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Kluczowe osiągnięcia "Programu gwarancji de minimis"
– badanie 2019 r.
„Program gwarancji de minimis” jest ważnym elementem
systemu wsparcia sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw i ma istotne znaczenie gospodarcze.
Ponad 25 proc. firm bez gwarancji de minimis nie miałoby szans
na kredyt, a ponad 33 proc. uzyskałoby go na gorszych
warunkach. Łącznie 6 na 10 przedsiębiorstw miałoby
ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły
w “Programie gwarancji de minimis”.
Gwarancja nie tylko umożliwia, ale i przyspiesza pozyskanie
finansowania dłużnego przez MŚP, w szczególności dotyczy
to start-upów, firm niemających zabezpieczenia kredytu
w nieruchomościach czy pochodzących z sektorów
podwyższonego ryzyka.
Program znacząco przyczynia się do stabilizacji finansowej
(97 proc.) i zwiększenia obrotów firm (72 proc.), które bez
gwarancji nie mogłyby liczyć na kredyt obrotowy. Przekłada się
to na ich rozwój i koncentrację na zdobywaniu nowych rynków,
a nie tylko na przetrwaniu.
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Kluczowe osiągnięcia "Programu gwarancji de minimis"
– badanie 2019 r.
Zapewnienie płynności finansowej owocuje tworzeniem
miejsc pracy lub utrzymaniem obecnych, inwestycjami oraz
innowacjami, które są dodatkowymi efektami programu
– zaobserwowano je zwłaszcza wśród firm, które bez
gwarancji nie pozyskałyby kredytu.
Od początku realizacji programu w gospodarce pojawiło się
32,7 mld zł dodatkowego finansowania, które nie powstałoby
bez gwarancji de minimis.
Ponad 200 tys. miejsc pracy powstało lub zostało
utrzymanych dzięki ”Programowi gwarancji de minimis”.
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BGK realizuje „Program gwarancji de minimis” od 2013 r.
Celem programu jest poprawa dostępu do finansowania
dla firm sektora MŚP.
Kto korzysta
z gwarancji de minimis?

Zasięg firm korzystających z gwarancji de
minimis waha się z roku na rok.
Są to zarówno firmy o zasięgu lokalnym, jak
i globalnym, jednak główny odsetek
w badanej próbie stanowią firmy działające
lokalnie i regionalnie.
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Do sierpnia 2019 r. wartość gwarantowanego kredytu
w „Programie gwarancji de minimis” przekroczyła 111 mld zł.
Kto korzysta
z gwarancji de minimis?

Suma kredytów objętych
gwarancjami (w mld zł) w podziale
na wielkość firm
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„Program gwarancji de minimis” ma istotne znaczenie
dla finansowania rozwoju MŚP w Polsce.
Udział programu w całkowitej kwocie udzielonych kredytów osiągnął 10,6 proc. w II kwartale 2019 roku.
14,0%

12,0%
20
10,0%

15

8,0%

6,0%

10

4,0%

jako odsetek całkowitego kredytu dla MŚP

wartość wygenerowanego kredytu

miliardy PLN

Wartość kredytu wygenerowanego dzięki gwarancjom de minimis oraz jego udział w całkowitym kredycie dla MŚP
25

5
2,0%

0

2014 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2015 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2016 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2017 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2018 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2019 I 2019 II

wygenerowany kredyt

0,0%

jako odsetek całkowitego kredytu dla MŚP

5

Ponad 6 na 10 firm miało w badanym okresie trudności
z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, w tym:
26 proc.
nie uzyskałaby
kredytu bez
gwarancji de
minimis (wąska
luka finansowa)
36 proc.
bez gwarancji
uzyskałaby kredyt
na gorszych
warunkach
(szeroka luka
finansowa)

trudno
powiedzieć
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wnioskowała
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Wahania wskaźnika luki finansowej są ściśle związane
z terytorialnym zasięgiem działania firmy – im mniejszy
zasięg działania, tym większe utrudnienia w dostępie
do finansowania.
Luka finansowa w latach 2014-2019
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Podstawowy powód, dla którego firmy korzystają
z gwarancji de minimis, to brak odpowiedniego
zabezpieczenia kredytu.
Powód skorzystania z gwarancji de minimis wg badania z 2019 r.
firma nie miała wystarczającego
zabezpieczenia kredytu, o jaki aplikowała

41%

firma dysponowała potencjalnym zabezpieczeniem
kredytu, które było odpowiednie dla banku kredytującego,
ale wykorzystanie gwarancji było korzystniejsze
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kredytu, ale dzięki gwarancji swoje zabezpieczenie
wykorzystała na inne cele
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Dzięki kredytowi obrotowemu z gwarancją de minimis
przedsiębiorstwa przede wszystkim stabilizują swoją
pozycję finansową, a dzięki kredytowi inwestycyjnemu
zwiększają skalę swojego działania.
Dodatkowe efekty kredytu obrotowego

Dodatkowe efekty kredytu inwestycyjnego
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Kredyt z gwarancją de minimis poprawia pozycję
konkurencyjną firm oraz daje możliwość dalszej
ekspansji rynkowej.
Dodatkowe efekty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
Spodziewane
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„Program gwarancji de minimis”
jest widoczny w skali makroekonomicznej.
Wygenerowany kredyt w relacji do rocznego PKB w latach 2014-2019
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Kredyt dla firm znajdujących się w luce finansowej
można uważać za dodatkowy kredyt wygenerowany
w gospodarce.

Biorąc pod uwagę tylko firmy, które bez gwarancji de minimis w ogóle nie dostałyby kredytu,
można szacować, że dzięki „Programowi gwarancji de minimis” od początku jego trwania:
wygenerowano 32,7 mld zł dodatkowego kredytu
zachowano lub utworzono 202 tys. miejsc pracy

Dodatkowy wygenerowany
kredyt w latach 2014-2019
inwestycyjny – 2,2 mld zł
obrotowy – 30,5 mld zł

Zachowane i utworzone miejsca
pracy w latach 2014-2019
zachowanie miejsca pracy – 99 tys.
utworzone miejsca pracy – 103 tys.
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O badaniu

Główny cel badania BGK:
ocena wpływu „Programu
gwarancji de minimis” na
zwiększenie dostępu do
finansowania zewnętrznego
dla mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw.
Na podstawie określonej
w badaniu luki finansowej
oszacowane jest również
oddziaływanie programu na
polską gospodarkę.

Badanie prowadzone cyklicznie
od 2014 r. przez Biuro Badań
i Analiz BGK
Najnowsze badanie zrealizowano
od kwietnia do sierpnia 2019 r.
Przebadano 1800 firm
Najważniejsze techniki badawcze:
CATI (computer aided telephone
interview)
IDI (pogłębione wywiady
indywidualne)
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Pełny raport z przeprowadzonego i opracowanego
badania dostępny jest na stronie www.bgk.pl.

Kontakt w sprawie badania:
Biuro Badań i Analiz
Tel: 22 599 82 43
Agnieszka Kowalczyk
Kierownik badania PLD
Agnieszka.Kowalczyk@bgk.pl
Mateusz Walewski
Główny Ekonomista BGK
Dyrektor Biura
Mateusz.Walewski@bgk.pl

13

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska
www.bgk.pl

