
jak dla przedsiębiorców, co nie jest wystarczające dla pośredników finansowych. 

Ponadto, jak wskazują wyniki naszych badao, osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą 
często dokonują nieoptymalnych inwestycji na poziomie ok. 20 tys. zł.(CATI, N=23). Wynika to z 
dwóch przyczyn: ograniczonego dostępu do finansowania oraz nieumiejętności w oszacowaniu 
potrzeb inwestycyjnych. W pierwszych etapach rozpoczynania działalności gospodarczej osoby 
rozpoczynające taką działalnośd wykorzystują wszystkie posiadane przez siebie możliwe 
zabezpieczenia kredytu lub pożyczki. Powoduje to ograniczenie zdolności kredytowej takiej osoby i 
brak możliwości pozyskania dalszego dofinansowania w sytuacji, gdy pozyskane środki okazują się 
niewystarczające.  

 

2.3. Jednostki samorządu terytorialnego  

Badania wykazały, że realizacja projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego zależy od poziomu dostępnych źródeł finansowania, do których należą między innymi: 

dochody budżetowe, udział mieszkaoców oraz podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji 

publicznej, nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, środki funduszy celowych, środki z funduszy 

pomocowych z zagranicy, kredyty, pożyczki, leasing, czy środki z emisji obligacji komunalnych. 

Eksperci oraz respondenci badania CATI nie stwierdzili dyskryminacji samorządów na komercyjnym 

rynku finansowym.  

Poziom zewnętrznych źródeł finansowania w budżetach samorządowych zależed będzie od 

czynników makroekonomicznych wpływających na dochody własne i od takich wielkości jak: poziom 

wskaźnika zadłużenia ogółem, poziom wolnych środków (dochody ogółem minus wydatki bieżące)  

i nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące). Do analizy wybrano wskaźniki dla 

miast powiatowych województwa śląskiego. Były to wskaźniki służące do oceny finansowej jednostek 
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samorządowych w Polsce, wskazujące na zdolnośd inwestycyjną oraz do samofinansowania się 

samorządów16:  

 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określający stopieo, do jakiego jednostka 

mogłaby zaciągad nowe zobowiązania 

 wskaźnik samofinansowania określający zdolnośd do finansowania swoich inwestycji 

środkami własnymi. Wysoki poziom wskaźnika może świadczyd o niskim poziomie 

realizowanych inwestycji 

 udział zobowiązao w dochodach ogółem określa poziom wykorzystania zewnętrznych źródeł 

finansowania 

 obciążenie dochodów ogółem odsetkami i ratami kapitałowymi związanymi ze spłatą 

zaciągniętych zobowiązao. 

 

  

                                                           
16

 Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2013 
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Tabela 2. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 

Nazwa JST 

Udział nadwyżki operacyjnej w 
dochodach ogółem 

"Wskaźnik 
samofinansowania"

17
 

Udział zobowiązao ogółem w 
dochodach  ogółem 

Obciążenie dochodów ogółem 
obsługą zadłużenia 

wydatki inwestycyjne w 
wydatkach miast ( %) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Bielsko-Biała 9,6% 6,6% 7,6% 72,8% 73,8% 94,2% 29,9% 33,5% 33,7% 3,5% 5,2% 5,9% 9% 8% 6% 

Bytom -0,7% 2,6% 1,8% 85,1% 76,0% 76,1% 18,2% 23,0% 24,0% 4,5% 3,3% 3,6% 7% 6% 5% 

Chorzów -1,0% 5,2% 5,8% 10,6% 106,7% 76,9% 19,3% 18,9% 17,8% 1,7% 6,6% 2,9% 2% 2% 4% 

Częstochowa 2,5% 5,4% 5,5% 60,1% 80,3% 82,9% 44,7% 43,0% 46,2% 6,5% 5,6% 5,7% 7% 11% 8% 

Dąbrowa Górnicza 15,5% 9,9% 9,0% 132,9% 91,0% 91,0% 9,4% 14,6% 18,6% 3,0% 2,1% 1,7% 4% 7% 8% 

Gliwice 10,8% 10,8% 10,2% 94,1% 67,9% 84,2% 0,9% 14,4% 14,4% 0,5% 0,3% 5,1% 7% 11% 11% 

Jastrzębie-Zdrój 18,6% 19,7% 8,6% 113,1% 152,4% 110,2% 0,8% 0,0% 0,0% 4,4% 0,8% 0,0% 4% 4% 3% 

Jaworzno 6,2% 8,3% 7,9% 109,6% 99,7% 130,2% 35,5% 29,1% 28,5% 6,2% 5,2% 5,3% 4% 7% 3% 

Mysłowice -4,4% -0,7% 8,0% 30,3% 30,5% 100,6% 26,1% 30,2% 23,6% 6,0% 13,1% 8,7% 1% 1% 2% 

Piekary Śląskie -11,8% 3,9% 3,3% 47,5% 97,6% 96,8% 35,5% 37,5% 34,8% 7,1% 6,4% 9,3% 1% 0% 1% 

Ruda Śląska 7,8% 5,2% 1,4% 95,7% 134,6% 149,6% 47,5% 38,2% 29,6% 9,6% 10,2% 8,6% 4% 3% 3% 

Rybnik 19,5% 11,5% 11,1% 136,8% 144,3% 139,3% 31,8% 22,7% 19,6% 4,2% 8,4% 4,2% 7% 6% 5% 

Siemianowice Śląskie -0,9% 0,3% 2,7% 48,5% 85,6% 142,0% 37,9% 33,2% 30,2% 10,3% 7,0% 6,2% 1% 1% 0% 

Sosnowiec 3,2% 4,9% 2,4% 67,1% 51,1% 66,9% 25,6% 26,0% 31,6% 3,3% 3,6% 3,8% 4% 4% 5% 

Świętochłowice -4,0% 2,5% -0,9% -7,1% 66,7% 97,0% 32,0% 33,9% 34,2% 6,3% 7,3% 7,0% 0% 1% 1% 

Tychy 17,3% 13,8% 10,9% 92,4% 106,1% 127,5% 35,7% 26,6% 23,3% 1,2% 10,3% 4,6% 9% 6% 6% 

Zabrze 2,2% 2,5% 3,5% 82,5% 91,9% 123,4% 31,9% 40,1% 32,4% 2,7% 5,4% 7,6% 9% 5% 7% 

Żory 7,2% 8,9% 1,4% 71,2% 100,4% 102,7% 56,5% 61,3% 53,5% 6,0% 19,6% 9,4% 6% 3% 3% 

Katowice 14,8% 14,4% 11,5% 76,5% 85,0% 57,6% 22,2% 27,6% 34,8% 1,2%  1,3% 2,0% 16% 14% 19% 

Zmiana  
             

-5% 7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012, Ministerstwo 

Finansów, Warszawa, 2013 oraz Budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego W Województwie Śląskim W 2010 r., Urząd Statystyczny w Katowicach 
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 Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych 
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Analiza wykazuje, że jednostki samorządu terytorialnego w województwie śląskim  

w niewielkim stopniu wykorzystują zewnętrzne źródła finansowania i mają duże możliwości 

sfinansowania inwestycji ze środków własnych. Żadne z analizowanych miast nie przekroczyło 15% 

obciążenia dochodów własnych spłatą zadłużenia. Wszystkie miasta (z wyjątkiem Świętochłowic) 

osiągają dodatnią nadwyżkę operacyjną wskazującą na duże możliwości miast do realizacji kolejnych 

inwestycji. Analiza nie wskazuje na trudności w pozyskaniu źródeł finansowania na realizację 

inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w woj. śląskim.  

Badania CATI (N=9) wykazały, że badane jednostki samorządowe w województwie śląskim 

zamierzają w kolejnej perspektywie dokonywad inwestycji związanych z termomodernizacją. 

Większośd badanych (72%) nie potrafiło jednak określid rodzaju podejmowanych inwestycji w latach 

2014-2020. 

Jednocześnie aż 50% badanych jednostek samorządowych ze śląska wskazało jako 

preferowane źródła finansowania kredyt inwestycyjny z BOŚ oraz środki własne. Żadna z badanych 

jednostek nie wybrała kredytu z innego banku jako źródła finansowania, co może wskazywad albo na 

nieznajomośd innych źródeł finansowania, albo na brak takich potrzeb. Jak sygnalizowano już 

wcześniej, żadna z badanych jednostek nie stwierdziła trudności z pozyskaniem finansowania 

zewnętrznego. 

2.3.1 Organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i inne organizacje 

społeczne 

W województwie śląskim według danych GUS w 2010r. zarejestrowanych było 6,7 tys. 

organizacji pozarządowych i innych organizacji jak: organizacje społeczne, fundacje oraz społeczne 

podmioty wyznaniowe, z czego 700 organizacji posiadało status organizacji pożytku publicznego18.  

Wykres 10. Struktura organizacji pozarządowych i innych organizacji jak: organizacje społeczne, 
fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe w woj. śląskim w 2010r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podstawowe dane o organizacjach trzeciego sektora w 

2010r., Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2013 

 

                                                           
18

 Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010r, GUS, 2011 
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Według badao stowarzyszenia Klon-Jawor (Przewłocka, 2011, s. 14-17) polskie organizacje 

trzeciego sektora finansują swoje działania głównie z darowizn i dotacji (przede wszystkim 

samorządowych i 1% podatku dochodowego należnego). Składki członkowskie stanowią główne 

źródło dochodu dla bardzo małych organizacji. Zgodnie z wynikami w/w badao, tylko ok. 25% 

organizacji pozarządowych finansowało swoje działania korzystając z dotacji UE. Przyczyną tak 

niskiego zainteresowania tym źródłem finansowania był brak kadry, umiejętności i czasu na 

wypełnianie procedur związanych z aplikowaniem o środki finansowe z UE. Wywiady CATI  

prowadzone przez nas z przedstawicielami organizacji pozarządowych wykazały, że główną 

przyczyną, dla której organizacje te nie korzystają z kolei z pozabankowych źródeł finansowania była 

nieświadomośd funkcjonowania tych instytucji. Potwierdza to tezę, która została sformułowana przy 

analizie źródeł finansowania przedsiębiorców, że wzrost wykorzystania instrumentów finansowych 

przez różne podmioty może byd większy w sytuacji, gdy zostanie zapewniona odpowiednia akcja 

informacyjna, gdyż wielu potencjalnych odbiorców nie ma wiedzy o działalności takich organizacji. 

Preferowanym natomiast źródłem pozabnkowego finansowania są dotacje i jedynie z takich form 

wsparcia organizacje pozarządowe zamierzają korzystad w kolejnej perspektywie. Przyczyną wyboru 

może byd, jak wcześniej wspomniano, nieznajomośd innych form wsparcia lub też obawa przed 

koniecznością zapewnienia zabezpieczeo na spłatę zadłużenia.  

Dla niektórych organizacji przychody z odpisu 1% podatku dochodowego należnego są istotne 

i ich udział w strukturze przychodów osiąga niekiedy aż 90%. Dla innych organizacji filantropijnych, 

zgodnie z badaniami zleconymi przez Ministerstwo Finansów, dochody z 1% podatku dochodowego 

należnego pozwalają pokryd niezbędne koszty administracyjne przy niezmienionych rozmiarach 

działalności statutowej19. Najmniej organizacji, bo ok. 9% korzysta z działalności gospodarczej20. 

Jednostki pozarządowe, TBS-y oraz pozostałe organizacje społeczne (spółdzielnie socjalne, 

organizacje kościelne) mają odmienną sytuację niż wcześniej wymienione przedsiębiorstwa czy osoby 

rozpoczynające działalnośd gospodarczą. Jednostki pozarządowe są wykluczone na finansowym rynku 

komercyjnym i możliwośd otrzymania kapitału jest zerowa. Jednocześnie trudności z płynnością, 

pozyskiwania dochodów powodują, że podmioty te, zdaniem ekspertów, będą zainteresowane 

głównie dotacjami, niewymagającymi długoterminowego planowania przepływów finansowych (np. 

na spłatę zadłużenia). Jak wskazują badania GUS21 aż 2/3 organizacji z trzeciego sektora zgłaszało w 

2010r.jako podstawową barierę swojej działalności trudności z pozyskaniem finansowania. 

Najmniejsze problemy z dostępem do kapitału mogą mied organizacje kościelne posiadające status 

organizacji pożytku publicznego ze względu na szerszy dostęp do finansowania. Oprócz możliwości 

pozyskania dotacji i darowizn od osób prywatnych, grantów od jednostek samorządowych i 1% p.d. 

mogą liczyd na wsparcie Kościoła. 

Cechą charakterystyczną organizacji pozarządowych jest również bardzo nierównomierny 

podział przychodów i majątku w tej grupie jednostek. Dowodem na to jest fakt, że organizacje 

osiągające przychody powyżej 1 mln zł jednocześnie gromadziły przychody 2/3 wszystkich organizacji 

pozarządowych. Co więcej, jedynie 10% tych organizacji jest właścicielami lokalów, samochodów lub 

posiada komputery. Oznacza to, że zdecydowana większośd tych organizacji nie posiada zdolności 

kredytowej. Także zdolnośd uczestniczenia tych podmiotów w projektach finansowanych ze środków 

                                                           
19

 Waniak-Michalak, Działalnośd gospodarcza jako źródło finansowania działalności dobroczynnej organizacji 
pożytku publicznego, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (tom 65 (121)), ss. 99-110, SKwP, 2012  
20

 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon-Jawor 2013 
21

 Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010r, GUS, 2011 
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Unii Europejskiej jest oceniana nisko. W 2010 w całym kraju jedynie 4,4 tys. organizacji 

pozarządowych uczestniczyło w projektach finansowanych z EFS, przy czym organizacje 

pozarządowe, które prowadziły działalnośd gospodarczą stanowiły zaledwie 15%, co wskazuje, że 

samo prowadzenie działalności gospodarczej nie decyduje o możliwościach pozyskania finansowania i 

uczestniczenia w projektach finansowanych ze środków publicznych22.  

Dane statystyczne na temat pozostałych organizacji społecznych są niedostępne, jednakże  na 

podstawie raportu IBS można postawid tezę, że dostęp wszystkich organizacji społecznych do 

zewnętrznego finansowania jest utrudniony, na co wskazuje fakt, że jedynie 10% z nich udało się 

pozyskad kredyt bankowy23. 

2.4 Luka kapitałowa  

Jaka jest wielkośd luki finansowej/ kapitałowej w dostępie odbiorców ostatecznych RPO WSL 2014-

2020 do finansowania zewnętrznego? 

 

Jak pokazują wyniki badao pośrednicy finansowi nie wykluczają żadnej branży, chociaż 

niektóre branże mogą byd mniej preferowane jak np. branża handlowa, czy turystyczna. Warunkiem 

udzielenia pożyczki lub kredytu jest spełnienie kryteriów finansowych i dotyczących zabezpieczeo 

finansowania. Jedyną barierą mogą byd trudności rozwojowe w danej branży, które wpływając na 

wyniki finansowe przedsiębiorstw będą jednocześnie uniemożliwiały uzyskanie kredytu lub pożyczki.  

Natomiast innym problemem są projekty wysoko innowacyjne realizowane przez małe podmioty, 

które charakteryzują się wysokim ryzykiem zarówno dla pośredników finansowych, jak i dla 

przedsiębiorców. Projekty tego typu powinny byd wspierane poprzez dotacje bezzwrotne. Badania 

prowadzone wśród przedsiębiorców (CAWI=1065) wykazały brak istotnych różnic pomiędzy 

branżami. W każdej branży ok. 20-30% przedsiębiorców starających się o kredyt wskazywało 

problemy z uzyskaniem dofinansowania. Jedynie w branży transportowej większy odsetek 

przedsiębiorców (75%) wskazał na trudności z uzyskaniem dofinansowania. Natomiast żadna spółka  

z udziałem jednostek sektora publicznego nie wskazała problemów z uzyskaniem dofinansowania. 

Jednostki sektora finansów publicznych uzależniają wielkośd dokonywanych inwestycji 

środkami, które otrzymują z budżetu paostwa i dochodów własnych, a także ograniczeo ustawowych 

dotyczącymi poziomu zadłużenia. Na realizację projektów finansowanych z inicjatywy JESSICA 

podmioty sektora publicznego z pewnością otrzymałyby dofinansowaniem na rynku komercyjnym, 

jednakże takie dofinansowanie byłoby droższe, co wiązałoby się ze wzrostem zadłużenia finansów 

publicznych i jednocześnie z ograniczeniem innych wydatków, także potrzebnych z punktu widzenia 

regionu. Jednakże z drugiej strony, finansowanie komercyjne nie wiąże się z tak licznymi warunkami 

jakie należy wypełnid przy ubieganiu się o wsparcie unijne, np. koniecznośd zapewnienia osiągnięcia 

efektów społecznych i finansowych. 

Badania pozwoliły ustalid, że istotne problemy z uzyskaniem kapitału na rynku komercyjnym 
można zidentyfikowad dla małych, i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą oraz jednostek pozarządowych i innych organizacji społecznych. Z tego powodu luka 
kapitałowa była szacowana jedynie dla wymienionych wyżej podmiotów. Pomimo, że nie 
identyfikujemy luki kapitałowej dla jednostek samorządowych uważamy, ze dla projektów 
realizowanych w ramach inicjatywy JESSICA JST powinny w inicjatywie pełnid rolę partnera innych 

                                                           
22

 Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010r, GUS, 2011 
23

 Stronkowski P., Zawistowski J., Ocena ex-ante instrumentów finansowych  w zakresie wsparcia podmiotów  
ekonomii społecznej i osób młodych, IBS, 2014,   
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jednostek w PPP, a nie byd jedynym odbiorcą. Inicjatywa JESSICA ma na celu zachęcenie do realizacji 
projektów istotnych dla regionu i z tego powodu nadal powinny byd planowane instrumenty 
finansowe dla projektów współrealizowanych przez jednostki samorządowe w ramach inicjatywy 
JESSICA. 

Luka kapitałowa, jaka może byd zidentyfkowana dotyczy głównie firm bardzo małych, 

realizujących nowe projekty i firm wchodzących na rynek. W przypadku tych podmiotów ryzyko 

udzielenia instrumentów finansowych również jest większe i ograniczenia nakładane przez Instytucję 

Zarządzającą w ramach RPO WSL spowoduje, że podmioty mające trudności w uzyskaniu 

finansowania komercyjnego nie będą finansowane, gdyż zostaną ich wnioski ocenione negatywnie, 

jako zbyt ryzykowne.  

2.4.1 Luka kapitałowa MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

Wyniki badao ujawnione w raporcie Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich 
przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania 
polityki spójności w okresie 2014-2020 wskazują, że z finansowania komercyjnego wykluczone są 
przede wszystkim firmy nowopowstałe, nieposiadające historii kredytowej oraz firmy mikro i małe. 
Małe i średnie firmy, a zwłaszcza firmy mikro mają utrudniony dostęp do zewnętrznego 
dofinansowania z następujących powodów: 

 silna koncentracja rynku powodowana przewagą konkurencyjną kilku dużych 
podmiotów. Mali przedsiębiorcy muszą poszukiwad niszy jednakże trudno jest im 
udowodnid w banku zdolnośd do przetrwania w długim okresie. Według danych 
statystycznych i raportów PARP, GUS oraz konfederacji Lewiatan, 50-80% firm upada 
w ciągu 5 lat swojej działalności; 

 dostępu instytucji finansowej do informacji o wynikach finansowych MSP i w związku 
z tym przypisywania wyższego ryzyka kredytowego tej grupie organizacji; 

 większa podatnośd na zmianę czynników zewnętrznych, np. inflacji czy kursów walut 
z powodu niskiej możliwości korzystania z rezerw i instrumentów pochodnych 
zabezpieczających przed ryzkiem, np. kontraktów terminowych czy opcji; 

 procentowo wyższe obciążenia podatkowe i z tytułu opłat w stosunku do osiąganych 
przychodów; 

 prowadzenie uproszczonej księgowości, co powoduje, że częśd instytucji finansowych 
automatycznie przypisuje tym jednostkom wyższe ryzyko kredytowe. 
 

Zgodnie z raportem PKPP Lewiatan, polscy przedsiębiorcy dobrze oceniają współpracę  
z bankami. Poprawiła się ona na przestrzeni ostatnich lat. Zdecydowanie większy problem 
przypisują ściąganiu należności od kontrahentów. Od wielu lat pojawia się jednak informacja  
o braku planów inwestycyjnych i korzystania z zewnętrznego dofinansowania, zwłaszcza kredytów 
i pożyczek. Odmienne zdanie mają jedynie firmy z sektorów informacja i komunikacja (40,1% MSP 
planuje korzystad z kredytów lub pożyczek), z sektora transport i gospodarka magazynowa (35,9% 
planuje korzystad z kredytów lub pożyczek) oraz hotele i restauracje (34,1% planuje korzystad  
z kredytów lub pożyczek). Kredytami i pożyczkami najmniej jest zainteresowana grupa 
przedsiębiorców z sektora: obsługa nieruchomości (15,9%); W pozostałych sektorach 24-27% firm 
korzystało w 2011r. z zewnętrznego finansowania.24 

  

                                                           
24

 Słabe I Mocne Strony Sektora MSP W Polsce, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011 
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Wykres 11. Źródła finansowania MŚP w Polsce 

 
Źródło: Słabe I Mocne Strony Sektora MSP W Polsce, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011 

 

W województwie śląskim działają 4 centrale bankowe i około 40 banków komercyjnych z 500 
filiami i agencjami. Banki te oferują także kredyty bankowe skierowane do sektora MSP (kredyty 
inwestycyjne i obrotowe) oraz leasing finansowy. W Katowicach ma siedzibę ING Bank Śląski S.A. i 
Getin Bank. Ważne znaczenie w regionie spełniad zaczynają tworzone regionalne fundusze poręczeo 
kredytowych dla MSP, których zadaniem jest udzielanie poręczenia firmom występującym do banku 
o uruchomienie kredytu. Instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy w woj. śląskim są np: 
Fundusz Górnośląski oraz Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Aktywne (na koniec 2013r.) są 
instytucje finansowe, takie jak Fundusze Pożyczkowe (7) i Poręczeniowe (5) i Fundusze Venture 
Capital. Istotną rolę na terenie województwa odgrywają organizacje gospodarcze, jak 12 Izb 
Przemysłowo-Handlowych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach, która była realizatorem między innymi projektu "Pierwsza Szychta", 
wybranego przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki, który dał szansę na zatrudnienie 
osobom dyskryminowanym na rynku pracy i przyczynił się do ogólnopolskiej promocji 
„rzemieślniczego” trybu przygotowania zawodowego. 

Analiza oferty bankowej w województwie śląskim pozwala stwierdzid, że przedsiębiorcy mogą 
liczyd na kredyty na działalnośd obrotową, inwestycyjną oraz na projekty ukierunkowane na 
oszczędnośd energetyczną. Ostatni typ projektów jest finansowany zarówno przedsiębiorcom, jak  
i jednostkom sektora publicznego, czy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Niektóre banki 
korzystają z umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Bankiem Gospodarstwa Krajowego, co 
wpływa na zwiększenie atrakcyjności oferowanych kredytów. Ponadto, banki przewidują specjalne 
kredyty dla rolników i małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, np. Getin Bank oferuje kredyty 
dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektów poprawiających jakośd życia 
społeczności lokalnych. Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą mogą otrzymad kredyt jako 
osoba fizyczna, jednakże kredyt taki wiąże się z wysokimi kosztami i niskimi kwotami  
w stosunku do oczekiwao kapitałowych przedsiębiorców. 
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2.4.1.1 Luka kapitałowa MŚP oraz osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą liczona metodą 

hipotetycznego popytu 

W oszacowaniu luki finansowej MŚP oraz osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą 
przyjęto następujące założenia wynikające z analizy literatury: 

Niektóre przedsiębiorstwa ze względu na brak potrzeb inwestycyjnych lub skłonności do 
zadłużania się nie będą podejmowały działao polegających na pozyskaniu zewnętrznego 
dofinansowania, nawet na korzystnych finansowo  warunkach. Przedsiębiorstwa te korzystają i będą 
korzystad w kolejnych latach 2014-2020 z zysków zatrzymanych i dotacji. Tym samym należy ustalid 
odsetek przedsiębiorstw chętnych do korzystania z kredytów bankowych lub innych instrumentów 
finansowych.  

Ponadto, nie wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa należy zaliczad do grupy firm 
mających trudności w uzyskaniu kredytu na warunkach rynkowych. Niektóre z tych firm nie starają 
się o rynkowe dofinansowanie z innych, także wskazanych wyżej, powodów. Za podmioty, które nie 
mają możliwości (lub jest to bardzo trudne) uzyskania kredytu bankowego lub środków z innych 
komercyjnych źródeł należy uznad firmy powstające i nie mające wystarczająco długiej historii 
kredytowej, czyli działające poniżej dwóch lat. Analiza danych PARP wskazuje, że odsetek 
przedsiębiorców korzystających z kredytów bankowych wzrasta wraz z czasem funkcjonowania na 
rynku. Jedynie 4% firm nowopowstających korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Po upływie 
minimum 12 m-cy działalności, odsetek ten wzrasta już do ok. 19%25. Co więcej, prawie 50% 
nowoutworzonych firm upada po pierwszym roku działalności. 

W związku z powyższym przyjęto poniższą procedurę wyznaczenia luki finansowej MŚP i osób 
rozpoczynających działalnośd gospodarczą w latach 2007-2013. 

Luka finansowa = l. małych i średnich firm nowopowstałych (Dane GUS) w każdym roku 
pomnożona przez odsetek przedsiębiorstw nowopowstających korzystających z kredytu (4%) + l. 
nowych małych i średnich firm z roku poprzedzającego minus liczba firm upadłych z poprzedniego 
roku (z danych GUS l. firm mikro zlikwidowana) pomnożona przez odsetek firm korzystających  
z kredytu (19% )* średnia wartośd pożyczki udzielanej przez fundusze pożyczkowe przedsiębiorcom 
dla każdego roku. 

Średnia wartośd pożyczki została ustalona na podstawie raportów Polskiego Stowarzyszenia 
Funduszy Pożyczkowych z lat 2007-200926 oraz Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych z lat 2010-
2012. Łączna wartośd pożyczek w woj. śląskim wyniosła 223 727 820,28 zł w okresie 2007-2012.  
Udzielono w tym czasie 2207 pożyczek. Dzieląc wartośd pożyczek przez liczbę podmiotów 
(przyjęliśmy, że jedna pożyczka to jeden podmiot) i następnie przez 6 lat otrzymaliśmy wysokośd 
pożyczki dla jednego podmiotu, czyli zapotrzebowania kapitałowego na jednej rok w okresie 2007-
2013. Wartośd tej pożyczki wyniosła 16 895 zł. W oparciu o wyznaczoną wielkośd podmiotów 
najbardziej narażonych na działanie luki kapitałowej została wyliczona luka kapitałowa dla woj. 
śląskiego. Wartości regionalne, takie jak liczba przedsiębiorstw powstających i likwidowanych dla 

                                                           
25

 Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 
26

 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. PZFP, Warszawa 
2011, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP, Warszawa 2012, Rynek funduszy 
pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 3/2004, 
PSFP, Szczecin 2005, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 5/2005, PSFP, Szczecin 2006, Fundusze 
pożyczkowe w Polsce, Raport nr 7/2006, PSFP, Szczecin 2007, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 
11/2008, PSFP, Szczecin 2009, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 12/2009, PSFP, Szczecin 2009 



 

38 
 

województwa śląskiego zostały pozyskane z raportów PARP (Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości) z lat 2007-201227. 

Wykres 12. Luka kapitałowa ogółem dla MŚP w zł w latach 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne
28

  

Wartośd prognozowana luki kapitałowej dla lat 2014-2020 została wyliczona według wzoru: 

xn (l. małych i średnich firm w każdym roku) pomnożona przez 22% (średni odsetek 
zakładanych nowych firm) pomnożona przez 4% + xn (l. małych i średnich firm w każdym roku) 
pomnożona przez 39% (średni odsetek firm działających poniżej 24 m-cy z uwzględnieniem wskaźnika 
upadłości) pomnożona przez 19% pomnożona przez średnia wartośd pożyczki udzielanej przez 
fundusze pożyczkowe w woj. śląskim, czyli 48 240 zł. 

gdzie xn= )*= )*xn-1 

x2012 =liczba przedsiębiorstw w 2012r 

x2007= liczba msp w 2007r. 

xn-1= liczba msp w roku poprzedzającym 
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 Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa; 
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa;  
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa;  
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 
28

 na podstawie Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. 
PZFP, Warszawa 2011, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP, Warszawa 2012, Rynek 
funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport 
nr 3/2004, PSFP, Szczecin 2005, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 5/2005, PSFP, Szczecin 2006, 
Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 7/2006, PSFP, Szczecin 2007, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport 
nr 11/2008, PSFP, Szczecin 2009, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 12/2009, PSFP, Szczecin 2009, 
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa; 
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa;  
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa;  
Raport o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa oraz 
badao własnych 
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xn= liczba w roku prognozowanym 

 

Wykres 13. Luka kapitałowa ogółem dla MŚP w latach 2014-2020 w zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao własnych i danych zastanych
29

 

 

Biorąc pod uwagę informacje z raportu PKPP Lewiatan30, zgodnie z którymi w województwie 

śląskim zainwestowano w 2011 r. 1778 mln w ochronę środowiska ustalono odsetek inwestycji  

w ochronę środowiska w inwestycjach MŚP ogółem i pomnożono go przez wartośd luki kapitałowej 

wyliczonej powyżej dla każdego z lat.  W ten sposób została oszacowana luka kapitałowa dla firm 

małych i średnich podejmujących projekty związane z ochroną środowiska, a tym samym 

odnawialnymi źródłami energii, tak istotnymi w nowej perspektywie 2014-2020. 
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 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. PZFP, Warszawa 
2011, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP, Warszawa 2012, Rynek funduszy 
pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 3/2004, 
PSFP, Szczecin 2005, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 5/2005, PSFP, Szczecin 2006, Fundusze 
pożyczkowe w Polsce, Raport nr 7/2006, PSFP, Szczecin 2007, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 
11/2008, PSFP, Szczecin 2009, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 12/2009, PSFP, Szczecin 2009, Raport 
o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa; Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa;  Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa;  Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa oraz badao 
własnych 
30

 Przedsiębiorcy w województwie śląskim. Fakty, liczby, przykłady. PKPP Lewiatan, 2012 
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Wykres 14. Luka kapitałowa dla małych i średnich firm realizujących projekty związane z ochroną 

środowiska w zł w latach 2014-2020 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao własnych i Przedsiębiorcy w województwie śląskim. 

Fakty, liczby, przykłady. PKPP Lewiatan, 2012 

Luka kapitałowa dla rozpoczynających działalnośd gospodarczą została wyliczona według 

wzoru dla luki ogółem. Liczbą podmiotów branych pod uwagę była liczba przedsiębiorstw 

zakładanych w każdym roku, zgodnie z danymi GUS. 

Wykres 15. Luka kapitałowa dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą w latach 2014-
2020 w zł 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao własnych i danych zastanych

31
 

2.4 1.2 Luka kapitałowa dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą 

według deklaracji i według nieprzyznanego dofinansowania 

 

Badania wśród przedsiębiorców pozwoliły zidentyfikowad lukę kapitałową według 

nieprzyznanego dofinansowania oraz wysokośd niezrealizowanych inwestycji. Badania wykazały, że 

średnia wartośd przedsięwzięd niezrealizowanych lub nieprzyznanego dofinansowania mieściła się  

                                                           
31

 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. PZFP, Warszawa 
2011, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP, Warszawa 2012, Rynek funduszy 
pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 3/2004, 
PSFP, Szczecin 2005, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 5/2005, PSFP, Szczecin 2006, Fundusze 
pożyczkowe w Polsce, Raport nr 7/2006, PSFP, Szczecin 2007, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 
11/2008, PSFP, Szczecin 2009, Fundusze pożyczkowe w Polsce, Raport nr 12/2009, PSFP, Szczecin 2009, Raport 
o stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa; Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa;  Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa;  Raport o 
stanie sektora małych i średnich i przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa oraz badao 
własnych 
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w granicach wcześniej zidentyfikowanych dla luki w dofinansowaniu małych i średnich 

przedsiębiorstw, czyli na poziomie ok. 600 tys zł. Luka oszacowana metodami subiektywnymi jest 

porównywalna, niż luka mierzona metodą hipotetycznego popytu na kredyt, jednakże analiza 

wskazuje na znaczne różnice w zapotrzebowaniu na kapitał badanych firm.  

Badanie prowadzone wśród przedsiębiorców w województwie śląskim na reprezentatywnej 
próbie 1065 przedsiębiorstw małych i średnich wykazało, że 39,2% przedsiębiorców ubiegało się  
w latach 2007-2013 o zewnętrzne finansowanie komercyjne. Z tej grupy jednostek 20,7% zgłosiło 
utrudniony dostęp do finansowania (co daje 11,4% przedsiębiorstw, czyli 20,7% *39,2%), przy czym 
39,3% z powodu negatywnej sytuacji finansowej. Negatywna sytuacja finansowa nie powinna byd 
uznana za barierę w uzyskaniu kapitału, w związku z tym ta grupa firm zostanie wyłączona z dalszej 
analizy (39,2% * (1-39,3%)), co daje liczbę przedsiębiorstw 5,8% w obszarze luki kapitałowej. 
Jednocześnie badania wykazały, że odmowa dofinansowania spowodowała jedynie u 24% badanych 
rezygnację planowanych inwestycji. Ogranicza to wielkośd luki kapitałowej do 1,4% przedsiębiorstw 
małych i średnich w woj. śląskim (5,8%*24%), czyli 1,4%*210 21132= 2942 przedsiębiorstwa  

Wykres 16. Przyczyny odmowy finansowania dla przedsiębiorstw w woj. śląskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=1065) 

Tabela 3. Luka kapitałowa według deklaracji i według nieprzyznanego dofinansowania 

Metoda badania 
luki kapitałowej 

Średnia 
wartośd 

inwestycji/ 
nieprzyznanego 
dofinansowania 

Procent populacji 
zgłaszającej 
problemy z 

dofinansowaniem 
inwestycji 

Liczba 
jednostek w 
obszarze luki 

kapitałowej*** 

Luka 
kapitałowa 
w okresie 7 

lat 

Luka 
kapitałowa 

przypadająca 
na 1 rok (luka 
kapitałowa w 
okresie 7 lat 
podzielona 

przez 7) 
Luka kapitałowa 
dla MŚP według 
deklaracji  

574 tys. zł* 1,40% 2 942   1 688 mln       241 mln  
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Luka kapitałowa 
dla MŚP według 
nieprzyznanego 
dofinansowania 

713 tys. zł* 1,40% 2 942   2 097 mln        299, 6 mln 

Luka kapitałowa 
osób 
rozpoczynających 
działalnośd 
gospodarczą 
według deklaracji 

23 677 zł 34% 14 729**** 334,02 mln 
zł     

47,72 mln zł 

Luka kapitałowa 
osób 
rozpoczynających 
działalnośd 
gospodarczą 
według 
nieprzyznanego 
dofinansowania 

19 500 zł 10,5% 4 548**** 84,47 mln zł 12,06 mln zł 

*dla średniej niemożliwe było wyznaczenie przedziału wartości z uwzględnieniem odchylenia standardowego, 

gdyż rozkład wartości nie był zbliżony do rozkładu normalnego. Odchylenie standardowe przekraczało wartośd 

średniej, co powodowałoby ustalenie dolnej granicy poniżej zera. Odchylenie standardowe dla inwestycji 

według deklaracji według deklaracji wyniosło 2 mln, a dla nieprzyznanego dofinansowania 3 mln. Dla osób 

rozpoczynających działalnośd gospodarczą była sytuacja podobna: odchylenie standardowe dla luki według 

nieprzyznanego dofinansowania wyniosło 18 347 zł, a dla deklaracji 35 057zł 

** 34% osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą wskazało średnią wartośd niezrealizowanych inwestycji 

w wysokości 23 677 zł 

***procent przedsiębiorców zgłaszających problemy z dofinansowaniem inwestycji pomnożony przez liczbę MŚP 

w 2012r. czyli 210 211 

****procent zakładających działalnośd gospodarczą zgłaszających nieotrzymane dofinansowanie lub 

niezrealizowane inwestycje pomnożony przez liczbę zakładanych firm w 2012r., czyli 43 322 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao CAWI (N=813) 

 

Analiza danych dotyczących luki kapitałowej wskazuje, że dla osób rozpoczynających 

działalnośd gospodarczą luka jest wyższa według deklaracji niż według nieprzyznanego finansowania. 

Oznacza to, że osoby te składają wnioski o dofinansowanie na niższe kwoty, niż wynosi ich 

zapotrzebowanie. Wynik tej analizy pokrywa się z wnioskami z pozostałych naszych badao 

wskazujących, że osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej obawiając się odrzucenia 

wniosku o  kredyt lub pożyczkę nie doszacowują swoich potrzeb inwestycyjnych, co przekłada się na 

późniejsze kłopoty z rozwojem działalności. Wynika to z faktu wykorzystania możliwych posiadanych 

zabezpieczeo instrumentów finansowych np. hipoteki, czy zastawu na zbyt niskie kwoty 

dofinansowania i braku możliwości pozyskania w okresie późniejszym dalszych środków. 

Przedsiębiorcy zgłaszali wyższe kwoty składanych wniosków o kredyt, niż poziomy niezrealizowanych 

inwestycji. Można to tłumaczyd faktem możliwości pozyskania środków z innych źródeł, np. 

oszczędności, zysku lub pożyczek od rodziny lub przyjaciół. Porównując wysokośd luki kapitałowej  

z wartością pożyczek i poręczeo kredytowych udzielanych w woj. śląskim należy zauważyd, że według 

danych z 2012r. fundusze pożyczkowe i poręczeniowe wypełniają lukę kapitałową w 36% według 

deklaracji i w 29% według nieprzyznanego dofinansowania. 
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2.4.2  Luka kapitałowa jako przedział wartości dla jednostek pozarządowych i 

innych organizacji społecznych 

Raport Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów  ekonomii 

społecznej i osób młodych  wykazał, że prawie połowa organizacji społecznych, w tym organizacje 

pozarządowe, nie starało się o zewnętrzne dofinansowanie z powodu braku wystarczających 

zabezpieczeo, a ponad 71% preferuje dotacje. Tylko 32% przedsiębiorstw społecznych i 27% 

organizacji pozarządowych kiedykolwiek starało się o kredyt lub pożyczkę. Zgodnie z badaniami  

Instytutu Badao Społecznych luka kapitałowa organizacji pozarządowych występuje w granicach 166 

tys. zł – 322 tys. zł dla ok. 20% tych organizacji, co dla województwa śląskiego wynosi 34 mln- 67 mln 

zł. Dla spółdzielni socjalnych nie zdefiniowano przedziału. Z badao PBS (Raport Ocena ex-ante 

instrumentów finansowych  w zakresie wsparcia podmiotów  ekonomii społecznej i osób młodych ) 

wynika, że luka średnia (na jeden podmiot) dla 34% tego typu organizacji wynosi 112 tys. zł, co  

w przeliczeniu na wszystkie spółdzielnie socjalne w woj. śląskim daje ok. 3 mln zł luki kapitałowej.  

2.5. Skutki występowania luki kapitałowej  

Analiza korelacji nie pozwoliła stwierdzid istotnej zależności pomiędzy luką kapitałową MŚP  
a ich upadalnością. Tym samym należy założyd, że inne czynniki będą decydowad o liczbie 
likwidowanych firm. Spośród pozostałych zmiennych, jak: liczba przedsiębiorstw, także różnej 
wielkości, liczbą nowopowstających firm i wynikami finansowymi oraz PKB zidentyfikowano jedynie 
silną ujemną zależnośd pomiędzy luka kapitałową a zyskami mikro firm. Zależnośd pomiędzy luką 
kapitałową, a zmianą PKB była ujemna, chociaż nie była istotna. Należy założyd wzrost PKB w wyniku 
zmniejszenia luki kapitałowej dla przedsiębiorstw, chociaż dokładne oszacowanie zmiany jest 
niemożliwe, ze względu na nieistotnośd zmiennej niezależnej. Trzeba jednakże zaznaczyd, że luka 
kapitałowa jest jednym z wielu czynników wpływających na PKB i inne wskaźniki makroekonomiczne, 
tym samym nie można spodziewad się bardzo dużej zależności tych zmiennych. Ponadto trudno 
jednoznacznie ustalid czy luka kapitałowa w danym roku wpływa na PKB i inne wskaźniki 
makroekonomiczne lub czy sytuacja ekonomiczna wpływa na lukę kapitałową. Jak zastrzeżono na 
samym początku, analiza obejmuje zbyt mało obserwacji, aby można było z dużą pewnością ustalid 
zależnośd pomiędzy zmiennymi, co będzie jednak już możliwe po roku 2020 (jedna zmienna w 
modelu wymaga min. 15 obserwacji). 

Badania CAWI na reprezentatywnej grupie małych i średnich przedsiębiorstw wykazało, że 
głównym skutkiem braku dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2014-2020 będzie 
brak możliwości poszerzania zakresu działalności i niska konkurencyjnośd tych firm w stosunku do 
dużych przedsiębiorstw. W konsekwencji będzie to skutkowało niską innowacyjnością oraz 
ograniczonymi możliwościami zwiększania zatrudnienia. 

Wykres 17. Skutki występowania luki kapitałowej dla MŚP w woj.  śląskim 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao CAWI (N=970) 

 

Wykres 18. Skutki występowania luki kapitałowej dla osób rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (N=23) 

Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą w przeciwieostwie do przedsiębiorców 
wskazywali na niefinansowe skutki nieotrzymania potrzebnego dofinansowania. Dla wielu osób 
rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jedyną szansą na pracę zawodową i pozyskanie środków na 
utrzymanie rodziny.  



 

44 
 

 

2.6. Podaż instrumentów finansowych na terenie woj. śląskiego 

Na jakim poziomie kształtuje się podaż instrumentów finansowych na terenie województwa 

śląskiego w stosunku do potrzeb? 

 

W Polsce za udzielanie pożyczek na rynku pozabankowym odpowiadają głównie fundusze 
pożyczkowe. Na koniec 2012 roku w całej Polsce aktywnie działało 63 funduszy. Należy zaznaczyd, że 
ich liczba spadła w 2010r. w wyniku wyłączenia z bazy funduszy Funduszu Mikro, który decyzją 
Komisji Nadzoru Finansowego z 2009r. uzyskał status instytucji bankowej. Łączna kapitalizacja 
funduszy pożyczkowych w 2012r. wyniosła 1,9 mld. zł.33 

W województwie śląskim działało w 2012r. 5 funduszy poręczeniowych i 7 funduszy 
pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzieliły w 2012r. 300 pożyczek o wartości 56 mln. zł, zaś 
fundusze poręczeniowe poręczyły kredyty na łączną wartośd 29 mln. zł34. Porównując wysokośd luki 
kapitałowej z wartością pożyczek i poręczeo kredytowych udzielanych w woj. śląskim należy 
zauważyd, że według danych z 2012r. fundusze pożyczkowe i poręczeniowe wypełniają lukę 
kapitałową przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą w 36% według 
deklaracji i w 29% według nieprzyznanego dofinansowania (por. rozdział 2.4.1). 

Pożyczek w woj.  śląskim udzielał również Bank Ochrony Środowiska w ramach inicjatywy 

JESSICA. W ramach programu pożyczki były kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek pozarządowych, kościelnych i firm. W praktyce okazało się, że odbiorcami wsparcia 

inicjatywy JESSICA byli głównie przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki 

samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa mogą korzystad także z pożyczek jako uzupełnienia 

wsparcia dotacyjnego udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach PO 

Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW oferuje pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredytów, 

dopłaty do wykupu obligacji dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych i innych projektów 

dotyczących ochrony środowiska. Średnio wartośd pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW w latach 

2007-2012 wynosiła 1,2 mld zł rocznie. W zakresie wejśd kapitałowych NFOŚiGW wspomagał spółki 

zajmujące się ochroną środowiska i w latach 2007-2008 dokonał dokapitalizowao na średnio 150 mln 

zł rocznie . W latach 2009-2012 było to już średnio 250 mln zł rocznie. W latach 1989-2012 NFOŚiGW, 

ze środków własnych, dofinansował przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 33 mld złotych. W ciągu 

20 lat działalności, w okresie 1993-2012, nakłady finansowe wszystkich WFOŚiGW na zadania w 

ochronie środowiska przekroczyły 29 mld złotych. W sumie fundusze ekologiczne dofinansowały 

projekty w ochronie środowiska kwotą ponad 62 mld zł.35 W woj. śląskim w latach 2007-2012 

WFOŚiGW w Katowicach udzielił pożyczek o wartości 1,5 mld zł i dotacji w wysokości 260 mln zł36. 
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 Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013 
34

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 
Warszawa 2013; 
35

 System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Konfederacja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu COP 19, Warszawa 2013 
36

 Raport z działalności WFOŚiGW w Katowicach w 2013 roku; 2012 roku; 2011 roku; 2010 roku; 2009 roku; 
2008 roku; 2007 roku 
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2.6.1 Fundusze pożyczkowe 

Oferta funduszy pożyczkowych jest szeroka dla przedsiębiorców, chociaż jej zróżnicowanie 
dotyczy w szczególności warunków finansowych pożyczek, niż zakresu inwestycji czy działalności, na 
które mogą byd udzielone. Oferta jest skierowana głównie do firm mikro i małych, działających 
minimum 3 miesiące na cele inwestycyjne i obrotowe, chociaż w ramach PO KL w latach 2007-2013 
pożyczki były udzielane także dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą. 

Zgodnie z badaniami Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych za lata 2011-2012 większośd 
kapitałów w woj. śląskim funduszy była przeznaczona na udzielenie pożyczek powyżej 300 tys. zł do 
500 tys. zł (ok. 40%), na drugim miejscu były pożyczki pomiędzy 50-120  tys. Pożyczki w kwocie 
poniżej 10 tys. stanowiły minimalny procent wartości wszystkich pożyczek, ok. 0,2%. Natomiast 
według liczby udzielonych instrumentów finansowych, na pierwszym miejscu uplasowały się pożyczki 
w wysokości 50-120 tys, zł37. Poziom ten można traktowad jako oczekiwaną najbardziej przez śląskich 
przedsiębiorców wysokośd pożyczki. 

Wykres 19. Struktura pożyczek według wysokości pożyczki w funduszach pożyczkowych w woj. 

śląskim w 2012r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Polski 
Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2013 

Raport PZFP wskazuje, że straty funduszy pożyczkowych z tytułu udzielanych pożyczek nie 
przekraczają średnio 0,8%, co wskazuje na bardzo dobre wykorzystanie środków publicznych. Szacuje 
się również, że udział dobrej jakości pożyczek w portfelach funduszy pożyczkowych w Polsce będzie 
wzrastad. 

W całym kraju i w woj. śląskim liczba pożyczek znacznie spadła w latach 2007-2009, 
częściowo z powodu zmiany polityki udzielania pożyczek przez fundusze pożyczkowe oraz potrzeb 
przedsiębiorców. Ze wsparcia funduszy częściej zaczęły korzystad firmy poszukujące większego 
dofinansowania, co przełożyło się na spadek liczby pożyczek i wzrost, np. wartości. 
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 Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013 
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Wykres 20. Liczba pożyczek w woj. śląskim i całym kraju* 

Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie danych z raportów Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych i 

Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych z lat 2007-2012 

* liczba pożyczek w całym kraju została podzielona przez 100, aby wykres był bardzie czytelny  

Wartośd pożyczek wzrastała od początku uruchomienia programów pożyczkowych w Polsce 
od 2009r. z powodu zmiany struktury udzielanych pożyczek. W przeciwieostwie do lat 2000-2006 
kiedy dominowały pożyczki do 10 tys. zł, od 2007 roku można było zaobserwowad stopniowy wzrost 
w portfelu funduszy pożyczkowych pożyczek średniej wartości, czyli pomiędzy 50-120 tys. zł., co 
pokazuje wykres 21, trend jest taki sam w woj. śląskim i całym kraju. 

Wykres 21. Wartośd pożyczek funduszy pożyczkowych w kraju i woj. śląskim 

  

*Wartośd pożyczek w kraju została podzielona przez 10, aby wykres był bardziej czytelny  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Polski 
Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2013; 2012; 2011; 

 

Pod względem wartości pożyczki w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo prowadzące 
działalnośd w poszczególnych województwach przedstawia się tak, jak na wykresie 22.  

Wykres 22. Wartośd pożyczki w przeliczeniu na 1 MŚP w województwach w kraju w PLN 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Polski 
Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2013 

Wartośd pożyczki w przeliczeniu na 1 MŚP plasuje woj. śląskie na 12 pozycji, co może 
wskazywad na niski stopieo wykorzystania instrumentów finansowych przez śląskich 
przedsiębiorców. Inaczej przedstawia się sytuacja na kolejnym wykresie. Wykres 22 wskazuje, że 
fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek o dużej wartości niewielkiej liczbie przedsiębiorstw  
(w stosunku do populacji). Tym samym pojawia się pytanie o powody, dla których pozostali 
przedsiębiorcy nie korzystają z pożyczek funduszy pożyczkowych (nie znają tego instrumentu, mają 
zastrzeżenia do jego konstrukcji, nie mają potrzeb inwestycyjnych czy też nie mają problemów  
z uzyskaniem dofinansowania na rynku komercyjnym).  

Badania CAWI (N=1065) wykazały, że przedsiębiorcy nie korzystają w wystarczającym stopniu 
z pożyczek pozabankowych z powodu braku wiedzy o działaniu tego typu organizacji. Większośd 
potencjalnych odbiorców zniechęcała jednak biurokracja związana z ubieganiem się o pożyczkę  
i nieatrakcyjne warunki finansowania. Wskazuje to na koniecznośd zwiększenia w kolejnej 
perspektywie nacisku na promocję oferowanych instrumentów finansowych, aby zwiększyd szansę na 
udzielenie ich tym przedsiębiorcom, którzy tego finansowania potrzebują z powodu braku dostępu 
do finansowania na rynku komercyjnym. Długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może 
wynikad z niewystarczających zasobów ludzkich posiadanych przez fundusze pożyczkowe w woj. 
śląskim, co powoduje nakładanie się obowiązków i wydłużanie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu 
wniosku (badanie IDI). Nieatrakcyjnośd oprocentowania pożyczek może byd powodowane ustalaniem 
oprocentowania na poziomie stóp referencyjnych KE +marża, które obecnie są wyższe niż stopy 
bazowe, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie kredytów bankowych. Rozwiązaniem 
mogłoby byd pozostawienie decyzji o ustalaniu warunków pożyczek menadżerom funduszy 
pożyczkowych z zobowiązaniem ich do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. 

Wykres 23. Przyczyny nieskorzystania przez przedsiębiorców z oferty funduszy pożyczkowych  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI (N=797) 

Badania CAWI (N=970) wskazują, że 14,6% przedsiębiorców planuje skorzystad w latach 

2014-2020 z pożyczek pozabankowych, co daje 30 690 małych i średnich przedsiębiorców w woj. 

ślaskim. Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych pożyczek przez fundusze pożyczkowe (2207) w latach 

2007-2012 oraz średnią wartośd pożyczki 101 371 zł należy wyciągnąd wniosek o niedostatecznej 

podaży pożyczek pozabankowych w stosunku do potrzeb lub o przeszacowaniu zapotrzebowania na 

pożyczki przez przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Zakładając, że 14,6% przedsiębiorców 

zgłosiłoby się po pożyczki do funduszy pożyczkowych w latach 2014-2020 kapitał takich funduszy 

musiałby wynosid 3 mld 11 mln, co jest 20-krotnością kapitału obecnie posiadanego przez fundusze 

pożyczkowe. Badanie CATI wśród osób podejmujących działalnośd gospodarczą oraz jednostek 

samorządowych nie dało natomiast wystarczająco precyzyjnej odpowiedzi na pytanie  

o zapotrzebowanie na instrumenty finansowe ze względu na małą próbę badawczą nie pozwalającą 

na uogólnianie wyników na całą populację. Można jedynie na podstawie wyników badao postawid 

tezę, że jednostki samorządowe i pozarządowe nie będą zainteresowane pożyczkami z funduszy 

pożyczkowych ze względu na charakter realizowanych przedsięwzięd, jak i specyfikę swojej 

działalności.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 24. Średnia wartośd pożyczek udzielonych w 2012r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Polski 
Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2013 

Należy zauważyd, co jest istotne dla planowania wsparcia rozwoju funduszy pożyczkowych  
w RPO WSL, że posiadany przez nie kapitał funduszy pożyczkowych był do 2012r.  
wykorzystywany w niewiele ponad 50%38. Pozostałe kwoty ze względu na ryzyko działalności, 
nieściągalnośd części pożyczek były deponowane na rachunkach bankowych i nie przyczyniały się do 
powiększenia efektu mnożnikowego. Należy zadad sobie pytanie czy poziom rezerw dokonywanych 
przez fundusze nie jest zbyt wysoki i czy uwolnienie tych środków nie przyniosłoby wzrostu liczby 
udzielanych pożyczek. Zakładając równomierny wzrost liczby i wartości pożyczek zgodnie  

z dotychczasowym trendem, metodą średniej dynamiki liczonej według wzoru   

39  40można oszacowad rezerwy funduszy pożyczkowych w kolejnych latach i tym samym 

niewykorzystany potencjał lub zapotrzebowanie kapitałowe funduszy. Do wyliczenia wielkości 
kapitałów, zapotrzebowania kapitałowego w kolejnych latach uwzględniono przeciętny poziom 
utraconych pożyczek w wysokości 1,5% w każdym roku oraz przewidywane wielkości udzielanych 
pożyczek. Utracone pożyczki, udzielone pożyczki w latach poprzednich pozostałe do spłaty oraz 
pożyczki udzielone w danym roku składad się będą na kapitał wykorzystany. Różnica pomiędzy 
prognozowaną wielkością kapitału funduszy pożyczkowych a kapitałem wykorzystanym będzie mogła 
byd traktowana jako rezerwa bądź zapotrzebowanie na kapitał. Biorąc jednak pod uwagę dużą 
rozpiętośd luki kapitałowej identyfikowanej za pomocą trzech różnych metod szacowania należy 

                                                           
38

 Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, s.22 
39

 gdzie xn= wartośd kapitału lub pożyczek w ostatnim roku (2012), x1= wartośd kapitału lub pożyczek w 2004r, 
n= 9 (liczba okresów od 2004 do 2012 roku. Odnosimy się do 2004 roku, ponieważ od tego roku można było 
uzyskad informacje regionalne o działalności funduszy pożyczkowych. Ponadto jest to rok wstąpienia Polski do 
UE. 
40

 gdzie xn= wartośd kapitału lub pożyczek w ostatnim roku (2012), x1= wartośd kapitału lub pożyczek w 2004r, 
n= 9 (liczba okresów od 2004 do 2012 roku) 
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stwierdzid, że zidentyfikowane rezerwy kapitałowe funduszy pożyczkowych nie mogłyby wystarczyd 
na wypełnienie tej luki. Dopiero połączenie planowanej alokacji na instrumenty finansowe  
z rezerwami kapitałowymi funduszy pożyczkowych mogłoby wystarczyd na pokrycie luki kapitałowej 
oszacowanej według metody hipotetycznego popytu. 

Wykres 25. Rezerwy finansowe funduszy pożyczkowych w woj. śląskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów o działalności funduszy 
pożyczkowych PSFP i PZFP z lat 2004-2012 

Aby wzrosła skala aktywności przedsiębiorców w korzystaniu z instrumentów finansowych 
takich jak pożyczki pozabankowe bądź też skłonnośd zarządzających funduszami pożyczkowymi do 
zwiększenia skali działania konieczne będzie zwiększenie kwot na wynagrodzenia (w stosunku do 
kwot wypłacanych w latach 2007-2013, co reguluje Rozporządzenie KE nr 480/2014) dla funduszy 
pozwalających im zwiększyd zatrudnienia w celu realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO 
WSL 2014-2020 i poza RPO41. Ponadto konieczna jest promocja funduszy. Jak wynika z badao IDI i FGI 
rozwiązaniem mogłoby byd utworzenie funduszu funduszy (menadżera), który przejąłby obowiązki 
związane z promocją i dystrybucją informacji. 

 

2.6.2 Fundusze poręczeniowe 

Zgodnie z raportami Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych na terenie woj. 

śląskiego działało aż 5 funduszy poręczeniowych. Należy zaznaczyd, że jest to jedna z najwyższych 

koncentracji funduszy poręczeniowych w kraju. Największą aktywnośd funduszy poręczeniowych  

w woj. śląskim można było zaobserwowad w 2009 r., kiedy to udzielono prawie trzykrotną wartośd 

poręczeo z 2012r42.  

W latach 2009-2012 zauważono największy wzrost kapitałów funduszy poręczeniowych  

w wyniku realizacji przez województwa regionalnych programów operacyjnych. W wyniku tego 

kapitały funduszy poręzczeniowych wzrosły w latach 2009-2012 o 324 mln zł, przy czym w samym 

woj. śląskim był to wzrost o prawie 7 mln zł. Jednocześnie wartośd poręczeo wzrosła o 394 mln zł, a w 

woj. śląskim roczna wartośd udzielanych poręczeo spadła w stosunku do 2009r. o 46%. W 

województwie śląskim oraz w skali całego kraju można zauważyd istotną korelację pomiędzy 

wielkością kapitałów posiadanych przez fundusze poręczeniowe oraz wartością i liczbą poręczeo43. W 

latach 2004-2012, wzrostowi kapitałów poręczeniowych towarzyszył wzrost wartości pojedynczych 

poręczeo oraz spadek ich liczby. W 2011 r. wzrost kapitałów o 9% spowodował wzrost wartości 

poręczeo o 12%. Jednocześnie przykład województwa śląskiego każe zwrócid uwagę na czynniki 

zewnętrzne, takie jak wskaźniki makroekonomiczne, liczba przedsiębiorstw oraz podejście do ryzyka 

banków działających w regionie.  

Wskaźnik wykorzystania kapitału spada w tym samym tempie jak wartośd udzielonych 

poręczeo, co wskazuje na niewykorzystanie w pełni posiadanego potencjału i zaniżanie 

współczynnika mnożnikowego, tak jak w przypadku funduszy pożyczkowych.  

                                                           
41

 Wysokośd wynagrodzenia dla funduszy w ramach RPO WSL określają zapisy rozporządzenia KE, procentowo 
od wartości projektu i będą uzależnione od efektów. 
42

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12 2009; 2012, Krajowe Stowarzyszenie 
Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 
43

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 
Warszawa 2013 
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Wykres 26. Wartośd poręczeo w woj. śląskim w latach 2006-2012 w PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KSFP: Raport o stanie funduszy poręczeniowych 

w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 

 

Pod względem wykorzystania kapitału poręczeniowego woj. śląskie znajduje się na 11 pozycji 

w kraju (57%). Należy założyd, że w kolejnych latach wzrost refundacji kosztów zarządzania i strat 

funduszy oraz wpływ na komercyjnych pośredników finansowych, aby zgodzili się na akceptowanie 

wyższego ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek i kredytów poręczanych przez fundusze 

poręczeniowe, mogą przyczynid się do dalszego rozwoju tych organizacji.  

 

 

Wykres 27. Wykorzystanie kapitału poręczeniowego w 2012r. w razach (stosunek udzielonych 
poręczeo aktywnych do wartości kapitału) w województwach w Polsce 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce,  

stan na dzieo 31.12. 2012 

 

Analizując dane czasowe należy zauważyd, że w okresie 2006-2012 wartośd utraconych 

poręczeo wzrastała aż do 2009, po czym w 2010 nastąpił spadek. Można również zaobserwowad 

podobieostwo trendu wartości udzielanych poręczeo i wartości utraconych poręczeo. W związku  

z tym należy oczekiwad wraz ze wzrostem liczby i wartości udzielanych poręczeo wzrostu wartości 

poręczeo utraconych, czyli zwiększenia ryzyka działalności funduszy. 

Wykres 28. Wartośd utraconych poręczeo przez fundusze poręczeniowe w woj. śląskim  
w latach 2006-2012 w tys. PLN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KSFP: Raport o stanie funduszy poręczeniowych 

w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 

Badania CAWI (N=970) wskazują, ze 17,9% przedsiębiorców planuje skorzystad w latach 

2014-2020 z poręczeo kredytowych, co daje 37 627 małych i średnich przedsiębiorców w woj. 

0,57

4,69

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

łódzkie

małopolskie

świętokrzyskie

lubelskie

podlaskie

śląskie

warmiosko-mazurskie

pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

lubuskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

podkarpackie

opolskie

67

593,83 621,32

1296,00

993,00

856,00

438,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

U
tr

ac
o

n
e 

p
o

rę
cz

en
ia

 w
 P

LN

Rok



 

53 
 

ślaskim. W latach 2007-2012 udzielono poręczeo na kwotę ok. 242,054 mln zł, co w przeliczeniu na 

jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapotrzebowaniem dałoby jedynie poręczenie na kwotę 6 tys zł. 

Należy brad pod uwagę niewykorzystany kapitał poręczeniowy i możliwośd korzystania ze 

współczynnika kapitałowego. W wielu funduszach współczynnik ten nie przekracza jedności, a w woj. 

śląskim 43% kapitału nie jest w ogóle wykorzystana. Tym samym zakładając, że częśd respondentów 

nie będzie się w rzeczywistości ubiegad o poręczenie można byłoby uznad, ze podaż tego instrumentu 

jest wystarczająca. Jednakże, należy wziąd pod uwagę stosunek banków do zabezpieczenia jakim jest 

poręczenie kredytowe. Wysoki mnożnik kapitałowy może zniechęcid niektóre banki do akceptowania 

takiego poręczenia jako istotnego zabezpieczenia kredytu. Stąd wnioskujemy, że podaż instrumentu 

finansowego jakim jest poręczenie nie jest wystarczająca do potrzeb. Wynikad to może z 

następujących faktów: niedoinformowania przedsiębiorców o możliwości korzystania z poręczeo 

kredytowych, niskiej siły przetargowej funduszy poręczeniowych, niekorzystanie z regwarancji przez 

fundusze poręczeniowe oraz obawy funduszy przed zwiększaniem zaangażowania większych środków 

i utrata płynności. Badanie CATI wśród przedsiębiorców wykazało, że aż 41,10% badanych nie 

wiedziało o działaniu takich instytucji jak fundusze poręczeniowe. Badanie CATI wśród osób 

podejmujących działalnośd gospodarczą oraz jednostek samorządowych było prowadzone na małej 

liczbie respondentów, co nie daje podstaw do uogólniania wyników na cała populację, jednakże 

można założyd, że osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą są zainteresowane głównie 

dotacjami i pożyczkami. Co więcej, fundusze poręczeniowe co do zasady obsługują przedsiębiorców. 

Ten sam wniosek dotyczy jednostek samorządowych i jednostek pozarządowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Wartość dodana 

3.1 Ocena wartości dodanej 

Jaka jest ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, które mają byd wdrażane w ramach 
Programu? 
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Poręczenia są instrumentem stymulującym inwestycje przedsiębiorstw, zwłaszcza poręczenia 

leasingu czy wadium umożliwiającym przedsiębiorcom udział w przetargach na równej pozycji i z 

innymi firmami. Leasing jest jednym z najczęściej oczekiwanym źródłem finansowania inwestycji, 

korzystniejszym dla przedsiębiorców z powodu niższych kosztów finansowania i korzyści 

podatkowych. Ponadto leasing umożliwia zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa z powodu 

łatwiejszej zmiany profilu działalności, niż w przypadku zakupu środków trwałych. Co więcej, 

przedsiębiorca nabywając środek trwały od leasingodawcy może korzystad z jego doświadczenia na 

rynku, pomocy w wyborze lepszego dostawcy i lepszej ceny, a także lepszego wariantu 

technologicznego44. Wyniki badao CAWI (N=970) wskazują, że zainteresowanie poręczeniami będzie 

wzrastad, a zapotrzebowanie na liczbę pożyczek i poręczeo jest wyższe w deklaracjach, niż założone 

w projekcie programu RPO WSL na lata 2014-2020. Eksperci zakładają, aby w kolejnej perspektywie 

były założone także poręczenia wadium i leasingu, gdyż firmy w Polsce częściej potrzebują wsparcia 

nie inwestycji, które mogą pozyskad na rynku komercyjnym, ale na rozwój firmy w postaci gwarancji, 

środków na zaliczki, wadium, wkład własny w duże przedsięwzięcia (badanie FGI, IDI). 

Tabela 4. Zapotrzebowanie przedsiębiorców na pożyczki i poręczenia w latach 2014-2020 

Poręczenia Liczba 
przedsiębiorstw 

Pożyczki Liczba 
przedsiębiorstw 

16,00%      33 633,76     13,00%      27 327,43     
*liczba przedsiębiorstw została wyliczona mnożąc procent respondentów deklarujących w kolejnych latach 

2014-2020 korzystanie z pożyczek lub poręczeo  przez liczbę przedsiębiorstw za ostatni okres dla którego 

dostępne są dane statystyczne, 2012r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=970) 

Wartością dodaną pożyczek pozabankowych i poręczeo kredytowych jest wprowadzanie 

nowych produktów lub usług. Wzrost zatrudnienia ma mniejsze, chociaż również duże znaczenie  

(2 według wskazao). Należy przy tym zauważyd, że nie zostały wskazane takie efekty, jak wzrost 

przychodów czy wartości majątku (Badanie CAWI, N=970). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 29. Wartośd dodana pożyczek i poręczeo dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 

                                                           
44

 MŚP pod lupą.  Raport, Europejski Fundusz Leasingowy, 2011 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao CAWI (N=316) 
 

Wykres 30. Negatywne skutki nieotrzymania pożyczki lub poręczenia w latach 2014-2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=316) 

 

Analiza opinii przedsiębiorców dotyczących wartości dodanej otrzymania dofinansowania 

oraz skutków wynikających z braku możliwości jego pozyskania pozwala stwierdzid, że pośrednimi 

efektami korzystania z pożyczek lub poręczeo będzie wzrost pozycji konkurencyjnej firm oraz 

możliwośd realizacji długoterminowych projektów. 

Z kolei wartośd dodana instrumentów finansowych udzielanych w ramach inicjatywy JESSICA 

jest inna i obejmuje jedynie efekty pozaekonomiczne. 

Wykres 31. Wartośd dodana instrumentów finansowych w ramach inicjatywy JESSICA w latach 

2014-2020 

 
Źródła: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (N=9) 
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Zebranie danych na temat działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych45, a także 

wyników przedsiębiorstw i wskaźników makroekonomicznych pozwoliła na zbudowanie modelu 

wskazującego na istnienie zależności jedynie pomiędzy niektórymi zmiennymi. Do analizy wybrano: 

wartośd i liczbę pożyczek, wartośd i liczbę udzielonych poręczeo, liczbę małych i średnich 

przedsiębiorstw, przychody, koszty i wielkośd zysków. 

Analiza regresji liniowej dla danych z lat 2004-2012 wykazała, że wzrost średniej wartości 

udzielanej pożyczki powoduje spadek nie tylko liczby pożyczek, ale i jednocześnie spadek liczby 

udzielonych poręczeo. Reszta zmiennych objaśniających okazała się nieistotna.  Biorąc jednak pod 

uwagę poziomy niewykorzystanego kapitału zarówno funduszy pożyczkowych jak i poręczeniowych 

należy postawid tezę, że przyczyna leży po stronie zarządzających funduszami i oceny ryzyka przez 

nich dokonywanej.46 

W kolejnym etapie przeprowadzono analizę korelacji Pearsona w celu wykazania istotnej 

zależności bezpośredniej pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi47, a wynikami działalności 

funduszy pożyczkowych czy poręczeniowych. Analiza pozwoliła stwierdzid, że brak jest takiej 

zależności pomiędzy zmiennymi. Jak zauważono na wstępie analizy desk research, duży wpływ na 

wzrost PKB i zyski przedsiębiorstw ma luka kapitałowa, której zminimalizowanie może przyczynid się 

do poprawy wskaźników makroekonomicznych. Z analizy wynika również, że inwestycje 

przedsiębiorstw mikro nie zależą od czynników makroekonomicznych ani też poziomu kapitału 

dostarczanego przez różne instytucje. Wyniki wskazują, że przedsiębiorcy w Polsce nadal bardzo mało 

ufają zewnętrznym instytucjom finansującym i poziom swoich inwestycji uzależniają przede 

wszystkim od wielkości swoich przychodów. 

Doświadczenia z kraju pokazują jednak, że pomimo, że stosowanie instrumentów 

finansowych takich jak pożyczki i poręczenia przyczyniło się do wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, 

nie można jednoznacznie odpowiedzied na pytanie czy w przypadku braku interwencji nie wystąpiłby 

taki sam efekt. Analiza efektów w ramach NSRO wykazała, że wykorzystanie instrumentów 

finansowych takich jak pożyczki i poręczenia przyczyniło się w głównej mierze do wzrostu stopnia 

zadłużenia przedsiębiorstw, natomiast wpływ na dynamikę inwestycji czy wzrost zatrudnienia nie był 

już taki istotny48.   

Zdaniem ekspertów fundusze poręczeniowe i pożyczkowe przyczyniają się do zmian  

w funkcjonowaniu przedsiębiorców, zachęcając przynajmniej niektórych do podejmowania działao 

inwestycyjnych. Ponadto, instrumenty finansowe, poprzez koniecznośd zwrotu pożyczonej kwoty, 

wpływają na zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięd. Jak wykazały badania CAWI, 

                                                           
45

 Fundusze pożyczkowe w Polsce, PZFP, Raporty za lata 2004-2009, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, 
PSFP, Raporty za lata 2010-2012; Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 
2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa; 
Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 roku, 2010 roku, 2011 roku, 
2012 roku, GUS 
46

 Wszystkie dane dotyczyły województwa śląskiego za lata 2004-2020. Do analizy wykorzystano program Gretl. 
Jako zmienne objaśniające uznano wartości i liczby poręczeo i pożyczek (dane z raportów PSFP i PZFP oraz KSFP) 
a jako zmienne objaśniane przychody, koszty i zyski przedsiębiorstw (dane GUS). Następnie takie parametry, jak 
współczynnik istotności oraz Współczynnik R2 wskazywały na wybranie określonych zmiennych objaśniających 
jako istotne lub nie. 
47

 Wybrano jako wskaźniki makroekonomiczne: zmiana PKB, stopa bezrobocia. Wszystkie dane były dla 
województwa śląskiego 
48

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 
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przedsiębiorcy dzięki pozyskaniu instrumentów finansowych poprawili swoją pozycję konkurencyjną 

oraz wartośd przychodów z działalności. Koniecznośd zwrotu otrzymanej kwoty wraz z odsetkami, 

może mobilizowad odbiorcę ostatecznego do podejmowania bardziej przemyślanych decyzji i 

przyczynid się do lepszych efektów: mniejszego prawdopodobieostwa upadłości czy rozwiązania 

działalności gospodarczej lub lepszych wyników finansowych w przyszłości. Brakuje jednakże badao 

dotyczących przyszłości nowo założonych firm i monitorowania ich w dłuższym okresie. Nie chodzi o 

kontrolę, ale o pozyskanie informacji czy założone firmy funkcjonują na rynku dłużej niż 12 m-cy, czy 

przetrwały 5 lat, czy też może przyczyniły się jedynie do wzrostu aktywności zawodowej danej osoby i 

wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Jednakże, z punktu widzenia ekspertów, 

zainteresowanie osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą zwrotnymi formami finansowymi 

jest i pozostanie niskie, bez względu, czy będzie to dotyczyło rynku komercyjnego, czy 

pozakomercyjnego.  Pożyczka, pomimo swoich zalet (zmusza chociażby przedsiębiorcę do 

funkcjonowania w dłuższym okresie), może wywoływad w przedsiębiorcach obawy przed zaciąganiem 

zobowiązao mogących mied wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W przypadku 

finansowania bezzwrotnego pozostaje jedynie problem utrzymania działalności przez zadany okres. 

Co więcej, wydaje się, że osoby, które korzystały z pożyczek w ramach działania 6.2 PO KL były 

osobami, które nawet bez pożyczki z Funduszu Górnośląskiego założyłyby działalnośd gospodarczą. 

Byli to ludzie przedsiębiorczy, zmotywowani i instrument finansowy dla nich był możliwością, którą 

wykorzystały, gdyż był bardziej opłacalny niż inne źródła finansowania. 

Projekty realizowane w ramach inicjatywy JESSICA zdaniem ekspertów przyczyniają się do 

rewitalizacji obszarów mniej rozwiniętych i realizacji projektów, które bez tych dodatkowych środków 

nigdy lub zbyt późno byłyby realizowane. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, ze zabudowa 

obszarów, na których wcześniej nic się nie działo mobilizuje mieszkaoców do dalszych działao, np. 

budowa centrum handlowego na niezamieszkanym terenie, placów zabaw, remont ulic i innych 

miejsc użyteczności publicznej (jak np. kompleksu basenowego). 

Eksperci wskazują, że kontynuacja inicjatywy JESSICA jest pożądana. Ponadto, powinno byd 

utrzymane wsparcie w postaci instrumentów finansowych, a nie dotacyjnych, pomimo preferowania 

dotacji przez jednostki pozarządowe. Instrumenty finansowe wymuszają osiągnięcie zarówno 

efektów finansowych i społecznych, za które odpowiedzialny jest pożyczkobiorca mając w 

perspektywie koniecznośd zwrotu otrzymanych środków. 

Ponadto, na podstawie wywiadów z ekspertami i odbiorcami można wskazad elementy 

wartości dodanej dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Badania pozwoliły stwierdzid, że najbardziej istotnym pozytywnym efektem uzyskania poręczenia 

będzie wprowadzenie nowych produktów, w dalszej kolejności wzrost miejsc pracy i prowadzenie 

prac badawczo-rozwojowych. Nie stwierdziliśmy istotnych różnic w wartości dodanej pożyczek  

i poręczeo. Można jedynie uznad, że wartośd dodana może byd silniejsza w przypadku poręczeo 

kredytowych. W stosunku do dotacji pożyczki i poręczenia odgrywają większą rolę w tworzeniu 

wartości dodanej. Oznacza to, że instrumenty finansowe będą przyczyniad się do poprawy sytuacji 

finansowej firm mierzonej wielkością przychodów, gdyż koniecznośd ponoszenia dodatkowych 

kosztów na spłatę zadłużenia będzie mobilizowała firmy do podejmowania w dalszym okresie 

bardziej efektywnych decyzji i zachęcała do wzrostu zatrudnienia. W kolejnej perspektywie 

przedsiębiorcy prognozują wzrost przychodów o średnio 37% dla instrumentów finansowych i ok. 6% 

wzrost zatrudnienia (Badania CAWI, N=276). Osoby, które rozpoczęły działalnośd gospodarczą 

zatrudniły przeciętnie 5 osób, a ich dochody w wyniku otrzymanego wsparcia wzrosły o 65%. 
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Tabela 5. Wartośd dodana planowana dla  instrumentów finansowych udzielanych w latach 

2014-2020 (w % wskazao) 

Odbiorcy 

ostateczni 

Wartośd dodana Pożyczki Poręczenia Dotacje Kredyt 

Przedsiębiorcy 
 wprowadzanie nowych 

produktów/ usług 80,00% 94,40% 77,60% 100,00% 

 wzrost l. zatrudnionych 

73,30% 94,40% 67,30% 100,00% 

 prowadzenie prac 

badawczo rozwojowych 53,30% 33,30% 29,00% 100,00% 

 utrzymanie zatrudnienia 

na dotychczasowym 

poziomie 

26,70% 5,60% 23,40%  

 wzrost udziału zużycia 

energii odnawialnej w 

zużyciu energii 

6,70% 16,70% 23,40% 

 

 wzrost udziału produkcji 

energii odnawialnej w 

produkcji energii ogółem 

20,00% 11,10% 9,30%  

 poprawa jakości usług 

0 0 1,90%  

Osoby 

rozpoczynające 

działalnośd 

gospodarczą 

wzrost niezależności 

zawodowej 

65,20% 

   

 poprawa sytuacji 

finansowej 

52,20%    

 ochrona przez 

bezrobociem 

34,80%    

 ochrona przed trudną 

sytuacją materialną 

17,40%    

podniesienie własnej 

wartości/lepsza 

samoocena 

4,30%    

Jednostki 

samorządowe i 

poprawa życia ludności    56,25%  
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pozarządowe 

aktywizacja 

społeczeostwa  

  56,25% 37,50% 

wzrost liczby miejsc 

pracy   

  56,25% 37,50% 

poprawa reputacji 

organizacji 

  37,50% 25,00% 

oszczędności energii   24% 12% 

(kredyt 

ekologiczn

y) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=316)I i CATI (N=9 dla inicjatywy JESSICA , CATI 

(N=23) dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą i CATI (N=167) dla przedsiębiorców). 

 

Analiza wartości dodanej dla różnych instrumentów finansowych wskazuje, że instrumenty 

finansowe przyczyniają się w większym stopniu do generowania wartości dodanej niż formy 

dotacyjne, z wyjątkiem oszczędności energetycznej, która może byd w większym stopniu 

gwarantowana dla dotacyjnych form wsparcia. Jednostki samorządowe i pozarządowe oczekiwad 

będą w kolejnej perspektywie głównie dotacji (75%) i temu wsparciu dedykowana jest większośd 

wartości dodanej projektów miejskich. Są to oczywiście jedynie oczekiwania odbiorców, a nie 

założenia dla instrumentów finansowych oferowanych w ramach inicjatywy JESSICA. Należy 

zauważyd, że duża częśd respondentów wskazywała również kredyt inwestycyjny jako źródło 

finansowania tych projektów, chociaż biorąc pod uwagę bardzo małą próbę badawczą (9 jednostek) 

należy ostrożnie podchodzid do interpretacji tych wyników. Oczekiwania osób rozpoczynających 

działalnośd gospodarczą są trudne do oszacowania, gdyż wnioski mogą byd wyciągnięte jedynie na 

podstawie perspektywy 2007-2013. Nie było możliwe wyodrębnienie grupy osób zamierzających 

podjąd działalnośd gospodarczą w latach 2014-2020. Ponieważ źródłem finansowania z jakiego takie 

osoby mogły korzystad w woj. były pożyczki, wszyscy respondenci wskazywali wartośd dodaną dla 

tego instrumentu, stąd nie można wyciągnąd wniosków jaka wartośd dodana byłaby dla innych 

możliwych instrumentów finansowych w tej grupie odbiorców. 

Ilościową wartością dodaną jest efekt dźwigni przedstawiony w Tab. 15. oraz wyniki analizy 

regresji wykazującej zależnośd pomiędzy wartością instrumentów, a różnymi efektami. Z badania 

CAWI i CATI uzysalismy jedynie informację, że osoby korzystające z pożyczek w latach 2007-2013, 

które rozpoczęły działalnośd gospodarczą zatrudniły przeciętnie 5 osób, a ich dochody w wyniku 

otrzymanego wsparcia wzrosły o 65%. Ponadto, w kolejnej perspektywie przedsiębiorcy prognozują 

wzrost przychodów o średnio 37% dla instrumentów finansowych i ok. 6% wzrost zatrudnienia Nie 

było możliwe wyliczenie efektu netto dla poszczególnych instrumentów, bo przedsiębiorcy korzystają 

z kombinacji różnych źródeł finansowania w zadanym okresie. Niezmiernie trudne i mało precyzyjne 

jest wyliczenie np. ile osób zostanie zatrudnionych jeśli firma skorzysta z dotacji, a ile, jeżeli z 

pożyczki, bo jest to wypadkowa wielu czynników. 
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3.1.1 Case Study 

Do badania mającego na celu wykazanie wartości dodanej wynikające z wdrażania instrumentów 

finansowych w ramach RPO WSL 2007-2013 wybrano trzech przedsiębiorców korzystających z 

instrumentów finansowych, których wartośd jest najwyższa w grupie odbiorców korzystających z 

wsparcia w latach 2007-2013. Z danych przesłanych przez UM na temat pożyczek i poręczeo 

udzielonych przez FG, ARL, ŚFP, wybrano trzy podmioty: 

 Firma X49. Suma pożyczek uzyskanych przez firmę w ARL jest najwyższa spośród wszystkich 

klientów ARL Otrzymała ona pożyczkę obrotowo-inwestycyjną oraz inwestycyjną w wysokości 

łącznie 110 tys. zł 

 Firma Y. pożyczka obrotowa i inwestycyjna z Funduszu Górnośląskiego – uzyskała jedną z 

najwyższych pożyczek z FG na cele obrotowe w wys. 600 tys. zł oraz na cele inwestycyjne, 

również 600 tys. zł 

 Firma Z. pożyczka obrotowa i inwestycyjna z Funduszu Górnośląskiego – druga spółka, która 

co do wartości uzyskała najwyższe kwoty dofinansowao: pożyczka inwestycyjna również 600 

tys. zł oraz pożyczka obrotowa 450 tys. zł 

3.1.1.1. Firma X 

Firma prowadzi działalnośd od 1 lipca 1997r. w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów 

ogólnospożywczych - zaopatruje domy pomocy społecznej, szpitale, szkoły, żłobki, sklepy z woj. 

śląskiego w artykuły spożywcze, warzywa, owoce 

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa 

Pożyczka była udzielona przez Agencję Rozwoju Lokalnego na zakup samochodu i sprzętu 

magazynowego i biurowego oraz zakup towarów handlowych w 2010r. 

Wartośd przychodów (2010)- 343 648 zł 

3.1.1.2 Firma Y 

Firma prowadzi działalnośd od 2002r. polegającą na produkcji i sprzedaży okazjonalnych 

figurek z polewy kakaowej w 15 asortymentach. Nieruchomośd, w której odbywa się produkcja jest 

własnością przedsiębiorcy, zaś siedziba firmy znajduje się w budynku wynajmowanym.  

Firma produkuje wyroby, które są sprzedawane w Polsce i za granicą, także dużym 

odbiorcom, jak sieci handlowe. Produkcja jest prowadzona przez cały rok, jednak sprzedaż 

produktów jest sezonowa i odbywa się głównie dwa razy do roku: przez świętami Wielkanocy oraz 

Bożego Narodzenia. 

Wartośd przychodów (2010) -11,5 mln zł 

Liczba zatrudnionych  (pełne etaty) -75 osób 

Pożyczka inwestycyjna 

Inwestycja dotyczyła zakupu środka trwałego umożliwiającego poprawę procesu 

produkcyjnego i wzrost wartości produktów dla klientów poprzez poprawę ich estetyki. Inwestycja – 

w przeciwieostwie do firmy Z – nie dotyczyła nowych produktów lub nowej działalności, ale miała na 

celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy poprzez poprawę jakości produktów finalnych. 

                                                           
49

 Nazwy firm zostały utajnione ze względu na ochronę danych 



 

61 
 

Inwestycja była realizowana od sierpnia 2010r, przy czym wniosek o pożyczkę został złożony 

01.06.2010, czyli proces rozpatrywania wniosku był prowadzony przez dwa miesiące. 

Pożyczka obrotowa 

Pożyczka obrotowa była przyznana na tych samych warunkach jak pożyczka inwestycyjna i 

dotyczyła zakupu środków obrotowych do prowadzonej obecnie przez firmę działalności. Pożyczka 

była przyznana przed udzieleniem firmie pożyczki inwestycyjnej. 

3.1.1.3 Firma Z. 

Firma działa na rynku od 1994r. Początkowo zajmowała się wykonywaniem odwiertów 
podziemnych na terenie Polski południowej. Od 2001r, w którym została przekształcona w spółkę 
jawną, firma zajmuje się produkcją rurociągów i armatury do sprężonego powietrza oraz elementów 
do osprzętu przeciwpożarowego. Przewaga konkurencyjna firmy wynika z posiadania (jako jedyna 
firm prywatna) niezbędnych uprawnieo i dokumentacji na produkcję osłon specjalistycznych 
stosowanych w górnictwie węgla kamiennego. Firma też prowadzi działalnośd handlową- towarów 
dla przemysłu ciężkiego.  

Obecnie firma podjęła decyzję o dywersyfikacji działalności wybierając zupełnie nowy profil 
działalności- związany ze sportem i rekreacją. 

Nieruchomośd, w której będzie prowadzona nowa działalnośd nie jest własnością 
przedsiębiorcy, jest dzierżawiona od szkoły podstawowej na okres 25 lat. 

Wartośd przychodów (2010) -10 mln zł 

Liczba zatrudnionych  (pełne etaty) -15,67 osób 

Pożyczka inwestycyjna 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej w celu poszerzenia usług firmy  

o wynajem kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych i stołów do tenisa. W przyszłości mają byd 

wprowadzane dodatkowe usługi, jak np. ścianka wspinaczkowa. Budynek ma byd całoroczny  

i przyczynid się nie tylko do wzrostu przychodów firmy, ale i rozwoju sportowo-kulturalnego miasta. 

Pożyczka obrotowa 

Pożyczka obrotowa była przyznana na tych samych warunkach jak pożyczka inwestycyjna  

i dotyczyła zakupu środków obrotowych do prowadzonej obecnie przez firmę działalności. Pożyczka 

była przyznana przed udzieleniem firmie pożyczki inwestycyjnej. 

Wywiady z przedsiębiorcami pozwoliły na ustalenie przyczyn, dla których mogliby  

w przyszłości ponownie skorzystad z pożyczki lub poręczenia kredytowego. Ustalono, że żaden  

z przedsiębiorców nie miał problemów z uzyskaniem kredytu bankowego na warunkach rynkowych. 

Przyczyną, dla której korzystali z oferty funduszu pożyczkowego było korzystniejsze oprocentowanie, 

zwłaszcza w przypadku pożyczki preferencyjnej. Aby osiągnąd wskaźniki określone w RPO WSL na lata 

2014-2020 dotyczące liczby i wartości poszczególnych instrumentów finansowych należałoby 

zmniejszyd liczbę i zakres dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych. Jak wskazali przedsiębiorcy 

liczba dokumentów, jakie musieli wypełnid w połączeniu z warunkami pożyczek inwestycyjnych i 

obrotowych była zniechęcająca do skorzystania z podobnego wsparcia w przyszłości. O możliwości 

otrzymania takiego wsparcia dowiedzieli się od znajomych, a nie ze źródeł dostępnych publicznie, co 

wskazuje na niedostateczną komunikację i promocję. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali instrumenty 

finansowe największe zastrzeżenia zgłaszali do warunków pożyczek obrotowych, które w porównaniu 
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do oferty banku ich obsługującego okazała się mało atrakcyjna, zwłaszcza w połączeniu z biurokracją. 

Wartośd dodaną udzielonych instrumentów trudno oszacowad, gdyż w spółce Y zatrudnienie uległo 

redukcji. Instrumenty finansowe bez wątpienia przyczyniły się do poprawy przychodów firm i rozwoju 

ich działalności, zwłaszcza Z, która dzięki uzyskanej pożyczce weszła na nowy rynek. Ponadto, 

udzielone instrumenty finansowe spowodowały możliwośd realizacji nowych inwestycji (firma Z) oraz 

poprawy jakości oferowanych produktów (firma Y).  

Właściciele firm zgodnie przyznają, że inwestycje i tak zostałyby przez nich zrealizowane, więc 

nie można mówid o zmniejszaniu luki kapitałowej w wyniku wprowadzenia instrumentów, gdyż jak 

wspomniano już wcześniej, z instrumentów finansowych korzystają głównie firmy w dobrej sytuacji 

finansowej, zdeterminowane, czyli takie, które nie mają problemu z dostępem do finansowania. Tym 

samym, w kolejnej perspektywie wskazane byłoby ustalenie grupy odbiorców bardziej szczegółowo, 

niż w poprzednich latach, czyli żeby były to firmy, które nie realizowały np. w ostatnim roku żadnej 

inwestycji lub które nie zaciągnęły w ostatnich trzech latach kredytu inwestycyjnego, bo to 

wskazywałoby na zdolnośd kredytową firmy i brak konieczności jej wspierania. Konsekwencją w takiej 

sytuacji byłoby zaburzanie wolnej konkurencji poprzez wspieranie wybranych podmiotów zdolnych 

do działania na rynku na normalnych warunkach. 
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Tabela 6. Projekty inwestycyjne 

 Wartośd 
inwestycji 

Wydatki 
kwalifikowane 

Wartośd 
pożyczki 

Wkład 
własny 

Koszt 
pożyczki 

Przewidywane 
efekty 

Doświadczenie w 
realizacji 
projektów 
dofinansowanych 
z UE 

Zabezpieczenia 

Firma Y 755 681 zł 755 681 zł 600 tys. zł 20% 5,99% 
rocznie 
Marża 1,5% 
Prowizja 
jednorazowa 
1% 
 

Brak wzrostu 
l. miejsc 
pracy. 
Przewidywany 
spadek 
zatrudnienia 
w wyniku 
eliminacji 
pracy ludzkiej 
po zakupie 
maszyny 

Udział w trzech 
projektach 
targowych. 
Łączna wartośd 
wsparcia 47 300 
zł 

Zastaw 
rejestrowy 
Cesja praw z 
umowy 
ubezpieczeniowej 
Weksel in blanco 

Firma Z 2 468 000 zł 2 000 000 zł 600 tys. zł 70% 1% 
Prowizja 
jednorazowa 
3% 

3 nowe 
miejsca pracy 

Realizacja trzech 
projektów 
inwestycyjnych 
finansowanych z 
środków UE 

Hipoteka 
Zastaw 
rejestrowy 
Weksel in blanco 

Firma X b.d. b.d. 50 tys. zł b.d. 8,26% 
Prowizja 3% 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie umów pożyczek składanych przez przedsiębiorców instytucji finansujących50

                                                           
50

 Tabela zawiera niepełne dane ze względu na odmowę otrzymania części danych finansowych z instytucji pośredniczących. 
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Tabela 7. Zakup środków obrotowych 

 Wartośd środków 
obrotowych 

Wartośd 
pożyczki 

Koszt 
pożyczki 

Firma Y Zakup materiałów 
związanych z 
prowadzoną 
działalnością 

600 tys zł 5,99% rocznie 
Marża 1,5% 
Prowizja 
jednorazowa 
1% 
 

Firma Z Zakup materiałów 
związanych z 
prowadzoną działalnośd 

450 tys. zł 6% rocznie 
Marża 1,51% 
Prowizja 
jednorazowa 
1,5% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie umów pożyczek składanych przez przedsiębiorców do  

Funduszu Górnośląskiego51 

Tabela 8. Efekty finansowe inwestycji  realizowanej przy wsparciu przez instrumenty finansowe (na 

koniec 2012r. w stosunku do 2009r.) 

Nazwa firmy Z Y X 

Wzrost przychodów ze sprzedaży 67% 77% 19% 

Wzrost kosztów operacyjnych 86% 89% 31% 

Stosunek przyrostu zysków ze sprzedaży do wartości inwestycji ujemny ujemny ujemny 

Zmiana poziomu zadłużenia 228% 142% 9% 

Odsetki/koszty ogółem w 1 roku po inwestycji 1,03% 0,88% b.d. 

Zysk z działalności operacyjnej 2009r 977 367 zł 1 330 491 zł 30 966 zł 

Zysk z działalności operacyjnej 2013r -58 709 zł 1 072 040 zł 6 124 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdao finansowych firm X,Y,Z 

Analiza sprawozdao finansowych firmy Z nie pozwala na stwierdzenie, że pożyczka udzielona 

na preferencyjnych warunkach umożliwiła firmie zrealizowanie wszystkich celów finansowych. 

Pomimo, że zanotowano wysoki wzrost przychodów spółki, koszty tej firmy wzrosły  

w większym stopniu, co doprowadziło do spadku zysków tej jednostki i dalszego wzrostu zadłużenia. 

Jest to niewątpliwie oznaka pewnej porażki w ocenie projektu inwestycyjnego i ryzyka dla rozwoju 

firmy z nią związanego. Korzyści z wejścia na nowy rynek nie okazały się byd wystarczające  

w stosunku do kosztów tej działalności. Tym samym należy postawid wniosek, że obok sukcesu 

mierzonego liczbą pożyczek powinien byd również mierzony sukces samego przedsięwzięcia, a także 

oceniane ryzyko inwestycji przez specjalistów, np. komercyjnych instytucji finansowych, mających 

znacznie większe doświadczenie w tym zakresie, niż pracownicy funduszy pożyczkowych.  Sytuacja 

finansowa firmy Y i firmy X, które skorzystały z pożyczki na warunkach standardowych  

i pożyczki obrotowej jest podobna do firmy Z, chociaż można zaobserwowad większy wzrost 

przychodów, co przełożyło się na  pozytywny wynik z działalności operacyjnej.  Niewątpliwie analiza 

sprawozdao finansowych firm potwierdza badania wartości dodanej instrumentów finansowych 

                                                           
51

 Tabela zawiera niepełne dane ze względu na odmowę otrzymania części danych finansowych z instytucji 
pośredniczących. 
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prowadzonej w ramach raportu Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 

2007-2013. Badania te wykazały, że pożyczki i poręczenia wpłynęły głównie na wzrost zadłużenia 

firm, co jest widoczne w zaprezentowanych przykładach i nie może byd traktowane jako wartośd 

dodana, ale jako efekt negatywny. Jeszcze raz nasuwa się wniosek o konieczności zapewnienia 

wsparcia po rozpoczęciu inwestycji, aby we właściwym momencie móc proponowad przedsiębiorcy 

rozwiązania problemów i usprawnienia prowadzonej działalności.  

 

3.2 Spójność instrumentów z innymi formami pomocy 

Czy planowane instrumenty finansowe są spójne z innymi formami interwencji publicznej na rynku 
regionalnym? Czy planowane wsparcie nie powoduje nakładania się form pomocy? 

 

W poprzedniej perspektywie zauważono nakładanie się innych form pomocy na instrumenty 

finansowe, np. pożyczek i poręczeo udzielanych przez BGK. Fundusze poręczeniowe zaobserwowały 

istotny spadek liczby udzielanych poręczeo od kiedy BGK zaczął oferowad poręczenia dla firm  

w całym kraju.  52 

Analizując raporty ewaluacyjne na temat wykorzystanych instrumentów finansowych przy 

realizacji projektów przewidzianych do wsparcia w ramach RPO lub innych programów na szczeblu 

krajowym, należy wyciągnąd następujące wnioski. 

Projekty realizowane w ramach inicjatywy JESSICA powinny byd ukierunkowane na realizację 

głównie celów pozaekonomicznych, czyli w warunkach komercyjnych projekty te ze względu na niską 

stopę zwrotu mogłyby nie uzyskad dofinansowania. EBI wskazuje na projekty dotyczące infrastruktury 

miejskiej, kulturę, dziedzictwo narodowe oraz inwestycje w zabudowę dla celów prowadzenia badao, 

działalności biznesowej przez MŚP oraz jednostki naukowe. Tym też projektom będą poświęcone 

środki z RPO WSL na lata 2014-2020. Eksperci nie przewidują więc w stosunku do projektów 

miejskich możliwości nakładania się form pomocy.  

Analiza oferty banków prowadzących działalnośd w województwie śląskim pozwoliła 

zauważyd, że w poniższych priorytetach należałoby zastosowad ograniczenia w doborze projektów  

i odbiorców ostatecznych, aby uniknąd nakładania się pomocy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Priorytet 4.2. Banki w woj. śląskim (np. bank Śląski S.A oraz Getin Bank) oferują obecnie 

kredyty z premią termomodernizacyjną, dla spółdzielni i jednostek sektora finansów publicznych. 

Bank Śląski oferuje premię w wysokości 20% kredytu przekazywaną przez Fundusz 

Termomodernizacji i Remontów, jednakże tylko dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych lub 

właścicieli budynków użyteczności publicznej. W Getin Bank wspólnota i spółdzielnie mieszkaniowe 

mają możliwośd uzyskania kredytu z premią remontową z BGK przeznaczonego na finansowanie 

inwestycji termomodernizacyjnych związanych z remontem budynków wielorodzinnych, 

wyposażeniem budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania 

budynków mieszkalnych pod warunkiem, że w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi 

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię min. o 10% (przedsięwzięcia zgodne z Art. 2 ust. 

3 Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów). Minimalne wsparcie wynosi 15 tys. zł, 

maksymalne uzależnione jest od zdolności kredytowej. Wsparcie w ramach PI 4.2 oferowane jest  

                                                           
52

 KSFP, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce – stan na dzieo 31.12.2013 r., s. 3 
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w postaci pożyczek, zaś spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mogą korzystad w ramach RPO WSL 

na lata 2014„2020 z dotacji, czyli instrumentu mogącego uzupełniad kredyt termomodernizacyjny”  

W ramach programu "Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej  

i zasobooszczędnej gospodarki" planowanego przez NFOŚiGW na lata 2015-2020 przewidywane jest 

wsparcie projektów dotyczących audytu oraz przedsięwzięd mających na celu zwiększenie 

efektywności energetycznej. Przewidziane jest dofinansowanie w postaci pożyczek dla projektów 

posiadających audyt energetyczny które zapewniają oszczędnośd energetyczną nie mniejszą niż 7% 

lub projektów dotyczących przetwarzania odpadów w energię elektryczna lub cieplną. Kwota 

pożyczki ma wynosid od 300 tys. do 50 mln zł. Maksymalny okres pożyczki to 10 lat.  Przewidujemy 

możliwośd nakładania się pomocy NFOŚiGW ze wsparciem w ramach PI 4.2 RPO WSL na lata 2014-

2020. Będzie ono dotyczyło zarówno zakresu odbiorców ostatecznych, jak i niektórych projektów. 

Program NFOŚiGW nie będzie dotyczył przedsięwzięd obejmujących jedynie termomodernizację. Jest 

to jedyny obszar projektów niepokrywający się z projektami PI 4.2. 

Priorytet 9.2. Getin Bank przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) 

oferuje kredyty z preferencją cenową na realizację zadao inwestycyjnych służących rozwojowi 

lokalnemu i podnoszących jakośd życia społeczności lokalnych. Możliwe jest pozyskanie kwoty do 

równowartości 12,5 mln EUR na okres do 20 lat.  Kredyty mogą uzyskad samorządy i ich związki, 

spółki komunalne, szpitale, instytucje kultury, szkoły i uczelnie wyższe, instytuty badawcze i inne 

podmioty publiczne, jeśli kredytowany projekt służy rozwojowi regionalnemu, a z jego efektów 

korzysta pośrednio lub bezpośrednio społecznośd lokalna. Finansowanie z wykorzystaniem środków  

z Europejskiego Banku Inwestycyjnego może byd przeznaczone na finansowanie budowy lub 

modernizację drogi lokalnej, rozbudowę szpitala wraz z wyposażeniem, modernizację kanalizacji 

miejskiej, rewitalizację obszarów miejskich, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, 

budowę, rozbudowę lub modernizację szkoły wraz z wyposażeniem sal, budowę boiska itp.  

W ramach PI 9.2 planuje się wsparcie za pomocą instrumentów finansowych projektów polegających 

na przebudowie oraz remoncie obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich oraz 

przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków. Ponieważ w ramach PI 9.2 nie przewiduje się 

finansowania nowych obiektów, w tym zakresie nie będzie zbieżności z wsparciem EBI. Jednakże 

w pozostałych przypadkach powinno się zwrócid uwagę na projekty, takie jak remont 

zdegradowanych budynków, aby były to pożyczki dla podmiotów, których zdolnośd kredytowa może 

zostad oceniona nisko i w związku z tym dofinansowanie nie będzie mogło im byd przyznane bądź też 

oszacowana stopa zwrotu z projektów byłaby niska. Należy zwrócid uwagę na program BGK wsparcia 

dla tworzenia lokali socjalnych, mieszkao chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. 

Projekty dofinansowane polegad mogą również na przebudowie i remoncie budynków, które później 

mogą służyd jako noclegownie lub lokale socjalne. Dofinansowanie obejmuje od 30-50% inwestycji. Z 

finansowania mogą korzystad zarówno jednostki samorządowe, jak i organizacje pozarządowe i TBSy. 

Stąd zalecane jest wyłączenie z możliwości wsparcia w ramach PI 9.2 projektów obejmujących 

rewitalizację budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne lub schroniska dla bezdomnych. 

Ponadto, jednostki pozarządowe, spółdzielnie, osoby kościelne mogą korzystad z pożyczek BGK w 

wysokości max. 100 tys. zł, więc minimalna wysokośd pożyczki na realizację projektów w ramach PI 

9.2 powinna wynosid 100 tys. zł.  

BOŚ będzie oferował  także kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady 

Europy) na realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkaoców. Obecnie nie są 

znane jeszcze szczegóły oferty.  
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Dla PI 8.7 Pożyczki dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą (absolwentów szkół) 

wprowadził w 2013r. BGK. W latach 2007-2013 program był realizowany na terenie trzech 

województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. Obecnie jest podpisana umowa 

z pośrednikami finansowymi53 na udzielanie pożyczek osobom rozpoczynającym działalnośd 

gospodarczą na terenie całego kraju. Ponadto rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania 

się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. 

Maksymalna pożyczka będzie wynosid 20 krotnośd średniego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie 

również Fundusz Górnośląski oferuje pożyczki dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą, 

ale jest to wsparcie jeszcze w ramach RPO WSL 2007-2013. Dostępne są również pożyczki dla 

starterów, czyli przedsiębiorców prowadzących działalnośd poniżej 12 m-cy, jednakże takiego 

wsparcia nie obejmuje PI 8.7. Nie są na chwilę obecną szczegóły wsparcia, jakie osobom planującym 

rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie oferował WUP. Kwestia ta wymaga stałego 

monitorowania. 

W odniesieniu do PI 3.3 analiza dotychczasowych doświadczeo z wdrażania instrumentów 

finansowych w ramach RPO WSL w latach 2007-2013 oraz innych programów regionalnych wskazuje, 

że wprowadzanie preferencyjnych pożyczek obok pożyczek standardowych powoduje automatyczne 

obniżenie liczby i wartości udzielanych pożyczek standardowych ze względu na fakt, że kryteria 

kwalifikacyjne są takie same54. Tym samym przedsiębiorcy preferują pożyczki taosze. Ustalając 

warunki dla pożyczek i poręczeo udzielanych w ramach RPO WSL w woj. śląskim należy mied na 

uwadze, że obecnie fundusze pożyczkowe oferują w woj. śląskim wsparcie dla małych 

przedsiębiorców funkcjonujących dłużej niż 12 m-cy do 600 tys. zł na dowolny cel inwestycyjny 

(Fundusz Górnośląski) i 120 tys. zł dla firm małych i średnich inne fundusze pożyczkowe. Pożyczki 

preferencyjne powinny dotyczyd projektów, które nie mogą byd realizowane ze względu na zbyt duże 

wymagania kapitałowe i znajdujące się w przedziale zdefiniowanej luki kapitałowej, czyli 600 tys.- 

1 mln zł. Pozostałe pożyczki 120-600 tys. zł na warunkach rynkowych mogłyby byd przyznawane 

podmiotom nieposiadającym wystarczających zabezpieczeo lub działających na rynku poniżej 24 

miesięcy, zaś do 120 tys. zł podmiotom rozpoczynającym działalnośd gospodarczą (podmioty te mogą 

byd także wspierane w ramach PI 8.7) . Preferencją w tych pożyczkach mogłyby byd niższe wymagania 

dotyczące zabezpieczeo i karencja w spłacie kapitału dla przedsiębiorstw działających krócej niż 24 m-

ce.  

W ramach współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB - Council of Europe 

Development Bank) PKO BP realizuje projekt, polegający na elastycznym finansowaniu inwestycji 

małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym. Głównym celem projektu jest 

"tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w małych  

i średnich przedsiębiorstwach”. Wysokośd dofinansowania wynosi 0- 2 mln zł. Okres kredytowania 

może wynosid max. 25 lat. Są to jednak firmy, które posiadają zdolnośd kredytową według rynkowych 

kryteriów, a więc zgodnie z założeniami RPO WSL na lata 2014-2020 nie powinno w tym zakresie 

dochodzid do nakładania się pomocy. 

Tabela 9. Analiza komplementarności RPO WSL na lata 2014-2020 i innych form wsparcia na rynku 

krajowym i regionalnym 
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 w woj. śląskim została wybrana Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
54

 Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza  
inicjatywą JEREMIE, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, 2012; Ocena realizacji 
instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007 2013, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o, 
Warszawa 2013 
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PI Odbiorcy ostateczni i rodzaje projektów Inne formy interwencji na rynku lub inne PI 
RPO WSL 

3.3 Odbiorcy: mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, na rozwój ich działalności 
Projekty: mające problemy z finansowaniem ze 
względu na niedoskonałości rynku 
kapitałowego. 

PO IR jest ukierunkowany na wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstw, zaś na 
innowacje w przedsiębiorstwach nie 
przewidziano instrumentów finansowych  
w RPO WSL. Jednakże może wystąpid 
pokrycie się pomocy w zakresie wsparcia 
dotacyjnego na wprowadzanie nowych 
technologii i wsparcia dla nowych 
technologii w ramach PO IR w postaci 
kredytu technologicznego. Są to różne 
instrumenty, ale zakres projektów ten sam, 
co zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
spowoduje, że instrument finansowy 
(kredyt) zostanie wyparty przez wsparcie 
dotacyjne. 
W odniesieniu do pożyczek można 
przewidywad pokrycie się oferty 
dotychczasowej funduszy pożyczkowych  
i pożyczek preferencyjnych do wysokości 120 
tys. zł. Sugerowana wielkośd pożyczek 
inwestycyjnych na warunkach rynkowych 
powinna się mieścid w granicach 0-120 tys. 
dla podmiotów rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą (działających do 12 m-cy) i 120-
600 tys. zł dla podmiotów nieposiadającym 
wystarczających zabezpieczeo lub 
działających na rynku poniżej 24 miesięcy, 
zgodnie z opiniami ekspertów, zaś dla 
pożyczek na warunkach preferencyjnych dla 
kwot 600 tys. zł-1 mln zł. Rekomenduje się, 
aby firmy korzystające ze wsparcia w ramach 
RPO WSL były firmami nieposiadającymi 
rynkowej zdolności kredytowej, co może 
wynikad: z braku historii kredytowej, braku 
wystarczających zabezpieczeo, pozycji 
rynkowej, nie prowadzenia pełnej 
księgowości i innych trudności rozwojowych. 

4.2 Odbiorcy: MSP 
Projekty: budowa i przebudowa infrastruktury 
służącej do produkcji i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawa efektywności energetycznej w 
przedsiębiorstwach 

W ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
działania podlegające wsparciu zostały 
podzielone na te, które podlegają wsparciu 
na szczeblu krajowym i regionalnym.  
Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe nie 
oferują wsparcia ukierunkowanego na 
wzrost efektywności energetycznej. 
Największe zagrożenie nakładania się 
pomocy widzimy w programie NFOŚiGW. 
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Sugerujemy ograniczenie pożyczek do 300 
tys. zł. W granicach 300 tys. zł-50 mln zł 
pomoc będzie się pokrywad.. 

8.7 Odbiorcy: osoby planujące rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i przedsiębiorstwa w 
początkowym okresie działalności, rolnicy 
zamierzający odejśd z rolnictwa i członkowie ich 
rodzin; 
Projekty: inwestycje w przedsiębiorstwa na 
początkowym okresie działalności, które 
znacząco przyczynią się do rozwoju tych 
podmiotów a co za tym idzie tworzenia nowych 
miejsc pracy 

Możliwośd nakładania się pomocy z RPO 
WSL 2014-2020 i pożyczek z BGK  
w odniesieniu do absolwentów i osób 
bezrobotnych. Pożyczki lub dotacje zwrotne 
powinny dotyczyd przedsięwzięd, na których 
realizację konieczna jest kwota 
przekraczająca 20 krotnośd przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. 

9.2 Odbiorcy: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

 Podmioty, w których większośd udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia; 

 Podmioty działające na zlecenie jednostek 
samorządu terytorialnego wybrane zgodnie 
z prawem zamówieo publicznych; 

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych (niewymienione wyżej); 

 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

 Przedsiębiorcy; 

 Instytucje kultury; 

 Porozumienia ww. podmiotów; 

 Podmioty działające w oparciu o umowę/ 
porozumienie w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Projekty: kompleksowe działania mające na 
celu przywracanie do życia zdegradowanych 
społecznie, gospodarczo i środowiskowo 
obszarów poprzez przywrócenie im starej lub 
nadanie nowej funkcji, np. przebudowie  
i remoncie obiektów poprzemysłowych/ 
powojskowych/ popegeerowskich/ 
pokolejowych, zagospodarowaniu przestrzeni 
miejskich, w tym przebudowie i remoncie 
obiektów oraz remoncie zdegradowanych 
budynków wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia. 

W woj. śląskim banki oferują kredyty 
wspierane przez EBI oraz BGK na realizację 
projektów służących rozwojowi lokalnemu i 
podnoszących jakośd życia społeczności 
lokalnych dla podmiotów publicznych. Banki 
jednak wspierają w tym zakresie głównie 
jednostki sektora publicznego. Pomoc dla 
jednostek pozarządowych, takich jak 
fundacje, stowarzyszenia, czy jednostki 
kościelne i spółdzielnie oferuje BGK w 
wysokości do 100 tys. zł i bez ograniczeo dla 
projektów dotyczących tworzenia mieszkao 
socjalnych i noclegowni. Rekomendujemy, 
aby z zakresu projektów dofinansowanych z 
PI 9.2 były wyłączone przedsięwzięcia 
polegające na przebudowie i remoncie 
budynków na cele noclegowni, schronisk i 
mieszkao socjalnych. 
Należy zwrócid uwagę także na ofertę BOŚ. 
Zalecane byłoby skierowanie pożyczek 
głównie do partnerstw publiczno-
prywatnych i projektów realizowanych przez 
samorządy, ale we współpracy z jednostkami 
pozarządowymi, TBS-ami i spółdzielniami, 
gdzie inne jednostki niż samorządy byłyby 
głównym realizatorem. 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Reasumując, w województwie śląskim można zidentyfikowad formy pomocy nakładające się  

z instrumentami finansowymi oferowanymi w latach 2014-2020. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, 

największe problemy mogą występowad w przypadku nakładania się form dotacyjnych  

i instrumentów finansowych powodując spadek zainteresowania instrumentami finansowymi na 

rzecz dotacji. Aby zapobiec konsekwencjom nakładania się pomocy należy zastosowad rekomendacje 

dla poszczególnych typów instrumentów finansowych umieszczone w tabeli powyżej. Sugerowana 

wielkośd pożyczek inwestycyjnych na warunkach rynkowych powinna się mieścid w granicach 0-120 

tys. dl przedsiębiorców działających poniżej 12 m-cy i 120- 600 tys. zł dla podmiotów 

nieposiadających wystarczających zabezpieczeo lub działających na rynku poniżej 24 miesięcy, 

zgodnie z opiniami ekspertów, zaś dla pożyczek na warunkach preferencyjnych dla kwot 600 tys. zł-1 

mln zł. Pożyczki na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii powinny byd ograniczone do 300 

tys. zł. Pożyczki lub dotacje zwrotne dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą powinny 

dotyczyd przedsięwzięd, na których realizację konieczna jest kwota przekraczająca 20 krotnośd 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Rekomendujemy, aby z zakresu projektów 

dofinansowanych w ramach inicjatywy JESSICA były wyłączone przedsięwzięcia polegające na 

przebudowie i remoncie budynków na cele noclegowni, schronisk i mieszkao socjalnych. 

3.3 Konsekwencje z przekazania nadmiernej pomocy 

Jakie ewentualne konsekwencje mogą mied projektowane instrumenty w zakresie pomocy 

paostwa? Jaka jest ocena proporcjonalności planowanej interwencji i środków minimalizowania 

zakłóceo rynku? 

 

Raporty z wdrażania instrumentów finansowych w województwach w Polsce oraz raport 

„Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 

2014-2020 w województwie śląskim” nie wskazują wyraźnie na konsekwencje dla gospodarki z tytułu 

przekazania odbiorcom ostatecznym nadmiernej pomocy, chociaż pojawiają się zapisy, że 

angażowanie wartości środków publicznych w dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych  

i poręczeniowych jest niepokojące. W raporcie „Ocena realizacji instrumentów inżynierii  finansowej 

w ramach NSRO” wykazano, że w innych krajach pożyczki są udzielane tylko przez sektor bankowy,  

a fundusze pożyczkowe zajmują się przede wszystkim rekrutacją klientów i ich wstępną oceną. Mogą 

również prowadzid szkolenia i doradztwo. W Polsce sytuacja wygląda odmiennie, gdyż działalnośd 

pożyczkową może prowadzid każdy przedsiębiorca. Należy jednak pamiętad o tym, że co do zasady 

fundusze pożyczkowe powinny wypełniad lukę, jaka istnieje w finansowaniu oferowanym przez banki, 

nie zaś je zastępowad lub z nimi konkurowad, a tak się nie dzieje. Jednakże raporty o działalności 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przez KSFP i PZFP55 ujawniają, że praktyką jest korzystanie 

z wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przez przedsiębiorstwa, które w normalnych 

warunkach nie miałyby problemów z uzyskaniem kredytu bankowego na warunkach rynkowych. Tym 

samym dofinansowanie jest przekazywane nie zmniejszając luki kapitałowej dla przedsiębiorstw. 

Powoduje to, że wzrasta pozycja konkurencyjna wybranej grupy przedsiębiorstw np. stosunku do 

innych firm co powoduje zaburzenia wolnej konkurencji. Należy zauważyd, że w wielu 

województwach, także w woj. śląskim komunikacja na temat ofert niektórych funduszy jest 

niewystarczająca, co przekłada się na fakt, że najlepiej radzący sobie na rynku przedsiębiorcy, 

najbardziej aktywni będą z takiej pomocy korzystad. Niektóre fundusze pożyczkowe zamieszczają na 
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 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, 
Warszawa 2013; Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013 
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swojej stronie internetowej minimum informacji, co powoduje, że przedsiębiorcy, którzy potrzebują 

pomocy w celu wyrównania szans, nie widząc natychmiast wymiernych korzyści, nie ubiegają się  

o szczegółowe informacje przewidując biurokrację i stratę czasu. Badania CAWI (N= 868) wykazały, że 

główną przyczyną niekorzystania z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przez 

przedsiębiorców była nieświadomośd istnienia tych instytucji (40% wskazao). 

Należy wskazad, że (co podkreślają eksperci) mamy z jednej strony do czynienia ze zbyt 

niskim poziomem środków do zapewnienia istotnego wpływu na złagodzenie luki finansowej lub 

zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a z drugiej strony brakiem lub niewielkim wpływem na 

zniekształcenia rynku. Tym samym należy mied na uwadze, że zwiększenie kwot przeznaczonych na 

instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw może skutkowad zaburzeniami wolnej 

konkurencji, ale również w większym stopniu odpowiadad potrzebom przedsiębiorców. Ponadto, 

udostępnienie instrumentów finansowych przedsiębiorcom mogłoby się przyczynid również do 

zwiększenia efektywności wykorzystania innych form finansowania na rynku. Konieczna jednak 

byłaby w tym względzie wcześniej wspomniana współpraca banków z instytucjami udzielającymi 

dotacji bądź też pożyczek lub poręczeo. Wymagane byłoby więc także przeznaczenie części środków 

na edukację lub zwrot częśd kosztów zarządzania związanych z zatrudnianiem doradców w bankach 

informujących przedsiębiorców o możliwych alternatywach lub uzupełnieniach kredytu, jakiego bank 

jest skłonny udzielid.  

Poniżej zaprezentowano w układzie tabelarycznym wartośd dodaną w połączeniu  

z możliwymi negatywnymi efektami oddziaływania na rynek instrumentów finansowych. Zgodnie  

z badaniami IDI oraz FGI nie podejmujemy podziału ryzyka zniekształcenia rynku i wartości dodanej 

na branże, gdyż dostęp do finansowania i ryzyko z tym związane dla rynku, czy pośrednika 

finansowego zależy głównie od typu projektu i jego zakresu. 

 

Tabela 10. Ryzyko zniekształcenia rynku i wartośd dodana instrumentów finansowych 

planowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 

Instrument 
finansowy 

Wartośd dodana Ryzyko negatywnego 
oddziaływania 

Przeciwdziałanie 
zniekształceniu rynku 

Pożyczki 
inwestycyjne dla 
przedsiębiorstw 
bez wyłączeo 
(PI 3.3., 4.2) 

- wzrost inwestycji w 
regionie 
- wzrost potencjału firm 
 

- konkurencyjnośd oferty 
funduszy pożyczkowych z 
ofertą bankową, co może 
zaburzyd równowagę na 
rynku pieniądza 
- niedostosowanie oferty 
funduszy pożyczkowych do 
oczekiwao odbiorców (koszt 
pożyczki, warunki 
zabezpieczeo)może nie 
przynieśd właściwych 
efektów dźwigni 

- koncentracja 
funduszy 
pożyczkowych na 
udzielaniu 
dofinansowania 
przedsiębiorcom 
mającym trudności w 
pozyskaniu kapitału na 
rynku komercyjnym 
- wartośd pożyczki nie 
powinna przekraczad 
kwoty 600 tys. zł i byd 
niższa niż 120 tys. zł 

Pożyczki 
inwestycyjne dla 
przedsiębiorstw 
działających 
poniżej 24 m-cy 
(PI 3.3) 

- wzrost wskaźnika 
„przeżywalności” firm 
- wzrost inwestycji w 
regionie 
- wzrost zatrudnienia 

Brak zakłóceo - ponieważ są to firmy 
z obszaru luki 
kapitałowej dozwolone 
byłyby pożyczki o 
standardowym 
oprocentowaniu do 
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wysokości 600 tys. zł 
Pożyczki 
preferencyjne 
(PI 3.3, 4.2) 

- spadek kosztów firm i 
wzrost inwestycji o 
wyższym ryzyku 
inwestycyjnym dla 
przedsiębiorców 
-wzrost inwestycji 
- wzrost zatrudnienia 

-Możliwośd konkurowania z 
ofertą bankową 
-podmioty korzystające z 
pożyczek preferencyjnych 
mogą uzyskad niewielką 
przewagę kosztową nad 
innymi firmami 
-dodatkowe korzyści często 
zwiększają ryzyko 
niewłaściwego wyboru 
projektów obarczonych 
wyższym ryzykiem 

Ograniczenie pożyczek 
preferencyjnych do 
przedsiębiorstw 
mających trudności w 
pozyskaniu kapitału w 
bankach i na realizację 
dużych projektów w 
granicach 600 tys. zł – 
1 mln zł. Ponadto 
pożyczki tego typu 
powinny podlegad 
bardziej szczegółowej 
analizie opłacalności 
inwestycji 

Pożyczki 
obrotowe 
(PI 3.3.) 

-spadek „upadalności” 
firm w wyniku wahao 
cyklów koniunkturalnych i 
zabezpieczenie 
kontynuacji działalności 
-wzrost wolumenu 
sprzedaży  

-Możliwośd konkurowania z 
ofertą bankową 
 

-Ograniczenie pożyczek 
obrotowych do 
przedsiębiorstw z 
obszaru luki 
kapitałowej 

Poręczenia 
kredytowe 
(PI 3.3, 4.2) 

-przyciągnięcie kapitału 
prywatnych pośredników 
finansowych 
-umożliwienie 
przedsiębiorcom 
wypracowanie  historii 
kredytowej, co pozwoli im 
w przyszłości na stanie się 
wiarygodnym klientem 
dla banków 
-wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

- utrata poręczeo -ocena projektów i 
wiarygodności klientów 
przez specjalistów 
bankowych. Należy 
zaznaczyd, że obecne 
ryzyko utraty poręczeo 
jest niskie (w woj. 
śląskim i całym kraju i 
wynosi ok. 0,5% 
rocznie wartości obliga 
portfeli kredytowych).  

Pożyczki w 
ramach inicjatywy 
JESSICA 
(PI 9.2) 

-korzyści społeczne i dla 
rozwoju regionu 
-zrewitalizowane projekty 
miejskie 
-w długim okresie wzrost 
zatrudnienia i inwestycji 
na zrewitalizowanych 
obszarach 

-
konkurowanie 
z ofertą 
banków (np. 
Getin Bank 
lub ING Bank 
Śląski) 
kierowaną do 
samorządów 
 

-preferowanie efektów społecznych 
nad ekonomicznymi 

Pożyczki dla osób 
rozpoczynających 
działalnośd 
gospodarczą 
(PI 3.3, 8.7) 

-wzrost samozatrudnienia 
-wzrost liczby 
przedsiębiorstw 
-spadek bezrobocia 

-kolizja z programami 
dotacyjnymi, np. WUP lub 
wsparciem oferowanym 
przez BGK „pierwszy biznes” 

-ustalenie innej grupy 
odbiorców, np. z 
wyłączeniem 
absolwentów szkół i 
uczelni w okresie 48 m-
cy od uzyskania 
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dyplomu 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao FGI, IDI, DR 

 

3.4 Dobre praktyki wykorzystania instrumentów finansowych 

Jakie są dobre praktyki (w tym wartośd dodana) wykorzystania instrumentów finansowych w 

perspektywie 2007-2013 w województwie śląskim? 

 

W Polsce działa aktywnie ok. 50 funduszy poręczeniowych i 70 funduszy pożyczkowych. 

Fundusze te odznaczają się różnymi wynikami i zasadami udzielania wsparcia. Na uwagę zasługuje 

województwo wielkopolskie, którego fundusze poręczeniowe mają najwyższe wielkości mnożników 

kapitałowych. Spośród pięciu województw, które zaangażowały się w realizację inicjatywy JEREMIE 

jedynie dwa udzieliły więcej poręczeo, niż wynoszą ich zasoby kapitałowe.  

Przykładowo w województwie śląskim działa obecnie 5 funduszy poręczeniowych oraz 7 

funduszy pożyczkowych. Analizując wyniki oraz ofertę funduszy poręczeniowych w woj. śląskim i w 

kraju należy wyróżnid trzy czynniki sukcesu (dobre praktyki) decydujące o wysokim mnożniku 

kapitałowym mierzącym stosunek udzielonych i aktywnych poręczeo do wysokości posiadanego 

kapitału: 

 regwarancje lub pozyskanie dodatkowych środków z regionalnych programów operacyjnych 

lub krajowych umożliwiające dywersyfikację oferty i jej wzbogacenie, 

 nieograniczanie działalności funduszu tylko do jednego województwa, gdyż obecnie 

przedsiębiorcy rzadko podejmują działalnośd tylko w obrębie jednego regionu, 

 jasny i czytelny sposób komunikacji.  

Ponadto w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiego Związków Banków w Polsce56 

wskazano następujące konieczne zmiany dla zwiększenia efektywności działalności funduszy: 

 utworzenie stale dostępnego i nieograniczonego czasowo funduszu reporęczeniowego, który  

oferowałby regwarancje/reporęczenia dla funduszy poręczeniowych. Dodatkowo stopa 

reporęczeo i ewentualny limit wypłat („cap”) mogłyby byd uzależnione od rodzaju 

poręczanego zobowiązania, preferując podmioty i rodzaje przedsięwzięd o dużym znaczeniu 

dla rozwoju gospodarki i/lub o silnie utrudnionym dostępie do finansowania 

 reporęczenia powinny byd bezpłatne lub udzielane przy wykorzystaniu bardzo niskiej 

preferencyjnej prowizji 

 posiadanie indywidualnych umów z bankami przez każdy fundusz zwiększa z punktu widzenia 

banków ryzyko współpracy. Dla sieciowych banków współpracujących czasami z 

kilkunastoma funduszami jest dużym problemem uwzględnianie różnych warunków 

współpracy z każdym funduszem. Często umowy różnią się w przepisach, dotyczących 

obowiązków banku, raportowania o sytuacji danego kredytu i pojawiania się ewentualnych 

nieregularności, a także warunków wypłaty poręczenia. 

 w wątpliwośd poddawana jest użytecznośd ram de minimis. Osiągnięcie pułapu określonego 

w zasadach de minimis oraz konkurencyjnośd oferty poręczeo na warunkach preferencyjnych 

spowodowało obniżenie w wielu funduszach liczby i wartości udzielanych poręczeo.  

 ustanowienie spójnego systemu kontroli funduszy poręczeniowych i monitorowania ich 

wyników 

                                                           
56

 Stanowisko ZBP z dn. 10 lipca 2014r. Warszawa 
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Biorąc pod uwagę zalecenia Polskiego Związku Banków w Polsce należy stwierdzid, że nie 

będzie możliwe osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu i produktu w PI, w których założono 

wykorzystanie poręczeo jako instrumentu finansowego, jeżeli nie zostaną sformułowane wyraźne 

wymagania co do sposobu komunikacji informacji o możliwości skorzystania z poręczenia  

i warunkach poręczenia oraz  jeśli odpowiedzialnośd za wskaźniki produktu nie będzie przeniesiona 

na fundusze poręczeniowe. Jednocześnie wskazuje się na koniecznośd sformułowania wspólnych 

warunków współpracy poszczególnych funduszy poręczeniowych z bankami i zapewnienia 

regwarancji lub reporęczenia dla funduszy działających w woj. śląskim. 

W konsekwencji analizy oferty funduszy poręczeniowych i pożyczkowych należy wskazad, że 

dobrą praktyką jest prowadzenie strony internetowej oraz oferowanie instrumentów zróżnicowanych 

dla różnych grup odbiorców i na atrakcyjnych w porównaniu do oferty bankowej warunkach. Jak 

wskazują eksperci, w latach 2007-2013 istotny wpływ na zwiększenie aktywności funduszy miała 

działalnośd subregionalna (obejmująca kilka regionów, jak np. Polfund) oraz szeroka oferta: dla 

przedsiębiorców działających poniżej 12 m-cy, dla przedsiębiorców poszukujących dużego 

dofinansowania. Ponadto ważne są zasoby ludzkie. Nie jest to widoczne a analizie oferty funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych, jednak badania IDI i FGI ujawniły, ze brak wystarczającej kadry do 

obsługi klientów powodowała w poprzedniej perspektywie wydłużanie się czasu oczekiwania 

odbiorców na rozpatrzenie wniosku o wsparcie, czy też skutkowała błędnymi decyzjami. Fundusze 

pożyczkowe, zwłaszcza te małe nie będą w stanie efektywnie zrealizowad swoich zadao zwłaszcza, że 

jak wnika z badao FGI, coraz większa złożonośd i specjalizacja projektów będzie wymagała 

wszechstronnej wiedzy pracowników tej organizacji, co oczywiście nie jest możliwe przy małym 

zatrudnieniu. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które osiągały najlepsze wyniki w latach 2007-

2013 (jak np. Fundusz Górnośląski) wykazują się szeroką ofertą obejmującą nie tylko instrumenty 

finansowe, ale i szkolenia, czy usługi doradcze. Uważamy, ze jest to jeden z ważniejszych czynników 

sukcesu (dobrych praktyk).Dla przedsiębiorców ważne są również warunki, na jakich udzielane są 

instrumenty finansowe oraz ich atrakcyjnośd w stosunku do kredytów bankowych. Wymaganie przez 

fundusze pożyczkowe takich samych zabezpieczeo udzielanego dofinansowania nie przyczyni się do 

minimalizowania luki kapitałowej, gdyż jedną z przyczyn istnienia luki jest brak wystarczających 

zabezpieczeo kapitału. 
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IV. Dodatkowe zasoby 
 

4.1 Szacunki dodatkowych zasobów 

Jakie są szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostad 

potencjalnie zgromadzone w ramach planowanych instrumentów finansowych aż do poziomu 

ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni)? 

 

Zgodnie z raportem KNF Plany Finansowe Krajowych Banków Komercyjnych na 2014 w Polsce 

z 2014 r. banki w Polsce planują wzrost zaangażowania środków w kredyty dla przedsiębiorstw. 

Portfel należności (według planów) od sektora niefinansowego ma wynieśd 9,3%, zaś należności od 

przedsiębiorstw (niezagrożone) mają wzrosnąd na koniec 2014r. aż o 18% w stosunku do roku 

poprzedniego. Biorąc jednak pod uwagę wyniki wcześniejszych lat należy zakładad, że wzrost ten 

znów będzie poniżej oczekiwao. Jedną z zachęt zwiększania kredytowania sektora MŚP są zapisy  

w regulacji CRR/CRDIV57 (Capital Requirements Regulation/ Capital Requirements Directive), chociaż 

należy pamiętad, że do tej pory nie przyniosły one spodziewanych efektów.  Jednym z czynników, 

które mogą wpłynąd na wzrost kredytowania MŚP są wytyczne określone w CRR dotyczące wymogów 

kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami banków wobec MSP. Zgodnie z 

rozporządzeniem, wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami wobec 

MSP powinny byd obniżone (ich wysokośd mnoży się przez współczynnik 0,7619). Kolejnym 

czynnikiem może byd również obowiązek tworzenia przez banki tzw. bufora kapitałowego, który ma 

minimalizowad wpływ niekorzystnych cyklów koniunkturalnych na ryzyko utraty kredytów58. Banki 

przewidują jednak pogorszenie jakości kredytów dla sektora niefinansowego przedsiębiorstw, co 

spowoduje koniecznośd dokonywania odpisów59.  

Na uwagę zasługują przykłady z kraju wskazujące, że jest możliwośd zaangażowania 

pośredników finansowych w działania ukierunkowane na zmniejszanie luki kapitałowej dla różnych 

grup odbiorców. BZ WBK oraz PeKaO S.A które są udziałowcami funduszu poręczeniowych Polfund  

w Szczecinie oraz Polskiego Funduszu Gwarancyjnego w Lublinie. Dzięki dokapitalizowaniu 

prywatnemu fundusze te zyskały 66 i 98 mln. zł w ciągu 10 lat. Obecnie są jednymi z najbardziej 

aktywnych funduszy poręczeniowych w kraju. Analiza instrumentów finansowych na poziomie całego 

kraju wskazuje, że konieczne jest zmodyfikowanie instrumentów globalnych oferowanych przez 

menedżera funduszu powierniczego, czyli wskazane jest zwiększenie poziomu refundacji kosztów 

pośredników finansowych, co powinno ich zachęcid do większego zaangażowania we wdrażaniu 

instrumentów finansowych w ramach RPO, a w szczególności inicjatywy JEREMIE60. 

                                                           
57

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów  
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi. 
58

 Mikita M., Wpływ nowych regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej na finansowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw przez banki, Studia Bas, Nr 1 (37) 2014, s. 49-64 
59

 Plany Finansowe Krajowych Banków Komercyjnych Na 2014r, KNF, 2014 
60

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 
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Tabela 13. Szacunki dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych 

Priorytety inwestycyjne i 
rodzaje instrumentów 

finansowych 

Wkład budżetu 
paostwa w EUR* 

Dodatkowe zasoby 
prywatne w EUR** 

Suma zasobów 
w EUR 

PI 3.3. i PI 4.2  pożyczki           14 770 588,24               44 269 602,51         59 040 190,75     
PI 3.3.  i PI 4.2 poręczenia             7 111 764,71               22 568 107,54          29 679 872,25     
PI 8.7 pożyczki***             1 089 211,76                 7 261 411,76            8 350 623,53     
PI 9.2 pożyczki****             8 470 588,24               56 470 588,24          64 941 176,47     

* liczony jako (alokacja UE dla poszczególnych PI i instrumentów finansowych z projektu RPO WSL 

2014-2020 pomnożona przez 15%/85%) 

** przy założeniu zastosowania dodatkowych zachęt dla sektora prywatnego omawianych w kolejnym 

podrozdziale 4.3. Dla poszczególnych instrumentów wyliczono wartośd zasobów prywatnych jako poziom ryzyka 

(20% dla pożyczek i poręczeo dla przedsiębiorstw i 10% dla pozostałych instrumentów) pomnożony przez 

szacowaną wartośd inwestycji planowanych dla poszczególnych instrumentów zgodnie z wynikami badao CATI:. 

Wartośd inwestycji wyliczono według kursu 1EUR=4,1942. Dla przedsiębiorców średnia wartośd planowanej  

inwestycji wyniosła 992 tys. zł i została pomnożona przez procent przedsiębiorców zamierzających skorzystad z 

pożyczek (31,80%) lub poręczeo (14,80%) oraz przez liczbę przedsiębiorstw w obszarze luki kapitałowej 2942 

(według nieprzyznanego dofinansowania). W ten sposób otrzymano planowaną wartośd inwestycji dla danego 

instrumentu dla odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych RPO WSL 2014-2020. 

*** dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą wartośd średniej inwestycji (zapotrzebowanie z 

okresu rozpoczynania działalności gospodarczej) 65 625 została pomnożona przez liczbę osób planowanych do 

wsparcia w kolejnych latach 7620 (eksperci potwierdzili, że wielkośd ta jest możliwa do zrealizowania) 

**** dla inicjatywy JESSICA wartośd inwestycji ze względu na małą próbę wyliczono mnożąc średnią 

wartośd planowanych projektów z badao CATI przez liczbę projektów zaplanowanych w RPO WSL i 

skorygowaną przez ekspertów (100 projektów) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu RPO WSL 2014-2020 oraz badao empirycznych 

CATI (N=167 dla przedsiębiorców, N=23 dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą, N=9 dla 

jednostek samorządowych i pozarządowych) 

 

Powyższa kalkulacja ma duży wpływ na oszacowanie efektu dźwigni. Szacuje się, że przy 

założeniu minimalnego obrotu zainwestowanymi środkami w udzielanie instrumentów finansowych 

można uzyskad efekt dźwigni na poziomie min. 23 krotnym. Przy założeniach niższych opłat za 

zarządzanie efekt dźwigni może byd podobny, chociaż wartośd przyciągniętych dodatkowych 

zasobów będzie niższa, podobnie jak zaangażowanych i nieodzyskanych środków publicznych. 

Podwyższenie opłat za zarządzanie wynika również z założenia wyższych opłat na cele promocji. 

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli instytucji bankowych i funduszy poręczeniowych  

i pożyczkowych w sytuacji braku zachęt dla pośredników finansowych dodatkowe zasoby prywatne 

przyciągnięte do programu szacowane byłyby na poziomie 0.  

 

 

 

 

 



 

77 
 

Tabela 14. Szacunki dodatkowych zasobów przy założeniu braku zachęt dla pośredników 

finansowych 

Priorytety inwestycyjne i 
rodzaje instrumentów 

finansowych 

Wkład budżetu 
paostwa w EUR* 

Dodatkowe zasoby 
prywatne w EUR** 

Suma zasobów w EUR 

PI 3.3. i PI 4.2 pożyczki       14 770 588,24     0  14 770 588,24     
PI 3.3. i PI 4.2 poręczenia         7 111 764,71     0   7 111 764,71     
PI 8.7 pożyczki          1 089 211,76     0    1 089 211,76     
PI 9.2 pożyczki          8 470 588,24     0    8 470 588,24     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 

2014 r.) oraz badao empirycznych 

Tabela 15. Szacunki efektu dźwigni przy założeniu zastosowania zachęt dla pośredników 

finansowych 

Priorytety 
inwestycyjne i 

rodzaje 
instrumentów 
finansowych 

Zaangażowane 
zasoby w EUR* 

Środki publiczne 
nieodzyskane w 

EUR 

Efekt 
rewolwingowy w 

EUR** 

Efekt dźwigni w 
razach 

PI 3.3. i PI 4.2  
pożyczki 

     98 470 588,24         8 862 352,94         158 441 611,73     17,88 

PI 3.3. i PI 4.2 
poręczenia 

      47 411 764,71            5 215 294,12            78 097 537,43     14,97 

PI 8.7 pożyczki        7 261 411,76           689 834,12        20 373 542,31     29,53 
PI 9.2 pożyczki    56 470 588,24         5 364 705,88     75 164 173,27     14,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu RPO WSL 2014-2020 oraz badao 

empirycznych CATI (N=167 dla przedsiębiorców, N=23 dla osób rozpoczynających działalnośd 

gospodarczą, N=9 dla jednostek samorządowych i pozarządowych) 

*lokacja ogółem (wkład UE z projektu RPO WSL na lata 2014-2020 i wyliczona alokacja z tabeli13) plus 

zasoby prywatne (z tabeli 13) pomniejszone o straty (utracone pożyczki ok. 1,5% i 1% dla poręczeo i koszty opłat 

zarządzanie ok. 7,5% dla pożyczek dla przedsiębiorców, 10% da poręczeo i jak założono we wnioskach z badao 

wyższa opłata dla pożyczek dla osób rozpoczynających działalnośd i projektów miejskich 8%).  Zakładamy min. 1 

krotny obrót zaangażowanymi środkami i 20% udział własny dla odbiorców ostatecznych. Suma zasobów 

publicznych i prywatnych została pomniejszona o środki nieodzyskane i pomnożone przez 120%. Stosunek efektu 

rewolwingowego do środków nieodzyskanych daje efekt dźwigni. Jednokrotny obrót środkami jest minimalnym 

efektem i możliwy do osiągniecia (jak w okresie 2007-2013).  

 

4.2 Preferencyjne wynagrodzenie dla pośredników finansowych 

 

Czy istnieje zapotrzebowanie na preferencyjne wynagrodzenie dla pośredników finansowych, aby 
przyciągnąd dodatkowe środki, a jeśli takie zapotrzebowania istnieje, to jakie mechanizmy powinny 

byd stosowane, aby określid jego wysokośd i zakres? 

 

Przykłady współpracy banków z EBI oraz BGK, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych  

w udzielanie dofinansowania w ramach RPO WSL 2007-2013 zaprezentowane w pkt. 2.6 wskazują na 

zainteresowanie  pośredników finansowych udziałem w wspieraniu odbiorców kapitału mających 

ograniczoną zdolnośd kredytową. Jednakże analiza dokonana dla instrumentów finansowych  
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w ramach NSRO 2007-2013 ujawniła, że nie wszystkich instrumentów to dotyczy, np. kapitał 

prywatny jaki został przyciągnięty do funduszy kapitału zalążkowego utworzonych w ramach 

poddziałania 1.2.3. SPO WKP odpowiadał wartości alokacji środków publicznych. Uprzywilejowanie 

inwestorów prywatnych w zakresie podziału wpływów z inwestycji nie przyniosło wymiernych 

efektów i efekt mnożnikowy na poziomie funduszu (inwestorów) wyniósł więc nie więcej niż 1. p. 

więcej. Została postawiona teza, że stosowanie dodatkowego wynagrodzenie dla pośredników 

finansowych przy niektórych projektach, atrakcyjnych dla inwestorów (np. ICT) powodowałoby, że 

niektórzy pośrednicy finansowi sięgaliby po środki publiczne tylko po to, aby zapewnid sobie lepsze 

warunki działania (np. wyższe wynagrodzenie za zarządzanie). 

Rozwiązaniem częściowo niwelującym problemy niskiej efektywności instrumentów 

finansowych będzie powiązanie wysokości wynagrodzenia z wysokością alokacji na dany instrument 

finansowy, co spowoduje brak opłacalności dla małych projektów i niskiego dofinansowania (zgodnie 

z Rozporządzeniem KE  nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.). Jednakże, jak zgłaszają w raportach PZFP 

menadżerowie funduszy pożyczkowych, koszty zarządzania małym i dużym projektem są podobne, a 

nie wszystkie priorytety inwestycyjne obejmują projekty jedynie o dużej wartości. To z kolei może 

prowadzid do sytuacji, w której uprzywilejowane będą podmioty, które realizują projekty 

inwestycyjne i są w dobrej sytuacji finansowej, czyli nie należą do grupy firm doświadczających w 

największym stopniu efektów luki kapitałowej (firm mikro i firm  

o krótkiej historii kredytowej). 

Koszty zarzadzania i sposób kontroli realizacji projektów przez pośredników finansowych w 

latach 2007-2013, jak wskazuje raport o realizacji instrumentów finansowych w ramach NSRO 2007-

2013, był mało atrakcyjny dla instytucji finansowych. Mogło to byd istotnym problemem w przypadku 

zamiaru angażowania sektora prywatnego w dystrybucję instrumentów finansowych, gdyż 

drobiazgowa kontrola może nie byd akceptowana przez banki. Raport o realizacji instrumentów 

finansowych w ramach NSRO 2007-2013 wykazał, że korzyści z uzyskania informacji o ewentualnych 

nieprawidłowościach i nadużyciach były znacznie niższe niż koszty poniesione przez instytucję 

zarządzającą oraz pośredników finansowych na sprawozdawczośd i kontrolę61. Tym samym raport 

wskazuje na możliwośd zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego, niewymagającego szczegółowego 

rozliczenia kosztów zarzadzania. Dużą uwagę należałoby zwrócid na pośredników finansowych 

zaangażowanych w udzielanie pożyczek osobom rozpoczynającym działalnośd gospodarczą. Ponieważ 

zakres czynności i problemy związane z udzielaniem takiego wsparcia są większe, odpowiednio 

wyższe powinny byd kwoty przeznaczone na refundację kosztów zarządzania pośredników 

finansowych np. o 0,5% wyższe, niż dla pozostałych odbiorców ostatecznych. 

Do ustalenia preferencyjnego wynagrodzenia dla pośredników finansowych powinny 

być zastosowany tryb konkursowy z jednoznacznymi kryteriami i transparentnymi 

procedurami lub negocjacje z ogłoszeniem, zgodne z Prawem zamówień publicznych (Dz.U. 

2004 Nr 19 poz. 177). Należy wziąć pod uwagę, że przy trybie konkursowym niemożliwe będzie 

zaangażowanie banków, dla których przyjęta formuła wdrażania (projektowa) nie będzie atrakcyjna62. 

Kryteria dla pośredników mogą byd na przykład oparte na rankingu kosztu efektu ekologicznego, co 

wymuszałoby odpowiednie rezultaty projektów. Kryteria powinny również uwzględniad: poziom 

zatrudnienia, doświadczenia  
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w udzielaniu instrumentów finansowych, zakres działalności, zaangażowanie w udzielanie 

instrumentów finansowych dla podmiotów objętych wsparciem w ramach RPO WSL na lata 2014-

2020. Wysokośd wynagrodzenia mogłaby także byd uzależniona od osiągnięcia konkretnych efektów 

np. liczby udzielonych pożyczek/ poręczeo. Wysokośd wynagrodzenia nie może przekraczad 8% kwoty 

alokacji z programu dla pożyczek dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą i 7,5% dla 

pożyczek dla pozostałych podmiotów oraz 10% dla poręczeo kredytowych. Wynagrodzenie 

podstawowe byłoby ustalone na poziomie 0,5 % rocznie wkładów z programu wpłaconych do 

instrumentu finansowego. Wynagrodzenie za wyniki należałoby ustalid na poziomie max. 1% dla 

pożyczek dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą i 0,5% dla pożyczek dla pozostałych 

odbiorców ostatecznych pomnożonego przez wartośd wkładów z programu wypłaconych w 

rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odbiorcom ostatecznym w formie 

pożyczek, jak również zasobów finansowych zainwestowanych ponownie, przypisanych do wkładów z 

programu, które jeszcze muszą byd zwrócone do instrumentu finansowego, obliczanych pro rata 

temporis od daty płatności na rzecz odbiorcy ostatecznego do dnia spłaty inwestycji, do dnia 

zakooczenia procedury odzyskiwania w przypadku niedotrzymania terminu płatności lub do dnia 

zakooczenia okresu kwalifikowalności, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Podane 

wartości procentowe są wielkościami maksymalnymi, a ich rzeczywista wysokośd będzie ustalona w 

postępowaniu konkursowym, w którym oferenci będą składali swoje propozycje. Wynagrodzenie za 

wyniki dla poręczeo kredytowych nie może przekroczyd 1,5% wkładów z programu zaangażowanych 

w ramach zaległych umów gwarancyjnych w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013, jak również zasobów finansowych zainwestowanych ponownie, przypisanych do 

wkładów z programu, obliczanych pro rata temporis od daty zaangażowania do terminu zapadalności 

umowy gwarancyjnej, do dnia zakooczenia procedury odzyskiwania w przypadku niedotrzymania 

terminu płatności lub do dnia zakooczenia okresu kwalifikowalności, w zależności od tego, która data 

jest wcześniejsza. Podana wartośd procentowa jest wielkością maksymalną, a jej rzeczywista 

wysokośd będzie ustalona w postępowaniu konkursowym, w którym oferenci będą składali swoje 

propozycje. 

4.3. System zachęt dla podmiotów sektora prywatnego 

 

Jaki system zachęt zmobilizuje podmioty sektora prywatnego do zaangażowania się w 
przedsięwzięcia wspólnie z podmiotem publicznym? 

 

Badania pokazały, że pośrednicy finansowi nie są gotowi na przejmowanie ryzyka związanego 

z udzielaniem pożyczek czy poręczeo przedsiębiorcom lub osobom rozpoczynającym działalnośd 

gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Banki lub firmy leasingowe mogłyby zostad 

zaangażowane w realizację celów RPO WSL, jednakże na warunkach innych niż do tej pory 

proponowanych. Całośd kwoty przeznaczonej na instrumenty finansowe powinna pochodzid  

z środków publicznych, a prywatne instytucje finansowe mogłyby zostad zachęcone do udziału 

poprzez umożliwienie im ustalenia własnego oprocentowania, preferencyjnego, które w całości lub 

większej części stanowiłoby zysk dla pośrednika. Jednocześnie pośrednik byłby zobowiązany do 

osiągnięcia wskaźników produktu. 

W przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 należałoby wypracowad zasady współpracy 

pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi, aby przedsiębiorca zgłaszający się do banku po 

kredyt mógł uzyskad poradę w razie odmowy, gdzie mógłby się zwrócid. Na ten cel oczywiście 
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powinny zostad wyznaczone odpowiednie kwoty refundacji (wynagrodzenia) dla banków za 

zarządzanie „centrum informacji”. Ponadto, zaangażowanie pośredników finansowych w udzielanie 

instrumentów finansowych odbiorcom w ramach RPO WSL 2014-2020 wymagałoby szkoleo dla 

przedstawicieli tych pośredników. Inną z identyfikowanych barier jest niewystarczająca wiedza 

bankowców na temat absorbcji środków unijnych, procedur związanych z wykorzystaniem tych 

środków, sprawozdawczością itp. Przekazanie pracownikom sektora bankowego takiej wiedzy  

o środkach unijnych mogłoby po prostu (relatywnie niskim kosztem) wspomóc proces dystrybucji 

instrumentów finansowych. 

W stosunku do rozwiązao z lat 2007-2013 roczne kwoty za zarządzanie powinny byd 

zwiększone, a dla pożyczek oferowanych osobom rozpoczynających działalnośd gospodarczą  

i organizacjom społecznym, dodatkowo o 0,5% wyższe. Dotyczy to w szczególności funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych zobowiązanych do utrzymania kwot dofinansowania na odrębnych 

rachunkach bankowych i prowadzenia promocji.  Dla projektów dotyczących inicjatywy JESSICA oraz 

pożyczek dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą koszty zarzadzania ze względu na 

specyfikę tych projektów, koszty zarzadzania dla pośredników powinny kształtowad się na poziomie 

ok. 8% alokacji. Wypłata tej kwoty mogłaby byd uzależniona od osiągnięcia efektów np. liczby 

udzielonych pożyczek/ poręczeo, gdyż jak pokazują doświadczenia z lat wcześniejszych, niektórzy 

pośrednicy mogą przedłużad specjalnie wydatkowanie uzyskanej kwoty, aby korzystad z refundacji 

kosztów zarządzania jak najdłużej. Zaangażowanie banków w pośrednictwo finansowe mogłoby byd 

jednak trudne, nie tyle ze względu na niechęd podmiotów prywatnych do współpracy z sektorem 

publicznym, co na nieprzygotowanie pracowników sektora publicznego do współpracy z bankami. 

W ramach inicjatywy JESSICA pojawił się problem realizacji projektów w partnerstwie 

publiczno-prywatnym. Barierą w tym zakresie, według ekspertów, jest opór przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego, którzy obawiając się kar lub pozwów do sądu za preferencyjne 

traktowanie niektórych podmiotów komercyjnych, odmawiają udziału w partnerstwach publiczno-

prywatnych. Kolejnym problemem jest brak precyzyjnych przepisów w zakresie formowania 

partnerstw publiczno-prywatnych. Z badao CATI (N=9) wśród odbiorców instrumentów finansowych 

w ramach inicjatywy JESSICA wynika, że czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorców do realizacji 

projektów miejskich będzie przewidywana biurokracja związana z uzyskanym dofinansowaniem  

 partnerstwem publiczno-prywatnym. Z drugiej strony 50% respondentów wskazało, ze zamierza 

realizowad podobne projekty w kolejnej perspektywie. Dla przedsiębiorców konieczny jest efekt 

ekonomiczny, jak wzrost pozycji konkurencyjnej i przychodów. Dla organizacji pozarządowych oraz 

jednostek samorządowych na pierwszy plan wysuwają się efekty społeczne ,jak np. poprawa życia 

ludności, aktywizacja społeczeostwa, czy wzrost zatrudnienia. Poziom przewidywany tych efektów 

będzie zachętą dla poszczególnych podmiotów dla realizacji projektów w ramach inicjatywy JESSICA. 

Jak wskazują przeprowadzone badania, odbiorcy wsparcia w ramach inicjatywy JESSICA nie zgłosili 

wielu zastrzeżeo do otrzymanego dofinansowania z BOŚ. Jedyną przeszkodą, jak wspomnieliśmy 

wyżej, jest duża liczba dokumentów i sprawozdawczośd, której redukcja byłaby z pewnością 

czynnikiem zachęcającym dla każdej grupy odbiorców.  

Wyniki realizacji działania 6.2 PO KL wskazują, że osoby rozpoczynające działalnośd 

gospodarczą często po otrzymaniu wsparcia pozostają bez pomocy, stąd należałoby  wyodrębnid 

dodatkowe środki na wsparcie poprojektowe, byd może świadczone przez te same instytucje 

oferujące pożyczki . Zgodnie z badaniami CATI (N=23) zapotrzebowanie na taką pomoc zgłasza 23,8% 

respondentów. Zaangażowanie podmiotów prywatnych w udzielanie wsparcia osobom 

rozpoczynającym działalnośd gospodarczą byłoby możliwe, chociaż według ekspertów banki 

oczekiwałyby nie tylko dodatkowego wynagrodzenia za ponoszone wyższe ryzyko, ale tez wyłączności 
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w dysponowaniu środkami na wspieranie przyszłych przedsiębiorców. Natomiast otwartą kwestią 

pozostałoby udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym, którym prywatne instytucje finansowe, 

nawet za dodatkowym wynagrodzeniem, nie chciałyby udzielad dofinansowania. 

V. Ocena doświadczeń 

5. 1 Dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania instrumentów 

finansowych 

Jakie są dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania podobnych instrumentów finansowych 

w regionie i w kraju? Jakie można wskazad czynniki sukcesu bądź niepowodzenia w 

zidentyfikowanych przykładach? 

 

Doświadczenia z poprzedniej perspektywy 2007-2013 (opisane wcześniej w wyniku 

prowadzonych przez nas badao) wykazały, że brakowało środków finansowych na promocję, która 

mogłaby pomóc w przyciągnięciu przedsiębiorców do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 

Postulujemy, aby w ramach RPO były przeznaczane środki na rozpowszechnianie informacji na temat 

możliwości uzyskania wsparcia. Sposób pomiaru wyników funduszy spowodował, że poziom pożyczek 

i poręczeo był niższy, niż możliwy do osiągnięcia. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe powinny byd 

zobligowane do osiągnięcia określonych mnożników kapitałowych, a nie tylko do udzielenia 

określonej liczby pożyczek czy poręczeo i wykorzystania przekazanej alokacji.  Obecnie jako sukces 

dystrybucji pożyczek i poręczeo w woj. śląskim fundusze te traktują zrealizowanie celów programu, a 

nie osiągniecie innych mierzalnych lub niemierzalnych efektów. Niska aktywnośd niektórych małych 

funduszy pożyczkowych czy poręczeniowych wynika z braku oddziałów i zasobów ludzkich, które 

mogłyby realizowad wszystkie zadania: ocenę wniosków, doradztwo dla przedsiębiorców, promocja 

funduszu, sprawy administracyjne, monitorowanie i udzielanie instrumentów finansowych.  

W kolejnej perspektywie 2014-2020 należało będzie zwrócid szczególną uwagę na posiadane zasoby 

przez pośredników finansowych zgłaszających się do ogłaszanych konkursów. 

Analiza efektów netto stosowania instrumentów finansowych w kraju w latach 2007-2013 

wskazuje, że uzyskanie zabezpieczenie z funduszu poręczeniowego wiązało się ze zwiększeniem 

kwoty zobowiązao przedsiębiorcy o średnio 36 175,9 zł63. Natomiast sięgnięcie po finansowanie 

zwrotne z funduszu pożyczkowego wiązało się ze zwiększeniem kwoty zobowiązao firmy o średnio 65 

269,6 zł. Jednocześnie nie stwierdzono istotnego wpływu wsparcia w postaci pożyczek, czy poręczeo 

na takie wielkości jak nakłady inwestycyjne, przychody ze sprzedaży netto czy wielkośd 

zatrudnienia64. Badania wykazały, że wzrost nakładów inwestycyjnych był taki sam w grupie 

przedsiębiorstw korzystających z pożyczek, jak i grupie niekorzystających z tego typu instrumentów 

finansowych. Jednakże należy zauważyd, że ogólna wartośd inwestycji była wyższa wśród odbiorców 

pożyczek. Wskazuje to na fakt, że z wsparcia korzystają głównie firmy, które nie mają dużych 

trudności w dostępie do finansowania, a jednocześnie wykazują mniejszy poziom awersji do ryzyka 

związanego z zadłużaniem się. Analiza regresji w badaniu dotyczącym  oceny realizacji instrumentów 

finansowych w ramach NSRO 2007-2013 wskazała jednak, że pożyczkobiorcy wykazywali większą 

dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, co może przekładad się na wniosek, 
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że otrzymanie pożyczki będzie czynnikiem napędzającym rozwój firmy, czyli, że właściwych efektów z 

udzielania pożyczek można spodziewad się nie tylko w roku uzyskania wsparcia, ale i w kolejnych 

latach. Natomiast udzielenie poręczenia spowodowało jedynie przyspieszenia dokonania inwestycji, 

która prawdopodobnie i tak byłaby zrealizowana, tylko z innych źródeł. Nie wykazano istotnej 

zależności pomiędzy uzyskaniem przez przedsiębiorstwo poręczenia, a wzrostem dynamiki inwestycji 

w kolejnych latach65.  Co więcej, poziom średnich przychodów wzrósł w grupie przedsiębiorstw 

niekorzystających z poręczenia. Podobne wyniki uzyskano porównując dynamikę zatrudnienia w 

grupach przedsiębiorstw korzystających i niekorzystających z pożyczek i poręczeo66.  

Doświadczenia z kraju i innych paostw wskazują, że w stosunku do pożyczek i poręczeo 

wsparcie venture capital przynosi lepsze efekty. Firmy korzystające z finansowania przez fundusze 

wysokiego ryzyka osiągają wyższe wyniki finansowe, niż inne przedsiębiorstwa. Wyniki badao 

zależności pomiędzy dofinansowaniem venture capital a miernikami ekonomicznymi wykazały 

dodatnią korelację67. W Polsce w 2011 roku fundusze venture capital zainwestowały w 63 polskie 

spółki kapitał o wartości €688 mln, co stanowiło 1,5% wartości inwestycji w Europie i 1,2% ilości 

inwestycji. W  porównaniu do łącznej wartości pożyczek i poręczeo jest to prawie 3 krotnie większe 

wsparcie finansowe. Oszacowanie efektu netto inwestycji venture capital dokonywanych przez 

fundusze wspierane z środków publicznych jest jednak obecnie niemożliwe ze względu na fakt, że w 

większości przypadków inwestycje funduszy venture capital znajdują się na zbyt wczesnym etapie 

realizacji, które mogą byd oceniane najwcześniej po kilku latach68. 

Tabela 16 pokazuje wartości i ilości pożyczek i poręczeo udzielanych przedsiębiorcom, 

jednostkom pozarządowym oraz podmiotom sektora publicznego w wybranych województwach. 

Tabela 16. Wartośd i liczba poręczeo i pożyczek w województwach w Polsce w 2012r. 

Województwo Wartośd 
pożyczek 
w mln zł. 

Liczba 
pożyczek 

Wartośd 
poręczeo 
w mln zł. 

kapitalizacja 
JESSICA w 
mln zł. 
(standaryzo
wana)*  

Wsparcie 
JESSICA do 
2013 r. w 
stosunku do 
alokacji 

Kapitalizacja 
JEREMIE w 
mln zł 
(standaryzow
ana)** 

Wsparcie 
JEREMIE do 
2013 r. w 
stosunku do 
alokacji 

zachodniopom
orskie 39,89 1206,00 205,71 882,46 1,07 3115,96 0,50 

podlaskie 22,20 118,00 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

dolnośląskie 18,95 164,00 57,23 0,00 0,00 2801,60 0,21 

wielkopolskie 16,19 379,00 96,16 750,87 0,34 2732,64 0,58 

                                                           
65

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 
66

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 
67

 Manigart, S., Hyfte W.V. Post Investment Evolution of Venture Backed Companies, 1999 in: P.Reynolds et 
al.(eds). Frontiers of Entrepeneurship Research.Wellesley, MA: Babson College (Forthcoming); Audretsch D.B., 
Lehmann E.E., Financing High-Tech Growth: The Role Of Banks And Venture Capitalists, Schmalenbach Business 
Review, vol. 56(4), pages 340–357, October 2004; Puri M., Zarutskie R., On the Life Cycle Dynamics of Venture-
Capital- and Non-Venture-Capital-Financed Firms, Journal of Finance, American Finance Association, vol. 67(6), 
pages 2247-2293, December 2008 
68

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 



 

83 
 

śląskie 14,20 300,00 29,88 430,12 0,14 0,00 0,00 

małopolskie 14,11 2148,00 23,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

łódzkie 13,22 323,00 0,28 0,00 0,00 1556,63 0,26 

świętokrzyskie 11,69 308,00 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

pomorskie 10,80 705,00 65,22 1042,53 0,11 2474,01 0,31 
warmiosko-
mazurskie 9,64 314,00 68,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

podkarpackie 9,53 125,00 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

opolskie 9,39 227,00 88,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

lubuskie 8,52 68,00 56,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckie 7,48 1654,00 147,42 159,00 0,29 0,00 0,00 
kujawsko-
pomorskie 3,94 154,00 193,57 0,00 0,00 458,07 0,26 

lubelskie 0,82 85,00 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
* wartośd rzeczywista podzielona przez udział PKB województwa w maximum dla wszystkich województw 

** wartośd rzeczywista podzielona przez liczbę MŚP w regionie 

Źródło: Opracowanie na podstawie Raport funduszy pożyczkowych, Polski Związek Funduszy 
pożyczkowych, Warszawa 2012; Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WZ – 2013, Sprawozdanie 
roczne za rok 2013 z realizacji RPO WD, Sprawozdanie roczne z WRPO za 2013 r., Stan wdrażania 
instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 
http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2013_01/wdra_anie_JEREMIE_31102012.pdf, Sprawozdanie 
roczne z realizacji RPO WSL w roku 2013, Raport z realizacji RPO WP 2007–2013, Sprawozdanie z 

realizacji RPO WM za 2013 rok 
Tabela 17. Unitaryzacja zerowana wartości pożyczek, poręczeo i utraconych poręczeo w roku 2012 

w województwach w Polsce 

 

unitaryzacja 
zerowana -

pożyczki 

unitaryzacja 
zerowana - 
poręczenia 

unitaryzacja 
zerowana - utracone 

poręczenia 
Suma 

zachodniopomorskie 1 1 0,704166667 2,704166667 

wielkopolskie 0,405984815 0,467463078 1 1,873447892 

mazowieckie 0,634211702 0,716629318 0,329166667 1,680007686 

kujawsko-pomorskie 0,098704779 0,941012867 0,55 1,589717646 

warmiosko-mazurskie 0,241625726 0,332653315 0,9125 1,486779041 

małopolskie 0,353729343 0,11595926 0,995833333 1,465521937 

lubuskie 0,213488164 0,276290743 0,945833333 1,43561224 

opolskie 0,235372934 0,429368667 0,7625 1,427241601 

świętokrzyskie 0,292987941 0,085207917 0,9625 1,340695858 

podlaskie 0,13914573 0,226320824 0,9 1,265466554 

lubelskie 0,020544886 0,228219316 0,845833333 1,094597535 

pomorskie 0,270656543 0,317061856 0,35 0,937718399 

łódzkie 0,331397946 0,001346844 0,558333333 0,891078123 

śląskie 0,355962483 0,145263044 0,379166667 0,880392194 

dolnośląskie 0,118803037 0,278184227 0,170833333 0,567820598 

podkarpackie 0,238945958 0,224056826 0 0,463002784 

Źródło: Opracowanie na podstawie Raport funduszy pożyczkowych, Polski Związek Funduszy 

pożyczkowych, Warszawa 2012; Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WZ – 2013, Sprawozdanie 

roczne za rok 2013 z realizacji RPO WD, Sprawozdanie roczne z WRPO za 2013 r., Stan wdrażania 
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instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, 

http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2013_01/wdra_anie_JEREMIE_31102012.pdf, Sprawozdanie 

roczne z realizacji RPO WSL w roku 2013, Raport z realizacji RPO WP 2007–2013, Sprawozdanie z 

realizacji RPO WM za 2013 rok 

Najlepsze wyniki mierzone wartością pożyczek i poręczeo osiągnęło woj. 

zachodniopomorskie. W tym województwie realizowana jest inicjatywa JEREMIE, której stopieo 

wykorzystania na koniec 2012r. jest jednym z najwyższych.  Ponadto, w woj. zachodniopomorskim 

działają fundusze o drugim co do wielkości poziomie dokapitalizowania. Cecha ta nie decyduje jednak 

o liczbie i wartości pożyczek, ponieważ np. w woj. mazowieckim i śląskim funkcjonuje większa liczba 

funduszy niż w woj. zachodniopomorskim o wyższych kapitałach ogółem.  Porównanie oferty 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w pkt. 3.4 wskazuje, że istotną różnicą pomiędzy ofertą 

funduszy pożyczkowych w woj. śląskim a woj. zachodniopomorskim jest szeroka oferta np. Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości (najbardziej aktywnego funduszu pożyczkowego w woj. 

zachodniopomorskim) dla przedsiębiorców z kilku województw. Jednym z czynników sukcesu 

działalności pożyczkowej, zgłaszanym przez PZFP jest tworzenie oddziałów terenowych ułatwiających 

klientom funduszy kontakt z nimi. Natomiast jak wskazuje raport PZFP za 2012r. ponad 50% funduszy 

pożyczkowych nie posiada żadnego oddziału terenowego69. 

Pod względem wartości poręczeo również woj. zachodniopomorskie zajmuje pierwsze 

miejsce. W tym zakresie jako czynnik sukcesu można także wskazad warunki zarządzania  

w inicjatywie JEREMIE, w której wykorzystanie menadżera funduszy zaowocowało lepszą promocją 

instrumentów i w której fundusze pożyczkowe i poręczeniowe były wynagradzane za wyniki. Należy 

zaznaczyd, że wartośd poręczeo udzielanych przez fundusze poręczeniowe dla poszczególnych 

województw jako instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw może zmaled  

w kolejnych latach, jeśli nie zostanie wzmocniona siła poręczeo udzielanych przez fundusze 

poręczeniowe np. w formie regwarancji oraz jeśli nie będzie prowadzona promocja tego rodzaju 

instrumentu. Promocja jest istotna dla zwiększenia świadomości przedsiębiorców o możliwości 

uzyskania poręczenia kredytowego lub poręczenia leasingu czy wadium. 

Tabela 18. Przychody, liczba MŚP oraz wzrost miejsc pracy w 2011r. w województwach w Polsce  

w porównaniu do wartości utraconych poręczeo 

  Efekty Unitaryzacja zerowana 

  

Zmiana 
liczby 
miejsc 
pracy 

Zmiana  
przychodów 
MŚP 

Zmiana 
liczby 
MŚP 

Zmiana 
liczby 
miejsc 
pracy 

Zmiana  
przychodó
w MŚP 

Zmiana 
liczby 
MŚP 

Utracone 
poręczenia 

wielkopolskie 1,7% 6,9% 1,2% 1,00 0,98 0,31 0,56 

dolnośląskie 1,5% 3,4% -4,8% 0,86 0,49 -1,18 1,00 

warmiosko-mazurskie -0,4% 2,7% -1,9% -0,23 0,39 -0,47 0,00 

mazowieckie -0,4% 2,1% 4,1% -0,25 0,30 1,00 0,95 

zachodniopomorskie -0,6% 4,2% -0,5% -0,35 0,60 -0,13 1,00 

śląskie -0,8% -1,0% 1,3% -0,44 -0,14 0,32 0,38 

kujawsko-pomorskie -0,8% 7,0% 1,6% -0,46 1,00 0,39 0,17 

pomorskie -1,9% 4,9% -2,7% -1,09 0,69 -0,66 0,76 

podlaskie -2,0% 3,2% -3,1% -1,13 0,46 -0,76 0,85 

                                                           
69

 Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, 
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łódzkie -2,4% 6,3% 1,7% -1,39 0,90 0,41 0,55 

lubelskie -2,6% 1,1% -0,3% -1,47 0,16 -0,08 0,91 

lubuskie -3,0% -1,6% -2,1% -1,72 -0,23 -0,51 0,70 

małopolskie -3,1% 1,2% -1,2% -1,80 0,17 -0,29 0,90 

podkarpackie -3,3% 0,2% -5,0% -1,91 0,03 -1,24 0,33 

świętokrzyskie -3,7% 0,2% -5,2% -2,12 0,03 -1,28 0,35 

opolskie -5,1% 0,7% -2,6% -2,95 0,10 -0,65 0,96 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analizując możliwe efekty wprowadzania instrumentów finansowych dla przedsiębiorców 

można wysnud wniosek, że były one najwyższe w woj. wielkopolskim i dolnośląskim.  

W wymienionych województwach zmiana liczby miejsc pracy, przychodów i liczby małych i średnich 

przedsiębiorstw były pozytywne, w pozostałych natomiast województwach niektóre zmienne przyjęły 

ujemne wartości. Analiza regresji prowadzona w pkt. 3.1 nie wykazała jednak istotnej zależności 

pomiędzy takimi zmiennymi jak wartośd pożyczek czy poręczeo i zmiennymi opisującymi stan rozwoju 

gospodarki. Należy mied na uwadze rozpoznany w 2006 r. kryzys finansowy, który mógł zaburzyd  

wpływ działao ukierunkowanych na rozwój regionu i gospodarki. Biorąc po uwagę scenariusze 

rozwoju gospodarczego Polski i woj. śląskiego można zakładad przyszłe efekty działao w ramach RPO 

WSL na lata 2014-2020. Należy brad pod uwagę wpływ instrumentów na zahamowanie procesów 

negatywnych, jak spadek zatrudnienia czy zmniejszenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw 

stawiając tezę, że w wyniku braku interwencji na rynkach regionalnych niekorzystne zmiany byłyby 

głębsze. 

Badania ewaluacyjne70 dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych w regionalnych 

programach operacyjnych wskazują71, że większe sukcesy odnoszone są w przypadkach łączenia 

wsparcia dotacyjnego z wsparciem w postaci instrumentów finansowych. Przewaga dotacji powinna 

mied miejsce dla projektów obarczonych wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Analiza efektywności 

wsparcia w postaci instrumentów finansowych wykazała, że dotacje zachęcają w większym stopniu 

do wzrostu zatrudnienia i dokonywania innowacji procesowych i produktowych. Jednocześnie koszt 

dla paostwa jest niższy, zarówno w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy i innowacji: dla dotacji 

jest to 100% alokacji, dla pożyczek i poręczeo jest to jedynie szacowany poziom utraconych pożyczek 

i wypłaconych poręczeo, który w 2012r. wyniósł max. 25% i minimalnie 1,1% wartości udzielonych 

poręczeo. 

Porównując dwa najbardziej aktywne województwa (pod względem wartości i liczby 

instrumentów finansowych) oraz województwo śląskie można zaobserwowad istotną różnicę  

w poziomach alokacji na projekty realizowane przez przedsiębiorców z sektora MŚP na rozwój ich 

działalności oraz w ramach inicjatywy JESSICA. Ponadto na koniec 2013r. w województwach 

wielkopolskim i zachodniopomorskim uzyskano wskaźnik kapitałowy powyżej jedności, co oznacza, że 

wartośd wsparcia przekroczyła już wartośd alokacji, czyli, że instrumenty finansowe są już udzielane  

z środków odzyskanych. Należy zwrócid uwagę w sposobie dystrybucji środków do przedsiębiorców  

w poszczególnych województwach i na fakt, że inicjatywa JEREMIE w każdym z województw, w 

                                                           
70

 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-
2020 w województwie śląskim, IBS, grudzieo 2012 
71

 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007 2013, Policy & Action Group 
Uniconsult Sp. z o.o, Warszawa 2013 
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którym jest realizowana przyniosła lepsze efekty, niż dystrybucja pożyczek i poręczeo w ramach RPO 

za pośrednictwem wyłonionych w konkursach instytucji pożyczkowych lub poręczeniowych.   

W trzech województwach przyjęto inną strukturę zarządzania inicjatywą JESSICA. W woj. 

wielkopolskim rolę FROM przejął BGK, zaś w woj. zachodniopomorskim zostały wybrane dwa FROM-

y. Rezultaty wdrażania inicjatywy JESSICA nie różnią się w wybranych województwach w takim 

stopniu, jak w przypadku wsparcia dla MŚP. Jak wskazuje prezentowana poniżej tabela 19 największą 

wartośd i największe efekty przyniosły reporęczenia stosowane w ramach inicjatywy JEREMIE  

w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim, co przyczyniło się do lepszego 

wykorzystania kapitału już posiadanego przez fundusze poręczeniowe i zwiększenia ich 

wiarygodności jako instytucji poręczeniowych dla banków i funduszy pożyczkowych. Wskazuje się 

tym samym na zapotrzebowanie na tego typu instrumenty, zwłaszcza w obliczu analizy, która 

ujawniła niedostateczne wykorzystania kapitału posiadanego przez fundusze poręczeniowe. Raporty 

KSFP i PZFP ujawniają, ze menadżerowie funduszy poręczeniowych w Polsce kierują się ograniczoną 

tolerancją ryzyka, co wpływa na liczbę udzielanych poręczeo i utrzymywanie zbyt dużych rezerw 

finansowych. Tym samym reporęczenia mogłyby zachęcid menadżerów funduszy poręczeniowych do 

zwiększenia aktywności jak i banki do oferowania lepszych warunków kredytobiorcom, których 

kredyty byłyby zabezpieczone podwójnie. 

Badania pozwoliły wyróżnid następujące czynniki sukcesu wprowadzania instrumentów 

finansowych: 

Tabela 19. Czynniki sukcesu 

Instrument finansowy Czynniki sukcesu 
Pożyczki dla przedsiębiorców  Informacja (promocja) możliwości uzyskania 

wsparcia 

 Oferowanie pożyczek obrotowych 

 Warunki (koszt) pożyczek adekwatny do oferty 
bankowej 

 Łączenie pożyczek ze wsparciem dotacyjnym 
Poręczenia dla przedsiębiorców  Informacja (promocja) możliwości uzyskania 

wsparcia 

 Regwarancje 

 Standaryzacja umów z bankami 
Pożyczki dla osób 
rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą 

 Informacja (promocja) możliwości uzyskania 
wsparcia 

 Łączenie pożyczek ze wsparciem dotacyjnym i/lub 
karencja w spłacie kapitału 

 Doradztwo  
Pożyczki w ramach inicjatywy 
JESSICA 

 Informacja (promocja) możliwości uzyskania 
wsparcia 

 Rozwiązanie problemów dotyczących tworzenia 
partnerstw publiczno-prywatnych 

 Rezygnacja z konieczności zapewnienia efektu 
ekonomicznego przez jednostki pozarządowe 

 Wprowadzenie możliwości umorzeo części pożyczek 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao IDI, FGI, CS, DR 
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Badania CATI wykazały, że istotny wpływ na przyszłe decyzje związane z wyborem źródeł 

finansowania przez odbiorców inicjatywy JESSICA, jak i przedsiębiorców korzystających z PI 1.1  

w perspektywie 2007-2013 była biurokracja związana z uzyskaniem dofinansowania. Niewątpliwie 

jednak korzyści związane z uzyskaniem środków dla większości (75%) respondentów MŚP i 63% 

respondentów pozostałych przeważają o podjęciu decyzji i korzystaniu w kolejnych okresach z 

finansowania w postaci instrumentów finansowych w ramach RPO WSL.  

5.2 Wykorzystanie doświadczeń 

Które ze wskazanych doświadczeo i w jaki sposób należy wykorzystad podczas wdrażania RPO WSL 
na lata 2014-2020? 

 

Dla osiągnięcia założonych celów w RPO WSL 2014-2020 należałoby wykorzystad wcześniej 

wybranych pośredników finansowych, którzy w oparciu o własne doświadczenia mogliby 

gwarantowad lepsze wykorzystanie powierzonych im środków w przyszłości. Ponadto, jak wskazują 

eksperci, kwota alokacji jest istotna w kreowaniu wartości dodanej. Najlepsze wyniki w udzielaniu 

pożyczek i poręczeo przedsiębiorcom miały regiony, które przeznaczyły największe kwoty na 

instrumenty finansowe w latach 2007-2013. Kwota alokacji może też decydowad o wysokości 

pojedynczej pożyczki. W woj. śląskim najczęściej pożyczki były wykorzystywane na zakup sprzętu,  

w innych województwach na zakup całych linii produkcyjnych. 

Istotną kwestią jest również obarczenie odpowiedzialnością za efekty pośredników 

finansowych lub menadżera funduszy i nie koncentrowanie się tylko na samej liczbie pożyczek, ale  

i na efektach jakościowych. Ponadto, problemem może byd udzielanie pożyczek wszystkim 

odbiorcom spełniającym wymogi formalne. Niekomercyjni pośrednicy finansowi, tak jak banki, 

powinni dokonywad również oceny jakościowej planowanej inwestycji: czy jest to projekt 

realizowany w wyniku dostępności środków finansowych, czy też wynika z potrzeb rynku. W tym 

aspekcie ewentualnie można by zaangażowad banki, które spełniałyby rolę punktu oceny 

merytorycznej projektu kierując następnie przedsiębiorcę do właściwej instytucji. Tego rodzaju 

rozwiązanie nie było dotychczas stosowane, a wydaje się, że obiektywna ocena instytucji 

doświadczonych w ocenie ryzyka dla wsparcia udzielanego na warunkach komercyjnych może 

przynieśd pozytywne efekty. 

Sposób refundacji i wynagradzania za efekty pośredników finansowych powinien byd 

zmieniony i upodobniony do inicjatywy JEREMIE, gdzie są stosowane koszty ryczałtowe oraz premia 

za wydatkowanie środków, osiągnięcie dodatkowych efektów. Aby zapewnid w kolejnych latach 

2014-2020 większą efektywnośd w wykorzystaniu środków publicznych należy zwrócid uwagę przy 

formułowaniu warunków instrumentów finansowych czy nie są one gorsze od innych dostępnych na 

rynku. Jeżeli w ramach jakiegoś programu zostaną zaplanowane dotacje dla konkretnej grupy, będzie 

jednocześnie można się spodziewad spadku liczby pożyczek. Jeśli pożyczki będą przyznawane z 

oprocentowaniem stopa referencyjna KE + marża, sytuacja będzie taka sama. Już obecnie ten poziom 

jest znacznie mniej korzystny od kosztów kredytów bankowych. 

Eksperci twierdzą, że główną przyczyną, dla której inne regiony w kraju osiągnęły lepsze 

wyniki we wdrażaniu inicjatywy JESSICA był wcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji inicjatywy i w 

kolejnych latach można spodziewad się lepszych wyników, zwłaszcza, że na bieżąco nowe projekty są 

podpisywane. Ponadto, przekonanie jednostek samorządu terytorialnego o przewadze dotacyjnego 

wsparcia nad instrumentami finansowymi powoduje opór przed korzystaniem z pożyczek w ramach 

inicjatywy JESSICA. W celu zmiany tej sytuacji powinny byd przeprowadzone akcje informacyjno-
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promocyjne wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych na temat korzyści 

wynikających z realizacji projektów z PI 9.2. 

Przeprowadzone badania jakościowe (wywiady pogłębione oraz wywiad grupowy  

z ekspertami) wykazały, że wyniki realizacji działania 6.2 PO KL wskazują, w województwie śląskim 

powinny byd oferowane w kolejnej perspektywie pożyczki lub dotacje zwrotne na rozpoczęcie 

działalności. Pod względem liczby osób korzystających ze wsparcia w ramach działania 6.2 PO KL 

województwo śląskie plasowało się na drugim miejscu w całym kraju72. Więcej osób korzystało ze 

wsparcia tylko w województwie mazowieckim, ale wynikało to z większej liczby mieszkaoców w tym 

województwie. Instrumenty te jednak zgodnie z wynikami prowadzonych przez nas badao, powinny 

uwzględniad karencje w spłacie, np. 12-miesięczną umożliwiająca wypracowanie zwrotu z 

zainwestowanych środków i rozruch działalności umożliwiający spłatę zadłużenia. 

W kolejnej perspektywie powinny byd kontynuowane kursy, doradztwo dla przyszłych 

przedsiębiorców, ale poszerzone o doradztwo poprojektowe.  
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 Sprawozdanie z wdrażania programu operacyjnego kapitał ludzki 2007-2013 w 2013 roku, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014 
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Tabela 20. Realizacja projektów w ramach inicjatywy JEREMIE i poddziałania 1.1.1 RPO WSL na koniec 2013r. 

Typ instrumentu woj. wielkopolskie woj. śląskie woj. zachodniopomorskie 

JEREMIE RPO WSL JEREMIE 

 l. umów wartośd 
instrumentu 
finansowego w 
EUR 

alokacja z 
inicjatywy 

l. umów wartośd 
instrumentu 
finansowego 
w EUR* 

wartośd 
alokacji z 
programu 

liczba 
umów  

wartośd instrumentów w 
latach 2007-2013 w EUR 

alokacja z 
inicjatywy w 
EUR 

reporęczenie 3 151 99 649 698 75 367 935 - - - 3416 114 791 872 66 816 374 

poręczenie 
portfelowe 

159 63 916 754 51 768 942 117 3 342 890 4 764 126 

pożyczka 327 4 698 596 3 751 724 181 10 284 188 10 965 895 

razem 3 637 168 265 047 130 888 601 298 13 627 078 15 730 021 3 416 114 791 872 66 816 374     

*1 EUR= 4,1942 
 

Tabela 21. Realizacja projektów w ramach inicjatywy JESSICA na koniec 2013r.. 

 woj. wielkopolskie woj. śląskie woj. zachodniopomorskie 

FROM BGK BOŚ BZ WBK (dla Szczecioskiego Obszaru 
Metropolitalnego) 

BOŚ  (poza Szczecioskim 
Obszarem Metropolitalnym) 

l. umów 30,00 15 8 9 

kwota w EUR 
pożyczek 

  78 090 720,56     69 280 000 35 017 134,20     

kwota przekazana 
z EBI 

70 237 387,32      19 227 291,89     15 477 750,00     

wartośd 
projektów 

 79 620 653,28*   107 381 210,07     

l. miejsc pracy 340,00 165,25   

Źródło: Opracowanie własne 73 
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 Na podstawie: Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 za 2013 rok; Sprawozdanie roczne  
z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za 2013r; Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za 2013r. 
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VI. Proponowana strategia inwestycyjna 

6.1 Zakres instrumentów finansowych i odbiorcy ostateczni 

Jaka powinna byd forma, zakres i odbiorcy ostateczni zastosowania instrumentów finansowych  

w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w odniesieniu do poszczególnych typów projektów 

przewidzianych do wsparcia w ramach RPO WSL (uwzględniając produkty finansowe, które mają 

byd zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach – zakładane 

łącznie ze wsparciem dotacyjnym)? 

 

W województwie śląskim i w całej Polsce, największe problemy z pozyskaniem 

dofinansowania mają przedsiębiorcy, którzy działają na rynku krócej niż 24 miesiące, osoby 

rozpoczynające działalnośd gospodarczą oraz przedsiębiorcy nieposiadający wystarczających 

zabezpieczeo. W podobnej sytuacji są organizacje pozarządowe, zwłaszcza te które nie prowadzą 

działalności gospodarczej. Badania prowadzone przez pracowników naukowych w 2011r. wykazały, 

że przychody z działalności gospodarczej stanowiły w latach 2007-2009 ok. 2% przychodów ogółem 

tych jednostek. Nie jest to dużo i nie powinno byd podstawą do formułowania wniosków dotyczących 

dostępu tych jednostek do źródeł finansowania.  Nie stwierdzono jednocześnie, aby przedsiębiorcy 

duzi oraz jednostki samorządowe miały problemy z dostępem do finansowania. Duże firmy mają 

ponadto znacznie większe wymagania kapitałowe, które nawet przy założeniach występowania luki 

kapitałowej dla niektórych branż, nie mogłyby byd finansowane przez fundusze pożyczkowe. Eksperci 

wskazywali jednak, że przy przejściowych trudnościach niektórych sektorów (jak branża budowlana  

i meblarstwo) nie należy traktowad preferencyjnie wybranych branż. Należy wspierad typy projektów 

ukierunkowanych na realizację określonych celów przyczyniających się do rozwoju województwa 

śląskiego. Badania empiryczne pozwoliły ustalid oczekiwania dotyczące odbiorców ostatecznych 

instrumentów finansowych projektów i form finansowania w latach 2014-2020. 

Jak zostało wskazane we wcześniejszych fragmentach raportu, przedsiębiorcy oczekują 

głównie dotacji, chociaż zakładane w projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 pożyczki i poręczenia 

kredytów bankowych znajdują się na drugim i trzecim miejscu. Warto zauważyd, że przedsiębiorcy 

wskazywali również poręczenia leasingu jako preferowane źródło finansowania. Przedsiębiorstwa, 

bez względu na wielkośd, planują inwestowad głównie w zakup maszyn i urządzeo oraz 

wprowadzanie nowych produktów i usług. Firmy rozpoczynające swoją działalnośd wskazywały na 

inwestycje dotyczące rozwoju sieci sprzedaży (np. nowe placówki, sklepy) oraz wprowadzaniem 

nowych produktów i usług. Inwestycjami w ochronę środowiska oraz termomodernizacją są jednak 

głównie zainteresowane przedsiębiorstwa średnie poszukując w tym celu głównie dotacji i pożyczek 

(80% wskazao w tych dwóch kategoriach). Przedsiębiorcy rozpoczynający działalnośd w ogóle nie są 

zainteresowani poręczeniami. Dla tej grupy odbiorców dotacja jest równie pożądana, co pożyczka 

(44% wskazao). 
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Wykres 32. Plany inwestycyjne przedsiębiorców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (N=167) 

 

Wykres 33. Zapotrzebowanie przedsiębiorców na instrumenty finansowe  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badani CATI (N=167) 
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Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą potrzebują w największym stopniu środków 

na zakup maszyn i urządzeo, chociaż jak pokazuje prezentowany dalej wykres, zakup materiałów  

i towarów jest wskazywany jako jeden z podstawowych wydatków tego typu odbiorców 

ostatecznych. Tym samym potwierdzamy rekomendację, aby osoby rozpoczynające działalnośd 

gospodarczą mogły uzyskad w latach 2014-2020  instrumenty finansowe na zakup środków 

obrotowych. 

Wykres 34. Rodzaje projektów zrealizowanych przez osoby rozpoczynające działalnośd 

gospodarczą. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=23) 

 

Osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą zgłaszają zapotrzebowanie głównie na 

dotacyjne formy wsparcia (wykres 35). Jedynie 17,6% wskazuje na pożyczkę poza bankową, a 5,9% na 

poręczenie leasingu. Poręczenie leasingu już wcześniej wskazaliśmy jako instrument finansowy, który 

powinien byd przewidziany w perspektywie 2014-2020. W odniesieniu do osób rozpoczynających 

działalnośd gospodarczą nie rekomendujemy jednak tego instrumentu ze względu na małą próbę 

badawczą  

i niski procent respondentów wskazujących na potrzebę jego wykorzystania. Zakładamy, że osoby te 

po rozpoczęciu działalności gospodarczej będą mogły skorzystad ze wsparcia dla przedsiębiorców, 

gdzie taki instrument rekomendujemy. 
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Wykres 35. Zapotrzebowanie na źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej 

zgłaszane przez osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI (N=23) 

 

Jednostki samorządowe w województwie śląskim zamierzają w kolejnej perspektywie 

dokonywad inwestycji związanych z termomodernizacją (Badania CATI, N=9). Jednostki pozarządowe 

zamierzają korzystad z kredytu z BOŚ przy realizacji projektów miejskich. Żadna z badanych jednostek 

pozarządowych nie wybrała kredytu z innego banku jako źródła finansowania, co może wskazywad 

albo na nieznajomośd innych źródeł finansowania, albo na brak takich potrzeb. Jak sygnalizowano już 

wcześniej, żadna z badanych jednostek nie stwierdziła trudności z pozyskaniem finansowania 

zewnętrznego. 

Nie zakładamy konieczności wprowadzania ograniczeo przedmiotowych. Wręcz przeciwnie. 

W RPO na lata 2014-2020 powinny byd założone dodatkowe instrumenty finansowe, jak: poręczenia 

wadium, poręczenia leasingu oraz pożyczki z premią lub w połączeniu ze wsparciem dotacyjnym, co 

motywowałoby przedsiębiorcę podwójnie do utrzymania produktów projektu w długim okresie. 

Ponadto, jak wskazywali eksperci, możliwe jest dofinansowanie leasingu, który w wielu przypadkach 

może byd znacznie bardziej korzystny dla przedsiębiorcy i dla wszystkich stron finansujących, niż 

pożyczka. Przedsiębiorca, po pierwsze, będzie mógł otrzymad dofinansowanie połączone  

z doradztwem i pomocą w zakupie sprzętu. Leasing wiąże się często z mniejszymi wymogami  

w zakresie zabezpieczeo i dokumentów niezbędnych, niż pożyczka, czy kredyt, a w szczególności 

dotacja. Co więcej, angażuje w realizację projektu prywatnych pośredników finansowych (banki  

i firmy leasingowe) mających środki na promocję i doradztwo a także doświadczenie w ocenie 

projektów różnego typu, czego niestety nie mają pracownicy instytucji samorządowych, czy funduszy 

pożyczkowych. Wskazane jest również zaplanowanie poręczeo wadium, co z punktu widzenia 

przedsiębiorców jest bardzo istotne dla rozwoju działalności, gdyż jest to specyficzna potrzeba 

finansowania: często krótkoterminowa i w dużej wysokości, czyli niekwalifikująca sią ani jako 

inwestycja ani zakup środków obrotowych. 

Analiza priorytetów inwestycyjnych oraz celów szczegółowych projektu RPO WSL na lata 

2014-2020 pozwoliła przy wsparciu wyników badao, w szczególności dotyczących przewidywanych 

rezultatów projektów planowanych przez odbiorców ostatecznych, zaprojektowad zakres odbiorców i 
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projektów do wsparcia w ramach RPO WSL. Jednocześnie należy zaznaczyd, że badania pozwoliły 

stwierdzid, że dobór priorytetów inwestycyjnych, w których mają byd zastosowane instrumenty 

finansowe został dokonany prawidłowo, chociaż wskazuje się na koniecznośd uzupełnienia listy 

instrumentów finansowych o np. poręczenia leasingu.  

Tabela 22. Zakres odbiorców ostatecznych i projektów do wsparcia w RPO WSL 2014-202074 

Priorytet 
inwestycyjny  

Cel szczegółowy Proponowany zakres 
odbiorców 

Proponowane projekty i rodzaj 
instrumentów finansowych 

3.3. wspieranie 
tworzenia i 
poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w 
zakresie rozwoju 
produktów i usług 
 

Wzrost konkurencyjności 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

-przedsiębiorcy mali i średni 
-przedsiębiorcy mikro 
-przedsiębiorcy 
rozpoczynający działalnośd 
gospodarczą nieposiadający 
przed zarejestrowaniem firmy 
statusu osoby bezrobotnej 

Projekty dotyczące  głównie 
zakupu nowych maszyn, 
poszerzania zakresu działalności 
oraz komputeryzacji firmy. 
Wymagane dofinansowanie w 
zakresie do 120 tys. zł dla firm 
działających poniżej 24 m-cy i 
600-1 mln zł dla pozostałych 
Zalecane instrumenty finansowe 
(według kolejności wskazao): 
pożyczki, poręczenia pożyczek, 
wadium,  kredytów i leasingu 

  
  

4.2 promowanie 
efektywności 
energetycznej i 
korzystania 
z odnawialnych 
źródeł energii w 
przedsiębiorstwac
h 

1.Przeciwdziałanie 
niekorzystnym zmianom 
klimatu oraz poprawa 
konkurencyjności 
regionalnej 
gospodarki, poprzez 
zwiększenie udziału 
energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w stosunku 
do 
energii ze źródeł 
konwencjonalnych w 
przedsiębiorstwach 
2. Zmniejszenie 
energochłonności 
przedsiębiorstw 
 

- przedsiębiorcy średni Modernizacja źródeł ciepła 
(wymiana na mniej 
energochłonne) 
Inwestycje w odnawialne źródła 
energii 
Termomodernizacja 
Wymagane dofinansowanie w 
zakresie do 120 tys. zł dla firm 
działających poniżej 24 m-cy i 
600-1 mln zł dla pozostałych 
Zalecane instrumenty finansowe: 
pożyczki (z BOŚ), poręczenie 
kredytowe 

8.7 praca na 
własnych 
rachunek, 
przedsiębiorczośd i 
tworzenie 
przedsiębiorstw, w 
tym 
innowacyjnych 
mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw. 
 

Rozwój przedsiębiorczości 
i 
samozatrudnienia 

-osoby bezrobotne 
rozpoczynające działalnośd 
gospodarczą 

Zakup maszyn i urządzeo, zakup 
środków obrotowych. Wymagane 
dofinansowanie 50-60 tys. zł. 
Zalecane instrumenty finansowe: 
pożyczki, pożyczki łączone z 
dotacjami 

                                                           
74

 Analiza w oparciu o zapisy z projektu RPO WSL nr wersja 5.1 z dnia 10 kwietnia 2014r. 
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9.2 wspieranie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej 
i społecznej 
ubogich 
społeczności i 
obszarów 
miejskich i 
wiejskich 

Rozwój i wzmocnienie 
spójności lokalnej poprzez 
rewitalizację fizyczną, 
gospodarczą, społeczną 
terytoriów 
zmarginalizowanych 

-przedsiębiorcy 
-jednostki samorządu 
terytorialnego 
-partnerstwa publiczno-
prywatne 
-organizacje społeczne 
-spółdzielnie, TBS-y 
-jednostki kościelne 

-przebudowa obiektów, w 
których realizowane będą usługi 
aktywizacji społeczeostwa 
-zagospodarowanie przestrzeni 
miejskich (remont 
zdegradowanych obiektów) 
-przebudowa i remont obiektów 
poprzemysłowych/ 
popegeerowskich 
Zalecane instrumenty finansowe: 
pożyczki (z BOŚ) 
Wymagane dofinansowanie 0- 12 
mln zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badao empirycznych 

6.2 Nowe produkty 

 

Jakie nowe produkty powinny byd rozwijane w ramach instrumentów inżynierii finansowej, lub 
jakie modyfikacje powinny zostad dokonane w istniejących instrumentach finansowych tak, aby w 

jak największym stopniu odpowiadały potrzebom odbiorców? 

 

Analiza danych zastanych oraz wyniki pozostałych badao wskazują na zapotrzebowanie 

przedsiębiorców na również inne instrumenty finansowe, niż pożyczki i poręczenia kredytowe. 

Przedsiębiorcy będą oczekiwali również poręczeo leasingu oraz wadium. Łączenie instrumentów 

finansowych ze wsparciem dotacyjnym mogłoby spowodowad utrudnienie zarzadzania środkami 

publicznymi oraz ocenę efektywności ich wydawania, jednakże mogłaby to byd szansa na istotne 

zmniejszenie luki kapitałowej. Przedsiębiorca, który nie ma własnych oszczędności, nie może 

otrzymad zarówno kredytu na rynku komercyjnym, jak pożyczki w funduszu pożyczkowym. Badania 

wśród odbiorców wsparcia w perspektywie 2007-2013 nie wykazały zapotrzebowania wśród 

jednostek pozarządowych lub jednostek samorządowych na inne lub zmodyfikowane instrumenty 

finansowe. Odbiorcy ci wskazują wręcz gotowośd do korzystania w kolejnej perspektywie z kredytów 

udzielanych przez BOŚ, pomimo zastrzeżeo do zbyt dużej biurokracji. 

Przyczyn, dla której według ekspertów w perspektywie finansowej 2007-2013 podmioty inne niż 

przedsiębiorcy nie korzystali w wystarczającym stopniu z pożyczek oferowanych w ramach inicjatywy 

JESSICA był fakt, że dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek pozarządowych są 

lepszą formą finansowania ze względu na ograniczenia w możliwości planowania przyszłych zasobów 

finansowych. Ponadto, zbyt późne wdrożenie instrumentów finansowych może wpływad na 

zmniejszenie efektów. Jednostki sektora finansów publicznych mają ponadto ograniczenia 

budżetowe, które w obliczu nasilających się problemów społecznych i zwiększającego się zadłużenia 

tego sektora powodują opór organów zarządzających w akceptowaniu projektów wymagających 

zaciągania kredytów lub pożyczek. Natomiast jednostki pozarządowe, aby zachęcid je do udziału  

w realizacji podobnych projektów, musiałyby w pierwszej kolejności byd zwolnione z wkładu 

własnego, ewentualnie jednostki samorządowe realizujące takie projekty w partnerstwie publiczno-

społecznym powinny brad na siebie ciężar tego wkładu. Eksperci wskazują też na wybór FROM-u jako 

istotnego czynnika dla efektywności wdrażania pożyczek w ramach inicjatywy JESSICA i skłonienie się 

do wyłonienia np. dwóch FROM-ów, które konkurując ze sobą mogłyby nawzajem się mobilizowad.  

Poniższa tabela wykazuje nowe produkty w powiązaniu z możliwymi zakłóceniami rynku  

i rekomendacjami na temat sposobów przeciwdziałania. 
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Tabela 23. Ryzyko zniekształcenia rynku i wartośd dodana dodatkowych instrumentów 

finansowych proponowanych dla RPO WSL 2014-2020 

Instrument 
finansowy 

Priorytet 
inwestycyjny 

Wartośd dodana 
Ryzyko 

negatywnego 
oddziaływania 

Możliwe 
przeciwdziałanie 
zniekształceniu 

rynku 
Pożyczki w 
połączeniu z 
dotacjami dla 
projektów o 
wyższym ryzyku 
inwestycyjnym 

8.7 
 

- wzrost inwestycji i 
realizacja 
projektów o 
wyższych 
wymaganiach 
kapitałowych 
-przyspieszenie 
efektu 
rewolwingowego, 
gdyż osoba, która 
rozpoczęła 
działalnośd 
gospodarczą 
szybciej odzyska 
zdolnośd kredytową 

-możliwośd 
konkurowania z 
ofertą bankową 
-podmioty 
korzystające z 
pożyczek mogą 
uzyskad niewielką 
przewagę kosztową 
nad innymi firmami 
-występuje ryzyko 
niewłaściwego 
doboru projektów, 
które mogą nie 
zagwarantowad 
wystarczającej stopy 
zwrotu dla spłaty 
pożyczki 

-ustalenie 
zasobów 
niezbędnych 
(ekspertów) do 
właściwej oceny 
projektów 
ograniczających 
ryzyko 
niepowodzenia 

Poręczenia wadium 3.3 -wzrost 
konkurencyjności 
małych firm i 
możliwości udziału 
w dużych 
przetargach 
- wzrost zysków, 
płynności małych 
firm w wyniku 
rezygnacji z 
kredytów 
obrotowych na 
zapewnienie 
wadium 
-pośrednio wzrost 
zatrudnienia 
-wzrost 
przychodów małych 
firm 

-wzrost wskaźnika 
wypłaconych 
poręczeo 
- udział w 
przetargach firm 
niezdolnych do 
realizacji 
zamówienia 
(przeszacowanie 
zdolności 
produkcyjnych) 

-ustalenie 
warunków jakie 
przedsiębiorca 
będzie musiał 
spełnid 
udowadniając 
swój potencjał 

Poręczenia leasingu 3.3 
 

-wzrost 
konkurencyjności 
małych firm w 
wyniku pozyskania 
niezbędnych 
środków trwałych 
do rozwoju 

--wzrost wskaźnika 
wypłaconych 
poręczeo 
 

-ustalenie 
warunków przy 
których 
poręczenie nie 
będzie możliwe 
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działalności 
-pośrednio wzrost 
zatrudnienia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badao. 

 

Poręczenia leasingu (zgodnie z wynikami badao CATI) są oczekiwane przez 17% przedsiębiorców, 

podobnie jak dla pożyczek i poręczeo w ramach RPO WSL. Badania ujawniły, że przedsiębiorcy nie są 

chętni do korzystania z pożyczek i poręczeo standardowych udzielanych poza regionalnymi 

programami operacyjnymi. Warto jednak zwrócid uwagę na informację, że zapotrzebowanie na 

instrumenty finansowe jest trzykrotnie niższe, niż na dotacje. Może to byd powodowane faktem, że 

duża częśd odbiorców ostatecznych badanych w wywiadach CATI nie jest świadoma działania takich 

organizacji jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Wcześniejsze wnioski dotyczące wartości 

dodanej instrumentów finansowych wskazują, że powinny one stopniowo zastępowad wsparcie 

dotacyjne, jednakże potrzebna w tym celu jest odpowiednia akcja informacyjna. 

 

6.3 Struktura zarządzania instrumentami finansowymi 

 

Jaka powinna byd struktura zarządzania instrumentami finansowymi w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020? 

 

Instrumenty finansowe w Polsce oferowane są zarówno ze szczebla centralnego, jak  
i regionalnego.  Zarówno jedna, jak i druga forma ma swoje zalety i wady. Największy problem 
występuje w sytuacji, gdy w tym samym regionie oferowane jest równocześnie wsparcie ze szczebla 
centralnego i regionalnego, co może powodowad, że pośrednicy finansowi nie będą w stanie 
zrealizowad obu strategii inwestycyjnych, chociażby ze względu na zbyt małe zasoby ludzkie. 

Na szczeblu regionalnym instrumenty finansowe oferowane są odbiorcom ostatecznym 
pośrednio, za pomocą menadżera funduszu, który dokonuje wyboru pośredników finansowych (jak  
w inicjatywie JEREMIE lub JESSICA) lub bezpośrednio poprzez wybór pośredników finansowych  
w drodze konkursu (jak w większości regionalnych programów operacyjnych). Wybór pośredników 
finansowych jest najczęściej dokonywany albo według celów programu i albo według typów 
instrumentów finansowych. Częśd instrumentów finansowych w Polsce jest wdrażanych przez 
wojewódzkie urzędy marszałkowskie, Bank Gospodarstwa Krajowego lub Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów dotyczących ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. Podmiotami, które bezpośrednio wdrażają w Polsce wsparcie kapitałowe 
venture capital są wyłącznie fundusze seed i venture capital lub aniołowie biznesu. 

 

 

Rys 1. Wdrażanie wsparcia zwrotnego w modelu bezpośrednim 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie: Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów 
finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim, IBS, grudzieo 2012 
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Zastosowanie modelu bezpośredniego w nowej perspektywie RPO WSL może powodowad 
problemy, które zostały ujawnione zarówno w ocenie możliwości zastosowania instrumentów 
finansowych w perspektywie 2014-2020 w RPO WSL, jak i innych programach operacyjnych75: 
trudności lub brak możliwości realokacji środków z jednego funduszu do drugiego lub pomiędzy 
instrumentami oraz wysokie koszty kontroli, rozstrzygania konkursów i rozliczania środków 
przekazanych beneficjentom, w tym kosztów zarządzania. 

W modelu pośrednim instytucja zarządzająca może powierzyd zadania związane z wyborem  
i nadzorowaniem pośredników finansowych menadżerowi funduszu, co może odciążyd organizacyjnie 
i kosztowo instytucję zarządzającą. Taki model jest stosowany w inicjatywie JESSICA oraz JEREMIE. 

Rys 2. Model wdrażania inicjatywy JEREMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów 
finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim, IBS, grudzieo 2012 

 
W ramach inicjatywy JESSICA w Polsce EBI jako fundusz powierniczy dokonuje wyboru FROM-

ów zajmujących się udzielaniem pożyczek i innych instrumentów finansowych odbiorcom 
ostatecznym. Jedynie w Estonii, Niemczech i Wielkiej Brytanii funkcjonują inne modele. W Estonii 
fundusz powierniczy został wybrany na szczeblu krajowym, zaś w pozostałych dwóch krajach 
dystrybucja środków odbywa się bez udziału funduszu powierniczego. Rolę FROM-ów pełnią:  
w Polsce: BGK i BOŚ oraz w woj. zachodniopomorskim: BZ WBK.  

 

 

                                                           
75

 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-
2020 w województwie śląskim, IBS, grudzieo 2012 
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Rys 3. Model wdrażania inicjatywy JESSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło. Opracowanie własne 
 

W raporcie Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana 
inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim zaproponowano różne modele 
wdrażania instrumentów finansowych w nowej perspektywie 2014-2020 w zależności od rodzaju 
projektów, na których realizację będą kierowane instrumenty finansowe.  
 

 
Tabela 24. Modele wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020 RPO WSL 

 
Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty kierowane do przedsiębiorców  
Cel I., II., III.  Wszystkie instrumenty zwrotne  

Komisja Europejska  

ERDF – DG Regio 

 

 

Instytucja Programująca 

 

 

Fundusz Powierniczy (np. EBI) 

 

Fundusz Rozwoju Obszarów 

Miejskich (BOŚ, BGK, BZ WBK) 

 

Projekty 

 

Projekty 

 

Projekty 

 

€ 

€ 

€ € € 

€ 
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Cel IV.  Instrumenty zwrotne kierowane do 
przedsiębiorców  

Menadżer funduszu odpowiedzialny za instrumenty kierowane na rewitalizację  
Cel IX.  Zwrotne wsparcie rewitalizacji (głównie dla 

JST) w ramach modelu post- JESSICA  
Cel VI.  Wsparcie rekultywacji (projekty komercyjne 

dużych firm).  
Model bezpośredni – wybór pośredników przez IZ  
Cel IV.  Wsparcie do podmiotów nierynkowych.  
Model bezpośredni – pożyczki udzielane bezpośrednio przez IZ lub wykorzystanie EBI jako 
menadżera funduszu 
Cel VI.  Pożyczki na zakup taboru transportu 

publicznego  
Model bezpośredni – dotacje na instrumenty zwrotne dla PSZ  
Cel VIII.  Pożyczki na tworzenie miejsc 

pracy/samozatrudnienie w ramach 
projektów konkursowych dla PSZ  

Źródło; Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w 
perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim , IBS, grudzieo 2012 
 

Badania wykazały, że wsparcie ze strony funduszu powierniczego lub menadżera funduszy 
może wpłynąd na wzrost liczb i wartości udzielonych instrumentów finansowych i jednocześnie 
przyczynid się do osiągnięcia wyższego efektu dźwigni. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe nie są 
przygotowane na prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej. Fundusze poręczeniowe preferowałyby 
korzystanie z regwarancji, gdyż utrzymywanie środków z RPO na własnych rachunkach bankowych 
generuje dodatkowe problemy i koszty 

W odniesieniu do poszczególnych PI zaplanowanych w RPO WSL proponujemy: 
  
PI 3.3 i 4.2 
1. Rekomenduje się utworzenie funduszu odpowiedzialnego za promocję instrumentów finansowych 
wśród odbiorców ostatecznych oraz przekazywanie premii dla kredytów/pożyczek (umorzeo) lub 
dotacji do funduszy- beneficjentów. W celu zapobiegania zakłóceniom należałoby ustalid warunki 
zapobiegającej sytuacji w której menadżer funduszy nie byłby jednocześnie beneficjentem. Jeżeli nie 
będzie można tego uniknąd, konieczne byłoby ustalenie zasad  podejmowania decyzji, aby nie było 
sytuacji preferowania własnego funduszu pożyczkowego. 
2. Możliwe jest zastosowanie otwartych konkursów ofert dla funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych, w których można wybrad kilka ofert, a zakres ofert wybranych we wcześniejszych 
konkursach tego typu jest podawany do wiadomości oferentom, co umożliwia lepsze dopracowanie 
oferty. 
3. W celu zwiększenia konkurencyjności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i wykorzystania 
oddziałów terenowych niektórych funduszy możliwe jest zaangażowanie funduszy posiadających 
siedzibę poza województwem śląskim, a mających możliwośd udzielania instrumentów finansowych 
przedsiębiorcom z województwa śląskiego 
 
 
PI 8.7 
1. Rekomenduje się wybór funduszu posiadającego doświadczenie w udzielaniu pożyczek osobom 
rozpoczynającym działalnośd gospodarczą oraz zasoby. Grupa odbiorców PI 8.7 jest specyficzna  
i wymaga większej uwagi, niż inne podmioty. Wraz z instrumentami finansowymi dla osób 
podejmujących działalnośd gospodarczą udzielane są szkolenia i prowadzone doradztwo, a brak 
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doświadczenia biznesowego tych osób powoduje, że usługi niefinansowe dla tych osób są niekiedy 
nawet bardziej istotne, niż usługi finansowe. Przyszli przedsiębiorcy mają problem nie tylko z 
ustaleniem kosztów swoich przedsięwzięd, ale i ich zakresem, np. wyboru lokalizacji, rodzaju 
produktu lub usługi. 
 
PI 9.2 
1. Rozważenie możliwości wyboru krajowego funduszu powierniczego, co mogłoby przyczynid się do 
poprawy komunikacji pomiędzy wybranym lub wybranymi FROM-ami. 
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VII. Oczekiwane rezultaty 

 

7.1 Wkład instrumentów finansowych w osiągania celów szczegółowych RPO 

WSL 2014-2020 

W jaki sposób poszczególne instrumenty finansowe przyczynią się do wniesienia wkładu w 
osiąganie celu szczegółowego danego priorytetu inwestycyjnego, w tym jakie wskaźniki wraz  
z podaniem ich wartości zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu poszczególnych instrumentów 

finansowych? Czy oszacowany wkład jest wystarczający, aby dany instrument przyczynił się do 
osiągnięcia celu szczegółowego danego priorytetu inwestycyjnego? 

 

MŚP mają utrudniony dostęp do zewnętrznego kapitału, zwłaszcza do komercyjnych źródeł 

finansowania. Pomimo znaczenia MŚP dla gospodarki oraz poszerzania się rynku usług bankowych 

dla przedsiębiorstw różne ośrodki badawcze (np. grupa Lewiatan)76 podkreśla wciąż istnienie takich 

barier jak: zbyt wysoki koszt kredytu dla przedsiębiorstw zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka  

z powodu braku historii kredytowej lub wymaganych zabezpieczeo. Co dziesiątą przyczynę stanowi 

zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku oraz brak wymaganego wkładu własnego. Wśród 

podmiotów małych brak wymaganego wkładu własnego oraz odpowiedniego zabezpieczenia 

stanowią w przybliżeniu podobny odsetek odmów kredytowych – każda około 1/3 odmów.  

W przypadku przedsiębiorstw średnich brak zabezpieczeo stanowi najczęściej 2/3 odmów 

kredytowych77. Jako podstawowe przyczyny braku dostępu do kapitału na rynku komercyjnym można 

wskazad: 

 trudności finansowe wynikające z niskiej koniunktury 

 brak historii kredytowej 

 brak wystarczających zabezpieczeo 

 zbyt wysoka innowacyjnośd (ryzyko) projektu 

 prowadzenie uproszczonej księgowości uniemożliwiającej  właściwą ocenę sytuacji 

finansowej78  

Wskazane bariery powodują problemy dla odbiorców ostatecznych takich jak przedsiębiorcy 
mali i średni w ramach PI 3.3, przedsiębiorcy realizujący projekty charakteryzujące się wyższym 
ryzykiem z PI 1.2 oraz 4.2 a także osoby rozpoczynające działalnośd gospodarczą z PI 8.7.Pomimo, że 
badania wykazały, że większośd przedsiębiorców preferuje dotacje, częśd przedsiębiorców wybierała 
takie instrumenty finansowe jak: pożyczki, poręczenia, poręczenia leasingu. Porównując planowane 
efekty z realizacji inwestycji i planowane źródła finansowania mogliśmy wyodrębnid efekty związane z 
poszczególnymi instrumentami finansowymi.  Przedsiębiorcy w badaniu CAWI wskazywali na 
następujące efekty realizacji inwestycji w latach 2014-2020 w wyniku wykorzystania instrumentów 
finansowych: 

 wprowadzenie nowych produktów/usług, 

 wzrost liczby zatrudnionych, 

                                                           
76

 Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011 
77

 Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszar: 
finansowanie zwrotne , PSDB sp. z o.o., Quality Watch sp. z o.o., ASM Centrum Badao i Analiz Rynku sp. z 
o.o., raport koocowy 2010, s. 7 
78

 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 
2013 
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 prowadzenie prac badawczo rozwojowych, 

 utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, 

 wzrost udziału zużycia energii odnawialnej w zużyciu energii, 

 wzrost udziału produkcji energii odnawialnej w produkcji energii, 

 poprawa jakości usług. 

Zgodnie z przyjętymi zamierzeniami przedsiębiorcy będą realizowali w latach 2014-2020 

głównie inwestycje dotyczące: 

 wprowadzenia nowych produktów i usług, 

 zwiększania produkcji (zakup maszyn, rozbudowa sieci sprzedaży), 

 zakupu komputerów i oprogramowania, 

 szkoleo pracowników, 

 zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności (np. energooszczędne urządzenia), 

 modernizacji środków transportu, 

 poprawy jakości oferowanego asortymentu (również wdrożenie systemu jakości), 

 modernizacji infrastruktury biurowej, 

 rozwoju sieci sprzedaży, 

 ochrony środowiska, 

 odnawialnych źródeł energii, 

 termomodernizacji. 
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Tabela 25. Efekty inwestycji, rodzaje inwestycji i porównanie ich z celami PI RPO WSL na lata 2014-2020  

Efekty realizacji inwestycji dla 
pożyczek 

Poręczenia  Pożyczki PI RPO WSL 2014-2020 

liczba 
przedsiębiorstw 
w obszarze luki 
kapitałowej 

wartośd poręczeo 
z PLN  (min. tylko 
dla firm z obszaru 
luki kapitałowej) 

spadek 
zużycia 
energii 

liczba 
przedsiębiorstw 
w obszarze luki 
kapitałowe 

Wartośd pożyczek 
w PLN (min. tylko 
dla firm z obszaru 
luki kapitałowej) 

spadek 
zużycia 
energii 

 

wprowadzanie nowych 
produktów/ usług 

398  200 287 624,42      325  161 730 529,38      3.3  wspieranie tworzenia 
i poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i 
usług 

wzrost l. zatrudnionych 
 
(średnio o 6 osób* liczba 
przedsiębiorstw w obszarze luki 
korzystające z pożyczek= 1718 
osób 
Korzystające z poręczeo 2108) 

351  176 708 790,33      286  142 690 824,20      8.7 praca na własny 
rachunek, 
przedsiębiorczośd i 
tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

prowadzenie prac badawczo 
rozwojowych 

0  -        2  1 219 396,85      1.2 promowanie 
inwestycji 
przedsiębiorstw w 
badania i innowacje, 

utrzymanie zatrudnienia na 
dotychczasowym poziomie 

124  62 523 649,95      101  50 487 308,11      - 

wzrost udziału zużycia energii 
odnawialnej w zużyciu energii 

73  36 560 439,38     34% 59  29 522 239,49     6% 4.2 promowanie 

efektywności  

energetycznej i 

korzystania z 

odnawialnych źródeł 

energii w 
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* efekt dla poręczeo* liczba przedsiębiorstw w obszarze luki kapitałowej (2942) 
**l. przedsiębiorstw w obszarze luki (według nieprzyznanego dofinansowania) pomnożona przez średnią wartośd prognozowanych pożyczek (468 952tys. zł) lub średnią 
wartośd poręczeo z badania CAWI (N=174) 503 079 zł. Średnia wartośd poręczeo została wyliczona jako średnia wartośd inwestycji dla przedsiębiorstw zamierzających 
korzystad z poręczeo pomnożona przez 70% jako poziom poręczenia i dla pożyczek jako średnia wartośd inwestycji dla przedsiębiorstw korzystających z pożyczek pomnożona 
przez 80% jako poziom dofinansowania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N= 970)

przedsiębiorstwach 

wzrost udziału produkcji energii 

odnawialnej w produkcji energii 

43  21 459 388,33     34% 35  17 328 271,00     6% 4.2 promowanie 

efektywności  

energetycznej i 

korzystania z 

odnawialnych źródeł 

energii w 

przedsiębiorstwach 

poprawa jakości usług 8  4 238 891,52      7  3 422 868,35      3.3  wspieranie tworzenia 
i poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i 
usług 
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Tabela 26. Ocena efektów PI RPO WSL na lata 2014-2020 w wyniku udzielania instrumentów finansowych 

Priorytet 
inwestycyjny  

Cel szczegółowy Wskaźnik produktu Opinia Wskaźnik rezultatu Opinia 

3.3. wspieranie 
tworzenia i 
poszerzania 
zaawansowanych 
zdolności w 
zakresie rozwoju 
produktów i usług 
 

wzrost konkurencyjności 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
 
 

Projektowana wielkośd: 300 
Zbyt niska. Wielkośd 
możliwa do osiągniecia 
przez jeden fundusz. 
Powinno byd min. 400 dla 
jednego instrumentu i 700 
dla pożyczek i poręczeo 

Podmioty gospodarki 
Narodowej wpisane w 
rejestrze REGON w  
sektorze prywatnym 

Projektowana wielkośd: 
467 374  
Ocena: Wyniki badao nie 
wykazały  zależności 
pomiędzy liczbą lub 
wartością instrumentów 
finansowych a liczbą 
przedsiębiorstw 

Wartośd udzielonych 
pożyczek 

Projektowana wielkośd: 196 
mln zł  
Opinia: Możliwa do 
osiągniecia 

  

Wartośd udzielonych 
poręczeo 

Projektowana wielkośd: 50 
mln zł  
Opinia: Powinna byd 
podwyższona do 200 mln zł 
 

  

4.2 promowanie 
efektywności 
energetycznej i 
korzystania 
z odnawialnych 
źródeł energii w 
przedsiębiorstwac
h 

·przeciwdziałanie 
niekorzystnym zmianom 
klimatu oraz poprawa 
konkurencyjności 
regionalnej gospodarki, 
poprzez zwiększenie 
udziału energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w stosunku 
do energii ze źródeł 
konwencjonalnych w 
przedsiębiorstwach, 
·zmniejszenie 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 
 
Liczba jednostek 
wytwarzania energii 
cieplnej z OZE 
 
Liczba 
przedsiębiorstw, 
które w wyniku 
wsparcia 
poprawiły 

Projektowana wartośd: 748 
Opinia: Możliwa do 
osiągnięcia  
 
 
Projektowana wartośd: 498 
Opinia: Za dużo. Powinno 
byd 400-450 
 
Projektowana wartośd: 437 
Opinia: Za dużo: Powinno 
byd max. 120 

Zużycie energii 
elektrycznej na 1 
mln PKB 
 
Udział produkcji 
energii elektrycznej 
ze źródeł 
odnawialnych w 
produkcji energii 
elektrycznej ogółem 

Projektowana wartośd: 
0,070 
Opinia:  Za duży spadek. 
Powinno byd max. 0,9 
 
 
Projektowana wartośd: 
13,9 
Opinia: Możliwy do 
osiągnięcia 
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energochłonności 
przedsiębiorstw. 

efektywnośd 
energetyczną 

 
8.7 praca na 
własnych 
rachunek, 
przedsiębiorczośd i 
tworzenie 
przedsiębiorstw, w 
tym 
innowacyjnych 
mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw. 

rozwój przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia. 

Liczba osób, które 
otrzymały 
środki na podjęcie 
działalności 
gospodarczej w 
programie 

Projektowana wartośd: 7620 
Opinia: Możliwy do 
osiągnięcia 

Liczba osób 
pracujących po 
opuszczeniu 
programu (łącznie 
z pracującymi na 
własny rachunek) 

Projektowana wartośd: 
3820 
Opinia: Możliwy do 
osiągnięcia 

 
9.2 wspieranie 
rewitalizacji 
fizycznej, 
gospodarczej 
i społecznej 
ubogich 
społeczności i 
obszarów 
miejskich i 
wiejskich 

rozwój i wzmocnienie 
spójności lokalnej poprzez 
rewitalizację fizyczną, 
gospodarczą 
i społeczną terytoriów 
zmarginalizowanych. 

Liczba obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

Projektowana wartośd: 140 
Opinia: Szacuje się, że 
powinno byd ok. 100-120 

Wskaźnik 
zagrożenia 
ubóstwem po 
transferach 
społecznych 

Projektowana wartośd: 
12,2 
Opinia: Możliwy do 
osiągnięcia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2014r.), badao CAWI (N=174),  badao IDI  
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Analiza danych zawartych w tabeli 25 wskazuje na wystarczający wpływ instrumentów 

finansowych na realizację PI 3.3 oraz niewielki wpływ na PI 1.2. Ponieważ jedynie 2 firmy  

z obszaru luki (odsetek odpowiedzi dla wybranej formy inwestycji pomnożony przez liczbę 

przedsiębiorstw w obszarze luki) chciałyby skorzystad z pożyczek, uznaliśmy za niezasadne 

wskazywanie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w tym priorytecie. Wyniki 

badao pozwoliły wskazad, czy instrumenty finansowe przyczynią się do osiągnięcia założonych 

wskaźników produktu i rezultatu w projekcie RPO WSL 2014-2020. 

Wywiady z ekspertami wskazały, że większośd wskaźników w projekcie PI 3.3, 4.2, 8.7  

i 9.2 zostało zaplanowanych prawidłowo i są możliwe do osiągnięcia przy zaplanowanym 

wkładzie, jeżeli zostaną spełnione wymagania co do zwiększenia dostępu odbiorców 

ostatecznych do informacji o możliwości uzyskania wsparcia. Tylko wówczas odbiorcy, do 

których wsparcie jest kierowane, będą mogli z tego dofinansowania skorzystad. Wyniki badao 

wskazują, że alokacja na pożyczki i poręczenia nie powinna byd niższa niż 200-300 mln zł 

(wypełniając wielkośd luki kapitałowej) z możliwością dokonywania przesunięd pomiędzy 

instrumentami w trakcie programu. Tym samym założona alokacja środków z budżetu paostwa 

oraz środków UE (zgodnie z projektem RPO WSL 2014-2020) jest wystarczająca, gdyż dla każdej 

grupy odbiorców ostatecznych, dla której zidentyfikowano lukę kapitałową, alokacja wypełnia 

brakujące dofinansowanie. 

W niektórych przypadkach, co ujawniono w tabeli powyżej, ustalono, że wskaźniki 

mogą byd znacznie wyższe i powinny byd przemnożone przez liczbę funduszy, które mogą brad 

udział w dystrybucji instrumentów finansowych w latach 2014-2020. Nie będzie to jednak 

wpływad na wysokośd alokacji przy założeniu rewolwingowego charakteru wsparcia. 

Analizując wskaźniki rezultatu i produktu, eksperci ustalili, że liczba poręczeo jest zbyt 

niska. ŚFPK szacuje, że w kolejnych latach jest w stanie udzielid 400-500 poręczeo rocznie i 300 

podmiotów otrzymujących wsparcie, czy 220 podmiotów wpisanych w rejestrze REGON  to 

liczba, którą można osiągnąd w przeciągu 1-2 lat, a nie w całym okresie programowania. 

Podobnego zdania byli pozostali eksperci. Wielkości założone jako wskaźniki rezultatu, np. 220 

podmiotów w sektorze prywatnym wpisanych w rejestrze REGON w wyniku wsparcia w postaci 

poręczeo lub pożyczek w ramach RPO WSL, czy wskaźniki produktu: 300 przedsiębiorstw 

otrzymujących poręczenie lub pożyczkę w woj. śląskim jest zbyt niska jak na całe województwo 

i różne instrumenty finansowe.  

 

7.2 System monitorowania instrumentów finansowych 

Jak powinien byd zaprojektowany system monitorowania instrumentów finansowych, aby 
umożliwiał ich efektywne monitorowanie? 

 

Raporty dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych w ramach inicjatywy 

JEREMIE, JESSICA oaz RPO wskazują na konflikt pomiędzy zaangażowaniem pośredników 

finansowych w dystrybucję pożyczek i poręczeo, a zbyt częstą kontrolą realizacji projektów  

i priorytetów inwestycyjnych. Im częstsza i bardziej dogłębna kontrola tym większy opór 

instytucji wobec zaangażowania się w realizację projektów wspólnie z sektorem publicznym. 

Ponadto, jak wykazują doświadczenia z lat 2007-2013, koszty kontroli przewyższają często 

korzyści wynikające z wychwycenia nadużyd i nieprawidłowości. Należy jednak zwrócid uwagę, 
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aby dane na temat stopnia osiągniętych rezultatów były przekazywane regularnie i aby 

warunki dotyczące zakresu danych były takie same dla wszystkich pośredników.  

Zdaniem ekspertów należałoby odpowiednio zaangażowad pośredników finansowych 
nie tylko w przekazywanie informacji o liczbie i wartości udzielonych instrumentów, ale 
również w monitorowanie efektów. Założeniem nie powinno byd jedynie udzielenie pożyczki 
przedsiębiorcom i jej spłata, ale i ustalenie jakie efekty przyniosło oferowane wsparcie. W 
szczególności monitoringowi powinny podlegad następujące informacje: 

1. Liczba wniosków zaakceptowanych i odrzuconych wraz z wyjaśnieniami jakie czynniki 
spowodowały odrzucenie wniosku 

2. Wartośd i liczba udzielonych instrumentów finansowych wraz z wartością dokonywanych 
inwestycji w celu możliwości oszacowania rzeczywistego efektu dźwigni oraz zasobów 
publicznych i prywatnych zgromadzonych aż do poziomu ostatecznego odbiorcy 

3. Założone efekty (np. wzrost przychodów, zatrudnienia, majątku i inne we wnioskach o 
wsparcie) 

5. Kontrola na koniec okresu poziomu zrealizowanych efektów. Obecnie przedsiębiorcy są 
zobowiązani do przekazywania rocznych sprawozdao finansowych do funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych, jednakże brak środków na cel monitorowania efektów powoduje, że nie są 
znane zagregowane wyniki finansowe odbiorców ostatecznych korzystających z instrumentów 
finansowych. 

Konieczne byłoby w tym względzie ustalenie kosztów takiego monitoringu i zwrot tych 
kosztów albo pośrednikowi finansowemu, albo wydatkowanie ich przez instytucję 
zarządzającą. Koszty te mogłyby byd ustalone na etapie składania oferty konkursowej. 
Kwartalne sprawozdawanie o wynikach wydaje się ekspertom odpowiednie dla instrumentów 
finansowych udzielanych przedsiębiorcom, chociaż można by rozszerzyd katalog informacji  
o np. wspierane branże, wzrost zatrudnienia, wielkośd przychodów przedsiębiorstw 
korzystających z wsparcia i planowane efekty. W przypadku inicjatywy JESSICA wystarczające 
wydają się byd raporty półroczne i roczne, chociaż kwartalne tez mogłyby byd użyteczne na 
temat: liczby i wartości instrumentów finansowych, wartości inwestycji i założonych efektów 
ekonomicznych oraz pozaekonomicznych. Ponadto należałoby monitorowad przynajmniej co 
rok podmioty korzystające z wsparcia aż do całkowitej spłaty pożyczki. W przypadku projektów 
realizowanych w ramach inicjatywy JESSICA pośrednicy finansowi powinni dokonywad 
ewaluacji wśród mieszkaoców, np. ich zadowolenia z powstającej infrastruktury, dostosowania 
do potrzeb np. osób niepełnosprawnych, liczby imprez kulturalnych czy osób uczestniczących 
w zajęciach organizowanych w zrewitalizowanych obiektach. 

W toku badao wykazano również koniecznośd monitorowania przeżywalności 
zakładanych firm w wyniku wsparcia z PI 8.7, najwcześniej po 30 miesiącach  i po 5 latach. 
Wyznaczenie, tak jak to jest w planie, menadżera funduszy pozwoli na desygnowanie tego 
zadania na menadżera. Pięd lat jest to okres, w którym większośd nowopowstałych firm upada. 
Ważne są również informacje o: wartości wsparcia i liczbie odbiorców, przeznaczenia 
instrumentów finansowych (zakup środków obrotowych, wyposażenia, czy maszyn i urządzeo), 
branży w której podejmowana jest działalnośd. Pomimo rewolwingowego charakteru 
instrumentów finansowych, istotna byłaby świadomośd rezultatów jakie każde wsparcie  
w długim okresie powinno zapewniad. 
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7.3. Ryzyko negatywnego oddziaływania instrumentów finansowych 

 

Czy i jakie jest ryzyko negatywnego oddziaływania instrumentów finansowych, które zostaną 
zastosowane w RPO WSL 2014-2020? Jak można je zminimalizowad? 

 

Ryzyko oferowania pożyczek i poręczeo za pośrednictwem instytucji finansowych 

mieści się średnio w granicach kilkunastu procent, jednakże należy zaznaczyd, że ten koszt 

zawsze będzie niższy, niż strata środków publicznych wynikająca z udzielania wsparcia 

dotacyjnego. Branże o najwyższym poziomie ryzyka dla funduszy poręczeniowych to handel, 

następnie budownictwo i transport, chociaż jak wspomniano wcześniej, sytuacja tych branż 

będzie się poprawiad w najbliższych latach. 

Poniższy wykres przedstawia poziom wypłaconych poręczeo od początku działalności w 

% kapitału w województwach w Polsce na koniec 2012r. Wartości utraconych poręczeo w woj. 

śląskim w kolejnych latach były prezentowane w pkt. 5.2. Na podstawie trendu można by 

założyd dalszy spadek wartości utraconych poręczeo w optymistycznym scenariuszu rozwoju 

regionu do 269 tys. zł lub też ponowne odwrócenie trendu i wzrost wartości utraconych 

poręczeo do 9936 tys. zł w 2020 r., co należy mied na uwadze, zwłaszcza, ze oferowane 

pożyczki i poręczenia w latach 2014-2020 mają byd kierowane do regionów słabo rozwiniętych. 

Jak wskazuje KSFP poziom wypłaconych poręczeo będzie w dużej mierze zależał od czynników 

makroekonomicznych oraz poziomu dokapitalizowania funduszy w planowanych regionalnych 

programach operacyjnych79. 

Wykres 36. Utracone poręczenia przez fundusze poręczeniowe w Polsce w 2012r w % 

kapitału (od początku działalności). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, 

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa 2013 
 

                                                           
79

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12. 2012, KSFP, Warszawa 2013 
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Należy zdawad sobie sprawę, że udzielanie poręczeo zawsze wiąże się z określonym 

ryzykiem i że w każdym funduszu będą pojawiad się wypłacone poręczenia. Wysoka wartośd 

wypłaconych poręczeo nie musi jednakże oznaczad, co podkreśla KSFP złego zarządzania 

funduszem, może byd natomiast przejawem tendencji do poręczania kredytów lub pożyczek o 

ponadprzeciętnym ryzyku, chociażby wynikających z realizacji projektów w ramach 

regionalnych programów operacyjnych80. 

Podobny wniosek należy wysnud w odniesieniu do funduszy pożyczkowych.  

W funduszach pożyczkowych wskaźnik strat jest szacowany globalnie dla wszystkich funduszy 

w kraju, na ok. 1,4% w 2012 i praktycznie nie zmienił się od 2008r, w którym był szacowany na 

poziomie 1,38%81. Biorąc jednak pod uwagę wstrzemięźliwośd menadżerów funduszy przed 

większym wykorzystaniem posiadanych kapitałów, należy stwierdzid, że jedynie niski poziom 

tolerancji ryzyka wpłynął na tak niski wskaźnik utraconych pożyczek. W sytuacji, w której 

pośrednicy finansowi zostaliby zachęceni do zwiększenia aktywności pożyczkowej, zwłaszcza 

dla przedsiębiorców działających w regionach słabo rozwiniętych, wskaźnik ten mógłby 

znacznie wzrosnąd. 

Oferowane instrumenty finansowe w ramach nowej perspektywy w PI 3.3  powinny 
przyczynid się nie tylko, a nawet nie przede wszystkim do wzrostu liczby miejsc pracy, ale 
wzrostu przychodów i inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Aby jednak zmniejszyd 
ryzyko związane z udzielaniem instrumentów finansowych można wprowadzid wypłatę 
pożyczek transzami i uzależnid wypłatę kolejnej transzy od wykazania dokonanych wydatków.  

Eksperci wskazują również na dylemat udzielania pożyczek osobom, którzy wcześniej 
już prowadzili działalnośd gospodarczą. Należałoby mied pełną informację o przyczynach 
zakooczenia tej działalności, aby zwiększyd efektywnośd dystrybucji środków publicznych i nie 
narazid na ich przedwczesną utratę. W innym przypadku ryzyko niewłaściwego wydatkowania 
środków byłoby zbyt duże. Oznaczałoby to, że środki mogłyby zostad przekazane osobom 
niepotrafiącym właściwie ich wykorzystad, jeżeli poprzednia działalnośd prowadzona przez te 
osoby została zakooczona w wyniku utraty płynności finansowej (np. z powodu niespłacanych 
zobowiązao lub kar finansowych).  

Instrumenty finansowe w wspieraniu przyszłych przedsiębiorców mogą przynieśd 
lepsze efekty, niż dotacje. Pomimo, że dotacje byłyby wykorzystane przez większą liczbę osób i 
cieszyłyby się większym zainteresowaniem, mogłyby byd wykorzystane niewłaściwie i większa 
liczba przedsięwzięd zostałaby zakooczona przedwcześnie, niż w przypadku instrumentów 
finansowych. Innymi słowy, instrumenty finansowe będą wykorzystane przez osoby, które 
przemyślały wcześniej swoją decyzję, a uzyskanie pożyczki tylko ułatwi im jej realizację, co 
wpłynie na wzrost wskaźnika przeżywalności założonych firm. 

                                                           
80

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy 
Poręczeniowych, Warszawa 2013 
81

 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. PZFP, 
Warszawa 2011, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP, Warszawa 2012, Rynek 
funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013, 
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VIII. Aktualizacja i przegląd 
Jak powinna wyglądad i kiedy powinna byd przeprowadzona procedura przeglądu i 

uaktualnienia oceny ex ante instrumentów finansowych wspieranych w ramach RPO WSL na 
lata 2014-2020 w sytuacji zmiany warunków rynkowych? 

 

Analizując dokument taki jak Strategia rozwoju województwa śląskiego „śląskie 

2020+”, Długookresową Strategię Rozwoju Kraju 2030 oraz Zintegrowane scenariusze rozwoju 

Polski do 2020 roku opracowano trzy scenariusze rozwoju Polskii województwa śląskiego, które 

następnie były zmodyfikowane w oparciu o wywiad zogniskowany z ekspertami. 

Scenariusz optymistyczny w których to udział inwestycji w PKB rośnie do 30% w 2025r. 
zaś stopy wzrostu eksportu znacznie przekraczają prognozę, a nakłady na B+R są zbliżone do 
występujących w UE. Scenariusz zakłada, że zostanie wykorzystana przewaga Polski jako 
„zielonej wyspy” w czasie kryzysu finansowego z 2006r.-2008r. Aktywnośd gospodarcza 
społeczeostwa będzie rosła, a Polskie przedsiębiorstwa właściwie wykorzystają środki unijne na 
nowe technologie, odnawialne źródła energii. Najistotniejszym wydarzeniem będzie 
przystąpienie Polski do strefy Euro. Będzie następował rozwój infrastruktury transportowej (w 
tym kolejowej) oraz teleinformatycznej. Jednocześnie nastąpi stabilizacja światowego systemu 
gospodarczo-społecznego. 

W scenariuszu optymistycznym założono osiągnięcie wszystkich założeo krajowych  
w odniesieniu do strategii Europa 2020, czyli: 

 71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat dla Polski82, 70,29% dla woj. śląskiego83  

 1,7% PKB na inwestycje w B+R, 1,23% dla woj. śląskiego84  

 Wzrost efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, redukcja emisji CO2 o 20% 

 Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie kooczących naukę np. zwiększenie do 
45% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat 

 Obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną 
i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej 
intensywności pracy i 111 tys. w woj. śląskim85 

 PKB na poziomie 72 213 zł86 

                                                           
82

 Zintegrowane scenariusze rozwoju Polski do 2020 roku, Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
PAN, Pentor Research International, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008 
83

 zgodnie z trendem od 2003r. do założonego celu krajowego. Przyjęto, że wielkości regionalne będą 
rosły w tym samym tempie, co krajowe na podstawie Wskaźniki Strategii Europa 2020, www.stat.gov.pl 
84

 zgodnie z trendem od 2003r. do założonego celu krajowego. Przyjęto, że wielkości regionalne będą 
rosły w tym samym tempie, co krajowe 
85

 spadek w tej samej proporcji co w całym kraju 
86

 Strategia rozwoju województwa śląskiego „śląskie 2020+”, Województwo Śląskie, Katowice 2013 
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Scenariusz bazowy. Rozwój gospodarczy będzie kształtował się na dotychczasowym 
poziomie, chociaż poparcie społeczne dla reform gospodarczych wciąż będzie niskie. 
Społeczeostwo wciąż pozostanie umiarkowanie aktywne licząc na niesłabnące wsparcie z UE i 
rządu, co następując spowoduje negatywne nastroje. Konsekwencją będzie  postępujący 
odpływ polskich obywateli w poszukiwaniu pracy za granicą. Jednocześnie będzie można 
zaobserwowad oznaki pokonania kryzysu i powrotu do rozwoju gospodarczego na świecie, 
Polska powoli będzie się  rozwijad. 

W scenariuszu bazowym założono częściowe osiągnięcie założeo ze strategii Europa 
2020, czyli: 

 69% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat dla Polski, 67% dla woj. śląskiego (zgodnie z 
trendem od 2007r., w którym rozwój gospodarczy wyraźnie zwolnił); 

 1,4% PKB na inwestycje w B+R dla Polski, 0,90% dla woj. śląskiego (zgodnie z trendem 
od 2007r., w którym rozwój gospodarczy wyraźnie zwolnił); 

 Wzrost efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, redukcja emisji CO2 o 10%, 

 Zmniejszenie do 5% odsetka osób wcześnie kooczących naukę oraz zwiększenie do 
40% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat; 

 Obniżenie o 1 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną 
i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej 
intensywności pracy i 76 tys. w woj. śląskim; 

 PKB per capita na poziomie 68264 zł87. 

Scenariusz pesymistyczny. Założeniem dla scenariusza jest obserwowane osłabianie 
się gospodarki. Systemy nauki i edukacji pozostaną niezmienione, a region śląski jak i cały kraj 
straci na pozycji konkurencyjnej, m.in. z powodu odpływu środków unijnych i wycofywaniu się 
kapitału zagranicznego. Będzie następował wzrost niezadowolenia społeczeostwa  
i pogarszanie się stanu finansów publicznych. Brak reform instytucji naukowych i edukacyjnych 
spowoduje obniżenie jakości kapitału intelektualnego. Czynniki te spowodują spadek zaufania 
do władz i niskie poparcie społeczeostwa planowanych zmian. Efektem koocowym jest 
nieosiągnięcie żadnego ze wskaźników założonych w strategii Europa 2020. 

 60% dla Polski, 59% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat dla woj. śląskiego (najniższa 
wielkośd zanotowana w okresie kryzysu gospodarczego) 

 1% PKB na inwestycje w B+R w Polsce,  

 Wzrost efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, redukcja emisji CO2 o 1% 

 Utrzymanie odsetka osób wcześnie kooczących naukę na poziomie 5,6% oraz 37% 
odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat 

 Wzrost o 2% liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną i/lub 
żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej 
intensywności pracy88 

 PKB per capita na poziomie 42830 zł89 
 

Jak wskazują eksperci, najistotniejszymi czynnikami, które mogą wpłynąd na zmianę 
wykorzystania instrumentów finansowych przez odbiorców ostatecznych RPO WSL 2014-2020 
jest sytuacja gospodarcza regionu i kraju. Sytuacja ta może byd mierzona wielkością PKB, 
poziomem dokonywanych inwestycji czy poziomem ubóstwa. Przegląd instrumentów 
finansowych i możliwości realokacji środków zgodnie z opinią ekspertów powinien byd 

                                                           
87

 Obliczenia na podstawie trendu z lat 2007-2012 dla danych GUS 
88

 przyjęte wielkości najniższe w okresie 2007-2011 
89

 poziom 2012r. 
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dokonywany co pół roku i analizowany w sytuacji gdy któryś ze wskaźników opartych na 
scenariuszu bazowym zostanie przekroczony. Dotyczy to sytuacji zarówno pozytywnej, jak 
 i negatywnej. Może się bowiem okazad, ze niektóre podmioty stracą pozycję podmiotów, 
które muszą byd wspierane poprzez instrumenty finansowe na rynku niekomercyjnym, bądź 
też pojawią się inne problemy (jak np. koniecznośd „zatrzymania” osób młodych) poprzez 
kierowanie do nich preferencyjnych pożyczek na naukę lub rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Ponieważ, jak wykazano w pkt. 3.1 że nie ma istotnej zależności bezpośredniej 
pomiędzy wskaźnikami makroekonomicznymi, a wynikami działalności funduszy pożyczkowych 
czy poręczeniowych, trudno jest oszacowad wartośd i liczbę instrumentów finansowych  
w kolejnych latach. Eksperci zdołali jedynie ustalid jak zmiany gospodarcze wpłyną na ryzyko 
związane z udzielaniem instrumentów finansowych oraz lukę kapitałową dla poszczególnych 
grup odbiorców w oparciu o dane szacunkowe z badao CATI i CAWI oraz IDI. (pkt. 9.1) 

Raport został sporządzony według zasady braku zmian tendencji kształtowania się 
liczby przedsiębiorstw oraz liczby, wartości udzielanych instrumentów finansowych  
w województwie śląskim. Należy zwrócid uwagę na fakt, że zarówno poziom luki kapitałowej, 
jak i przewidywane wartości pożyczek poręczeo w poszczególnych priorytetach ulegną zmianie 
w sytuacji spadku lub wzrostu takich wielkości, jak: PKB, wskaźnik ubóstwa. Tym samym należy 
po trzech latach dokonad analizy wielkości makroekonomicznych i przeglądu następujących 
obszarów analizy: 

 Rozdział II Analiza rynku wraz z pkt. 2.4 luka kapitałowa 

 4.1 Szacunki dodatkowych zasobów 

 9.1 Poziom ryzyka  i 9.2 Współczynnik mnożnikowy 
`  W oparciu o wyniki analizy konieczne będzie przegląd rekomendacji z pkt. 10.1 i 10.2 
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IX. Ostrożna ocena ex ante ryzyka dla gwarancji 

9.1 Poziom ryzyka  

Jaki szacuje się, w oparciu o ostrożną ocenę, poziom ryzyka dla proponowanych produktów 
gwarancyjnych, uwzględniając szczególnie warunki rynkowe, strategię inwestycyjną 

instrumentu finansowego oraz zasady oszczędności i efektywności? 

 
 
Tworząc scenariusze rozwoju gospodarki należy mied na uwadze, ze konkurencyjnośd 

przedsiębiorstw oraz poziom inwestycji i B+R będą pochodnymi makroekonomicznych i 
instytucjonalnych warunków rozwoju.  Aby te warunki zostały zapewnione władze publiczne 
muszą: 

 odpowiedzialnie zarządzad finansami publicznymi; 

 posiadad sprawnie funkcjonującą administrację publiczną; 

 efektywnie dostarczad wysokiej jakości, pożądane usługi publiczne; 

 zapewnid spójne prawo dobrej jakości, bez nadregulacji; 

 posiadad sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości; 

 zapewnid obywatelowi stabilnośd prawną i bezpieczeostwo; 

 prowadzid nowoczesną komunikację z obywatelem oraz wewnątrz administracji; 

 zapewnid właściwe warunki edukacji; 

 zapewnid efektywną opiekę zdrowotną i profilaktykę w kontekście nowych 
wyzwao demograficznych; 

 odpowiedzialnie zarządzad środowiskiem naturalnym.90 
 
Poziom rozwoju kraju natomiast wpływa na poziom ryzyka instrumentów 

gwarancyjnych i są to w szczególności następujące czynniki makro i mikroekonomiczne, które 
mogą podwyższad to ryzyko: 

1. PKB, 
2. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, 
3. Liczba przedsiębiorstw upadających,  
4. Poziom zatrudnienia, liczba osób pracujących, 
5. Poziom inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw, 
6. Przychody i zyski przedsiębiorstw, 
7. Sytuacja gospodarcza innych krajów, bezpieczeostwo na świecie i poziom eksportu. 

 
Eksperci pytani o możliwy wpływ scenariuszy opracowanych w pkt. VIII wskazali 

prawdopodobieostwo wystąpienia określonych scenariuszy. Następnie w oparciu o poziomy 
poręczeo, pożyczek i ryzyka gwarancyjnego występujących w stanach wysokiej koniunktury  
i kryzysu finansowego oszacowano ich poziomy w zależności od warunków mikro  
i makroekonomicznych. Wartości oczekiwane wyliczono w ostatnim etapie. Są to wartości 
koocowe, uwzględniające różne scenariusze rozwoju gospodarczego i ryzyko ich wystąpienia. 
Poziomy ryzyka dla poręczeo i pożyczek zostały ustalona w oparciu o dane z raportów PZFP 

                                                           
90

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 2013 
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oraz KSFP na temat utraconych pożyczek i wypłaconych poręczeo przez fundusze pożyczkowe i 
poręczeniowe. Podane wartości są wartościami rocznymi91. 

  

                                                           
91

 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 
2011; 2012, Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013 
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Tabela 27. Wskaźniki ekonomiczne w trzech scenariuszach rozwoju regionu 
Scenariusz Prawdopodobieostwo 

wystąpienia 
Poziom 

inwestycji 
Wskaźnik strat 

funduszy 
pożyczkowych 

Wskaźnik 
wypłaconych 
poręczeo w 
stosunku do 

kapitału 

Zmiana  l. 
przedsiębiorstw 

w % w latach 
2014-2020 w 
stosunku do 

wielkości 
bazowej 

Wskaźnik 
upadalności 

MŚP 

Luka kapitałowa o 
ile 

wzrośnie/spadnie 
dla jakich 

podmiotów? 

Dane wyjściowe 
za 2012r. 

 2782 mln zł 
dla mikro 

1,50% 1% w 2012 i 
16% w całym 

okresie 
działalności 

210 211 MŚP 11% w 2012r. Luka dla mśp=ok. 
200 mln zł 

5945 mln zł 
dla małych i 

średnich 

Luka dla osób 
rozpoczynających 

działalnośd 
gospodarczą= ok. 

40 mln zł 
Luka dla jednostek 

pozarządowych=ok. 
3 mln zł 

Pesymistyczny 
(ustalony 
najniższy 

poziom rozwoju 
gospodarczego 
w latach 2004-

2012) +10% 

 1613 mln zł 
dla mikro i 
6369 mln zł 

dla mśp 

2,50% 2% Spadek -4% 18% Wzrost 55% 

Optymstyczny 
(najwyższy 

poziom wzrostu 
PKB oraz 
najniższy 
poziom 

 3627 mln zł 
dla mikro i 
9310 mln zł 

dla mśp 

0,50% 0,50% Wzrost 15% 10% Spadek o -6% 
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upadalnośd mśp 
w okresie 2004-

2012) + 10% 

Bazowy 
(zgodnie z 
trendem) 

 3297  mln zł 
dla mikro i 
7046 mln zł 

dla msp 

1,00% 1% 4% 11% 0% 

pesymistyczny 50% 806,5 mln zł 
dla mikro 

1,25% 1% -2% 9% 28% 

  3184,5 mln zł 
dla msp 

     

optymistyczny 10% 362,7 mln zł 
dla mikro 

0,05% 0,05% 1% 1% -1% 

  931 mln zł dla 
msp 

     

Bazowy 40% 1318,8 mln zł 
dla mikro 

0,40% 0% 2% 4% 0% 

  3724 mln zł 
dla msp 

     

Wartośd 
oczekiwana 

 2488 mln zł 
dla mikro 

7839,5  mln zł 
dla msp 

 

1,70% 1,45% 1% 14% 27% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania FGI oraz danych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2007, 2008, 2009 roku, 2010 roku, 
2011 roku, 2012 roku , badania FGI, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012, 

Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013; Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji, Warszawa, 2013; Zintegrowane scenariusze rozwoju Polski do 2020 roku, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pentor Research 

International, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008 
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Powyższe informacje zostały ustalone w oparciu o badania prowadzone na potrzeby 

raportu. Eksperci wskazali, że luka dla MSP będzie zmieniad się w zależności od poziomu 

rozwoju gospodarczego mierzonego PKB. Jako wielkośd bazową przyjęto lukę ustaloną  

w badaniach. Wartośd luki dla scenariusza pesymistycznego oraz optymistycznego ustaliliśmy  

jako wzrost PKB lub spadek PKB w stosunku do wartości dla scenariusza bazowego. 

Odpowiednio więc luka dla scenariusza pesymistycznego będzie wyższa o 55% od scenariusza 

bazowego i w scenariuszu optymistycznym będzie mniejsza o 6% w stosunku do scenariusza 

bazowego. W badani FGI każdemu scenariuszowi przypisane zostały wartości procentowe 

prawdopodobieostwa wystąpienia. Wartośd oczekiwana została obliczona jako suma iloczynów 

prawdopodobieostwa i wielkości dla danego wskaźnika, np. dla poziomu inwestycji mikro firm: 

50% * 806,5+10%*362,7+40%* 1318,8=2488 mln zł. Jest to wartośd oczekiwana.  

Eksperci wskazywali, że poziom obniżenia lub wzrostu działalności inwestycyjnej 

różnych podmiotów innych, niż MŚP, czyli osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą  

i odbiorców ostatecznych inicjatywy JESSICA będzie kształtował się podobnie jak dla MŚP, gdyż 

udział w PKB tych jednostek jest znaczący i również w istotny sposób wpływa na możliwości 

finansowe pozostałych podmiotów. 

Wynika badao pokazują92, że zmiany warunków mikroekonomicznych  

i makroekonomicznych mogą w istotny sposób wpłynąd na poziomy inwestycji wszystkich 

podmiotów, również jednostek samorządowych i pozarządowych, a tym samym na 

wykorzystanie instrumentów finansowych w kolejnej perspektywie 2014-2020.  Wzrost 

wskaźnika ubóstwa wpłynie na spadek dochodów sektora publicznego oraz tym samym na 

wzrost wskaźnika zadłużenia  i  spadek inwestycji dokonywanych przez jednostki pozarządowe. 

Jak wykazują badania93, poziom wydatków na cele filantropijne organizacji pozarządowych 

oraz ich liczba wzrasta w warunkach dobrej koniunktury, a maleje w czasach obniżenia 

poziomu gospodarczego. Niska aktywnośd takich organizacji to z kolei gorsza jakośd usług dla 

najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, gdyż zgodnie z teorią społeczeostwa 

obywatelskiego, potrzeby społeczne są lepiej zaspokajane, jeśli w ich identyfikacji biorą udział 

sami obywatele.  

 

9.2 Współczynnik mnożnikowy 

Jaki jest, na podstawie przeprowadzonej w pkt 1 ostrożnej oceny ex ante ryzyka, współczynnik 
mnożnikowy, jaki powinien zostad osiągnięty w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przez 

każdy instrument finansowy oferujący gwarancje? 

 

W oparciu o informacje uzyskane z badao CAWI a także FGI umożliwiających 

opracowanie scenariuszy ustalono współczynnik mnożnikowy dla trzech wariantów rozwoju 

gospodarczego regionu. Współczynnik mnożnikowy wyliczono dzieląc 20% przewidywanych 

przez przedsiębiorców inwestycji przez przewidywaną alokację UE i budżetu paostwa na 

instrumenty finansowe (zgodnie z projektem RPO WSL na lata 2014-2020). 

                                                           
92 Reichardt A., 2013. Poland and the Global Economic Crisis: Observations and Reflections in the Public 

Sector, Journal of Finance and Management in Public Services, Vol. 10, No. 1, 
93

 McCracken, K., Jessoula, M., Lyberaki, A., Bartlett W., Kusidel, E., 2013. Gender aspects of the effects 
of the economic downturn and financial crisis on welfare systems, Directorate-General for Internal 
Policies Policy Department Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
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Tabela 28. Współczynnik mnożnikowy (Efekt netto) 

 Alokacja w EUR* Wartośd inwestycji 
scenariusz 

optymistyczny w 
EUR** 

Wartośd inwestycji 
scenariusz bazowy w 

EUR 

Wartośd inwestycji 
scenariusz 

pesymistyczny w 
EUR*** 

Współczynnik 
mnożnikowy 

scenariusz 
optymistyczny 

Współczynnik 
mnożnikowy 

scenariusz 
bazowy 

Współczynnik 
mnożnikowy 

scenariusz 
pesymistyczny 

Poręczenia 
kredytowe MŚP 

ogółem 
(PI 3.3 i 4.2) 

          62 705 882,35               112 840 537,71                102 020 212,18         90 684 633,04                                              
0,36     

                                   
0,33     

                         
0,29     

Poręczenia pożyczek 
MŚP ogółem 
(PI 3.3 i 4.2) 

        168 437 882,35             112 840 537,71                102 020 212,18         90 684 633,04                                              
0,13     

                                   
0,12     

                         
0,11     

Poręczenia 
kredytowe dla 
projektów w 

odnawialne źródła 
energii (PI 4.2) 

          15 294 117,65             24 972 830,89                  22 578 175,88         20 069 489,67                                              
0,33     

                                   
0,30     

                         
0,26     

Poręczenia pożyczek 
dla projektów w 

odnawialne źródła 
energii (PI 4.2) 

          22 555 529,41                 24 972 830,89                  22 578 175,88         20 069 489,67                                              
0,22     

                                   
0,20     

                         
0,18     

 
* alokacja UE dla poszczególnych PI i instrumentów finansowych w: projekt RPO WSL 2014-2020 
**, ***  wartości ustalone zgodnie ze scenariuszami rozwoju gospodarczego, w którym inwestycje w scenariuszu optymistycznym są wyższe o 10% od scenariusza 
bazowego, a w scenariuszu pesymistycznym niższe o 10% od scenariusza bazowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=970), Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 
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Współczynnik mnożnikowy efektu netto liczyliśmy według wzoru: 20% średniej 

wartości inwestycji planowanej przez przedsiębiorców zgłaszających chęd skorzystania z 

poręczeo pomnożonej przez liczbę przedsiębiorstw w obszarze luki kapitałowej 2942 (według 

nieprzyznanego dofinansowania) w stosunku do alokacji na poszczególne instrumenty, np. dla 

poręczeo ze scenariusza optymistycznego 0,42=(20%*113 355 791)/ 53 402 352. Dla poręczeo 

pożyczek uwzględniliśmy w mianowniku sumę alokacji z projektu RPO WSL 2014-2020 dla 

priorytetów 3.3. i 4.2 dla wszystkich instrumentów, czyli  168 437 882,35. Kurs 1 EUR=4,1942 . 

W tabeli poniżej przedstawiono kalkulację współczynnika mnożnikowego według 

innego wzoru, wskazującego na wysokośd zaangażowanych środków publicznych  

w zabezpieczenie udzielanych pożyczek i innych instrumentów podziału ryzyka. Zastosowano 

wzór: jednokrotnośd wysokości alokacji podzielona przez  80% inwestycji planowanych przez 

przedsiębiorców w latach 2014-2020 dla trzech scenariuszy, gdzie w scenariuszu 

optymistycznym inwestycje przedsiębiorstw są wyższe o 10% niż inwestycje w scenariuszu 

bazowym, a w scenariuszu pesymistycznym inwestycje przedsiębiorców są niższe o 10% niż w 

scenariuszu bazowym. Wartośd inwestycji została oszacowana na podstawie badania CAWI 

(N=970) dla poszczególnych instrumentów: poręczeo pożyczek, leasingu oraz kredytu. 
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Tabela 29. Współczynnik mnożnikowy (Efekt netto) 

  Alokacja* Scenariusz 
optymistyczny: 
wartośd 
wypłaconych 
instrumentów 
finansowych=80% 
wartości 
inwestycji  

Scenariusz 
bazowy: wartośd 
wypłaconych 
instrumentów 
finansowych=80% 
wartości 
inwestycji t 

Scenariusz 
pesymistyczny: 
wartośd 
wypłaconych 
instrumentów 
finansowych=80% 
wartości 
inwestycji  

Współczynnik 
mnożnikowy 
scenariusz 
optymistyczny 

Współczynnik 
mnożnikowy 
scenariusz 
bazowy 

Współczynnik 
mnożnikowy 
scenariusz 
pesymistyczny 

Poręczenia kredytowe 
MŚP ogółem 
(PI 3.3 i 4.2) 

          
62 705 882,35     

              
191 479 377,21     174 072 161,10 156 664 944,99 

                         
0,40     

                                   
0,36     

                                         
0,33     

Poręczenia pożyczek 
MŚP ogółem 
(PI 3.3 i 4.2) 

        
168 437 882,35     

              
304 835 168,51     277 122 880,47 249 410 592,42 

                         
0,68     

                                   
0,61     

                                         
0,55     

Poręczenia kredytowe 
dla projektów w 
odnawialne źródła 
energii (PI 4.2) 

          
15 294 117,65     

                
25 086 862,08     

22 806 238,26 20 525 614,43 

                         
0,75     

                                   
0,67     

                                         
0,61     

Poręczenia pożyczek dla 
projektów w 
odnawialne źródła 
energii (PI 4.2) 

          
22 555 529,41     

                
83 785 248,13     

76 168 407,39 68 551 566,65 

                         
0,33     

                                   
0,30     

                                         
0,27     

* alokacja UE dla poszczególnych PI i instrumentów finansowych w: projekt RPO WSL 2014-2020 
**, ***  wartości ustalone zgodnie ze scenariuszami rozwoju gospodarczego, w którym inwestycje w scenariuszu optymistycznym są wyższe o 10% od scenariusza 
bazowego, a w scenariuszu pesymistycznym niższe o 10% od scenariusza bazowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N=970), Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 
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9.3 Zmiana warunków rynkowych 

W jakim czasie – na podstawie dostępnych prognoz gospodarczych – należy spodziewad się 
wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych uzasadniających aktualizację 

przedmiotowej oceny ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych w ramach RPO WSL na lata 
2014-2020? 

Przeprowadzona analiza ex-ante możliwości zastosowania instrumentów finansowych jest 

aktualna dla obecnych i prognozowanych warunków rynkowych. Stopieo wykorzystania 

instrumentów finansowych będzie zależał od warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz poziomu rozwoju gospodarczego wpływającego na dochody samorządów. 

Dostępne prognozy gospodarcze wskazują, że sytuacja będzie się poprawiad, chociaż eksperci 

przewidują, ze w okresie 3 lat można oczekiwad zmian wskazujących na kierunek dalszego 

rozwoju gospodarczego, czyli sprawdzenia się jednego z trzech wcześniej opracowanych 

scenariuszy. Tym samym, w 2017r. należałoby dokonad przeglądu założeo rozwoju 

gospodarczego w rozdziale IX i ich wpływu na ryzyko gwarancji oraz porównad sytuację 

rzeczywistą z planowaną. Zmianie uległy by wówczas wielkości współczynnika mnożnikowego, 

efektu dźwigni oraz luki finansowej, która w sytuacji pesymistycznego scenariusza uległaby 

zwiększeniu. Wartośd minimalna została wyznaczona jako wartośd oczekiwana z pkt. 9.1 minus 

odchylenie standardowe, a wartośd maksymalna jako wartośd oczekiwana plus odchylenie 

standardowe. Jest to przedział akceptowanych wartości dla wskaźników strat funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych wpływających na ryzyko gwarancji. Osiągnięcie wskaźników 

poziomu inwestycji MŚP, wskaźnika upadalności MŚP (stosunek firm zlikwidowanych do liczby 

MŚP) spowoduje koniecznośd ponownego oszacowania luki kapitałowej i ryzyka wypłaty 

gwarancji.  
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Tabela 30. Wskaźniki ekonomiczne wyznaczające moment, w którym należy dokonad przeglądu ex-ante ryzyka dla gwarancji. 
 

 Poziom 
inwestycji 

rocznie 

Wskaźnik strat 
funduszy 

pożyczkowych 

Wskaźnik 
wypłaconych 
poręczeo w 
stosunku do 

kapitału 

Zmiana  l. 
przedsiębiorstw w 
% w latach 2014-
2020 w stosunku 

do wielkości 
bazowej 

Wskaźnik 
upadalności 

MŚP 

Luka 
kapitałowa  

Wartośd min. Mikro 
1608,035796 

Małe i średnie 
6594,799614 

 

0,89% 0,88% -5,14% 10,79% -1,25% 

Wartośd maks. Mikro 
3367,964204 

Małe i średnie 
9084,200386 

 

2,51% 2,02% 7,33% 18,01% 55,05% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS: Działalnośd przedsiębiorstw niefinansowych w 2007, 2008, 2009 roku, 2010 roku, 

2011 roku, 2012 roku , badania FGI, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, stan na dzieo 31.12.2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012, 

Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013 
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Rekomendacje 

10.1 Rekomendacje operacyjne 

10.1.1 Przedsiębiorcy PI 3.3 i 4.2 

Lp. Wniosek Powiązana z wnioskiem 
rekomendacja 

Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji 

1 -przedsiębiorcy mali i średni 
-przedsiębiorcy mikro 
-przedsiębiorcy rozpoczynający 
działalnośd gospodarczą 
nieposiadający przed 
zarejestrowaniem firmy statusu 
osoby bezrobotnej 
oczekują wsparcia projektów 
dotyczących głównie zakupu 
nowych maszyn, poszerzania 
zakresu działalności oraz 
komputeryzacji firmy.  
Projekty dotyczące promowania 
efektywności energetycznej i 
korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach są planowane 
głownie przez średnie 
przedsiębiorstwa (str. 94,97) 
 

W celu realizacji projektów 
wskazanych przez 
przedsiębiorców zalecamy 
instrumenty finansowe (według 
kolejności wskazao): pożyczki, 
poręczenia pożyczek, wadium,  
kredytów i leasingu 

Instytucja Zarządzająca, Projekty dotyczące  głównie 
zakupu nowych maszyn, 
poszerzania zakresu działalności 
oraz komputeryzacji firmy. 
Wymagane dofinansowanie w 
zakresie do 120 tys. zł dla firm 
działających poniżej 24 m-cy i 600-
1 mln zł dla pozostałych 
Zalecane instrumenty finansowe 
dla PI 3.3 (według kolejności 
wskazao): pożyczki, poręczenia 
pożyczek, wadium,  kredytów i 
leasingu 
Dla PI 4.2: Zalecane instrumenty 
finansowe dla średnich firm: 
pożyczki (z BOŚ), poręczenie 
kredytowe 

I kwartał 2015 

2. Wsparcie ze strony funduszu 
powierniczego lub menadżera 
funduszy może wpłynąd na wzrost 
liczb i wartości udzielonych 
instrumentów finansowych i 
jednocześnie przyczynid się do 
osiągnięcia wyższego efektu 

Rekomenduje się utworzenie 
funduszu odpowiedzialnego za 
promocję instrumentów 
finansowych wśród odbiorców 
ostatecznych oraz przekazywanie 
premii dla kredytów/pożyczek 
(umorzeo) lub dotacji do 

Instytucja Zarządzająca, Wybór menadżera funduszy w 
trybie konkursowym.  
 

I kwartał 2015 
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dźwigni. Fundusze pożyczkowe i 
poręczeniowe nie są 
przygotowane na prowadzenie 
szerokiej akcji informacyjnej. 
Fundusze poręczeniowe 
preferowałyby korzystanie z 
regwarancji, gdyż utrzymywanie 
środków z RPO na własnych 
rachunkach bankowych generuje 
dodatkowe problemy i koszty (str. 
100) 

funduszy- beneficjentów. W celu 
zapobiegania zakłóceniom 
należałoby ustalid warunki 
zapobiegającej sytuacji w której 
menadżer funduszy nie byłby 
jednocześnie beneficjentem. Jeżeli 
nie będzie można tego uniknąd, 
konieczne byłoby ustalenie zasad 
podejmowania decyzji, aby nie 
było sytuacji preferowania 
własnego funduszu 
pożyczkowego. 
 

3. Jednym z czynników sukcesu 
działalności pożyczkowej, 
zgłaszanym przez PZFP jest 
tworzenie oddziałów terenowych 
ułatwiających klientom funduszy 
kontakt z nimi. Natomiast jak 
wskazuje raport PZFP za 2012r. 
ponad 50% funduszy 
pożyczkowych nie posiada 
żadnego oddziału terenowego 
(str. 84, 101). 

W celu zwiększenia 
konkurencyjności funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych i 
wykorzystania oddziałów 
terenowych niektórych funduszy 
możliwe jest zaangażowanie 
funduszy posiadających siedzibę 
poza województwem śląskim, a 
mających możliwośd udzielania 
instrumentów finansowych 
przedsiębiorcom z województwa 
śląskiego 

Instytucja Zarządzająca, Dopuszczenie do składania ofert 
przez fundusze posiadające 
siedzibę poza województwem 
śląskim, a mające możliwośd 
udzielania instrumentów 
finansowych przedsiębiorcom z 
województwa śląskiego 

I-IV kwartał 2015 
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4. Efekty założone przez 
przedsiębiorców, jak również 
osoby zakładające działalnośd 
gospodarczą w biznes planach nie 
są monitorowane (np. planowana 
liczba nowych miejsc pracy), co 
utrudnia ocenę efektywności 
wprowadzania instrumentów 
finansowych (str. 7, 109-110) 

Pomiar efektów założonych przez 
odbiorców ostatecznych po 
zakooczonym projekcie 

Instytucja Zarządzająca, 
Fundusze Pożyczkowe i 
Poręczeniowe 

Pomiar efektów udzielania 
instrumentów finansowych należy 
oddelegowad do pośredników 
finansowych i zobowiązad ich w 
umowach do monitoringu efektów 
założonych przez przedsiębiorców 
w biznes planach (np. nowe 
miejsca pracy, inwestycje w środki 
trwałe, wysokośd obrotów) 

IV kwartał każdego roku 
w latach 2015-2023 

5. Przedsiębiorcy oczekują oprócz 
pożyczek i dotacji, także przede 
wszystkim poręczeo wadium i 
leasingu. Brak dostępu do kapitału 
i wysokie kwoty wadium 
wyznaczane w przetargach 
uniemożliwiają przedsiębiorcom 
udział w przetargach na równej 
pozycji i z innymi firmami. Leasing 
z kolei jest jednym z najczęściej 
oczekiwanych źródłem 
finansowania inwestycji, 
korzystniejszym dla 
przedsiębiorców z powodu 
niższych kosztów finansowania i 
korzyści podatkowych. Ponadto 
leasing umożliwia zwiększenie 
elastyczności przedsiębiorstwa z 
powodu łatwiejszej zmiany profilu 
działalności niż w przypadku 
zakupu środków trwałych.(str. 4,5, 
33, 53, 84, 90) 

Umożliwienie funduszom 
poręczeniowym udzielania 
poręczeo wadium i leasingu 

Instytucja Zarządzająca Uwzględnienie w nowej 
perspektywie dla przedsiębiorców 
w PI 3.3 poręczeo wadium i 
leasingu 

I kwartał 2015 



 

128 
 

6. Pracownicy sektora bankowego 
mają niewielką wiedzę na temat 
wykorzystania środków unijnych 
(str. 79) 

Przed uruchomieniem konkursów 
dla pośredników finansowych 
pożądane byłyby szkolenia dla 
pracowników tych instytucji 

Instytucja Zarządzająca Przeznaczenie kwoty na szkolenia 
dla pracowników instytucji 
bankowych z zakresu 
wydatkowania, raportowania i 
zarządzania środkami 
przeznaczonymi na udzielanie 
instrumentów finansowych w 
perspektywie 2014-2020 f 

I kwartał 2015  

7. Wśród barier wpływających na 
fakt niekorzystania przez 
przedsiębiorców z oferty funduszy 
pożyczkowych jest m. in. długi 
czas rozpatrywania wniosku o 
przyznanie finansowania (str. 60) 
 

Wprowadzenie maksymalnego 
okresu rozpatrywania wniosków. 

Instytucja Zarządzająca Określenie w umowach z 
pośrednikami finansowymi 
maksymalnego okresu, w jakim 
powinna zostad przedsiębiorcom 
wydana decyzja o przyznaniu bądź 
nieprzyznaniu wsparcia, o jakie 
wnioskują. 

I kwartał 2015 

8. Stopieo wykorzystania 
instrumentów finansowych będzie 
zależał od warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz 
poziomu rozwoju gospodarczego 
wpływającego na dochody 
samorządów. Dostępne prognozy 
gospodarcze wskazują, że sytuacja 
będzie się poprawiad, chociaż 
eksperci przewidują, ze w okresie 
3 lat można oczekiwad zmian 
wskazujących na kierunek 
dalszego rozwoju gospodarczego, 
czyli sprawdzenia się jednego z 
trzech wcześniej opracowanych 
scenariuszy (str. 123). 

W 2017r. należałoby dokonad 
przeglądu założeo rozwoju 
gospodarczego w rozdziale IX i ich 
wpływu na ryzyko gwarancji oraz 
porównad sytuację rzeczywistą z 
planowaną. Osiągnięcie 
wskaźników poziomu inwestycji 
MŚP, wskaźnika upadalności MŚP 
(stosunek firm zlikwidowanych do 
liczby MŚP) spowoduje 
koniecznośd ponownego 
oszacowania luki kapitałowej i 
ryzyka wypłaty gwarancji. 

Instytucja Zarządzająca Konieczne będzie obliczenie nowej 
wartości współczynnika 
mnożnikowego, efektu dźwigni 
oraz luki finansowej dla 
przedsiębiorstw, która w sytuacji 
pesymistycznego scenariusza 
uległaby zwiększeniu. W oparciu o 
wyniki analizy konieczne będzie 
przegląd rekomendacji z pkt. 10.1 i 
10.2 
 

IV kwartał 2017 
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10.1.2 Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą PI 8.7 

1.  Osoby rozpoczynające działalnośd 
gospodarczą zgłaszają 
zapotrzebowanie na zakup maszyn 
i urządzeo oraz zakup środków 
obrotowych (str. 94, 92) 

Ustalenie w PI 8.7 środków na 
instrumenty finansowe dla osób 
rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą 

Instytucja Zarządzająca, Projekty dotyczące zakupu 
maszyn i urządzeo, zakup 
środków obrotowych w 
granicach 50-60 tys. zł. powinny 
byd finansowane z pożyczek lub 
pożyczek łączonych z dotacjami 
dla projektów o wyższym ryzyku 
inwestycyjnym 

I kwartał 2015 

2. Osoby rozpoczynające działalnośd 
gospodarczą potrzebują w 
pierwszej kolejności finansowania 
zakupu środków obrotowych, które 
dla osób fizycznych na rynku 
komercyjnym jest bardzo drogie. 
(str. 67-68, 92)  
 

Uwzględnienie w ramach 
instrumentów finansowych  
również środków na cele obrotowe 

Instytucja Zarządzająca, 
Pośrednicy finansowi 

Przeznaczenie części alokacji na 
finansowanie zakupu środków 
obrotowych 

I kwartał 2015 

3. Grupa odbiorców PI 8.7 jest 
specyficzna  
i wymaga większej uwagi, niż inne 
podmioty.  Wraz z instrumentami 
finansowymi dla osób 
podejmujących działalnośd 
gospodarczą udzielane są szkolenia 
i prowadzone doradztwo, a brak 
doświadczenia biznesowego tych 
osób powoduje, że usługi 
niefinansowe dla tych osób są 
niekiedy nawet bardziej istotne, niż 
usługi finansowe .  Przyszli 
przedsiębiorcy mają problem nie 

Rekomenduje się wybór funduszu 
posiadającego doświadczenie w 
udzielaniu pożyczek osobom 
rozpoczynającym działalnośd 
gospodarczą oraz zasoby 

Instytucja Zarządzająca, Wybór funduszu w trybie 
konkursowym z położeniem 
nacisku na wagę takich 
kryteriów jak; zatrudnienie 
specjalistów i posiadane 
doświadczenie w dystrybucji 
instrumentów finansowych 
osobom rozpoczynającym 
działalnośd gospodarczą 

I-IV kwartał 2015 
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tylko z ustaleniem kosztów swoich 
przedsięwzięd, ale i ich zakresem, 
np. wyboru lokalizacji, rodzaju 
produktu lub usługi (str. 101) 
 

4.  Brakuje monitoringu efektów 
wspierania osób podejmujących 
nową działalnośd gospodarczą w 
długim okresie. Jak wskazują 
statystyki, większośd nowo 
założonych firm nie przeżywa 5 lat. 
Pytanie, na jakie należałoby 
odpowiedzied brzmi: czy wsparcie 
udzielone w formie zwrotnej lub 
bezzwrotnej przyczyniło się do 
wzrostu „przeżywalności” 
założonych firm czy do innych 
rezultatów? (str. 57) 

Prowadzenie w długim okresie 
monitoringu efektów wsparcia 
osób zakładających działalnośd 
gospodarczą. 
 
 

Instytucja Zarządzająca, 
Pośrednicy finansowi 

Zobowiązanie przedsiębiorców 
poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów w 
umowach do raportowania na 
temat efektów wynikających z 
udzielonego im w ramach RPO 
wsparcia na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej: 3 i 5 
lat po otrzymaniu wsparcia. 
Raportowaniu mogłyby 
podlegad parametry świadczące 
o szeroko rozumianej kondycji 
rynkowej podmiotu, jak: 
wielkośd obrotów, liczba  
zatrudnionych, wielkośd 
majątku trwałego etc. 

IV I-II kwartał 2015 

5. Stopieo wykorzystania 

instrumentów finansowych będzie 

zależał od warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz 

poziomu rozwoju gospodarczego 

wpływającego na dochody 

samorządów. Dostępne prognozy 

gospodarcze wskazują, że sytuacja 

będzie się poprawiad, chociaż 

eksperci przewidują, ze w okresie 3 

lat można oczekiwad zmian 

W 2017r. należałoby dokonad 

przeglądu założeo rozwoju 

gospodarczego w rozdziale IX i ich 

wpływu na ryzyko gwarancji oraz 

porównad sytuację rzeczywistą z 

planowaną.  

Instytucja Zarządzająca Konieczne będzie obliczenie 
nowej wartości współczynnika 
mnożnikowego, efektu dźwigni 
oraz luki finansowej dla osób 
rozpoczynających działalnośd, 
która w sytuacji 
pesymistycznego scenariusza 
uległaby zwiększeniu. W 
oparciu o wyniki analizy 
konieczne będzie przegląd 
rekomendacji z pkt. 10.1 i 10.2 

IV kwartał 2017 
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wskazujących na kierunek dalszego 

rozwoju gospodarczego, czyli 

sprawdzenia się jednego z trzech 

wcześniej opracowanych 

scenariuszy (str. 123). 

 

 

10.1.3 Odbiorcy instrumentów finansowych w ramach inicjatywy JESSICA PI 9.2 

1. Dla projektów dotyczących 
przebudowy obiektów, w których 
realizowane będą usługi aktywizacji 
społeczeostwa, zagospodarowania 
przestrzeni miejskich (remontu 
zdegradowanych obiektów), 
przebudowy i remontu obiektów 
poprzemysłowych/ 
popegeerowskich należy 
zastosowad zachęty w postaci 
preferencyjnych źródeł 
finansowania nie kierując się 
rozmiarami luki kapitałowej dla 
podmiotów realizujących tego typu 
projekty (str. 31, 32, 94) 
 

Zalecamy instrumenty finansowe: 
pożyczki (z BOŚ) dla projektów 
realizowanych przez podmioty 
prywatne lub partnerstwa 
publiczno-prywatne. 
 

Instytucja Zarządzająca, Zalecane instrumenty 
finansowe: pożyczki (z BOŚ) 
Wymagane dofinansowanie 0- 
12 mln zł 

I kwartał 2015 

2. W ramach inicjatywy JESSICA w 
Polsce EBI jako fundusz 
powierniczy dokonuje wyboru 
FROM-ów zajmujących się 
udzielaniem pożyczek i innych 
instrumentów finansowych 
odbiorcom ostatecznym. Jedynie w 
Estonii, Niemczech i Wielkiej 

Wybór krajowego funduszu 
powierniczego, co mogłoby 
przyczynid się do poprawy 
komunikacji pomiędzy wybranym 
lub wybranymi FROM-ami 

Instytucja Zarządzająca, Wybór krajowego funduszu 
powierniczego w trybie 
konkursowym w miejsce EBI 

I kwartał 2015 
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Brytanii funkcjonują inne modele. 
W Estonii fundusz powierniczy 
został wybrany na szczeblu 
krajowym, zaś w pozostałych 
dwóch krajach dystrybucja 
środków odbywa się bez udziału 
funduszu powierniczego.  
 

3. 

Wniosek wspólny dla punktów 

3,4,5: Poziom zaangażowania 

jednostek sektora finansów 

publicznych w realizację 

projektów w ramach inicjatywy 

JESSICA będzie zależał od 

poziomu informacji na temat 

korzyści dla nich związanych z 

udziałem w tego typu projektach 

oraz współpracy z sektorem 

prywatnym. Dodatkowo należy 

mieć na uwadze, że jednostki 

samorządu terytorialnego w 

województwie śląskim w 

niewielkim stopniu wykorzystują 

zewnętrzne źródła finansowania 

z uwagi na duże możliwości 

sfinansowania inwestycji ze 

środków własnych oraz dążenia 

do niezwiększenia zadłużenia. 

(str. 87) 

Przeprowadzenie akcji 
informacyjnych wśród 
pracowników i kierownictwa 
jednostek sektora finansów 
publicznych na temat korzyści dla 
jednostek związanych z 
uczestnictwem w projektach w 
ramach inicjatywy JESSICA z 
wykorzystaniem pożyczek jako 
źródła finansowania. 

Instytucja Zarządzająca,  Przygotowanie i kolportaż 
materiałów informacyjnych 
oraz organizacja 
seminariów/konferencji dla 
przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego na 
temat inicjatywy JESSICA oraz 
korzyści związanych z udziałem 
w tego typu projektach 
dystrybuowanych w 
jednostkach sektora finansów 
publicznych.  
 

I-II kwartał 2015 

4. Usprawnienie procedur 
zawiązywania partnerstw 
publiczno-prywatnych i 
prowadzenie szkoleo w tym 
zakresie wśród pracowników 
jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Instytucja Zarządzająca Przegląd istniejących procedur i 
przeprowadzenie badania 
ankietowego w jednostkach 
samorządu terytorialnego 
umożliwiające ujawnienie 
przeszkód, dla których 
partnerstwa publiczno-
prywatne nie są zakładane. 
Organizacja seminariów/  
konferencji dla przedstawicieli 
jednostek samorządu 
terytorialnego, na których 

I kwartał 2015 
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prezentowane byłyby przykłady 
dobrych praktyk zachęcające ich 
do podejmowania działao w 
tym zakresie (vide 
rekomendacja 3). 

5. Promocja dobrych praktyk 
zawiązywania partnerstw 
publiczno-prywatnych. 

Instytucja Zarządzająca Opracowanie zestawu 
przykładowych przedsięwzięd 
zrealizowanych w systemie 
partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

II kwartał 2015 

6. Jednostki pozarządowe, TBS-y nie 
korzystają w takim stopniu, jak 
jednostki sektora przedsiębiorstw z 
instrumentów finansowych ze 
względu na niestabilne dochody, co 
uniemożliwia właściwą ocenę 
sytuacji finansowej tych jednostek i 
zaprognozowania możliwości spłat 
zadłużenia (str. 30-31, 95) 
 

Wymagania wkładu własnego w 
przedsięwzięcie finansowane w 
ramach inicjatywy JESSICA powinny 
byd ograniczone dla jednostek 
pozarządowych 

Instytucja Zarządzająca, 
FROM 

Przeniesienie obowiązku 
wniesienia wkładu własnego na 
partnera publicznego. 

I kwartał 2015 
 
 

7. Pożyczki oferowane z BGK 
jednostkom pozarządowym i 
jednostkom samorządowym na 
realizację projektów, także 
związanych z rewitalizacją 
obiektów miejskich powodują, że 
możliwe jest nakładanie się form 
wsparcia. (str. 63, 66) 

Konieczne jest wprowadzenie 
ograniczenia zakresu projektów i 
ich wartości 

Instytucja Zarządzająca Dofinansowanie w postaci 
instrumentów finansowych 
powinno wynosid min. 100 tys. 
zł. Z finansowania powinny byd 
wyłączone projekty dotyczące 
tworzenia mieszkao socjalnych, 
schronisk dla bezdomnych i 
noclegowni. 
 

IV kwartał 2014 

8. Korzyści związane z kontrolą 
wykorzystania środków na 
zarządzanie przez fundusze 
pożyczkowe były niższe niż koszty z 

Wprowadzenie ryczałtu dla 
kosztów zarządzania ponoszonych 
przez fundusze pożyczkowe i 
poręczeniowe oraz innych 

Instytucja Zarządzająca, Ustalenie ryczałtu kosztów 
zarządzania np. 10% wysokości 
alokacji wykorzystanej na dany 
instrument finansowy. Nie 

IV kwartał 2015 



 

134 
 

tym związane. (str. 108) pośredników finansowych powinna byd stosowana cała 
kwota alokacji aby fundusze nie 
przedłużały specjalnie okresu 
wydatkowania w celu dłuższego 
korzystania z refundacji 
kosztów zarządzania 
 

9. Stopieo wykorzystania 

instrumentów finansowych będzie 

zależał od warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz 

poziomu rozwoju gospodarczego 

wpływającego na dochody 

samorządów. Dostępne prognozy 

gospodarcze wskazują, że sytuacja 

będzie się poprawiad, chociaż 

eksperci przewidują, ze w okresie 3 

lat można oczekiwad zmian 

wskazujących na kierunek dalszego 

rozwoju gospodarczego, czyli 

sprawdzenia się jednego z trzech 

wcześniej opracowanych 

scenariuszy 

W 2017r. należałoby dokonad 

przeglądu założeo rozwoju 

gospodarczego w rozdziale IX i ich 

wpływu na ryzyko gwarancji oraz 

porównad sytuację rzeczywistą z 

planowaną.  

Instytucja Zarządzająca Konieczna będzie ponowna 
analiza luki kapitałowej 
jednostek pozarządowych oraz 
analiza wskaźnikowa dla 
jednostek samorządowych w 
zakresie ich możliwości 
inwestycyjnych, a tym samym 
możliwości realokacji środków 
przeznaczonych na instrumenty 
finansowe w PI 9.2. W oparciu o 
wyniki analizy konieczne będzie 
przegląd rekomendacji z pkt. 
10.1 i 10.2 
 

IV kwartał 2017 

 

10.2 Rekomendacje kluczowe 

10.2.1 Przedsiębiorcy PI 3.3 i 4.2 

Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji 
1. Przedsiębiorcy oraz pośrednicy 

finansowi zgłaszają niską 
atrakcyjnośd oferowanych 

Instrumenty finansowe powinny 
byd udzielane na warunkach takich 
samych jak przez komercyjne 

Instytucja Zarządzająca Ustalenie warunków 
preferencyjnych dla pożyczek, 
czyli np. oprocentowania na 

I-II kwartał 2015r. 
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pożyczek standardowych dla 
przedsiębiorców w obliczu wciąż 
obniżanych bazowych stóp 
procentowych NBP (str. 47) 

instytucje finansowe dla 
przedsiębiorstw w obszarze luki 
finansowej oraz preferencyjnych 
dla dużych i bardziej ryzykownych 
projektów 
 
 

poziome bazowej stopy 
procentowej NBP lub dopłat do 
oprocentowania dla dużych 
projektów w granicach 600 tys. 
zł- 1 mln zł i warunkach 
rynkowych dla przedsięwzięd w 
granicach 0-600 tys. zł 
 

2. Założenie działalności 
gospodarczej wiąże się z 
koniecznością oczekiwania na 
rozruch działalności. Nie od razu 
pojawiają się przychody i zyski. W 
pierwszym roku najczęściej koszty 
przewyższają uzyskane przychody. 
Co więcej, osoby, które 
prowadziły kiedyś działalnośd 
gospodarczą mogą wykorzystad 
swoje doświadczenia z przeszłości 
ucząc się na błędach, co może 
wpływad na spadek ryzyka 
związanego z udzieleniem 
dofinansowania. (str. 87-89) 
 

Dla osób, które wcześniej 
prowadziły działalnośd gospodarczą 
lub które nie posiadają statusu 
osoby bezrobotnej można 
oferowad pożyczki, jednakże z 
karencją w spłacie kapitału min. 12 
miesięczną bądź możliwością 
wydłużenia okresu spłaty pożyczki. 
Instrumenty finansowe nie 
powinny też byd ograniczone dla 
osób, które nigdy nie prowadziły 
działalności gospodarczej. 
 
 

Instytucja Zarządzająca Pośrednik udzielający 
instrumentów finansowych 
osobom rozpoczynającym 
działalnośd gospodarczą 
powinien zakładad karencję w 
spłacie kapitału 

IV kwartał 2015 

3. Z pożyczek korzystają głównie 
osoby i przedsiębiorcy, którzy nie 
mają problemu z dostępem do 
kapitału. W kolejnych latach w 
wyniku spadku stóp 
procentowych, pożyczki 
standardowe będą mniej 
atrakcyjne dla przedsiębiorców 
(str. 47)  

Instrumenty finansowe 
preferencyjne dla przedsiębiorców 
powinny byd kierowane na projekty 
duże i wymagające wysokich 
nakładów przekraczających 
zdolności finansowe 
przedsiębiorców 

Instytucja Zarządzająca Przeznaczenie środków na 
pożyczki preferencyjne dla 
przedsiębiorców realizujących 
nowe projekty w granicach 600 
tys. zł-1 mln zł  

IV kwartał 2015 
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4. Przedsiębiorcy niemający historii 

kredytowej lub zabezpieczeo 
poszukują dofinansowania, które 
jest dla nich niedostępne na rynku 
komercyjnym. Jednocześnie takie 
dofinansowanie jest obarczone 
większym ryzykiem. (str. 32, 68, 
72) 
 

Proponuje się ustalenie pożyczek o 
rynkowym oprocentowaniu dla 
podmiotów działających krócej niż 
24 m-ce lub nieposiadających 
wystarczających zabezpieczeo. 
Jednocześnie wymogi zabezpieczeo 
pożyczki powinny byd niższe, niż dla 
pożyczek preferencyjnych 

Instytucja Zarządzająca Dla pożyczek standardowych 
powinno byd wyznaczone 
oprocentowanie rynkowe, ale 
rekompensowane niższymi 
wymaganiami zabezpieczeo. Dla 
tych przedsiębiorców może byd 
zastosowana karencja w spłacie 
kapitału.  

 

5. Przedsiębiorcy rozpoczynający 
działalnośd mają duże problemy z 
pozyskaniem kapitału i 
uruchomieniem działalności w 
planowanym zakresie. Często na 
początku działalności nie 
pojawiają się w pierwszych 
miesiącach przychody, co wpływa 
dodatkowo na zwiększenie oporu 
przyszłych przedsiębiorców 
wobec instrumentów 
finansowych. (str. 23-24, 67) 

Wprowadzenie dla 
przedsiębiorców działających 
krócej niż 24 m-ce lub 
nieposiadających wystarczających 
zabezpieczeo pożyczek z 
możliwością umorzenia pożyczki po 
ustalonym okresie regularnych 
spłat lub połączeniu pożyczki z 
dotacją z uwzględnieniem karencji 
w spłacie kapitału, co zachęciłoby 
osoby z niższą tolerancją ryzyka i 
do podejmowania własnej 
działalności gospodarczej 
 

Instytucja Zarządzająca Ustalenie 6 miesięcznej karencji 
w spłacie kapitału. Dla 
przedsiębiorców działających 
poniżej 12 m-cy proponuje się 
łączenie pożyczki z dotacją w 
proporcji 80/20. Dla 
pozostałych przedsiębiorców 
można zastosowad 20% premię 
(umorzenie pożyczki) po 
zakooczeniu ¾ okresu 
regularnych spłat pożyczki. 

III kwartał 2015 

6 Fundusze pożyczkowe  i 
poręczeniowe nie osiągają 
wystarczających wyników z 
powodu niskiego poziomu 
informacji o możliwości 
skorzystania przez 
wnioskodawców  z 
alternatywnych dla kredytów 
bankowych źródeł finansowania. 

Utworzenie menadżera funduszy 
odpowiedzialnego m.in. za 
promocję (np. upowszechnianie 
dobrych praktyk wykorzystania 
instrumentów finansowych). 
 
 

Instytucja Zarządzająca Wyodrębnienie kwoty na 
pokrycie kosztów promocji 
instrumentów finansowych. 
Kwota ta mogłaby byd ustalona 
w ofercie składanej w otwartym 
konkursie na menadżera 
funduszy i uzależniona od liczby 
udzielonych instrumentów 
finansowych przez fundusze 

I kwartał 2015 
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Trzeba też zwrócid uwagę na fakt, 
że jednym z czynników sukcesu 
wysokiego poziomu udzielanych 
poręczeo w woj. 
zachodniopomorskim było 
wykorzystanie menedżera 
funduszy do promocji 
instrumentów finansowych (str. 
49,46) 

pożyczkowe i poręczeniowe. 

 

10.2.2 Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą PI 8.7 

1. Koszty zarządzania są wyższe dla 
pośredników finansowych w 
przypadku obsługi osób 
rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą. Ponadto, niska 
alokacja może zniechęcad 
pośredników do zaangażowania 
się w udzielanie pożyczek 
przyszłym przedsiębiorcom ze 
względu na koniecznośd 
posiadania, zaangażowania takich 
samych zasobów dla dużych i 
małych środków. Natomiast 
biurokracja, koniecznośd 
prowadzenia kontroli i szkoleo 
może pośredników finansowych 
do tego zniechęcad. (str. 78) 

Ustalenie wyższej refundacji 
kosztów zarządzania dla 
pośredników finansowych 
zgłaszających się do dystrybucji 
pożyczek dla osób 
rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą 

Instytucja Zarządzająca Biorąc pod uwagę koszty 
zarządzania refundowane 
pośrednikom finansowym 
udzielającym instrumentów 
finansowych przedsiębiorcom, 
poziom refundacji dla 
pośredników finansowych 
zaangażowanych w udzielanie 
pożyczek osobom 
rozpoczynającym działalnośd 
gospodarczą powinien byd 
odpowiednio wyższy o ok. 3-
4%.  

IV kwartał 2015 

 

10.3 Rekomendacje horyzontalne 

Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat rekomendacji Sposób wdrożenia Termin realizacji 
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1 Luka kapitałowa 
przedsiębiorstw nie jest w 
wystarczającym stopniu 
zmniejszana w wyniku 
działalności funduszy 
pożyczkowych i 
poręczeniowych. (str. 47) 

Ograniczenie dokapitalizowania 
funduszy pożyczkowych na 
rzecz rozwoju współpracy 
banków i innych instytucji 
otoczenia biznesu z funduszami 
poręczeniowymi i 
pożyczkowymi 

Instytucja Zarządzająca, 
Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Wyodrębnienie środków finansowych 
na dotacje dla instytucji otoczenia 
biznesu kierujących do właściwych 
pośredników finansowych 
przedsiębiorców mających utrudniony 
dostęp do kapitału.  
 

IV kwartał.2015 

3. W województwie śląskim 
można zidentyfikowad formy 
pomocy nakładające się  
z instrumentami finansowymi 
oferowanymi w latach 2014-
2020. Jak już wcześniej 
stwierdziliśmy, największe 
problemy mogą występowad w 
przypadku nakładania się form 
dotacyjnych i instrumentów 
finansowych powodując 
spadek zainteresowania 
instrumentami finansowymi na 
rzecz dotacji (str. 65-70) 

Aby zapobiec konsekwencjom 
nakładania się pomocy należy 
zastosowad ograniczenia 
dotyczące wielkości oraz 
przeznaczenia pożyczek. 
 

Instytucja Zarządzająca, 
Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

- sugerowana wielkośd pożyczek 
inwestycyjnych na warunkach 
rynkowych powinna się mieścid w 
granicach 0-120 tys. dla 
przedsiębiorców działających poniżej 12 
m-cy i 120- 600 tys. zł dla podmiotów 
nieposiadających wystarczających 
zabezpieczeo lub działających na rynku 
poniżej 24 miesięcy, zgodnie z opiniami 
ekspertów, zaś dla pożyczek na 
warunkach preferencyjnych dla kwot 
600 tys. zł-1 mln zł. 
- pożyczki na projekty dotyczące 
odnawialnych źródeł energii powinny 
byd ograniczone do 300 tys. zł.  
- pożyczki lub dotacje zwrotne dla osób 
rozpoczynających działalnośd 
gospodarczą powinny dotyczyd 
przedsięwzięd, na których realizację 
konieczna jest kwota przekraczająca 20 
krotnośd przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w Polsce.  
- z zakresu projektów dofinansowanych 
w ramach inicjatywy JESSICA powinny 
byd wyłączone przedsięwzięcia 
polegające na przebudowie i remoncie 

I kwartał 2015 
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budynków na cele noclegowni, 
schronisk i mieszkao socjalnych. 
 

4. Banki w niewystarczającym 
stopniu kierują 
przedsiębiorców do funduszy 
poręczeniowych, pomimo 
zawiązanych porozumieo. 
Badania wykazały natomiast, 
że reporęczenia stosowane w 
ramach inicjatywy JEREMIE w 
województwach wielkopolskim 
i zachodniopomorskim 
przyczyniły się do lepszego 
wykorzystania kapitału już 
posiadanego przez fundusze 
poręczeniowe oraz zwiększenia 
ich wiarygodności jako 
instytucji poręczeniowych dla 
banków i funduszy 
pożyczkowych (str. 73-74, 86) 
 

Utworzenie stale dostępnego i 
nieograniczonego czasowo 
funduszu reporęczeniowego, 
który  oferowałby regwarancje/ 
reporęczenia dla funduszy 
poręczeniowych 
 
 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

Utworzenie funduszu 
reporęczeniowego, który oferowałby 
stopę reporęczeo i ewentualny limit 
wypłat („cap”) uzależniony od rodzaju 
poręczanego zobowiązania, preferując 
podmioty i rodzaje przedsięwzięd o 
dużym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarki i/lub o silnie utrudnionym 
dostępie do finansowania 
Reporęczenia powinny byd bezpłatne 
dla funduszy poręczeniowych, które i 
tak obecnie narzekają na zbyt wysokie 
koszty zarządzania. 

IV kwartał 2020 

5. Wyniki badao wskazują, że 
zwiększenie aktywności 
funduszy pożyczkowych lub 
poręczeniowych mogłoby 
zapewniad utworzenie 
oddziałów terenowych tych 
funduszy ułatwiających 
zainteresowanym kontakt z 
funduszem. (str. 84, 101)  

Utworzenie oddziałów 
terenowych funduszy 
pożyczkowych i 
poręczeniowych 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 
Instytucja Zarządzająca 

Przeznaczenie części środków z budżetu 
RPO na tworzenie oddziałów 
terenowych funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych. Środki mogłyby byd 
przekazywane w drodze konkursowej 
aplikującym funduszom pożyczkowym i 
poręczeniowym. 

IV kwartał 2020 

6. Brakuje monitoringu efektów 
wspierania osób 

Prowadzenie w długim okresie 
monitoringu efektów wsparcia 

Województwa Prowadzenie badao ewaluacyjnych 
wśród osób, które skorzystały ze 

IV kwartał 2017, IV 
kwartał 2020, IV 
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podejmujących nową 
działalnośd gospodarczą w 
długim okresie. Jak wskazują 
statystyki, większośd nowo 
założonych firm nie przeżywa 5 
lat. Pytanie, na jakie należałoby 
odpowiedzied brzmi: czy 
wsparcie udzielone w formie 
zwrotnej lub bezzwrotnej 
przyczyniło się do wzrostu 
„przeżywalności” założonych 
firm czy do innych rezultatów? 
(str. 111) 

osób zakładających działalnośd 
gospodarczą. 
 
 

wsparcia dotacyjnego lub 
instrumentów finansowych w ramach 
RPO na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej: 3 lata po otrzymaniu 
wsparcia, 5 lat po otrzymaniu wsparcia 

kwartał 2023 
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Wykaz Skrótów 
 

BGK- Bank Gospodarstwa Krajowego 

EUR- 1 Euro, waluta Unii Europejskiej 

IP- Instytucja Pośrednicząca 

IZ- Instytucja Zarządzająca 

JST- Jednostki Samorządu Terytorialnego  

KE- Komisja Europejska 

KNF- Komisja Nadzoru Finansowego 

KSFP- Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych 

PSFP- Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych 

PZFP- Polski Związek Funduszy Pożyczkowych 

RPO WSL- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

UE- Unia Europejska 

 


