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Główne założenia Programu 

 Podstawowym celem Funduszu Gwarancyjnego Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) (w poddziałaniu 3.2.3
POIR) jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw
sektora MŚP oraz zwiększenie potencjału innowacyjności
poprzez udzielanie bezpłatnej gwarancji Biznesmax
zabezpieczającej kredyt w bankach kredytujących.

 „Biznesmax z dopłatą” jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu
udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością
otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego
gwarancją. Jest to dotacja refundująca część zapłaconych
odsetek.

 Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument finansowy
w formule projektu pozakonkursowego „Utworzenie
i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw” dofinansowanego z Funduszy
Europejskich w ramach POIR. Celem projektu jest wspieranie
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie
potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem
firm efektywnych ekologicznie. Wartość projektu
to 1.379.853.448 zł, w tym 1.194.500.000 zł stanowią środki Unii
Europejskiej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a 185.353.448 zł to krajowy wkład prywatny.

 W efekcie, środki z Funduszu Gwarancyjnego pozwolą na
udzielenie łącznie ok. 2,22 mld zł gwarancji, które zabezpieczą
przedsiębiorcom z sektora MŚP, spłatę kredytów bankowych
o wartości ok. 2,78 mld zł. Dodatkowa kwota środków o wartości
348.464.483 zł pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom
uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat
do odsetek.

 Gwarancja z założenia dotyczy spłaty kredytu przeznaczonego
na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników
prac badawczo-rozwojowych. Wartość jednostkowej gwarancji
może wynosić maksymalnie 2,5 mln Euro. Zabezpiecza ona do
80% kapitału kredytu i przyznawana jest na okres do 20 lat w
formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy
inwestycyjnej.

 W roku 2020, w pakiecie pomocowym przygotowanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego dla polskich przedsiębiorców,
wprowadzone zostały zmiany w udzielaniu gwarancji Biznesmax.
Nowe zasady dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają
zachować płynność finansową przedsiębiorstw w warunkach
niekorzystnej koniunktury. Szczegółowe informacje
o wprowadzonych zmianach dostępne są tutaj: tutaj
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Gwarancje Biznesmax z dotacją w liczbach 

Do końca grudnia 
2020 roku udzielono 
493 kredyty z 
gwarancją 
Biznesmax z 
dotacją.

Łączna kwota 
udzielonych 
kredytów z 
gwarancją 
Biznesmax z dotacją 
na koniec 2020 roku 
to prawie 1,5 mld 
zł, w tym wartość 
gwarancji to niemal 
miliard. 

Ponad jedna 
czwarta firm (29%), 
które od sierpnia 
2019 do lipca 2020 
pozyskały 
finansowanie z 
gwarancją 
Biznesmax z 
dotacją, bez 
gwarancji BGK nie 
uzyskałaby kredytu 
w kwocie, o którą 
wnioskowały.

W 2020 roku 
gwarancje 
Biznesmax
zabezpieczyły 
365 kredytów o 
wartości ponad 
miliarda zł. Wartość 
gwarancji 
przekroczyła 732 
mln zł.
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Najważniejsze wnioski z badań (1/2) 
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 Gwarancje Biznesmax
mają istotne znaczenie w 
ograniczaniu problemów 
z finansowaniem 
inwestycji polskich firm. 
Co najmniej 29% 
przedsiębiorstw nie 
uzyskałoby finansowania 
w takiej kwocie, jaką 
uzyskały dzięki 
skorzystaniu z gwarancji.

 Badani przedsiębiorcy,
którzy zrealizowali 
inwestycje dzięki 
pozyskanemu wsparciu, 
jednogłośnie poleciliby 
kredyt 
z gwarancją Biznesmax
innemu przedsiębiorcy, 
poszukującemu 
finansowania w związku z 
planem wdrożenia 
innowacyjnego produktu 
lub usługi. Oznacza to, że 
gwarancje spełniają swoje 
funkcje.

 Firmy, które na dzień realizacji 
tegorocznego badania zakończyły lub 
– zgodnie z założeniami – powinny 
zakończyć wdrażanie inwestycji 
finansowanych kredytem z gwarancją 
Biznesmax, zadeklarowały wysoki 
poziom realizacji wszystkich 
wskaźników przyjętych we wniosku o 
kredyt. Jedynie co ósmej firmie 
realizacja inwestycji w zaplanowanym 
czasie nie powiodła się, przy czym we 
wszystkich przypadkach przyczyny 
były niezależne od przedsiębiorców i 
wynikały głównie z sytuacji 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa.
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Najważniejsze wnioski z badań (2/2) 
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 Wprowadzane innowacje 
w realizowanych dzięki 
kredytowi z gwarancją 
Biznesmax inwestycjach  
najczęściej mają 
charakter nowości lub 
ulepszeń na skalę 
międzynarodową, co 
w efekcie oznacza, w 
przypadku firm 
realizujących te 
inwestycje, wejście na 
rynek międzynarodowy 
lub zwiększenie udziału 
eksportu w sprzedaży.

 Oceny dotyczące wpływu 
udziału w Programie na 
działalność firm wypadają 
korzystnie. Przedsiębiorcy 
najlepiej oceniają  wpływ na 
poziom rozwoju produktów lub 
usług stanowiących ofertę 
firmy, a także na poziom 
zatrudnienia, liczbę nowych 
projektów i przedsięwzięć 
realizowanych przez firmę oraz 
na wysokość przychodów ze 
sprzedaży. Dość pozytywnie 
kształtują się także oceny 
dotyczące liczby kooperantów 
oraz wielkości zysku brutto.

 Zmiana warunków udzielania 
gwarancji Biznesmax
podyktowana włączeniem ich w 
pakiet pomocowy BGK 
skierowany do polskich 
przedsiębiorców w walce z 
pandemią COVID-19, została 
bardzo dobrze przyjęta  przez 
przedsiębiorców. Szczególnie 
pozytywnie postrzegane jest 
objęcie gwarancją 
odnawialnych kredytów 
obrotowych i wydłużony okres 
dopłat do oprocentowania 
kredytu.



Kredyt z gwarancją Biznesmax wielu firmom ułatwił funkcjonowanie w czasie 
pandemii i pozwolił złagodzić jej negatywne skutki, dzięki czemu:

59%
firm mogło 

w czasie pandemii 
realizować zaplanowane 

inwestycje

49% 
firm uniknęła zwolnień 

lub je ograniczyła

47%
firm utrzymało 

płynność finansową
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców (N=68)

NA ILE ZGADZA SIĘ PAN(I) Z PONIŻSZYMI STWIERDZENIAMI:

Kredyt z gwarancją Biznesmax wielu firmom ułatwił funkcjonowanie w czasie pandemii i pozwolił złagodzić jej negatywne 
skutki. 

Trzy piąte respondentów (59%) przyznało, że dzięki temu wsparciu ich firma mogła w czasie pandemii realizować zaplanowane 
inwestycje. 

Połowa firm (49%) wskazała, że to właśnie dzięki kredytowi z gwarancją Biznesmax uniknęła zwolnień lub je ograniczyła i 
niemal tyle samo (47%) dzięki pozyskanemu wsparciu utrzymało płynność finansową. Bardzo duża grupa przedsiębiorców 
(43%) dostrzega jeszcze inne korzyści gwarancji Biznesmax w kontekście funkcjonowania ich firm 
w czasie pandemii.

20%

17%

16%

23%

23%

30%

33%

36%

11%

8%

6%

8%

13%

14%

23%

9%

33%

31%

22%

24%

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

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

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

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

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam raczej się nie zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam Trudno powiedzieć

Kredyt z gwarancją Biznesmax okazał się dla firm dużym wsparciem w pandemii –
umożliwił m.in. realizację zaplanowanych inwestycji i utrzymanie zatrudnienia
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Większość zrealizowanych inwestycji (87%) miała charakter innowacyjny, w tym były to głównie innowacje produktowe (57%), w 
następnej kolejności procesowe (43%), rzadziej organizacyjne (27%)

57%

43%

27%

3%

13%

3%

innowacje produktowe -
wprowadzenie nowych lub
znacząco udoskonalonych

produktów lub usług

innowacje procesowe -
wdrożenie nowej lub

znacząco udoskonalonej
metody produkcji, dostawy

lub świadczenia usługi

innowacje organizacyjne -
wdrożenie nowej metody
organizacyjnej dotyczącej

zasad działania firmy

innowacje marketingowe -
wdrożenie nowej metody
marketingowej, zmiany
dotyczące produktu lub

opakowania, dystrybucji,
promocji lub ceny

kredyt z gwarancją
Biznesmax nie zakładał

wprowadzenia innowacji

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego  przedsiębiorców, którzy w momencie realizacji badania, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku kredytowym, powinni zakończyć realizację 

inwestycji finansowanej kredytem z gwarancją Biznesmax (N=32)

Inwestycje finansowane kredytem z gwarancją Biznesmax w większości (87%) miały 
charakter innowacyjny, a blisko połowa (44%) wpłynęła lub w krótkiej perspektywie 
ma wpłynąć na rozpoczęcie lub zwiększenie działalności eksportowej firm (1/2)

RODZAJ WPROWADZONEJ INNOWACJI:
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Znaczna część zakończonych inwestycji finansowanych
kredytem z gwarancją Biznesmax wpłynęła na rozwój
działalności eksportowej i ekspansję zagraniczną. Co
piąta firma (20%) zwiększyła lub zamierza zwiększyć

udział eksportu w sprzedaży, co dziesiąta (10%)

rozpoczęła eksport swoich produktów lub usług w
trakcie realizacji inwestycji lub zaraz po jej zakończeniu,

a co siódma (14%) zamierza rozpocząć eksport w

niedalekiej przyszłości.

10%

20%

14%

3%

33%

20%

rozpoczęła eksport swoich produktów i/lub usług w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu

zwiększyła lub zwiększy udział eksportu w sprzedaży

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

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

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

trudno powiedzieć

Inwestycje finansowane kredytem z gwarancją Biznesmax w większości (87%) miały 
charakter innowacyjny, a blisko połowa (44%) wpłynęła lub w krótkiej perspektywie 
ma wpłynąć na rozpoczęcie lub zwiększenie działalności eksportowej firm (2/2)

PROJEKT INWESTYCYJNY FINANSOWANY KREDYTEM Z GWARANCJĄ 
BIZNESMAX ZMIENIŁ SYTUACJĘ FIRMY NA TYLE, ŻE:
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22%

12%

63%

3%

pozostały bez zmian
wzrosły
spadły
trudno powiedzieć

Pomimo dość powszechnego spadku obrotów, niemal
wszystkim badanym firmom (93%), niezależnie od tego
czy skorzystali z kredytu z gwarancją, do czasu realizacji
badania udało się utrzymać zatrudnienie, z czego 12%
firm zatrudniło dodatkowe osoby. Redukcja miejsc
pracy w związku z pandemią Covid-19 konieczna była
jedynie w co dwudziestej firmie (5%).

81%

12%

5%

2% utrzymała zatrudnienie
zatrudniła więcej osób
zredukowała miejsca pracy
trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców (N=68)

Pandemia nie oszczędziła badanych firm – większość z nich (63%) odnotowała spadek 
obrotów, ale  niemal wszystkim udało się utrzymać zatrudnienie

CZY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 PANA(I) FIRMA:

CZY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 OBROTY FIRMY:

Pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację firm.
Niemal dwie trzecie z nich deklaruje spadek obrotów
na skutek wprowadzanych w związku z pandemią
obostrzeń (63%). Wzrost obrotów w czasie pandemii
zanotowała co ósma firma (12%), a w co piątej
pozostały one na niezmienionym poziomie (22%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców (N=68)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego  przedsiębiorców, którzy w momencie realizacji 

badania, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku kredytowym, powinni zakończyć realizację inwestycji 

finansowanej kredytem z gwarancją Biznesmax (N=32)

Najlepiej o produkcie świadczy skłonność jego
użytkowników do zarekomendowania go innym, w
podobnej sytuacji.

Okazuje się, że wszyscy uczestnicy drugiego etapu
badania, którzy dzięki pozyskanemu wsparciu
zrealizowali lub kończą realizację zaplanowanej
inwestycji, jednogłośnie w poleciliby kredyt
z gwarancją Biznesmax innemu przedsiębiorcy
poszukującemu finansowania w celu wdrożenia
innowacyjnego produktu lub usługi. Co więcej,
ponad trzy czwarte badanych (77%) wyraziło swoją
opinię w sposób zdecydowany, co świadczy o tym, że
produkt ten w pełni spełnił ich potrzeby i
oczekiwania.

23%

77%

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Zadowolenie przedsiębiorców z pozyskanego wsparcia 

GOTOWOŚĆ DO POLECENIA KREDYTU Z GWARANCJĄ BIZNESMAX INNEMU PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY 
POSZUKUJE FINANSOWANIA W ZWIĄZKU Z PLANEM WDROŻENIA INNOWACYJNEGO PRODUKTU LUB 
USŁUGI
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CEL BADANIA
Diagnoza efektywności założeń dla gwarancji spłaty kredytu Biznesmax z dotacją udzielanej z portfelowej linii gwarancyjnej 
FG POIR. Ocena wpływu gwarancji na zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz na ich rozwój i inwestycje.  

PRÓBA BADAWCZEA
Przebadano 68 firm z sektora MŚP, które pozyskały kredyt z gwarancją Biznesmax w okresie od sierpnia 2019 r. do lipca 
2020 r.

METODY BADAWCZE
Badania ilościowe i analiza danych zastanych, w tym danych sprawozdawczych BGK.

TECHNIKI BADAWCZE
CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

REALIZACJA BADAŃ:
Badanie ankietowe wśród przedsiębiorców prowadzone od września do października 2020r.

O badaniu
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