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Wykaz skrótów i pojęć
Skrót/pojęcie

Pełna nazwa/definicja

BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego

CATI

wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny

EFSI

Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

FPK

Fundusz poręczeń kredytowych

IDI

Indywidualny wywiad pogłębiony

IF

Instrumenty finansowe (obowiązująca nazwa dla okresu 20142020)

IIF

Instrumenty inżynierii finansowej (obowiązująca nazwa dla okresu
programowania 2007-2013)

IOB

Instytucja/e otoczenia biznesu

IZ RPO WP

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

JEREMIE

Instrument (mechanizm) pozadotacyjnego wsparcia, o którym
mowa w art. 44 w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

KE

Komisja Europejska

MR

Ministerstwo Rozwoju

MŚP

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

PI

priorytet inwestycyjny

PO PW 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

PO RPW 2007-2013

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

RPO WP 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 372/7792/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1
sierpnia 2017

SZOOP RPO WP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”,
Załącznik do Uchwały Nr 343/7355/17 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017

SOPZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Instrumenty finansowe

Zgodnie z Tytułem IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I
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Skrót/pojęcie

Pełna nazwa/definicja
Rady (UE, Euratom) Nr 966/2012 z dnia 25 Października 2012 r. w
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002, pojęcie instrumentów finansowych
odnosi się do mechanizmów finansowania zwrotnego,
stworzonych na bazie połączonych środków unijnych, krajowych
środków publicznych i kapitału prywatnego najczęściej
przybierającego formę preferencyjnej pożyczki, poręczenia oraz
inwestycji kapitałowych oferowanych docelowym odbiorcom przy
wykorzystaniu sieci dystrybucji (w tym pośredników finansowych).
Instrumenty zwrotne mogą mieć charakter dłużny, poręczeniowy,
kapitałowy i mieszany (ze względu na typ wsparcia z jakim są
związane)

Ostateczny odbiorca

Osoba prawna lub fizyczna, która otrzymuje wsparcie finansowe w
ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 2 ust. 12
Rozporządzenia Ogólnego

Pośrednicy finansowi IF

Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia przy pomocy
instrumentów finansowych przewidzianych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 lub na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006

Rozporządzenie Delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 3 marca 2014 r. nr
480/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego
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Streszczenie
Celem niniejszego badania była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów
finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Badanie było realizowane przez konsorcjum firm PAG Uniconsult
oraz Imapp na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w okresie sierpień –
grudzień 2017.
W badaniu zastosowanie znalazły zarówno metody jakościowe (głównie w formie wywiadów
bezpośrednich IDI), jak i metody ilościowe (badanie CATI przedsiębiorców z regionu i badanie CAWI
jednostek samorządu terytorialnego) oraz naturalnie analiza danych zastanych.
Wyniki badania ankietowego przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego wskazują, że
zdecydowanie więcej firm nie podejmuje inwestycji w związku z oczekiwaną odmową przyznania
finansowania zewnętrznego, niż jest firm którym rzeczywiście tego finansowania odmówiono. Luka
deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji wynosi ok. 4,6 mld zł i jest znacznie wyższa niż luka
nieprzyznanego finansowania zewnętrznego (524 mln zł). Głównym powodem nieubiegania się
o finansowanie zewnętrzne są w przypadku firm zbyt wysokie koszty kredytu/pożyczki/leasingu oraz
brak wystarczających zabezpieczeń i brak wkładu własnego. Jednocześnie przedsiębiorstwa, jeśli już
zdecydują się na pozyskanie poręczenia lub gwarancji niemal zawsze je uzyskują.
Do głównych powodów odmowy finansowania zewnętrznego należą: niewystarczające
zabezpieczenia, rezygnacja przez firmy z przyznanego wsparcia z powodu niekorzystnych warunków
finansowania oraz niska zdolność finansowa/zła sytuacja finansowa firmy. Inwestycje, których firmy
nie zrealizowały z powodu braku finansowania dotyczą najczęściej zakupu pojazdów, maszyn
i urządzeń oraz nieruchomości. Problem ten w dużo mniejszym stopniu dotyczy innowacyjnych
przedsięwzięć, których celem było wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów
i usług, czy zakupu infrastruktury i wyposażenia oraz realizacji prac B+R.
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mają zazwyczaj
problemu ze zrealizowaniem niezbędnych inwestycji (głównie termomodernizacyjnych), których
koszt pokrywają ze środków własnych, czasami posiłkując się kredytem. Jak wynika
z przeprowadzonego badania, plany inwestycyjne na najbliższe 3 lata związane z termomodernizacją
ma łącznie 37% wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zdecydowanie mniej z nich zainteresowanych
jest rozwojem i modernizacją sieci ciepłowniczych, wymianą źródeł ciepła, czy inwestycjami w OZE.
Ponieważ spółdzielnie nie mają problemu z pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania
inwestycji, w tym przedsięwzięć termomodernizacyjnych trudno mówić o luce finansowej
wynikającej z zawodności rynku w dostępie do finansowania zewnętrznego. Nie dla wszystkich może
być ono jednak wystarczająco atrakcyjne, stąd nie podejmowali i nadal nie planują oni inwestycji
w ciągu najbliższych 3 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z popularnych źródeł finansowania
inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków jest premia
termomodernizacyjna BGK, która jest prawdopodobnie instrumentem atrakcyjniejszym niż pożyczka,
nawet na preferencyjnych zasadach można oczekiwać, że ewentualne IF, które mogłyby być

8

oferowane w RPO WP 2014-2020 nie spotkałyby się z zainteresowaniem potencjalnych
beneficjentów.
Wyniki badania ankietowego jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego
wskazują, że zdecydowana większość z nich planuje w ciągu najbliższych 3 lat szereg inwestycji
związanych z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych, rozwojem
OZE oraz modernizacją systemów oświetlenia. Istotnie mniejszy odsetek samorządów planuje
inwestycje w sieci ciepłownicze, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, czy
budowę pasywnych budynków użyteczności publicznej. Wartość planowanych inwestycji to ponad 2
mld zł. Jak można oczekiwać, samorządy są najbardziej zainteresowane sfinansowaniem tych
przedsięwzięć z dotacji i środków własnych. Jednak część z nich byłaby również zainteresowana
preferencyjnymi pożyczkami z RPO WP 2014-2020. Tego typu wsparcie rozważane jest
w szczególności w przypadku modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych (częściej)
i publicznych (rzadziej) oraz modernizacji sieci ciepłowniczych i rewitalizacji. Szacunkowa wartość
zapotrzebowania na preferencyjne pożyczki wynosi około 320 mln zł, z tego około 49 mln zł na
poprawę efektowności energetycznej budynków publicznych i 31 mln zł dla budynków mieszkalnych.
Warto odnotować, że kwota ta zdecydowanie przewyższa alokację pozostałą do rozdysponowania
w ramach Działania 3.2, co oznaczać może problem z rozdysponowaniem całego wsparcia
przewidzianego w tym instrumencie.
W ramach OP3 RPO WP 2014-2020 wspierane są działania związane z rozwojem OZE (PI 4a), poprawą
efektywności energetycznej budynków (PI 4c) oraz poprawą jakości powietrza (PI 4e). W ramach
oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadzonej w 2014 r.
w odniesieniu do dwóch priorytetów inwestycyjnych z tej OP zasugerowano zasadność
wykorzystywania nie tylko wsparcia dotacyjnego, ale i instrumentów finansowych. Rekomendacje te
dotyczyły wsparcia OZE (PI 4a) oraz poprawy efektywności energetycznej (PI 4c). W przypadku obu
obszarów argumentem za wykorzystaniem IF była oczekiwana rentowność inwestycji będących
przedmiotem interwencji. W przypadku OZE wiązała się ona z jednej strony z obniżeniem kosztów
energii, dzięki przynajmniej częściowemu zaspokojeniu potrzeb energetycznych przez zainstalowane
OZE oraz możliwością sprzedania nadwyżki (w przypadku prosumentów) lub całości wytworzonej
energii (w przypadku inwestycji, których celem jest sprzedaż OZE). Poprawa efektywności
energetycznej budynków prowadzić miała z kolei do obniżenia zapotrzebowania na energię, a tym
samym zmniejszenia rachunków za nią. Przychody lub oszczędności związane z realizacją
omawianych inwestycji stanowiły główny argument za wykorzystaniem IF.
Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie zdecydowała się ostatecznie na wykorzystanie
instrumentów finansowych w ramach OP3. Możliwość taka pozostawiona została w Działaniu 3.1
oraz Działaniu 3.2, jednak dotychczasowy przebieg naborów, zmiany przepisów dotyczących OZE oraz
wyniki badania ankietowego wskazują na zasadność podtrzymania decyzji o niewykorzystywaniu IF
w OP3. W Działaniu 3.1 poświęconym wsparciu OZE wykorzystano już niemal całą dostępną alokację
pomimo tego, że do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze jeden nabór. Po wyłonieniu projektów
rekomendowanych do dofinansowania prawdopodobnie w instrumencie tym nie będzie już
dostępnych środków, które można wykorzystać do przygotowania oferty IF (nawet jeśli alokacja na
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Działanie 3.1 zostanie zwiększona). Co więcej, obowiązujące nowe przepisy związane z OZE oraz
doświadczenia z przeprowadzonych i odwołanych aukcji OZE wskazują, że może to nie być już tak
intratny obszar prowadzenia działalności, jak miało to miejsce w okresie funkcjonowania poprzednich
rozwiązań (zielonych certyfikatów). Inwestycje OZE są nadal korzystnym rozwiązaniem w instalacjach
prosumenckich ze względu na obowiązujący obecnie system opustowy, jednak zwrot z nich
w przypadku mikroinstalacji może być na tyle długi, że zniechęci do oferty IF. Warto też pamiętać, że
na rynku obecnie dostępne są już inne formy finansowania zwrotnego, z którymi potencjalne IF z RPO
WP 2014-2020 najprawdopodobniej by konkurowały.
Zainteresowanie wsparciem oferowanym w Działaniu 3.2 było zdecydowanie mniejsze niż
w przypadku Działania 3.1. Wnioski złożone w dotychczas przeprowadzonych naborach nie pokrywały
całej alokacji dostępnej w konkursie. Relatywnie mała podaż projektów dotacyjnych z dużym
prawdopodobieństwem oznacza jeszcze mniejsze zainteresowanie wsparciem IF, co z kolei oznaczać
może niewykorzystanie środków dostępnych w Działaniu. Warto jednocześnie pamiętać, że na rynku
dostępne są instrumenty finansowe służące realizacji inwestycji termomodernizacyjnych, w tym
w szczególności premia termomodernizacyjna przyznawana przez BGK, która prawdopodobnie
byłaby atrakcyjniejszym wsparciem niż IF, które mogłyby być wdrażane w ramach RPO WP 20142020.
W przypadku instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Poddziałania 1.4.2 celowe byłoby
dokonanie pewnych zmian w ich charakterystykach, w celu lepszego zaadresowania potrzeb
ostatecznych odbiorców oraz minimalizacji luki finansowej. Proponujemy zatem zwiększenie
maksymalnej wartości pożyczki standardowej do kwoty 300-500 tysięcy złotych, z jednoczesnym
zwiększeniem dopuszczalnej szkodowości do 15%. Proponujemy także rezygnację z instrumentu
pożyczki innowacyjnej, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości udzielania pożyczek na zakup
nowych środków trwałych o wartości do 400-600 tysięcy złotych w ramach instrumentu pożyczki
standardowej. Rekomendujemy także chwilowe opóźnienie lub nawet rezygnację z uruchamiania
instrumentów poręczeniowych w ramach RPO WP 2014-2020. Proponujemy również rozważenie
uruchomienia pożyczek dla firm z terenów wiejskich.
Obecne parametry mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wymagają
pewnych zmian, aby były nieco bardziej dostosowane do potrzeb potencjalnych pożyczkobiorców
i były akceptowalne dla potencjalnych pośredników finansowych. W przypadku mikropożyczki dla
osób rozpoczynających działalność gospodarczą sugerujemy rozważenie podwyższenia maksymalnej
szkodowości do 25%, maksymalnej zapadalności do 7 lat i maksymalnej wartości pożyczki do 70-100
tysięcy złotych.
Nie rekomendujemy także zastosowania instrumentów finansowych w żadnej z pozostałych sfer
interwencji RPO WP 2014-2020.
Jeżeli chodzi o szacunki ryzyka gwarancyjnego dla wszystkich instrumentów poręczeniowych
proponujemy przyjąć ryzyko oczekiwane na poziomie 10%, a ryzyko nieoczekiwane na poziomie 10%,
aby zatem łączne ryzyko wynosiło 20%. W przypadku zastosowania instrumentów poręczeniowych
do firm rozpoczynających działalność gospodarczą (o okresie działalności nie dłuższym niż 24
miesiące) proponujemy, aby szacowane ryzyko podnieść o 5 punktów procentowych, do 25%.
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W przypadku poręczeń indywidualnych, zakładając przeciętnie 70% udziału poręczenia w poręczanym
zobowiązaniu mnożnik wynosiłby 7,14. Z kolei w przypadku poręczeń dla firm rozpoczynających
działalność gospodarczą ryzyko byłoby wyższe (25%), ale jednocześnie zapewne wyższe byłyby
udziały poręczenia w poręczanym zobowiązaniu (przyjmujemy 75%) mnożnik zatem wynosiłby 5,33.
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Executive Summary
The aim of this study was to assess the appropriateness, possibilities and scope of the use of financial
instruments as well as provide guarantee risk assessment and the concept of the implementation of
financial instruments within the Regional Operational Program for the Podkarpackie Voivodeship for
2014-2020 (ROP). The research was carried out by a consortium of PAG Uniconsult and Imapp on
behalf of the Marshal's Office of the Podkarpackie Voivodeship in the period August - December
2017.
The research used both the qualitative methods (mainly in the form of direct interviews - IDIs), as
well as quantitative methods (CATI survey of entrepreneurs from the region and CAWI survey of
territorial self-government units) and, naturally, desk research.
The results of a survey of enterprises from the Podkarpackie voivodship indicate that definitely more
companies do not undertake investments because of the expected refusal to grant external
financing, than there are companies that were actually refused financing. The gap of declared,
unimplemented investment projects is approx. PLN 4.6 billion and is much higher than the gap of
unallocated external financing (PLN 524 million). The main reason for not applying for external
financing are too high costs of loans / leasing and lack of sufficient collateral as well as lack of own
contribution. At the same time, enterprises, if they decide to obtain a guarantee, almost always get
it.
The main reasons for refusing external financing include insufficient collateral, resignation by
companies from granted support due to unfavourable financing conditions and low financial standing
/ poor financial situation of the company. Investment projects, which companies did not implement
due to lack of financing, most often concern the purchase of vehicles, machinery and equipment and
real estate. This problem applies to a much lesser extent to innovative projects aimed at introducing
new or improved products and services, or purchasing infrastructure and equipment as well as R & D
works.
In contrast to enterprises, co-operatives and housing communities usually have no problem with the
implementation of the necessary investment projects (mainly thermo-modernization), which cost
they cover with their own resources, sometimes using a loan. According to the study, 37% of housing
communities and cooperatives have investment plans for the next three years related to thermomodernization. Definitely less of them are interested in the development and modernization of
heating networks, the replacement of heat sources or investments in renewable energy sources
(RES). Because cooperatives have no problem in obtaining external sources of investment financing,
including thermo-modernization projects, it is difficult to talk about the financial gap resulting from
market failure in accessing external financing. However, commercial financing may not be attractive
enough for everyone, hence they have not taken and are not planning to invest in the next three
years. Considering the fact that one of the popular sources of financing investment projects related
to improving the energy efficiency of buildings is the BGK thermo-modernization premium, which is
probably a more attractive instrument than a loan, even on preferential terms, it can be expected
that any financial instruments that could be offered within ROP would not meet the interest of
potential beneficiaries.
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The results of a survey of local government units from the Podkarpackie voivodship indicate that the
vast majority of them are planning a series of investment projects related to revitalization,
improvement of energy efficiency of public buildings, development of RES and modernization of
lighting systems over the next 3 years. A significantly smaller percentage of local governments plans
to invest in heating networks, improve the energy efficiency of residential buildings, or build passive
public buildings. The value of planned investments is over PLN 2 billion. As one can expect, local
governments are most interested in financing these projects from grants and own resources.
However, some of them would also be interested in preferential loans from the ROP. This type of
support is considered in particular in the case of energy modernization of residential buildings (more
often) and public buildings (less frequently) as well as modernization of heating networks and
revitalization. The estimated value of the demand for preferential loans is about PLN 320 million, of
which about PLN 49 million for improving the energy efficiency of public buildings and PLN 31 million
for residential buildings. It is worth noting that this amount far exceeds the remaining allocation for
the Measure 3.2, which could imply, that the distribution of all support provided for in this
instrument might be quite difficult.
Under PA3 RPO activities related to the development of RES (IP 4a), improvement of energy
efficiency of buildings (IP 4c) and improvement of air quality (IP 4e) are supported. As part of the exante evaluation of financial instruments under ROP carried out in 2014 in relation to two investment
priorities from this PA, it was suggested that the use of not only grant support, but also financial
instruments was justified. These recommendations concerned the support for RES (IP 4a) and energy
efficiency improvement (IP 4c). In both areas, the argument for using IF was the expected
profitability of investment projects being the subject of intervention. In the case of RES, it was
associated on the one hand with a reduction in energy costs due to at least partial satisfaction of
energy needs by installed RES and the opportunity to sell surpluses (in the case of prosumers) or
total energy (in the case of investments aimed at the sale of renewable energy). Improving the
energy efficiency of buildings in turn was supposed to lead to a reduction in energy demand, and
thus a reduction of bills for it. Revenues or savings related to the implementation of the discussed
investments were the main argument for using IF.
The Managing Authority for ROP has not decided to use financial instruments under PA3. This
possibility was left within Measure 3.1 and Measure 3.2, however, the current course of the calls for
proposals, amendments to the RES regulations and the results of the survey indicate that the
decision not to use IF within PA3 was fully justified. Within Measure 3.1 devoted to RES support,
almost all available allocation has already been used, despite the fact that one more call still remains
to be resolved. After selecting projects recommended for co-financing, the instrument will probably
no longer have funds available to prepare the FI offer (even if the allocation for Measure 3.1 is
increased). What is more, the current new provisions related to renewable energy and the
experience of conducted and cancelled RES auctions indicate that it may not be as lucrative business
area as it was in the period of previous regulations (so called ‘green certificates’). RES investments
are still a favourable solution in prosumer installations due to the current discount system, however
the return on them in the case of microinstallations may be so long that it discourages the FI offer. It
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is also worth remembering that other forms of repayable financing are already available on the
market, with which the potential FI from the ROP are likely to compete.
The interest in the support offered within Measure 3.2 was much smaller than in the case of
Measure 3.1. Applications submitted in the previous calls did not cover the entire financial allocation
available within the competition. A relatively small supply of grant projects is likely to mean even less
interest in FI support, which in turn may mean not using the funds available within the Measure. It is
also worth remembering that there are financial instruments available on the market for the
implementation of thermos-modernization investments, in particular the thermos-modernization
bonus granted by BGK, which would probably be more attractive support than the FI, which could be
implemented under the ROP.
In the case of financial instruments implemented within sub-measure 1.4.2, it would be advisable to
consider some adjustments in their characteristics, in order to better address the needs of final
recipients and minimize the financial gap. We therefore propose to increase the maximum value of
the standard loan to the amount of PLN 300-500 thousand, with the simultaneous increase in the
permissible loss to 15%. We also propose the resignation of the innovative loan instrument, while
creating the possibility of granting loans for the purchase of new fixed assets of the maximum value
of PLN 400-600 thousand as part of the standard loan instrument. We also recommend a temporary
delay or even resignation from launching guarantee instruments within the ROP. We also propose to
consider starting a loan instrument for businesses from rural areas.
Current parameters of the micro-loan for persons starting a business activity require also some
changes, to be more suited to the needs of potential borrowers and also more acceptable to
potential financial intermediaries. In the case of a micro-loan for persons starting a business activity,
we suggest considering increasing the maximum loss ratio to 25%, the maximum maturity of up to 7
years and the maximum loan value of up to PLN 70-100 thousand.
We also do not recommend the use of financial instruments in any of the other spheres of ROP
intervention 2014-2020.
Regarding the guarantee risk estimation for all guarantee instruments, we propose to assume the
expected risk at 10% and the unexpected risk at 10%, so that the total risk is 20%. In the case of
guarantee instruments for start-up companies (with a business period not longer than 24 months),
we propose that the estimated risk would be increased by 5 percentage points, up to 25%. In the
case of individual guarantees, assuming an average of 70% of the guarantee share in the guaranteed
loan, the multiplier would amount to 7.14. On the other hand, in the case of guarantees for
companies starting a business, the risk would be higher (25%), but at the same time, the guarantee
would be higher in the guaranteed loan (we assume 75%) so the multiplier would amount to 5.33.
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1. Wprowadzenie
Niniejszy raport stanowi podsumowanie oceny zasadności, możliwości i zakresu zastosowania
instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną
koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Badanie zostało realizowane przez konsorcjum
firm PAG Uniconsult oraz Imapp na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w okresie sierpień – grudzień 2017.

2. Cele i metodologia badania
2.1. Cele badania
Celem niniejszego zamówienia było sporządzenie "Aktualizacji oceny ex ante instrumentów
finansowych w ramach RPO WP 2014-2020". Z uwagi na "aktualizacyjny" charakter opracowania,
odniesieniem do realizowanych obecnie badań są ustalenia poprzedniej Analizy ex ante, wykonanej
w 2014 r. ("Ocena ex ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 - Raport
końcowy")1. Cel główny niniejszego opracowania sformułowano w następujący sposób:
Ramka 1. Cel główny aktualizacji Analizy ex ante instrumentów finansowych w RPO WP 2014-2020
Ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz
z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Sformułowanie ww. celu głównego wskazuje jednoznacznie na potrzebę zastosowania podejścia
kompleksowego, umożliwiającego ponowne przeanalizowanie problematyki wykorzystywania
instrumentów finansowych jako formy transferu wsparcia w RPO WP 2014-2020.
Cel ogólny analizy obejmuje trzy bloki zagadnień, dotyczące oceny:


zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych,



ryzyka gwarancji,



koncepcji wdrażania (tzw. opcji wdrożeniowych) instrumentów finansowych w RPO WP
2014-2020.

Powyższe elementy celu ogólnego stanowią główne dziedziny analizy, stanowiąc jednocześnie jej cele
szczegółowe. Są one następujące:
Ramka 2: Cele szczegółowe analizy ex ante IF w RPO WP 2014-2020

1

1

Ponowna ocena zasadności, możliwości i zakresu stosowania instrumentów finansowych
w RPO WP wraz z aktualizacją i uszczegółowieniem strategii inwestycyjnej wykorzystania
instrumentów finansowych.

Dalej cytowana jako „Analiza ex ante z 2014 r.” - treść raportu końcowego zob. http://rpo20072013.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2014_badanie_ii/141015_rap_konc_inz_fi
n_14_20.pdf
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2

Ostrożna ocena ryzyka gwarancji (dla instrumentów gwarancyjnych w RPO WP).

3

Ocena koncepcji wdrażania instrumentów finansowych w RPO WP w zakresie finansowania
projektów w priorytetach inwestycyjnych, w których wykorzystanie instrumentów
finansowych nie zostało przewidziane oraz nie objętych analizą w ramach Oceny ex ante
instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020.

2.2. Metodologia badania
Metodologia niniejszego badania opierała się na wykorzystaniu zróżnicowanych metod i technik
badawczych. Łączne ich wykorzystanie pozwoliło na osiągnięcie pożądanej triangulacji metod
badawczych, dzięki czemu zaprezentowane wnioski i konkluzje badawcze są oparte na szerokim
i zdywersyfikowanym materiale.
Zakres stosowanych metod i technik badawczych jest zaprezentowany na poniższym schemacie.
Schemat 1. Zastosowane w ramach badania techniki i metody badawcze
Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 20142020

Techniki w ramach minimum
metodologicznego

Techniki dodatkowe

Analiza dokumentów zastanych - desk
research (DR)

❶

Wywiady pogłębione z przedstawicielami
IZ oraz IP RPO WP 2014-2020 (IDI)

❷

Wywiady pogłębione z przedstawicielami
ekspertów z zakresu instrumentów
finansowych (IDI)

❸

Wywiady CATI/CAWI z przedstawicielami
przedsiębiorców (MŚP) z województwa
podkarpackiego

❹

Wywiady CAWI z przedstawicielami
ostatecznych odbiorców

❺

Panel ekspertów (PN)

❻

Indywidualne wywiady pogłębione z
przedstawicielami instytucji oferujących
finansowanie dla nowo powstających,
innowacyjnych podmiotów

❼

Studia przypadków demarkacji wsparcia w
formie instrumentów finansowych

❽

W ramach badania zastosowano następujące techniki i metody badawcze:
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Analiza dokumentów zastanych - desk research (DR). Zakres użytecznych dokumentów został
zaprezentowany w raporcie metodologicznym, dodatkowo w samym raporcie odwołujemy się
do przydatnych źródeł danych.



Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w ramach badania zrealizowano łącznie 20 wywiadów
(poza studiami przypadku), w tym:


3 wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zaprojektowanie RPO WP 2014-2020 oraz
strategicznie i operacyjnie nadzorującymi jego wdrażanie (przedstawiciele 4 departamentów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zapewniających obsługę Zarządu
Województwa Podkarpackiego jako IZ RPO WP).



3 wywiady z przedstawicielami departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.



11 wywiadów z przedstawicielami wszystkich pośredników finansowych, którzy wdrażali
instrumenty inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2007-2013, Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.



3 wywiady z przedstawicielami jednej z trzech platform startowych utworzonych w ramach
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, przedstawicielem Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, oraz z przedstawicielem sieci aniołów biznesu,
aktywnych w województwie podkarpackim.



Badanie CATI podkarpackich przedsiębiorców na próbie 500 firm. Strukturę próby oraz wyniki
badania opisujemy w rozdziałach 4.1. i 4.2.



Badanie CAWI jednostek samorządu terytorialnego (JST) województwa podkarpackiego. Wyniki
badania opisujemy w rozdziale 4.3.



2 studia przypadków demarkacji instrumentów finansowych w ramach regionalnych programów
operacyjnych okresu 2007-2013 na przykładzie województwa dolnośląskiego i pomorskiego.

3. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem instrumentów
finansowych i wnioski pod kątem wdrażania RPO WP
3.1. Przesłanki stosowania instrumentów finansowych
3.1.1. Kwestie ogólne
Punkt wyjścia do ustalenia koncepcji badawczej dla celów niniejszej analizy stanowią poglądy
i koncepcje, dotyczące stosowania instrumentów finansowych w polityce publicznej, rozumianej
jako celowa działalność władz publicznych, dotycząca funkcji wspierania rozwoju gospodarczego,
w ramach której, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni, kształtowane są określone narzędzia
oddziaływania na procesy zachodzące w gospodarce2. W niniejszej części raportu referujemy
najważniejsze ustalenia w tym obszarze, uznając je za ważne dla kształtowania całej koncepcji
badawczej.

2

Zob. Zawicki M. "Nowe zarządzanie publiczne", PWE, Warszawa 2011, rozdział 2. "Charakterystyka nowego
zarządzania publicznego" oraz Możdżeń M., Zawicki M. "Implementacja i monitorowanie polityk publicznych"
[w:] "Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej", Zawicki M. (red. nauk.), PWE, Warszawa 2013.
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Współcześnie zdecydowanie podkreśla się, że sektor publiczny, podejmując interwencję w postaci
wsparcia różnego rodzaju przedsięwzięć, nie jest ograniczony do udzielania wsparcia wyłącznie
w formie bezzwrotnej - dotacyjnej. Inne, różnego rodzaju instrumenty finansowania stanowią
alternatywne narzędzia, które mogą być z powodzeniem (ale oczywiście pod pewnymi warunkami)
wykorzystywane do realizacji polityk publicznych, ukierunkowanych na wspieranie rozmaitych
dziedzin systemu społeczno-gospodarczego (cele wsparcia publicznego). W dużym stopniu realizacja
tych celów może być przynajmniej tak samo skuteczna (a zwykle jest bardziej efektywna), niż
w sytuacji oparcia finansowania na formach dotacyjnych.
Znaczenie instrumentów finansowych (w nomenklaturze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
z lat 2007-2013 nazywanych również instrumentami inżynierii finansowej), a także rozmaite ich
efekty, najczęściej oceniane jako pozytywne, zaczęto bardzo silnie uwypuklać na poziomie unijnym
(Komisja Europejska) już w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej, przygotowując w ten
sposób grunt pod zdecydowanie szersze wykorzystanie instrumentów finansowych w krajowych
i regionalnych programach operacyjnych oraz programach oferowanych bezpośrednio ze szczebla
europejskiego - w ramach perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020 (i zapewne
kolejnych perspektyw)3. Instrumenty te zaczęto określać (może nieco na wyrost) jako "innowacyjne"
w porównaniu do tradycyjnych form finansowania bezzwrotnego (dotacji)4. Przy czym, wspomniana
innowacyjność instrumentów finansowych rozumiana bywa w trojaki sposób:


przede wszystkim wynika z faktu założonej "zwrotności" otrzymanego finansowania przez
beneficjenta do instrumentu finansowego, co powoduje, że instrument zyskuje cechę narzędzia
rewolwingowego, umożliwiając jego trwalsze funkcjonowanie (tzn. oferowanie konkretnych
produktów finansowych) na rzecz kolejnych beneficjentów, a tym samym ogranicza obciążenia
finansowe budżetów publicznych, wspierających dany instrument,



ograniczenie niekorzystnego oddziaływania wsparcia publicznego na stosunki konkurencyjne
w gospodarce oraz skuteczna redukcja zjawiska "zależności" od bezzwrotnych form
finansowania, wywołującego najczęściej niekorzystne rezultaty w sferze efektywności rynkowej
działania beneficjentów, i wreszcie



możliwość łączenia (pod pewnymi warunkami) instrumentów finansowych z finansowaniem
udostępnianym w formie bezzwrotnej, co z kolei decyduje o możliwości podnoszenia
atrakcyjności instrumentów finansowych (generalnie, z punktu widzenia odbiorcy ostatecznego
na pewno mniejszej niż atrakcyjność dotacji)5.

3

Zob. "Financial Instruments in ESIF programmes 2014-2020. A short reference guide for managing
authorities", European Commission, 2014, str. 4-5 (w szczególności: pkt 5.1. "Przesłanie polityczne" stosowania
instrumentów finansowych, 5.2. Korzyści wynikające ze stosowania instrumentów finansowych oraz 5.3. Logika
interwencji przy wykorzystaniu instrumentów finansowych).
4
Zob. Núñez Ferrer J.N., Volkery A., Withana S., Medarova-Bergstrom K. "The Use of Innovative Financial
Instruments for Financing EU Policies and Objectives, Implications for EU and National Budgets", CEPS Special
Report, 2012, str. 18, 56-59.
5
Bilal S., Kratke F. "Blending loans and grants: to blend or not to blend?", European Center for Development
Policy Management, 2013.
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Jednocześnie zaczęto proponować i uzasadniać możliwie szerokie stosowanie instrumentów
finansowych w rozmaitych dziedzinach (dla realizacji określonych celów) oddziaływania publicznego6,
począwszy od wspierania rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia konkurencyjności sektora małych
i średnich firm, wzmacniania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw7,
poprzez wspieranie rozwoju miast i realizację działań rewitalizacyjnych, aż po wykorzystanie
instrumentów finansowych dla celów realizacji polityk publicznych w sferze ochrony środowiska,
w tym przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym8. Podkreśla się także, że instrumenty
finansowe nie mogą być traktowane jak samoistny cel wspierania w ramach polityki publicznej
(co bardzo często miało miejsce w latach wcześniejszych9), ale powinny być traktowane wyłącznie
jako forma finansowania innych działań / celów polityki publicznej. Nie chodzi więc o wspieranie
instrumentu jako takiego (a poprzez to - zwykle - zapewnienie przyśpieszonego wydatkowania
alokacji w ramach programu), ale o jego faktycznie działanie dla dobra ostatecznych odbiorców
i zapewnienie wcześniej niedostępnego źródła finansowania określonych celów publicznych
(np. ekologicznych, badawczo-rozwojowych, czy też dotyczących wzrostu innowacyjności lub
przedsiębiorczości).
Jednak, w literaturze przedmiotu powszechnie podkreśla się, że wywoływanie pozytywnych efektów
dzięki wykorzystywaniu instrumentów finansowych w realizacji celów publicznych musi uwzględniać
specyfikę tych instrumentów10. W sumie formułowane uwagi sprowadzają się do podkreślenia, że
instrumenty finansowe nadają się do stosowania tylko w określonych warunkach i pod pewnymi

6

Zob. Szczepański M. "Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 r. - wymiar
wspólnotowy i krajowy", Warszawa, luty 2011 r., str. 23-24.
7
Gajewski M., Szczucki J. "Financial engineering instruments - an unconventional source of financing innovative
projects of the SME sector in Poland. Advantages in comparison with grant financing schemes" [w:] "Towards
Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland", edited by Pokorski J., PARP, Warszawa 2011,
str. 51-70. W kontekście dalszych rozważań warto zauważyć, że w cytowanym artykule autorzy zauważają
dysfunkcjonalność wspierania instrumentów finansowych z punktu widzenia celów polityki publicznej,
pojawiającą się jako efekt postrzegania instrumentów finansowych jako samoistnego beneficjenta wsparcia.
W rezultacie, skapitalizowane instrumenty bynajmniej nie muszą koncentrować swej uwagi na finansowaniu
przedsięwzięć wchodzących w spektrum celów władz publicznych. Tak było właśnie w przypadku Działania 1.2
SPO WKP (2006-2008), w którym efekty kapitalizacji instrumentów finansowych w bardzo niewielkim stopniu
przełożyły się na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz takich, którym towarzyszyło szczególne
ryzyko.
8
Zob. Medarova-Bergstrom K., Volkery A., Sauter R., Skinner and Núñez Ferrer J. "Optimal use of the EU grant
and financial instruments in the next multiannual financial framework to address the climate objective. Final
report for DG Climate Action", European Commission, Institute for European Environmental Policy,
London/Brussels, 2013.
9
Można tu przywołać przykład Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw" na lata 2006-2008, w którym wsparcie ukierunkowane było na wzmocnienie zdolności
operacyjnej trzech typów instrumentów - funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz (pilotażowo)
funduszy kapitału zalążkowego (zob. Gajewski M., Szczucki J. "Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania
1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego <Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw>", PAG Uniconsult, MRR,
Warszawa 2009"). Z kolei w ramach programowania funduszy strukturalnych z lat 2007-2013, podobnie
ukierunkowane wsparcie zauważyć można na szczeblu regionalnym (przykładowo w województwie warmińskomazurskim).
10
W porównaniu z dotacjami specyfika ta stanowi de facto swoiste wady / ograniczenia instrumentów
finansowych - zatem, ich stosowanie nie musi być adekwatne w każdej sytuacji i wobec każdego odbiorcy.
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założeniami. W związku z tym, szersze ich wykorzystywanie (kosztem dotacji) musi być poparte
bardzo dobrym rozpoznaniem celów i obszarów ich stosowania, prowadzącym do wypracowania
przemyślanej strategii inwestowania środków publicznych w instrumenty finansowe (strategia
inwestycyjna). Powiedzieć można, że poglądy te znalazły pełne odzwierciedlenie w nowej
architekturze zasad wykorzystywania wsparcia w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
w której - w odniesieniu do instrumentów finansowych - ustalono wymagania, przewidujące
opracowywanie tzw. analiz ex-ante instrumentów finansowych11, precyzujących logikę i pola ich
stosowania, mechanizmy zarządzania i dystrybucji wsparcia, a także szereg kwestii szczegółowych
(np. dotyczących sposobów wyboru pośredników finansowych, ich wynagradzania itp.).
3.1.2. Ustalenia z badań i analiz ex ante instrumentów finansowych w Polsce
Zastosowanie instrumentów finansowych w działaniach wspieranych ze środków publicznych,
zarówno krajowych, jak i przede wszystkim europejskich, było przedmiotem licznych badań
ewaluacyjnych.
Badania ogólne
W roku 2013 rezultaty wdrażania instrumentów finansowych ze środków europejskich poddane
zostały kompleksowej ocenie12, przygotowanej na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w celu uzyskania podstaw merytorycznych w procesie programowania instrumentów
finansowych w przyszłości (w obecnej perspektywie 2014-2020). Przeprowadzone badanie
uwzględniło realizowane działania wspierające w zakresie zwiększania dostępności pozabankowych
pożyczek na działalność gospodarczą, poręczeń (i reporęczeń) oraz kapitału właścicielskiego
(inwestycje equity), a więc wszystkich wspieranych wcześniej instrumentów. Następnie, ocena
stosowania instrumentów finansowych uzupełniona została o nowe zagadnienie, tj. oszacowanie
dotyczące wielkości zjawiska luki finansowania w Polsce13. W dedykowanym temu zagadnieniu
raporcie tematycznym (2013 r.) określono wielkość luki w kraju, jak i w skali poszczególnych
województw. Wskazane powyżej dwie analizy stanowiły (wciąż pozostając w dużej mierze
aktualnymi) kluczowe źródła informacji, przydatne do kształtowania polityki wsparcia
przy wykorzystaniu instrumentów finansowych.
W stosunku do finansowania oferowanego przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach
regionalnych programów operacyjnych okresu 2007-2013, pierwsza wspomniana analiza
doprowadziła do sformułowania następujących wniosków, dzięki zastosowaniu zaawansowanych
metod statystycznych - badań kontrfaktycznych:
11

Michi R., Wishlade F. "Financial instruments in 2014-2020: learning from 2007-2013 and adopting to the new
environment", European Policies Research Centre, University of Strathclyde, artykuł na konferencję:
"Challenges for the New Cohesion policy 2014-20: an Academic and Policy Debate", 2nd joint EU Cohesion
Policy conference (4-6 Feb. 2014, Riga).
12
Raport „Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013”, PAG Uniconsult,
Taylor Economics na zlecenie MRR, Warszawa 2013.
13
Raport „Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego.
Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020”, IBS na zlecenie
MRR, Warszawa, 2013.
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Efektem skorzystania z oferty funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych jest zwiększenie
w gronie badanych firm całościowej kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, co nie jest
wcale wnioskiem oczywistym, gdyż w przypadku tego typu wsparcia, teoretycznie wsparcie
publiczne mogło doprowadzić do tzw. wypychania finansowania komercyjnego. Interwencja
pozwoliła objętym nim przedsiębiorstwom zwiększyć poziom zadłużenia, a jednocześnie
finansowanie ze środków publicznych nie prowadziło do zastępowania finansowania
komercyjnego, ale miało wartość dodaną.



Udzielenie pożyczki sprzyjało zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, zatem pożyczki miały
wyraźny efekty proinwestycyjny. Natomiast, w przypadku poręczeń sytuacja była bardziej
złożona; skorzystanie z poręczenia prowadziło co najwyżej do przyspieszenia realizacji wydatków
inwestycyjnych.



W próbie badanych pożyczkobiorców i poręczeniobiorców odnotowano niewielki wzrost
wielkości zatrudnienia po skorzystaniu z finansowania zwrotnego (odpowiednio o: 0,86 i 0,67
etatu). W przypadku funduszy pożyczkowych, w przeciwieństwie do poręczeniowych,
nie wykazano jednak istotnego statystycznie efektu netto interwencji w tym zakresie.

Z kolei zrealizowany również w ramach wspomnianego badania (także z zastosowaniem metod
kontrfaktycznych) szacunek efektów wsparcia w formie wejść kapitałowych nie potwierdził
większości hipotez badawczych (dotyczących większej wartości zysków, aktywów oraz kapitałów
własnych firm, będących przedmiotem wejść kapitałowych), co związane było zapewne ze zbyt
krótkim okresem działalności spółek - celów wejść kapitałowych, jak i ze zbyt małą grupą badanych
jednostek. Potwierdzony został natomiast pozytywny wpływ interwencji w sferze innowacyjności.
Wyniki analizowanego badania wskazywały również na konieczność zasadniczej poprawy koordynacji
projektowania i wdrażania instrumentów zwrotnych, finansowanych ze źródeł krajowych,
jak i europejskich, na przykład poprzez opracowanie dokumentu o charakterze strategicznym,
wprowadzającego mechanizmy koordynujące. Także w wybranych badaniach na poziomie
regionalnym14 postulowano w związku z tym (wobec relatywnej bierności szczebla centralnego)
przejęcie znacznie większej odpowiedzialności za rozwój instrumentów finansowych przez samorząd
regionalny.
Analizy ex ante instrumentów finansowych
W roku 2013 rozpoczęło się w Polsce opracowywanie analiz ex-ante instrumentów finansowych,
zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Stały się one dokumentami o charakterze
obligatoryjnym dla programowania wsparcia w obecnej perspektywie Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych.
W momencie przygotowywania niniejszego raportu tego typu analizy zostały już przygotowane
w zasadzie dla wszystkich krajowych i regionalnych programów operacyjnych (z wyjątkiem Programu
Pomoc Techniczna). Z kolei analiza dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
miała charakter wycinkowy, koncentrując się na sferze ekonomii społecznej. W przypadku kilku

14

Np. „Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw
w województwie podkarpackim”, PAG Uniconsult na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego”, Warszawa 2011.

21

programów (np. RPO małopolskie i kujawsko-pomorskie) zostały już też przygotowane aktualizacje
wcześniej przeprowadzonych ocen ex ante.
Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań są dość zróżnicowane, szczególnie, że analizy ex ante
były realizowane dla różnych programów, przez różnych badaczy i w różnych latach. Mimo tego
można jednak wskazać kilka obszarów problemowych, które pojawiały się w ramach wielu
analizowanych badań:


Często analizowaną kwestią było to (dla instrumentów dłużnych), czy w sytuacji, gdy w ramach
wspieranych instrumentów (na ogół były to pożyczki) stosowane jest silnie preferencyjne
oprocentowanie, czy nawet jego brak, z usług funduszy pożyczkowych korzystają klienci nie
mający szansy na skorzystanie z kredytów bankowych, czy też rozwiązania takie przyciągają
klientów wyłącznie ze względu na bardzo niskie koszty finansowania, niezależnie, czy dany
podmiot znajduje się w luce finansowania czy też nie15.



Za poważny problem w sferze kształtowania instrumentów finansowych uznaje się brak
koordynacji działalności poręczeniowej (gwarancyjnej). Ogólnopolski program gwarancji de
minimis prowadzony przez BGK (gwarancje portfelowe dla banków), okazał się bardzo silnie
konkurujący z instrumentami poręczeniowymi wdrażanymi na szczeblu regionalnym16.
Ze względu na swą skalę i mechanizm, jest on też bardzo atrakcyjny dla sektora bankowego, co
utrudnia wdrażanie instrumentów poręczeniowych na szczeblach niższych niż krajowy.
Obecność tego powszechnego mechanizmu gwarancyjnego prowadzi do pytania o to, czy te
rozwiązania mogą współistnieć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jak do tej pory nie wypracowano
niestety żadnych satysfakcjonujących rozwiązań w tym zakresie. Z kolei same raporty
z wdrażania programu gwarancji de minimis17 opierają się przede wszystkim na wynikach badań
ankietowych z beneficjentami programu i nie próbują analizować tego, co działo by się
w sytuacji, gdyby program ten nie był dostępny.



W toku wdrażania instrumentów finansowych okresu 2007-2013 wystąpił poważny problem tzw.
podwójnego finansowania. Problem ten jest wskazywany praktycznie przy okazji wszystkich
ocen ex ante instrumentów finansowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że obecne, czyli
obowiązujące w okresie 2014-2020, regulacje odnoszące się do kwestii podwójnego
finansowania i instrumentów finansowych są już w miarę klarowne, w związku z czym nie
sądzimy, że problem ten będzie nadal aktualny.



Kwestie, związane z rezultatami stosowania instrumentów finansowych były w zasadzie
poruszane w większości analizowanych raportów, najczęściej ograniczały się jednak do
zaprezentowania wyników badań ilościowych z odbiorcami ostatecznymi instrumentów
finansowych oraz badań jakościowych z szerszą grupą interesariuszy, które zresztą przeważnie
wskazywały na korzystny odbiór i ocenę instrumentów. W szczególności korzystne oceny
dotyczyły grup odbiorców ostatecznych, którzy bez dostępu do finansowania ze środków
publicznych nie mieliby większych szans na pozyskanie finansowania na rynku komercyjnym przede wszystkim osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Można to wskazać w oparciu

15

Zob. np. „Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim
w latach 2014-2020”, IMAPP, PAG Uniconsult, IBS, Warszawa 2014.
16
Zob. na przykład „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach
RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”, PAG Uniconsult, IMAPP, 2015.
17
Agnieszka Kowalczyk, Dr Tomasz Kaczor, „Efekty programu gwarancji de minimis 2016. Bank Gospodarstwa
Krajowego”, Warszawa listopad 2016.

22

np. o wyniki badań wśród odbiorców pożyczek dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą w województwie pomorskim18 i zachodniopomorskim19.


Wielu badanych przedsiębiorców zwracało uwagę na możliwe modyfikacje lub uproszczenia
w ofercie, które - ich zdaniem - mogą prowadzić do zwiększenia atrakcyjności pożyczek,
najczęściej w postaci: (i) dopuszczenia udzielania pożyczek na cele obrotowe, a nie tylko
prowadzących do rozwoju firmy (pożyczki obrotowe na cele rozwojowe) lub inwestycyjnych, (ii)
wydłużenia czasu maksymalnej zapadalności pożyczek, dzięki czemu możliwe byłoby
pozyskiwanie większego wartościowo finansowania (zmniejszone raty pozwalałyby
na pozyskiwanie pożyczek firmom o mniejszej zdolności kredytowej), (iii) ograniczenia wartości
wymaganych zabezpieczeń.



Ostateczni odbiorcy instrumentów finansowych generalnie korzystnie oceniali instrumenty,
z których korzystali, ich dopasowanie do potrzeb oraz profesjonalizm pośredników finansowych.
Opinie te dotyczyły zarówno instrumentów pożyczkowych, jak i poręczeniowych. Niewielka, ale
wyraźna grupa badanych przedsiębiorców (ok. 10%) wskazywała na zasadność wydłużenia
maksymalnej zapadalności udzielanych pożyczek20.



W sferze dotyczącej szacowania poziomu ryzyka instrumentów poręczeniowych i gwarancyjnych
cennym źródłem inspiracji jest ekspertyza21 zrealizowana w 2014 roku na zlecenie ówczesnego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.



Z kolei w sferze instrumentów kapitałowych ważne informacje są zawarte w odpowiednich
raportach, dotyczących wdrażania instrumentów finansowych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju22 oraz oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój23.

Wpływ interwencji w formie instrumentów finansowych ze środków RPO był generalnie korzystnie
oceniany przez firmy korzystające z pożyczek i poręczeń. Firmy te - co do zasady - dobrze oceniały
oferowane instrumenty, deklarując ich korzystny wpływ na zwiększenie płynności finansowej,
sprzedaż, a także - choć już znacznie rzadziej - zatrudnienie i zyskowność24. W cytowanym raporcie,
dotyczącym województwa lubelskiego analizowano wskaźnik tzw. penetracji geograficznej
pośredników finansowych, czyli w miarę równomiernego docierania do przedsiębiorców z różnych
18

„Analiza luki finansowej w województwie pomorskim”, PAG Uniconsult na zlecenie BGK, Warszawa 2012.
„Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach
2014-2020”, IMAPP, PAG Uniconsult na zlecenie UM Województwa Zachodniopomorskiego, 2014.
20
Zob. np. „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie
warmińsko-mazurskim”, PSDB, Warszawa/Olsztyn 2013.
21
Ekspertyza „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020
przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz
wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach”, PAG Uniconsult
2014.
22
„Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia
z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości
wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, PAG Uniconsult, IMAPP, TE, IBS,
Warszawa 2015.
23
„Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, WYG
PSDB, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy "S-TO-S", 2014.
24
„Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”, WYG PSDB na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Warszawa 2015. Wyniki innych badań wskazywały na podobne
wnioski.
19
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części województwa. W rezultacie tych analiz wskazywano, że w modelu wdrażania warto
zaadresować zwłaszcza specyficzne potrzeby mikroprzedsiębiorstw z rejonów charakteryzujących się
ponadprzeciętnie niskim stopniem wykorzystania instrumentów zwrotnych. W związku z tym
proponowano na przykład wyodrębnienie z ogólnej puli środków przeznaczonych na pożyczki, puli
25% na pożyczki adresowane do mikroprzedsiębiorców, w kwocie nie przekraczającej 20 tys. zł,
a także wprowadzenie do umów z pośrednikami finansowymi udzielającymi pożyczek i poręczeń
regulacji o osiągnięciu przez nich wskaźnika 25% liczby pożyczek / poręczeń zawartych z mikro
i małymi firmami, posiadającymi swoje siedziby we wsiach i miastach o liczbie mieszkańców
nieprzekraczającej 20 tysięcy. Takie rozwiązanie powinno prowadzić długoterminowo do w miarę
równomiernego poziomu korzystania z instrumentów finansowych przez poszczególne subregiony,
a także - choć zapewne w ograniczonym stopniu - wpływać na bardziej równomierny rozwój
wewnątrz danego regionu. Tego typu rozwiązania (choć w formie specjalnie dedykowanych
produktów) testowano także w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwach pomorskim
i zachodniopomorskim.
W ramach jednego z badań25 wykonano także porównanie oceny wdrażanych instrumentów
inżynierii finansowej z punktu widzenia ostatecznych odbiorców. Porównania tego dokonano
pomiędzy podlaskim RPO (wdrażanym za pomocą tzw. modelu bezpośredniego, bez wykorzystania
menedżera funduszu powierniczego) oraz Inicjatywą JEREMIE. Jak można się było spodziewać kwestia
ta dla ostatecznych odbiorców nie miała absolutnie żadnego znaczenia.
Także wnioski wynikające z doświadczeń z wdrażania instrumentów inżynierii finansowej
w województwie podkarpackim miały dość zbliżony charakter. W tym kontekście wskazywano przede
wszystkim na następujące kwestie26:


Oferta produktowa instrumentów inżynierii finansowej obecnych w województwie
podkarpackim była stosunkowo mało zróżnicowana, co jednak nie było specyficzne dla
województwa – podobnie wyglądała sytuacja w innych regionach. Oferowane przez fundusze
pożyczki i poręczenia mają charakter generalny, abstrahują zatem od specyficznych potrzeb
określonych grup przedsiębiorstw.



W województwie dobrze rozwijał się sektor funduszy pożyczkowych, tworzących dodatkowe
źródło kapitału zewnętrznego. Nie występowała jednak współpraca pomiędzy funduszami
pożyczkowymi i sektorem bankowym, szczególnie w sferze „przejmowania” przez sektor
bankowy rozwijających się (i w ten sposób nabywających historii kredytowej) klientów funduszy
pożyczkowych.



Zwracano też uwagę na zasadność rozważenia stworzenia w regionie funduszu kapitałowego,
zaspokającego potrzeby podkarpackich przedsiębiorców na tego typu rodzaj finansowania, przy
czym naturalnie kluczowa była stała analiza oferty wsparcia dla tego typu instytucji realizowana
ze szczebla centralnego.

25

„Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”, PSDB, BFKK,
Warszawa / Białystok 2013.
26
Zob. „Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw
w województwie podkarpackim”, PAG Uniconsult na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego, Warszawa, listopad 2011 r.
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Autorzy raportu sugerowali także doskonalenie kompetencji niewielkiej grupy pracowników
Urzędu Marszałkowskiego, mających się zajmować tą tematyką (uczestnictwo w spotkaniach
i szkoleniach organizowanych dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, staże w funduszach
pożyczkowych / poręczeniowych, wizyty u wybranych projektodawców w ramach Działania 3.1
PO IG). Wydaje się, że rekomendacja ta nic nie straciła na aktualności i obecnie prowadzenie
takich działań też byłoby bardzo uzasadnione, w szczególności biorąc pod uwagę rozbudowane
przepisy oraz wytyczne, dotyczące wdrażania instrumentów finansowych i odmienny,
w stosunku do obowiązującego w ramach RPO WP 2007-2013, mechanizm wdrażania
(z udziałem Funduszu Funduszy).

Ewaluacje, dotyczące instrumentów finansowych były też realizowane na szczeblu europejskim27.
Niestety ze względu na znaczną złożoność tematyki, problemy w dostępie do danych oraz duże
różnice w podejściu do wdrażania instrumentów finansowych przez poszczególne kraje członkowskie,
na ogół analizy te nie prowadziły do klarownych i jednoznacznych wniosków i rekomendacji, ale
ograniczały się do mniej lub bardziej precyzyjnego opisu wdrażanych instrumentów finansowych.
3.1.3. Przesłanki projektowania instrumentów finansowych - kontekst naukowy
W projektowaniu i uruchamianiu instrumentów finansowych niezbędne jest uwzględnienie trzech
kluczowych przesłanek. Po pierwsze, stanowią je teorie pozyskiwania (absorpcji) kapitału28 przez
potencjalnych odbiorców ostatecznych (najczęściej będą to przedsiębiorcy). Po drugie, specyfika,
rozumiana jako cechy operacyjne instrumentów finansowych oraz, po trzecie (w powiązaniu ze
specyfiką instrumentów finansowych), kwestie związane ze zjawiskiem luki finansowania29 (financial
gap, w tym luki kapitałowej, equity gap).
Przesłanki wynikające z teorii absorpcji kapitału
Jeśli chodzi o teorie absorpcji kapitału, to w odniesieniu do kształtowania instrumentów finansowych
jako form finansowania działań w ramach polityki publicznej, wskazać można głównie na znaczenie
ustaleń teorii hierarchii pozyskiwania źródeł finansowania, autorstwa Mayers'a i Majfula30 (zwanej
również teorią wyboru lub teorią "porządku dziobania").

27

Np. „Financial Instruments for enterprise support. Final Report. Work Package 3. Ex post evaluation of
Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the
Cohesion Fund (CF) ”, t33 srl, EPRC, Metis GmbH, 2016 - badanie na zlecenie Komisji Europejskiej.
28
Przegląd teorii zob. Jakubczyk B., Lewandowska J. "Teorie struktury kapitału w literaturze światowej",
Kwartalnik Finanse i Prawo Finansowe, grudzień 2014, tom I, nr 4, str. 74-76 oraz (uzupełniająco) Kuryłek Z.,
"Teorie hierarchii źródeł finansowania w finansowaniu hybrydowym przedsiębiorstw", Zaszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2 (40) / 2014, str. 170-175.
29
Zjawisko to rozumiane jest jako stan utrudnionego dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego,
obejmującego zarówno finansowanie długiem (debt), jak i zaopatrywanie w kapitał udziałowy (equity), na
realizację uzasadnionych ekonomicznie projektów. Zob. „The SME financing Gap. Theory and Evidence”,
Volume 1, OECD 2006 oraz (na gruncie polskim) Załącznik „Uwagi na temat zjawiska luki w dostępie do
finansowania” [w:] Gajewski M., Szczucki J., Kubajek R, Penszko P. „Analiza luki finansowej w województwie
pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście
realizacji przez BGK Inicjatywy JEREMIE”, raport końcowy, Warszawa, listopad 2012, s. 126.
30
Zob. Myers S. (1984), "The Capital Structure Puzzle", Journal of Finance (1984), vol. 39.
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Zgodnie z ww. teorią, jeśli chodzi o sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych (wyboru źródeł
finansowania), to w pierwszej kolejności korzysta się z kapitału wewnętrznego, następnie
zewnętrznego kapitału obcego, a w ostatniej instancji z zewnętrznego kapitału własnego. Hierarchia
ta dyktowana jest kosztem kapitału i - w związku z nim - decyzjami inwestycyjnymi31. Teoria ta
sprawdza się w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo posiada rezerwową zdolność kredytową na jeszcze
nie rozpoczęte inwestycje, które może (ewentualnie) rozważać.
W kontekście instrumentów finansowych wspomaganych w ramach polityki publicznej, powyższe
ustalenia oznaczają, że instrumenty kierowane do istniejących podmiotów, o stabilnej sytuacji
finansowej, cieszyć się będą zainteresowaniem, zgodnie z ww. hierarchią. Zauważmy, że gotowość do
pozyskiwania inwestorów kapitałowych, znajduje się na ostatnim miejscu w hierarchii. A zatem,
kształtowanie instrumentów finansowych musi brać pod uwagę stopień rozwoju (fazę rozwojową)
potencjalnych beneficjentów wsparcia publicznego (typ / specyfika podmiotu korzystającego
z instrumentów finansowych). Im faza rozwoju jest wcześniejsza, tym bardziej uzasadnione jest
stosowanie tego rodzaju instrumentów, przy czym należy również brać pod uwagę sytuację
finansową grupy docelowej. Poza tym, powinno się uwzględniać zainteresowanie tego rodzaju
instrumentami, jako formami finansowania przedsięwzięć o rentowności (zyskowności) ocenianej
jako niska, gdy będą uwzględniać w swej konstrukcji określone zachęty (np. instrumenty służące
finansowaniu przedsięwzięć w ochronie środowiska).
Przesłanki związane ze specyfiką instrumentów finansowych
Odwołując się natomiast do specyfiki instrumentów finansowych (w ogólności, jak i stosowanych dla
realizacji celów polityki publicznej), należy wskazać, że (co do zasady) powszechnie podkreśla się, iż
instrumenty te mogą być stosowane w przedsięwzięciach, dla których przychody generowane
z realizacji projektu przewyższają koszty jego wdrożenia i utrzymania, a ich rentowność jest oceniana
jako wysoka32 (wewnętrzna stopa zwrotu <IRR> jest porównywalna z innymi projektami,
pozostającymi w zasięgu potencjalnego beneficjenta instrumentu). Projekt powinien więc przynajmniej potencjalnie - charakteryzować się dodatnim zwrotem z inwestycji. Oznacza to, że
w wymiarze finansowym osiągana wartość bieżąca netto (NPV) powinna być dodatnia (warunek ten
spełniają również przedsięwzięcia, w przypadku których wartość ta jest dodatnia, ale bliska zeru)33.

31

Kuryłek Z., op. cit., str. 173.
Zob. "Financial Instruments in ESIF programmes 2014-2020 /.../", op. cit., str. 4 oraz Núñez Ferrer J. (et al.)
"The Use of Innovative Financial Instruments /.../", op. cit., str. 24.
33
Na marginesie wspomnieć można o szczególnych problemach, które napotyka się w przypadku chęci (zresztą
dyskusyjnej) stosowania instrumentów finansowych w przedsięwzięciach nie nastawionych na cel biznesowy.
W takiej sytuacji należałoby uwzględnić wskaźnik tzw. ekonomicznej wartości bieżącej netto, a więc
oszacowanie wartości innych, generowanych przez projekt rezultatów ekonomicznych (nie tylko finansowych).
W takiej sytuacji efekt finansowy (finansowa wartość bieżąca netto - fNPV) może być ujemny, ale wtedy efekt
ekonomiczny (eNPV) powinien być zawsze dodatni. Naturalnie, w praktyce okazuje się, że obliczenie
ekonomicznej wartości bieżącej netto może być niezwykle trudne; często też może być ona ustalona tylko
z dużym przybliżeniem, głównie z uwagi na trudności oszacowania efektów wpływu / oddziaływania projektu na
otoczenie społeczno-ekonomiczne w ramach rozsądnie przyjętych kosztów tego rodzaju analizy. Tym niemniej,
aktualna pozostaje kwestia finansowa, bowiem pozytywny rezultat ekonomiczny, choć satysfakcjonujący, nie
pozwoli na zwrot finansowania, jeśli zastosowany instrument zakłada spłatę kapitału (a najczęściej także
32
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Powyższe wskazuje, że logika ekonomiczna instrumentów finansowych jest więc bardzo odmienna od
finansowania bezzwrotnego, ponieważ zakładany jest w ich konstrukcji co najmniej zwrot
udostępnionego kapitału34 - w konsekwencji, stosowanie instrumentów finansowych nie zawsze musi
znajdować uzasadnienie (np. w przypadku przedsięwzięć, w których jest to dyskusyjne). Z tego też
powodu, jak już wspomnieliśmy, w obecnych Europejskich Funduszach Strukturalnych
i Inwestycyjnych przywiązuje się tak dużą wagę do poprzedzającej uruchamianie takich instrumentów
analizy ex ante. W ramach takiej analizy trzeba brać pod uwagę nie tylko kwestie czysto finansowe,
ale także zagadnienia szersze, typu: specyfika obszaru, na którym ma być oferowane wsparcie,
stopień jego rozwoju społeczno-ekonomicznego, cele / priorytety, które mają być osiągane /
wspierane (przykładowo, w kontekście niniejszej ewaluacji warto podkreślić specyficzne
charakterystyki obszaru, jakim jest obszar Polski Wschodniej).
Zjawisko luki finansowania jako przesłanka kształtowania instrumentów finansowych w polityce
publicznej
Trzecia dziedzina rozważań o stosowaniu instrumentów finansowych w polityce publicznej związana
jest ze zjawiskiem luki finansowania (luki finansowej, luki kapitałowej). Powszechnie uznaje się (i dają
temu wyraz unijne dokumenty regulacyjne), że wspomagane środkami publicznymi instrumenty
finansowe powinny w określony sposób adresować niekorzystne konsekwencje tego zjawiska.
Przy czym, instrumenty finansowe powinny być projektowane z uwzględnieniem sytuacji ich
potencjalnych beneficjentów, z punktu widzenia pozostawania, lub też nie, w luce finansowej.
Co wymaga już tu podkreślenia, nie jest bynajmniej tak, że projektowanie / stosowanie instrumentów
finansowych jest uzasadnione tylko wobec podmiotów znajdujących się w luce finansowania. Uznaje
się, że przesłanką do stwierdzenia, że dany podmiot wymaga wsparcia (i że w związku z tym
adekwatne jest stosowanie instrumentów finansowych) jest zaistnienie przynajmniej jednej z dwóch
przyczyn:


podmiot znajduje się w luce finansowania, tzn. nie jest w stanie pozyskać z rynku finansowego
środków na uzasadnione ekonomicznie przedsięwzięcie na zasadach rynkowych (lub co najmniej
do nich zbliżonych) ze względu na (w ocenie instytucji finansującej - np. banku) zbyt wysokie
ryzyko projektu i/lub występowanie rozmaitych innych czynników, jak np.: brak historii
kredytowej po stronie pomysłodawcy, niewystarczająca zdolność finansowa, uniemożliwiająca
zmobilizowanie wymaganego wkładu własnego, pozostawanie we wczesnej fazie rozwoju (np.
zalążkowej, startowej), a także różne inne czynniki decydujące o występowaniu braku zdolności
kredytowej. W tej sytuacji, polityka publiczna powinna umożliwiać tworzenie / oferowanie
instrumentów finansowych niewrażliwych na czynniki „lukowe", co w rezultacie skutkować
powinno dostępnością finansowania, którego kapitał - w wyniku realizacji projektu - będzie mógł
być zwrócony źródłu finansowania wraz z pokryciem kosztu udostępnienia kapitału,

pokrycie kosztu jego udzielenia - oprocentowania) - a to jest właśnie cechą wszystkich instrumentów
finansowych.
34
Problemy te (konieczność - co najmniej - zwrotu kapitału) stara się rozwiązywać w inny sposób - przykładem
jest tu, stosunkowo nowy instrument, proponowany do wykorzystywania w ramach obecnych Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a mianowicie repayable assistance (pomoc zwrotna). Pomoc
zwrotna nie jest jednak klasyfikowana jako instrument finansowy (jest to „inna", szczególna forma
finansowania).
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rentowność projektu jest niska lub trudna do oszacowania, co powoduje, że podmiot rozważając
podjęcie wysiłku wdrożenia projektu nie zdecyduje się na jego realizację na warunkach
rynkowych (np. w oparciu o środki finansowe pozyskiwane na warunkach rynkowych). Projekt
tego rodzaju jest wykonalny finansowo, ale w ocenie jego pomysłodawcy jest on zbyt mało
opłacalny (istnieją zatem inne, znacznie bardziej korzystne, alternatywne kierunki
zagospodarowania kapitału). W tej sytuacji, polityka publiczna może aktywizować instrumenty
finansowe, udostępniane po niższym koszcie niż rynkowy, zachęcając w ten sposób do
podejmowania określonych przedsięwzięć (zwykle definiowanych co do ich przedmiotu - np.
inwestycje w sferze produkcji energii w oparciu o źródła odnawialne). Jednak, także i w tej
sytuacji finansowane projekty powinny umożliwiać zwrot pozyskanego kapitału. Kluczowe
znaczenie z punktu widzenia projektodawcy ma tu jednak niższy niż rynkowy koszt kapitału.

W związku z powyższym, przyjmuje się, że instrumenty finansowe powinny być wykorzystywane tylko
wtedy, gdy ich zastosowanie prowadzić może do osiągnięcia dwóch różnych - chociaż w wielu
wypadkach wywoływanych łącznie - efektów. Są to:


po pierwsze, ich celem może być zwiększanie dostępności kapitału. W ten sposób instrument
przeciwdziała niedoskonałości rynkowej, której podstawą jest zjawisko luki finansowania
(utrudnionej dostępności lub wręcz braku źródeł finansowania, które mogłyby służyć
sfinansowaniu finansowo wykonalnych projektów),



po drugie, celem stosowania instrumentów finansowych może być dążenie do zmniejszania ceny
kapitału (łącznego kosztu jego pozyskania) oraz ułatwiania dostępności formalnej (łagodniejsze
warunki dostępowe, prostsze procedury pozyskiwania). W tym przypadku chodzi o zapewnienie
dostępu do środków finansowych na realizację finansowo uzasadnionych przedsięwzięć po cenie
niższej od rynkowej, celem zachęcenia odbiorców do podjęcia się realizacji określonego
projektu.

Jeśli chodzi o stronę praktyczną badania luki finansowania w niniejszej analizie, to zjawisko zostało
oczywiście naturalnie odpowiednio uwzględnione. Źródłami wspomagającymi były inne badania na
ten temat, a w szczególności - w odniesieniu do województwa podkarpackiego - Analiza ex ante
z 2014 r. (dalej przedstawiamy jej główne ustalenia), a także kompleksowe (ogólnopolskie) badanie
na temat luki z 2013 r. oraz - głównie w sferze instrumentów kapitałowych (przede wszystkim
adresowanych do start-up'ów35) badanie z 2015 r.36 (wszystkie te badania analizowały to zjawisko
w podobnym czasie). W realiach niniejszej analizy należy wspomagająco odwoływano się do ustaleń
z ww. badań, uznając je za ważny materiał źródłowy.
Warto w tym miejscu poczynić uwagę, że w opracowaniu IBS, poświęconym pomiarowi luki
finansowania w Polsce, zastosowano nieco odmienne podejście do analizy tego zjawiska,
w porównaniu do metod wykorzystanych w pozostałych badaniach. Lukę badano tu przede

35

Uznajemy to za szczególnie zasadne, gdyż w zasadzie nie ma sporu co do tego, że to właśnie w tym
segmencie luka jest dość powszechna i zazwyczaj oddziaływuje bardzo silnie.
36
Odwołujemy się tu do badania pt. „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do
skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach
2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, PAG
Uniconsult / Taylor Economics / imapp / IBS (na zamówienie NCBiR), marzec 2015. Poza tym, spośród
wymienionych wcześniej źródeł, luka finansowa analizowana była w różnych opracowaniach regionalnych
(omawianych wcześniej analizach ex ante), choć najczęściej analizy te miały dość ograniczony charakter.
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wszystkim poprzez pryzmat tzw. luki środków trwałych. Podejście to polegało na pomiarze różnicy
pomiędzy rzeczywistym a optymalnym poziomem kapitału fizycznego w przedsiębiorstwach.
Występowanie takiej luki oznacza, że w przeszłości firmy nie osiągnęły optymalnego poziomu
inwestycji, co spowodowane było utrudnionym dostępem do kapitału.
W innych badaniach luka analizowana była głównie w oparciu o deklaracje przedsiębiorców,
dotyczące niemożności zaspokojenia potrzeb finansowych (na realizację uzasadnionych ekonomicznie
projektów), w związku z utrudnionym dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania (deklaracje te
identyfikowano przy pomocy badań ankietowych). Podejście takie często uzupełniano analizą źródeł
podaży kapitału (wielkości tych źródeł) oraz oferowanych w ich ramach instrumentów finansowania
(produkty wraz z ich szczegółowymi charakterystykami).
Wreszcie jeszcze inne podejście stosował w przeszłości Europejski Fundusz Inwestycyjny,
w realizowanych dla swoich potrzeb, zakrojonych na szeroką skalę badaniach luki finansowej
w Europie (w wybranych krajach i regionach, w tym w Polsce). W podejściu tym skupiano się na
analizie źródeł podaży kapitału finansowego oraz analizie stanu otoczenia rynkowego, w tym
regulacyjnego. Analizy te prowadziły do oceny słabości / siły systemu finansowego danej gospodarki
(państwa, regionu), co umożliwiało identyfikację określonych przedziałów dostępnych porcji
finansowania (strona podażowa). Wyniki takich analiz porównywano następnie z potrzebami
kapitałowymi sektora przedsiębiorstw (strona popytowa)37. Wszystkie te analizy miały charakter półilościowy i jakościowy (nie wykorzystywano żadnych skomplikowanych analiz statystycznych).
Powyższe ustalenia i poglądy odwołujące się do teorii, dotyczące logiki stosowania instrumentów
finansowych, zostały oczywiście wzięte pod uwagę w niniejszym badaniu. Uzasadnia to fakt, że
przedmiotem ewaluacji są określone interwencje publiczne, które są (i będą) realizowane na
specyficznym (z punktu widzenia stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego i jego perspektyw)
obszarze wsparcia, jaki stanowi region Podkarpacia. W tej sytuacji, kluczową kwestią jest ocena,
w jakich dziedzinach i w jakiej skali uzasadnione jest (np. w odpowiedzi na regionalną specyfikę)
stosowanie instrumentów finansowych, a także pod jakimi warunkami38. Warto przy tej okazji
wskazać, że niestety konstruowania i wdrażanie wsparcia, łączącego wsparcie dotacyjne oraz
w formie instrumentów finansowych (choć teoretycznie bardzo interesujące i zapewne także
użyteczne), jest w ramach finansowania ze środków strukturalnych bardzo utrudnione. Oba typy
instrumentów wdrażają bowiem innego rodzaju podmioty (dotacyjne – przeważnie odpowiednie
instytucje pośredniczące i zarządzające, a instrumenty finansowe pośrednicy finansowi), a do obu
rodzajów instrumentów mają zastosowanie także inne przepisy. Kluczowe jest wreszcie zapewnienie,

37

Na szeroką skalę tego typu analizy dokonywane były przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w okresie,
w którym badano możliwości zastosowania mechanizmu JEREMIE w krajach Unii Europejskiej. Przy
zastosowaniu tego podejścia wykonano 53 analizy krajowe i regionalne - zob. „Executive Summaries of
Evaluation Studies on SME Access to Finance in EU Member States / Regions carried out by EIF in the Context
of the JEREMIE Initiative from 2006 to 2008”, EIF, 2009.
38
Uwzględniającymi - ewentualnie - specjalną konstrukcję instrumentów, np. w zakresie stosowania efektu
zachęty, a także - tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione - łączenie instrumentów finansowych z dotacyjnymi
lub też uruchamianie rozwiązań opartych o instrument pomocy zwrotnej - nie klasyfikowany jednak jako
instrument finansowy.
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aby wydatki kwalifikowalne, finansowane za pomocą obu rodzajów instrumentów miały charakter
całkowicie rozdzielny, co jest bardzo trudno osiągnąć w sytuacji, gdy oba rodzaje instrumentów
wdrażane są przez inne instytucje. Dlatego też jedyny znany nam przykład łączenia obu rodzajów
instrumentów ma miejsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki
specyficznemu statusowi i doświadczeniu wdrażającego je Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Wyniki badań ilościowych
4.1. Badanie ilościowe podkarpackich MŚP
Ocena sytuacji przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego prezentowana w niniejszym badaniu
oparta jest przede wszystkim na wynikach ankiety CATI przeprowadzonej na przełomie października
i listopada 2017 r. Badanie obejmowało firmy mikro, małe i średnie – ogółem 481 przedsiębiorstw.
Dobór próby miał charakter warstwowo-losowy, z warstwami na poziomie wielkości
przedsiębiorstwa, podregionu, branży oraz lokalizacji (miasto / wieś). Wyniki zostały następnie
przeważone z wykorzystaniem wag dużych w taki sposób, aby odwzorować liczbę firm i ich strukturę
występującą w całym województwie podkarpackim.
Przeprowadzona analiza ma na celu oszacowanie luki finansowej w dostępie przedsiębiorstw sektora
MŚP województwa podkarpackiego do finansowania zewnętrznego. W ramach badania oszacowano
2 rodzaje luki finansowej: lukę deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji oraz lukę
nieprzyznanego finansowania zewnętrznego. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyliczenia
obu typów luki finansowej zaprezentowane zostały w dalszej części niniejszego rozdziału.
Do określenia całkowitej liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych i aktywnie działających
w województwie podkarpackim wykorzystano dane o liczbie przedsiębiorstw niefinansowych
publikowane przez GUS. Według tych danych w regionie istnieje ok. 76,5 tys. przedsiębiorstw, z czego
ok. 72,9 tys. (95%) stanowią mikroprzedsiębiorstwa, 2,8 tys. firmy małe, a 740 firmy średnie. Szacuje
się, że ok. 60% spośród mikroprzedsiębiorstw stanowią samozatrudnieni, którzy zostali wydzieleni
w badaniu jako oddzielna kategoria.
Z danych GUS wynika, że firmy w województwie podkarpackim charakteryzują się generalnie
mniejszymi przychodami, a także niższymi wynagrodzeniami niż średnia dla całego kraju. Natomiast
marżowość prowadzonych działalności jest na poziomie zbliżonym do średniej ogólnopolskiej.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw niefinansowych w woj. podkarpackim
Przychody (średnia)

Koszty (średnia)

koszty/przychody

mln zł

mln zł

%

podkarpa
ckie

podkarpa
ckie

Polska

podkarpa
ckie

Polska

Polska

przeciętne
wynagrodzenie w zł
podkarpa
ckie

Polska

mikro

0,4

0,5

0,3

0,4

86,2

86,6

2 127

2 437

małe

6,9

10,2

6,4

9,5

92,3

93,1

2 801

3 652
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średnie

37,4

51,3

35,5

48,4

95,0

94,4

3 257

4 180

Ogółem

1,8

2,1

1,7

2,0

93,3

93,7

3 232

4 017

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., GUS
Ze względu na inny badany okres oraz wykorzystane narzędzia, dane uzyskane z przeprowadzonej
ankiety CATI i dane GUS nie są całkowicie porównywalne. W szczególności, poziom przychodów firm
biorących udział w ankiecie jest nieco niższy niż średnia publikowana przez GUS, szczególnie
w przypadku małych i średnich firm. Warto zauważyć również, że generalnie średnie przychody są
wyższe niż ich mediana z uwagi na skośność rozkładu i niewielką grupę firm o dużych przychodach,
które podnoszą średnią dla poszczególnych grup. Natomiast w województwie dominują firmy
relatywnie niewielkie, o przychodach w wysokości ok. 160 tys. zł rocznie i zatrudnieniu do 9 osób.
Tabela 2. Podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw
przychody (średnia)

przychody (mediana)

szacowana liczba

zł

zł

firm

samozatrudnieni

107 508

160 000

43 629

113

2-9 osób

549 565

160 000

29 286

111

10-49 osób

2 643 572

750 000

2 885

190

50-249 osób

24 400 955

13 000 000

742

67

586 850

160 000

76 542

481

Ogółem

n w badaniu CATI

Źródło: Badanie CATI z wykorzystaniem wag dużych
Wśród ankietowanych przedsiębiorstw, większość oceniała swoją pozycję na rynku jako stabilną.
Jedynie wśród samozatrudnionych, dominowały firmy dopiero starające się wejść na rynek i pozyskać
nowych klientów. Wśród firm średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób, znaczący odsetek (ok.
22%), prowadziło dynamiczną ekspansję, rozszerzając swoje rynki zbytu.
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Wykres 1. Aktualna sytuacja firmy

Źródło: Badanie CATI
Ok. 70% ankietowanych firm osiągnęło w 2016 r. zysk, 26% wynik w okolicach 0, a 4% stratę.
Zdecydowanie najmniej zyskownych firm było wśród samozatrudnionych, chociaż w ich przypadku
nie da się jednoznacznie rozdzielić pensji od zysku firmy. Wśród firm zatrudniających pracowników,
ok. 80% przyniosło w ostatnim roku zysk, ale też większy był udział firm generujących straty,
szczególnie w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Wykres 2. Odsetek firm wykazujących zysk / stratę w 2016 r.

Źródło: Badanie CATI
W ostatnich 12 miesiącach, inwestycje przeprowadziło 25% samozatrudnionych, 51% firm
pozostałych mikroprzedsiębiorstw, 71% firm małych i 82% średnich. Z deklaracji respondentów
wynika, że ok. 23% spośród wszystkich przedsiębiorstw zrezygnowało w ostatnich 12 miesiącach
z inwestycji z powodu niedostępności kredytu, pożyczki lub leasingu. Przy czym, w przypadku
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samozatrudnionych, odsetek ten wyniósł aż 61%, natomiast w pozostałych kategoriach nie
przekraczał 15%.
Wykres 3. Odsetek firm, które inwestowały Wykres 4. Odsetek firm, które zrezygnowały w
w ostatnich 12 miesiącach
ostatnich 12 miesiącach z realizacji inwestycji z
powodu
niedostępności
finansowania
zewnętrznego

Źródło: Badanie CATI
Interesujących wniosków dostarcza porównanie firm inwestujących w ostatnich 12 miesiącach oraz
firm które zrezygnowały z przynajmniej 1 inwestycji z powodu niedostępności finansowania
zewnętrznego. Łatwo zauważyć, że problem niezrealizowanych inwestycji dotyczy przede wszystkim
samozatrudnionych. Zdecydowana większość z nich deklaruje chęć inwestycji, ale rezygnuje z ich
przeprowadzenia z powodu braku dostępu do finansowania zewnętrznego. W przypadku pozostałych
mikroprzedsiębiorstw, prawie połowa nie inwestuje, gdyż nie ma takiej potrzeby, natomiast wśród
firm deklarujących niezrealizowane potrzeby inwestycyjne większość jednocześnie przeprowadziła
przynajmniej 1 inwestycję. W ich przypadku można zatem mówić raczej o zmniejszeniu skali
inwestycji niż konieczności całkowitej rezygnacji z ich przeprowadzenia. Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku małych i średnich firm – w większości przypadków firmy posiadające
niezrealizowane potrzeby inwestycyjne były zmuszone do zmniejszenia ich skali, a nie całkowitej
rezygnacji z ich przeprowadzenia.
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Wykres 5. Łączne zestawienie firm, które inwestowały w ostatnich 12 miesiącach, i które
zrezygnowały z przynajmniej 1 inwestycji z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego
(posiadających niezrealizowane potrzeby inwestycyjne)

Źródło: Badanie CATI
Najwięcej firm rezygnujących z inwestycji z powodu braku dostępu do finansowania zewnętrznego,
chciało zainwestować w zakup lub modernizację pojazdów (47%), maszyn i urządzeń (38%) oraz
nieruchomości (25%). Wyraźnie mniejszy był odsetek firm, których niezrealizowane inwestycje
dotyczyły bardziej innowacyjnych przedsięwzięć, ukierunkowanych np. na wprowadzenie na rynek
nowych lub ulepszonych produktów i usług (8%), dostosowania linii produkcyjnych do najlepszych
dostępnych technik (3,6%), czy zakupu infrastruktury lub realizacji prac B+R (0,9%).
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Wykres 6. Odsetek firm, które zrezygnowały w ostatnich 12 miesiącach z realizacji inwestycji
z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego, wg przedmiotu inwestycji

Źródło: Badanie CATI
Wśród firm, które deklarowały niezrealizowane inwestycje z powodu niedostępności finansowania
zewnętrznego były zarówno przedsiębiorstwa, które faktycznie ubiegały się w ostatnich 12
miesiącach o takie finansowanie, jak i takie, które nie podjęły bezpośredniej próby jego uzyskania
w tym okresie. Przy czym różnica między obiema grupami jest bardzo wyraźna – niezrealizowane
inwestycje deklarowało aż 23% spośród ankietowanych przedsiębiorstw, natomiast w praktyce
kredytu, pożyczki lub leasingu odmówiono ok. 4% firm. Widać więc wyraźnie, że zdecydowana
większość przedsiębiorstw deklarujących niezrealizowane inwestycje z powodu niedostępności
finansowania zewnętrznego nie ubiegała się w ostatnich 12 miesiącach o jego uzyskanie. Dotyczy to
zwłaszcza samozatrudnionych, gdzie różnica między obiema grupami jest największa.
Według uzyskanych odpowiedzi, głównym powodem nieubiegania się o finansowanie zewnętrzne
firm deklarujących niezrealizowane inwestycje były zbyt wysokie koszty kredytu/pożyczki/leasingu
(oprocentowanie, prowizja), brak wystarczających zabezpieczeń i brak możliwości wniesienia
wymaganego wkładu własnego. Można więc zauważyć, że wśród takich firm są zarówno
przedsiębiorstwa, które w swojej ocenie nie mają szans na uzyskanie kredytu, pożyczki lub leasingu
(głównie z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń, braku wkładu własnego, braku zdolności
kredytowej), jak i firmy rezygnujące z ubiegania się o finansowanie zewnętrzne z powodu
niekorzystnych warunków oferowanych na rynku (zbyt wysokiego oprocentowania, prowizji).
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Dodatkowo, przynajmniej w części przypadków inwestycje mogły być raczej deklarowane niż
rzeczywiście planowane, szczególnie że nie podjęto konkretnych, rzeczywistych działań w celu
zdobycia odpowiednich środków finansowych na ich realizację w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wykres 7. Powody braku ubiegania się o finansowanie zewnętrzne wśród firm deklarujących
niezrealizowane inwestycje

Źródło: Badanie CATI
Najczęstszą formą finansowania zewnętrznego, o którą ubiegały się MŚP w województwie
podkarpackim był kredyt lub pożyczka. Przy czym, odsetek firm, którym odmówiono takiego
finansowania jest relatywnie niewielki. Nawet samozatrudnieni, jeśli już ubiegali się
o kredyt/pożyczkę, to w większości przypadków ją otrzymywali (odmowy dostało ok. 1/5
aplikujących). Zwraca uwagę małe zainteresowanie samozatrudnionych leasingiem – tylko 3%
aplikowało o tą formę wsparcia. Być może warto podjąć działania popularyzujące tą formę
finansowania zewnętrznego w regionie, szczególnie w sytuacji, gdy wg deklaracji respondentów
najczęściej z powodu deklarowanej niedostępności finansowania zewnętrznego firmy rezygnowały
z inwestycji w zakup lub modernizację pojazdów oraz maszyn i urządzeń, które mogą być
przedmiotem leasingu.
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Wykres 8. Firmy deklarujące niezrealizowane Wykres 9. Odsetek firm, które ubiegały się o
inwestycje
z
powodu
niedostępności poszczególne formy finansowania zewnętrznego
finansowania zewnętrznego i firmy, którym w ostatnich 12 miesiącach
faktycznie odmówiono takiego finansowania
(w odniesieniu do firm ogółem)

Wykres 10. Odsetek firm, którym odmówiono
udzielenia kredytu lub pożyczki, o które firma
ubiegała się w okresie ostatnich 12 miesięcy
(w odniesieniu do firm, które ubiegały się o
kredyt/pożyczkę)

Wykres 11. Odsetek firm, którym odmówiono
udzielenia leasingu, o który firma ubiegała się w
okresie ostatnich 12 miesięcy (w odniesieniu do
firm, które ubiegały się o leasing)

Źródło: Badanie CATI
Problem braku dostępu do finansowania zewnętrznego jest generalnie większy na wsi niż
w mieście. Ok. 15% firm zlokalizowanych na wsi spotkało się z odmową przyznania kredytu, pożyczki
lub leasingu, natomiast w przypadku firm zarejestrowanych w miastach analogiczny odsetek wyniósł
jedynie 7%.
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Wykres 12. Odsetek firm, którym odmówiono udzielenia finansowania zewnętrznego w okresie
ostatnich 12 miesięcy (w odniesieniu do firm, które ubiegały się o finansowanie zewnętrzne)

Źródło: Badanie CATI
Główną przyczyną odmowy przyznania finansowania zewnętrznego był brak wystarczających
zabezpieczeń – taka sytuacja dotyczyła aż 53% przypadków. Ok. ¼ firm zrezygnowała z oferty
kredytu, pożyczki lub leasingu z powodu niekorzystnych warunków, w tym wysokiego
oprocentowania. Powodem 11% odmów była niska zdolność kredytowa/zła sytuacja finansowa firmy,
a 5% - krótki czas prowadzenia działalności. Można zauważyć podobną sytuację jak w przypadku
powodów braku ubiegania się o finansowanie zewnętrzne. Część firm było całkowicie pozbawionych
możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego (z powodu niewystarczających zabezpieczeń,
niskiej zdolności kredytowej/złej sytuacji finansowej firmy, krótkiego czasu prowadzenia działalności),
natomiast pozostałe firmy zrezygnowały z przedstawionej im oferty z powodu nieakceptacji
oferowanych warunków; w szczególności, oferowane oprocentowanie mogło powodować brak
opłacalności planowanej inwestycji.
Wykres 13. Powody odmowy przyznania finansowania zewnętrznego

Źródło: Badanie CATI
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Spośród firm, które ubiegały się o zdobycie finansowania zewnętrznego, ok. 36% starało się
o uzyskanie gwarancji lub poręczeń od innych podmiotów. Zdecydowana większość (98,5%) tych
firm uzyskała odpowiednią gwarancję lub poręczenie, przy czym jedynie dla ok. 12% stanowiło
trudność ich zdobycie. Najczęściej firmy uzyskiwały gwarancje ubezpieczeniowe (68%), poręczenie
znajomych lub rodziny (21%) oraz poręczenie partnera biznesowego (9%). Wyraźnie rzadziej
stosowano gwarancje lub poręczenia bankowe (5,9%), gwarancje de minimis BGK (4,4%) lub
poręczenia funduszu poręczeniowego (1,5%).
Generalnie, rzadziej o gwarancje lub poręczenia starały się firmy, którym ostatecznie odmówiono
finansowania zewnętrznego. Trudno natomiast ocenić, na ile wynikało to z braku wiedzy
o dostępnych możliwościach jego uzyskania, a na ile z braku odpowiedniej, adresowanej do nich
oferty.
Wykres 14. Odsetek firm, które Wykres 15. Rodzaje gwarancji i poręczeń, które firmy uzyskały
ubiegały się o gwarancje lub w okresie ostatnich 12 miesięcy
poręczenia w okresie ostatnich 12
miesięcy

Źródło: Badanie CATI
W ciągu najbliższych 12 miesięcy, firmy planują pozyskać finansowanie zewnętrzne przede wszystkim
na zakup lub modernizację maszyn, urządzeń i pojazdów, a także na inwestycje związane z zakupem,
budową lub modernizacją nieruchomości. Są to zarazem obszary, w których ankietowane
przedsiębiorstwa najczęściej rezygnowały z inwestycji w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu braku
dostępu do finansowania zewnętrznego.
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Wykres 16. Odsetek firm planujących inwestycje w kolejnych 12 Wykres 17. Odsetek firm
miesiącach wg obszarów
planujących
finansowanie
zewnętrzne inwestycji

Źródło: Badanie CATI
Luka finansowa
Podstawową przesłanką stosowania instrumentów finansowych zamiast innych typów interwencji
jest zjawisko luki finansowej.
Luka finansowa jest różnicą między optymalną z punktu widzenia gospodarki wielkością dostępnego
dla firm finansowania zwrotnego a wielkością, która rzeczywiście występuje na rynku. Jest ona
rodzajem zawodności rynku, która pojawia się przede wszystkim ze względu na występowanie
asymetrii informacji, czyli różnicy w wiedzy dostępnej dla kredytobiorców i kredytodawców.
Kredytobiorcy dysponują co do zasady lepszą informacją na temat realizowanego przez siebie
projektu, posiadanym przez siebie i swoich pracowników doświadczeniu i kompetencjach, a także
(choć nie zawsze) wiarygodności założeń przyjętych na etapie przygotowania biznesplanu. Dokładnie
wiedzą również, czy otrzymany kredyt faktycznie przeznaczą na deklarowany przez siebie cel, i na ile
uczciwie przedstawiają kredytodawcy posiadane przez siebie informacje. Natomiast kredytodawcy
nigdy nie dysponują pełną wiedzą o kredytobiorcach, przez co generalnie trudniej im wiarygodnie
ocenić ryzyko ich bankructwa i niespłacenia pożyczki.
Naturalnym rozwiązaniem byłoby w tym przypadku podniesienie stopy procentowej tak, by pokryć
ewentualne straty, jednak wskutek negatywnej selekcji banki przyciągałyby wtedy coraz bardziej
ryzykowne projekty, z potencjałem do wygenerowania odpowiednio wysokich stóp zwrotu.
Natomiast część przedsiębiorstw, których projekty byłyby opłacalne i należałoby w nie zainwestować,
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nie otrzymałyby dofinansowania. Aby tego uniknąć, banki stosują różne formy zabezpieczenia (np.
poręczenia, gwarancje, zastawy, hipoteki), które mogą zostać wykorzystane w przypadku
niewypłacalności kredytobiorcy. Nie każda firma ma jednak możliwość zapewnienia stosownych
zabezpieczeń, co pozbawia je dostępu do finansowania dłużnego39.
Oprócz braku odpowiednich zabezpieczeń, zjawisko luki finansowej może wynikać m.in. z:


Braku historii kredytowej firm o krótkim okresie działalności na rynku



Polityki banku (np. wykluczenia niektórych sektorów uważanych za ryzykowne, braku oferty
pożyczek o niskiej wartości dla mikroprzedsiębiorstw)



Wysokich wymagań dotyczących wkładu własnego kredytobiorcy



Restrykcyjnej polityki kredytowej banków w okresach recesji40

W ramach niniejszego badania oszacowano 2 rodzaje luki finansowej:


Lukę deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji



Lukę nieprzyznanego finansowania zewnętrznego

Metody szacowania obu rodzajów luki finansowej oraz różnice między nimi i dodatkowe zastrzeżenia
ujęto w ramce poniżej.
Ramka 3. Metody szacowania luki finansowej
Wyliczenie luki niezrealizowanych inwestycji oparte jest na zagregowanej wartości inwestycji,
które wg ankietowanych przedsiębiorców nie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy
z powodu niedostępności finansowania zewnętrznego. Luka ta nie obejmuje jednak całej wartości
tak obliczonych niezrealizowanych inwestycji, a jedynie wartość kredytu, pożyczki lub leasingu,
jaka byłaby potrzebna do ich przeprowadzenia (pozostałą część stanowią środki własne
przedsiębiorstw). Można więc zauważyć, że luka ta obejmuje zarówno wartość nieprzyznanego
finansowania zewnętrznego, o jakie firma faktycznie się ubiegała, jak i wartość niezrealizowanego
zapotrzebowania firm, które nie ubiegały się o finansowanie zewnętrzne np. z powodu
przekonania, że i tak nie zostanie im ono przyznane.

Drugim rodzajem luki oszacowanej w ramach tego badania jest luka nieprzyznanego finansowania
zewnętrznego. Obejmuje ona wartość kredytów, pożyczek i leasingu, o które firmy rzeczywiście
ubiegały się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a które z różnych przyczyn nie zostało im przyznane.

Porównanie istotnych cech obu tych luk zaprezentowano w poniższej tabeli:
Luka deklarowanych,
inwestycji
39

niezrealizowanych Luka
nieprzyznanego
zewnętrznego

finansowania

Por. Imapp/PAG Uniconsult, Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie
zachodniopomorskim w latach 2014-2020, Warszawa 2014
40
Por. Financial instruments in Cohesion Policy 2014-2020: Ex-ante assessments. Managing Authority training,
2014
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Jest w dużej mierze subiektywna, opiera się
na
deklaracjach
przedsiębiorców
o niezrealizowanych w ciągu ostatnich 12
miesięcy inwestycjach z powodu braku
finansowania zewnętrznego.

Jest bardziej obiektywna, gdyż uwzględnia
tylko nieprzyznane finansowanie zewnętrzne,
o które firma faktycznie się ubiegała w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.

Generalnie obejmuje jedynie inwestycje i inne Uwzględnia
nieprzyznane
finansowanie
przedsięwzięcia ukierunkowane na ekspansję zarówno na inwestycje, jak i na cele
firmy, nie obejmuje kredytów obrotowych obrotowe.
(chyba że respondent zakwalifikuje je jako
ukierunkowane na ekspansję firmy).
Jest szczególnie istotna w przypadku
przedsiębiorców, którzy wiedzieli, że nie mają
szans na uzyskanie finansowania dłużnego
i nawet się o nie nie ubiegali, w tym
nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw
(działających na rynku poniżej 2 lat), a także
firm, które we wcześniejszych latach uzyskały
odmowę
przyznania
kredytu/pożyczki.
Szacunki dla tej grupy oparte na wielkości
nieprzyznanego finansowania zewnętrznego
mogą być zaniżone.

Nie
obejmuje
wartości
finansowania
dłużnego firm, które się o nie nie ubiegały,
np. z powodu przekonania o braku szans na
jego uzyskanie, wynikającego z braku
odpowiednich zabezpieczeń, krótkiego okresu
działalności firmy, braku zdolności kredytowej,
czy braku możliwości sfinansowania wkładu
własnego.

Zarówno w przypadku luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji, jak i w przypadku luki
nieprzyznanego finansowania zewnętrznego należy pamiętać również o dodatkowych
zastrzeżeniach:


Metoda ich wyliczenia nie rozróżnia między inwestycjami ekonomicznie uzasadnionymi
i nieuzasadnionymi. Zakłada się, że wszystkie planowane przez firmy inwestycje były
opłacalne, a brak możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego wynikał jedynie
z zawodności mechanizmów rynkowych, w szczególności z asymetrii informacyjnej. Takie
podejście powoduje pewne przeszacowanie wielkości obliczonej luki finansowej.



Przy obu pomiarach luki występuje tzw. problem agregacji. Polega on na tym, że niektóre
projekty firm planujących inwestycje finansowane ze źródeł zewnętrznych nawzajem się
wykluczają. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której kilka firm planuje projekty, z których
każdy indywidualnie byłby opłacalny, ale ich łączna realizacja nie jest optymalna z punktu
widzenia gospodarki. W sytuacji bowiem, gdy jedna z firm faktycznie zrealizowałaby swoją
inwestycję, opłacalność pozostałych projektów zmniejszyłaby się np. z uwagi na
zwiększoną konkurencję w danej branży / lokalizacji. Również z tego względu otrzymane
szacunki luki mogą być przeszacowane.



W obu oszacowaniach należy pamiętać o podziale luki na poszczególne lata.
W realizowanym badaniu pytanie ankietowe dotyczyło niezrealizowanych inwestycji lub
nieprzyznanego finansowania w ostatnich 12 miesiącach, oszacowana luka dotyczy więc
formalnie okresu 1 roku (od 11.2016 do 10.2017). Należy jednak pamiętać, że szczególnie
w przypadku luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji, poszczególne firmy
mogą znajdować się w luce dłużej niż 1 rok – przykładowo firma, która nie uzyskała
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dofinansowania na tą samą inwestycję w 1 roku, może nie być w stanie go uzyskać również
w następnym roku i jeszcze kolejnym. Innymi słowy można powiedzieć, że tak oszacowana
luka powinna być traktowana jako zasób, do którego w każdym roku napływają nowe firmy
ze swoimi projektami inwestycyjnymi, a odpływają inne, którym udało się znaleźć
finansowanie zewnętrzne. W praktyce, aby potencjalnie zlikwidować zjawisko luki
finansowej, wystarczyłoby zapobiec napływowi nowych firm do luki. Wymagane wsparcie
w ujęciu rocznym można wówczas obliczyć jako wielkość oszacowanej luki jako zasobu
podzielonej przez przeciętną długość pozostawania firmy w luce. Alternatywnie, można
stopniowo redukować wartość luki, oferując roczne wsparcie w wysokości oszacowanej
luki jako zasobu podzielonej przez liczbę lat, w których oferowane będzie wsparcie.
Teoretycznie, można by wówczas niemal zlikwidować zjawisko luki finansowej,
ograniczając ją jedynie do poziomu napływu nowych firm do luki.
Oszacowana na podstawie przeprowadzonego badania wartość globalna luki nieprzyznanego
dofinansowania wyniosła aż ok. 4,6 mld zł. Za zdecydowaną większość tej luki odpowiadają firmy 1osobowe (samozatrudnieni), dla których wyniosła ona 3,1 mld zł. Wynika to bezpośrednio z faktu
bardzo wysokiej liczby samozatrudnionych, którzy znaleźli się w tej luce – niemal 26 tys. osób. Dla
pozostałych mikroprzedsiębiorstw, wielkość oszacowanej luki wyniosła 717 mln zł, dla firm małych
587 mln zł, a dla średnich 151 mln zł. Mediana luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji
wyniosła 80 tys. zł, co oznacza, że połowa firm deklarowała zapotrzebowanie na finansowanie
zewnętrzne poniżej tej kwoty, a połowa powyżej. Łącznie, w luce deklarowanych niezrealizowanych
inwestycji znalazło się aż 29 tys. przedsiębiorstw.
Tabela 3. Szacunek luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji
Wartość
(tys. zł)
samozatrudnieni

globalna

mediana (tys. zł)

średnia (tys. zł)

Liczba firm

3 126 705

80

119

26 184

2-9 osób

716 866

200

288

2 492

10-49 osób

587 112

1 000

1 278

459

50-249 osób

150 523

1 000

2 716

55

miasto

2 837 255

80

162

17 506

wieś

1 743 952

80

149

11 685

Ogółem

4 581 207

80

157

29 191

Źródło: Badanie CATI z wykorzystaniem wag dużych
Oszacowana wartość globalna luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego była znacznie
mniejsza i wyniosła 524 mln zł. Wartość luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego dla
samozatrudnionych wyniosła 212 mln zł, dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw 172 mln zł, dla firm
małych 126 mln zł, a dla średnich 14 mln zł. Można zauważyć, że największa różnica między oboma
oszacowaniami luki finansowej dotyczy samozatrudnionych. Wynika to z faktu, że zdecydowana
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większość z nich zadeklarowała brak realizacji inwestycji z powodu braku dostępu do finansowania
zewnętrznego, ale w praktyce nie ubiegała się o jego uzyskanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Mediana luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego jest taka sama i wynosi 80 tys. zł, a wartość
średnia 154 tys. zł. Natomiast znacznie mniejsza jest liczba firm, które znalazły się w luce – ok. 3,4 tys.
przedsiębiorstw.
Wartościowo, za większą część luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego odpowiadają firmy
zlokalizowane w miastach, ale wynika to z wyższej wartości średniego nieuzyskanego finansowania
zewnętrznego. Jeśli chodzi o liczbę firm, to za większość luki odpowiadają firmy zlokalizowane na wsi,
mimo że generalnie więcej firm w województwie podkarpackim zarejestrowanych jest w miastach
(57% firm).
Tabela 4. Szacunek luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego
Wartość globalna
(tys. zł)

mediana (tys. zł)

średnia (tys. zł)

Liczba firm

samozatrudnieni

212 311

140

130

1 638

2-9 osób

171 778

45

106

1 617

10-49 osób

125 699

1 000

1 105

114

50-249 osób

14 086

625

625

23

miasto

285 547

200

194

1 474

wieś

238 328

45

124

1 918

Ogółem

523 875

80

154

3 391

Źródło: Badanie CATI z wykorzystaniem wag dużych
Należy przy tym pamiętać, że wartości obu oszacowań luki finansowej należy traktować jedynie
jako przybliżenie skali jej występowania. Wynika to zarówno z szeregu zastrzeżeń metodologicznych
(patrz ramka powyżej), jak i z relatywnie niewielkiej próby ankietowanych przedsiębiorstw41. Przy
czym, generalnie za nieco bardziej wiarygodne przyjmujemy oszacowanie luki nieprzyznanego
finansowania zewnętrznego. Wynika to z bardziej obiektywnej metodologii, która oparta jest na skali
rzeczywistego odrzucenia wniosków o przyznanie kredytu, pożyczki lub leasingu. Przy czym należy
pamiętać, że szczególnie w przypadku nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, wartość tak
oszacowanej luki może być istotnie zaniżona, gdyż takie firmy często wiedziały, że nie mają szans na
uzyskanie finansowania dłużnego i nawet się o takowe nie ubiegały. Z drugiej strony, luka ta jest
w pewien sposób przeszacowana, gdyż obejmuje także firmy, które nie uzyskały finansowania
z powodu braku opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych lub złej kondycji finansowej
przedsiębiorstwa.

41

Ostatecznie, oszacowanie luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji opierało się na odpowiednio
przeważonych odpowiedziach 112 ankietowanych firm, a luki nieprzyznanego dofinansowania – 19
przedsiębiorstw.
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Oszacowanie projekcji wartości luki finansowej do 2023 r. jest zadaniem niezwykle trudnym,
z uwagi na dużą dynamikę zjawisk gospodarczych, w tym zmieniającą się skłonność przedsiębiorców
do inwestowania w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. Dlatego obliczone oszacowania należy
traktować z dużą ostrożnością i pełną świadomością przyjętych założeń.
Przygotowana projekcja bazuje na oszacowaniu luki finansowej dla 2015 roku, a następnie jej
ekstrapolacji na kolejne lata, aż do 2023 r. Przyjęto, że odsetek firm pozostających w luce jest w tym
okresie stały, a zmienia się jedynie liczba wszystkich przedsiębiorstw działających w województwie
podkarpackim oraz średnia wartość brakującego finansowania zewnętrznego. Oszacowana wartość
luki nie uwzględnia natomiast ewentualnego zmniejszenia luki wskutek szerszego wykorzystania
instrumentów finansowych finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020, niemożliwe jest bowiem
w zasadzie oszacowanie w jakim stopniu instrument te będą trafiać do firm znajdujących się w luce.
Liczba aktywnych firm w sektorze MŚP została oszacowana na podstawie trendu obserwowanego
w latach 2009-2015.42 Z przeprowadzonej symulacji wynika, że w 2023 r. w woj. podkarpackim będzie
działało ok. 90 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, o ok. 14 tys. więcej niż w 2015 r. Przy
założeniu stałego odsetka firm pozostających w luce wśród ogółu przedsiębiorstw, liczba firm
pozostających w luce wzrośnie z 29 tys. w 2015 r. do 34 tys. w 2023 r. Jednocześnie, przeciętna
wartość brakującego finansowania zewnętrznego dla deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji
wzrośnie z 157 tys. do 185 tys. zł. Wartość ta została oszacowana na podstawie dynamiki średniej
wartości inwestycji w woj. podkarpackim w latach 2009-2015.
Ogółem, w 2023 r. wartość globalna luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji wyniesie
6,35 mld zł, tj. o ok. 39% więcej, niż w 2015 r.
Tabela 5. Projekcja luki deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji do 2023 r.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

liczba aktywnych
firm MŚP

76 542

78 022

79 750

81 479

83 207

84 936

86 664

88 392

90 121

liczba firm w luce

29 191

29 755

30 415

31 074

31 733

32 392

33 051

33 710

34 370

Średnia
wartość
brakującego
finansowania
zewnętrznego (tys.
zł)

157

171

173

175

177

179

181

183

185

Wartość globalna
luki mln zł)

4 581

5 086

5 258

5 434

5 612

5 792

5 975

6 161

6 350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI oraz danych GUS
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Przy oszacowaniu wykorzystano metodę regresji liniowej; dane o liczbie przedsiębiorstw aktywnych za lata
2009-2015 pochodzą z GUS.
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Projekcja luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego do 2023 r. została przygotowana
z wykorzystaniem tej samej metodologii i tych samych założeń, co projekcja luki deklarowanych,
niezrealizowanych inwestycji. Ogółem, z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wartość globalna
luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego wyniesie w 2023 r. 726 mln zł. Jest to wartość
o 38% większa niż wartość luki oszacowana dla 2015 r.
Tabela 6. Projekcja luki nieprzyznanego finansowania zewnętrznego do 2023 r.
2 015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

liczba aktywnych
firm MŚP

76 542

78 022

79 750

81 479

83 207

84 936

86 664

88 392

90 121

liczba firm w luce

3 391

3 457

3 533

3 610

3 686

3 763

3 839

3 916

3 993

Średnia wartość
nieprzyznanego
finansowania
zewnętrznego

154

168

170

172

174

176

178

180

182

Wartość globalna
luki (mln zł)

523,8

581,6

601,4

621,4

641,8

662,4

683,3

704,6

726,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI oraz danych GUS
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano 2 wartości oszacowań luki finansowej dla
podkarpackich firm sektora MŚP. Luka deklarowanych, niezrealizowanych inwestycji wyniosła 4,6
mld zł, a luka nieprzyznanego finansowania zewnętrznego 524 mln zł. Różnica wynika ze znacznie
większej liczby firm, które w ostatnich 12 miesiącach zrezygnowały z inwestycji z powodu
niedostępności finansowania zewnętrznego niż liczby firm, którym faktycznie odmówiono takiego
finansowania. Dotyczy to w szczególności samozatrudnionych.
Najwięcej firm rezygnujących z inwestycji z powodu braku dostępu do finansowania zewnętrznego,
chciałoby zainwestować w zakup lub modernizację pojazdów, maszyn i urządzeń lub nieruchomości.
Wśród firm deklarujących niezrealizowane inwestycje, głównym powodem nieubiegania się
o finansowanie zewnętrzne były zbyt wysokie koszty kredytu/pożyczki/leasingu (31%), brak
wystarczających zabezpieczeń (22%) i brak wkładu własnego (14%).
Głównym powodem odmowy przyznania finansowania zewnętrznego były niewystarczające
zabezpieczenia (53%), dalej rezygnacja samej firmy z powodu niekorzystnych warunków (26%) oraz
niska zdolność finansowa/zła sytuacja finansowa firmy (11%).
Wśród firm, które faktycznie ubiegały się o zdobycie finansowania zewnętrznego, ok. 9% uzyskało
decyzję odmowną. Częściej z decyzją odmowną spotykały się firmy zlokalizowane na wsiach niż
w miastach.
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4.2. Badanie ilościowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa
podkarpackiego
Badaniem ankietowym objęto łącznie 30 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, każda z grup
reprezentowana była przez 15 podmiotów. Łącznie reprezentowały one około 17% zasobu
mieszkaniowego spółdzielni z woj. podkarpackiego i około 1% zasobu mieszkaniowego wspólnot.
Informacje dotyczące zasobów mieszkaniowych w regionie pochodzą z opracowania GUS
„Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.”.
W okresie 3 lat poprzedzających realizację badania niemal 57% podmiotów nim objętych
zrealizowało inwestycje termomodernizacyjne, przy czym częściej dotyczyło to wspólnot
mieszkaniowych (66%), niż spółdzielni (46%). Pozostałe inwestycje realizowane były zdecydowanie
rzadziej: sieci ciepłownicze rozbudowało lub zmodernizowało 20% podmiotów objętych badaniem,
około 7% przeprowadziło wymianę źródeł ciepła i jedynie 3% zainwestowało w OZE. Łączna wartość
deklaracji dotyczących nakładów na inwestycje termomodernizacyjne poniesione w okresie ostatnich
trzech lat przez podmioty reprezentowane w badaniu wynosi około 23,1 mln zł. Szacowana wartość
globalna inwestycji termomodernizacyjnych dla spółdzielni wynosi około 126,5 mln zł, natomiast dla
wspólnot około 94,75 mln zł. Średnia wartość poniesionych nakładów w przypadku spółdzielni to
około 1,277 mln zł, natomiast dla wspólnot 758 tys. zł. Mediana wydatków inwestycyjnych
w obszarze termomodernizacji to odpowiednio 120 tys. dla spółdzielni i 250 tys. dla wspólnot. Około
połowa z tych inwestycji współfinansowana była z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki, które
pokrywały średnio 55-60% wartości inwestycji.
Inwestycje dotyczące rozbudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych były zdecydowanie mniej
kosztownymi przedsięwzięciami. Łączna wartość wydatków poniesionych przez respondentów to 455
tys. zł, przy średniej na poziomie 75,8 tys. i medianie 45 tys. Przedsięwzięcia te realizowane były tylko
ze środków własnych spółdzielni i wspólnot. Co istotne, jedynie pojedyncze podmioty deklarowały, że
musiały zrezygnować w ostatnich 3 latach z realizacji inwestycji (termomodernizacyjnych, związanych
z wymianą źródeł ciepła, rozwojem sieci ciepłowniczej lub OZE) z powodu braku finansowania
zewnętrznego.
Wyniki badania ankietowego sugerują w zasadzie brak luki finansowej w odniesieniu do
niezrealizowanych inwestycji. Innymi słowy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie mają
problemów z pozyskaniem środków na niezbędne inwestycje, które finansują zazwyczaj ze środków
własnych. Pożyczki są zdecydowanie mniej popularne, jednak jeśli już jakiś podmiot się na nie
zdecyduje, raczej nie ma problemu z ich otrzymaniem. Niemniej należy pamiętać, że próba
badawcza, objęta ankietyzacją była na tyle niewielka, że pozyskane wyniki traktować należy z dużą
ostrożnością, bardziej jako przybliżenie skali omawianych zjawisk.
Zrealizowane inwestycje są najprawdopodobniej jednym z powodów, dla których duża część
respondentów (73%) wskazuje na istotną poprawę stanu budynków wchodzących w zasób spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, jak zaszła na przestrzeni ostatnich 3 lat. Niedużą poprawę deklaruje
kolejne 10% ankietowanych, a jedynie około 10% jest zdania, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpiło
pogorszenie stanu budynków.
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Ponad połowa przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest zdania, że w zarządzanych
przez nich budynkach istnieje potencjał do realizacji inwestycji termomodernizacyjnych, co traktować
można jako deklarację tego, że inwestycje tego typu przyniosłyby zauważalne korzyści związane
z poprawą efektywności energetycznej budynków. Podobne deklaracje w odniesieniu do sieci
ciepłowniczych oraz wymiany źródeł ciepła złożyło odpowiednio 46 i 34% respondentów.
Wykres 18. Odsetek respondentów deklarujących, że w zarządzanych przez nich budynkach istnieje
potencjał do realizacji wybranych inwestycji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=30)
Deklaracje, dotyczące występowania potencjału poszczególnych typów inwestycji w budynkach
należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni objętych badaniem, znajdują swoje
odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych na najbliższe trzy lata. Zdecydowanie największym
zainteresowaniem ze strony spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych cieszą się inwestycje
termomodernizacyjne, które w ciągu trzech lat planuje ponad jedna trzecia ankietowanych. Istotnie
mniej podmiotów planuje rozbudowę lub modernizację sieci ciepłowniczych oraz wymianę źródeł
ciepła. Stosunkowo najmniejszym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane
z wykorzystaniem OZE. W kontekście tego, że niemal wszyscy (83%) ankietowani twierdzą, że znają
możliwości wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych, można uznać, że tego typu inwestycje nie
znajdują zdaniem większości z nich zastosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
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Wykres 19. Odsetek respondentów planujących w ciągu 3 lat podjęcie inwestycji w wybranych
obszarach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI (n=30)
Brak planów inwestycyjnych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wynika zazwyczaj z braku
potrzeby ich realizacji, związanej m.in. z faktem przeprowadzenia wszystkich niezbędnych inwestycji
(szczególnie w przypadku termomodernizacji). Problemy z ewentualną dostępnością środków
(zarówno własnych, jak i pożyczek) wskazywane były w przypadku:


22% respondentów, którzy nie planują inwestycji w OZE;



20% respondentów, którzy nie planują wymiany źródeł ciepła;



15% respondentów, którzy nie planują inwestycji termomodernizacyjnych;



1% respondentów, którzy nie planują inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczych.

Powyższe odpowiedzi sugerują, że istnieje potencjalna luka w finansowaniu przyszłych inwestycji
z zakresu OZE, wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji, ponieważ część z potencjalnych
inwestycji nie będzie podejmowana ze względu na brak środków. Luka ta dotyczy zazwyczaj
podmiotów, które również na przestrzeni ostatnich 3 lat nie zrealizowały żadnego z ww.
przedsięwzięć. Przy czym powodem braku aktywności na tym polu nie były problemy z pozyskaniem
finansowania zewnętrznego, ponieważ instytucje reprezentowane przez respondentów nie starały
się o pozyskanie kredytu lub pożyczki. To z kolei może sugerować, że nie byłyby one zainteresowane
nawet atrakcyjną – w porównaniu do rynkowej – ofertą instrumentów finansowych, które mogłoby
oferować RPO WP-2014-2020.

4.3. Badanie ilościowe gmin i powiatów województwa podkarpackiego
Badanie jednostek samorządu terytorialnego zostało zrealizowane techniką ankiety internetowej
(CAWI), którą skierowano do wszystkich gmin i powiatów województwa podkarpackiego. Spośród
pełnej populacji jednostek samorządu terytorialnego (łącznie 181 podmiotów), ankietę wypełniło 107
podmiotów; w tym 89 gmin, 15 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Ogółem, w badaniu
osiągnięto response rate na poziomie 59%.
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Aby możliwe było uogólnienie wyników badania na całą populację JST województwa podkarpackiego,
dane dotyczące wartości planowanych inwestycji oraz potencjalnego zapotrzebowania na
preferencyjne pożyczki zostały przeważone do całej populacji w 6 warstwach: gmin miejskich, gmin
wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, powiatów, miast na prawach powiatu oraz miasta Rzeszów.
W ramach badania przedstawicielom samorządów zadano szereg pytań dotyczących planów
inwestycyjnych w obszarach tematycznych, których wsparcie uwzględniono w ramach RPO WP 20142020 i które przynajmniej potencjalnie mogłyby być wdrażane przy wykorzystaniu instrumentów
finansowych. Należą do nich:


poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych;



rozwój OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz sieci ciepłowniczych służących dystrybucji ciepła
z OZE;



rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych lub przyłączy ciepłowniczych
do budynków;



rewitalizacja fizyczna, społeczna i gospodarcza obszarów miejskich i wiejskich;



budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej;



modernizacja systemów oświetlenia finansowanych ze środków samorządów.

Uzyskane wyniki wskazują, że zdecydowana większość gmin i powiatów planuje w najbliższych 3
latach realizację inwestycji w wyżej wymienionych obszarach. Najwięcej respondentów planuje
realizację inwestycji mających na celu rewitalizację fizyczną, społeczną i gospodarczą obszarów
miejskich i wiejskich oraz inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków
użyteczności publicznej. Ponad połowa gmin i powiatów planuje również przeprowadzenie w ciągu
najbliższych 3 lat inwestycji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz
modernizacją systemów oświetlenia (w tym wymianą źródeł światła na bardziej energooszczędne).
Natomiast znacznie mniej podmiotów planuje inne inwestycje nakierowane na spadek zużycia
energii, takie jak modernizację sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej
budynków mieszkaniowych należących do gminy/powiatu (w tym mieszkań komunalnych), czy
budowę pasywnych budynków użyteczności publicznej.
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Wykres 20. Plany inwestycyjne gmin i powiatów województwa podkarpackiego na najbliższe 3 lata

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI, n=107
Ogółem, z deklaracji respondentów wynika, że wartość zaplanowanych na najbliższe 3 lata inwestycji
w analizowanych obszarach nieznacznie przekracza 2 mld zł. Zdecydowana większość z nich będzie
realizowana przez gminy (1,66 mld zł), natomiast powiaty planują zainwestować ok. 427 mln zł.
Ponad 1/3 (prawie 800 mln zł) środków przeznaczona ma być na projekty rewitalizacji obszarów
miejskich i wiejskich. Wynika to zarówno z dużego odsetka JST planujących przeprowadzenie
rewitalizacji na swoim obszarze, jak i relatywnie dużej przeciętnej wartości projektów – ich mediana
wynosi 4 mln zł. Duże środki (po ok. 400 mln zł) mają być przeznaczone również na rozwój OZE oraz
poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przy czym mediana ich
wartości jest już niższa i wynosi odpowiednio 2 i 1,8 mln zł. W pozostałych obszarach, niemal 190 mln
zł zostanie zainwestowanych w modernizację systemów oświetlenia, a 123 mln zł w budowę lub
modernizację sieci ciepłowniczych.
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Wykres 21. Planowane wydatki inwestycyjne gmin i powiatów województwa podkarpackiego na
najbliższe 3 lata
Wartość ogółem (mln zł)

Mediana (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI, dane przeważone do całej populacji JST
województwa podkarpackiego
Samorządy najczęściej planują sfinansowanie inwestycji ze środków własnych oraz dotacji z RPO WP
2014-2020. Wskazuje na nie, w zależności od obszaru inwestycji, od ok. 60% do ok. 90%
respondentów. W projektach ukierunkowanych na zmniejszenie zużycia energii (np. poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej budynków czy modernizację systemów oświetlenia),
popularnym źródłem finansowania są również inne dotacje, zwłaszcza z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku inwestycji w OZE, w których dominują tzw.
projekty parasolowe, JST przygotowują, zlecają i koordynują wykonanie mikroinstalacji OZE, z których
korzystają poszczególne gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Dlatego część respondentów
wskazywała jako źródło finansowania odpowiedź inne, gdyż wkład własny gminy do projektu jest
w nich finansowany ze środków mieszkańców.
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Wykres 22. Plany inwestycyjne gmin i powiatów województwa podkarpackiego na najbliższe 3 lata

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI, n=107
Z punktu widzenia możliwości wprowadzenia instrumentów finansowych, kluczowym czynnikiem jest
potencjalna opłacalność planowanych inwestycji. Wartość uzyskanych oszczędności oraz
ewentualnych dodatkowych przychodów np. w wyniku inwestycji w rozwój OZE powinna
przewyższać poniesione koszty przynajmniej w długim horyzoncie czasowym. W takiej sytuacji,
zaoszczędzone pieniądze mogłyby być co roku przeznaczane na spłatę kolejnych rat pożyczki.
Z odpowiedzi respondentów wynika, że tylko część z planowanych inwestycji powinna wygenerować
wyższe przychody/oszczędności od poniesionych kosztów w horyzoncie 15 lat od realizacji inwestycji.
Najwięcej jednostek samorządu terytorialnego deklaruje opłacalność ekonomiczną inwestycji
polegających na modernizacji systemów oświetlenia (59,6%) i budowy lub modernizacji sieci
ciepłowniczych (50%), a nieco mniej – inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), a także
w zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i budynków użyteczności
publicznej. Przy czym warto podkreślić, że wielu respondentów nie było w stanie ocenić potencjalnej
opłacalności realizowanych inwestycji – odsetek odpowiedzi „nie wiem” wynosił od ok. 20%
w przypadku modernizacji systemów oświetlenia, do ponad 60% w przypadku inwestycji w budowę
pasywnych budynków użyteczności publicznej.
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Wykres 23. Deklarowana opłacalność ekonomiczna realizowanych projektów (wyższa wartość
przychodów i oszczędności uzyskanych w ciągu 15 lat od inwestycji niż kosztów ich realizacji)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI
Zainteresowanie potencjalnym ubieganiem się o preferencyjną pożyczkę w ramach RPO WP 20142020 jest generalnie niezbyt wysokie. Jednocześnie widoczne jest jego zróżnicowanie w zależności od
obszaru, w którym planowane są inwestycje. Relatywnie najczęściej chęć skorzystania z pożyczki
wyrażano w odniesieniu do inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków
mieszkalnych (47,6% planujących inwestycje w tej kategorii)43, oraz w zakresie modernizacji
systemów oświetlenia (31%). Są to jednocześnie kategorie, w których dość duży odsetek gmin
i powiatów wskazywał na potencjalną ekonomiczną opłacalność realizowanych inwestycji
w horyzoncie 15-letnim. Zainteresowanie pożyczką zgłaszano również mniej więcej w przypadku co
4 inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
rewitalizacji oraz budowy/modernizacji sieci ciepłowniczych. Jeśli jednak odniesiemy uzyskane
odpowiedzi do wszystkich JST z województwa podkarpackiego, odsetek gmin i powiatów
zainteresowanych uzyskaniem preferencyjnej pożyczki ze środków RPO WP 2014-2020 nie
przekracza 21%. Przy czym, największy odsetek spośród wszystkich gmin i powiatów wyrażał
zainteresowanie pożyczkami na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej, rewitalizację oraz modernizację systemów oświetlenia.

43

Należy jednak pamiętać, że ogółem inwestycje w tym obszarze planuje jedynie ok. 20% JST z województwa
podkarpackiego.
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W tym miejscu warto podkreślić, że ogółem bardzo duża część respondentów nie wiedziała, czy
byłaby skłonna ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z RPO WP 2014-2020 (od 29% do 54%
w zależności od obszaru). Rzeczywiste zainteresowanie może więc w pewnym stopniu zależeć m.in.
od szczegółowych warunków oferowanego wsparcia oraz dostępności alternatywnych źródeł
finansowania, w tym zwłaszcza dotacyjnego.
Wykres 24. Deklarowane zainteresowanie gmin i powiatów uzyskaniem preferencyjnej pożyczki
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
na realizację planów inwestycyjnych
w odniesieniu do JST planujących inwestycje w danym obszarze

W odniesieniu do wszystkich
JST z woj. podkarpackiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI
Wartość potencjalnego zapotrzebowania na preferencyjne pożyczki ze środków oszacowano na
320 mln zł. Najwięcej środków jednostki samorządu terytorialnego chciałyby pożyczyć na
rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich (73 mln zł, w tym gminy 43 mln zł, powiaty 30 mln zł),
modernizację systemów oświetlenia (63 mln zł, gminy 33 mln zł, powiaty 30 mln zł) oraz rozwój OZE
(62 mln zł, gminy 32 mln zł, powiaty 30 mln zł). Na 49 mln zł oszacowano zapotrzebowanie na
pożyczki w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych, przy czym
dominujący jest w tym przypadku udział gmin (45 mln zł). Nieco mniejsze potrzeby pożyczkowe
zadeklarowano w przypadku budowy/modernizacji sieci ciepłowniczych (38 mln zł) oraz zwiększenia
efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych (31 mln zł).
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W ramach oceny ex-ante instrumentów finansowych RPO WP 2014-202044, wartość potencjalnego
zapotrzebowania na preferencyjne pożyczki została oszacowana na 137 mln zł. Kwota ta dotyczyła
jednak wyłącznie pożyczek na realizację projektów rewitalizacyjnych, przy czym odnosiła się zarówno
do projektów JST, jak i innych jednostek (w tym uczelni, organizacji non-profit). Z tego względu
trudno jest odnieść tą wartość do zapotrzebowania oszacowanego w ramach niniejszego badania na
73 mln zł w zakresie projektów rewitalizacyjnych. W ramach oceny ex-ante nie przeprowadzono
również szczegółowej analizy wielkości zapotrzebowania w innych obszarach tematycznych.
Wykres 25. Zapotrzebowanie gmin i powiatów województwa podkarpackiego na preferencyjne
pożyczki w ramach RPO WP 2014-2020
Wartość ogółem (mln zł)

Mediana (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI, dane przeważone do całej populacji JST
województwa podkarpackiego
Generalnie, deklarowane zapotrzebowanie na preferencyjne pożyczki ze środków RPO stanowiło
jedynie ok. 15% całkowitej wartości planowanych w analizowanych obszarach inwestycji JST. Jednak
w 3 obszarach był on wyraźnie wyższy: modernizacji systemów oświetlenia (34%),
budowy/modernizacji sieci ciepłowniczych (31%) oraz zwiększenia efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych (42%).

44

WYG PSDB, Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport
końcowy, Rzeszów 2014.
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Przeciętna wartość (mediana) pożyczki, którą JST skłonne byłyby pozyskać na realizację planowanych
przez siebie inwestycji zawierała się w przedziale od 600 tys. zł (na projekty budowy/modernizacji
sieci ciepłowniczych) do 2 mln zł (na projekty rewitalizacyjne oraz budowy pasywnych budynków
użyteczności publicznej). Przeciętna wartość pożyczki stanowiła zatem ok. 70% przeciętnej wartości
całego projektu w poszczególnych obszarach, która wynosiła od 800 tys. zł (dla projektów
modernizacji oświetlenia) do 4 mln zł (w projektach rewitalizacyjnych).
Szczegółowe wartości planowanych wydatków inwestycyjnych i oszacowanego potencjalnego
zapotrzebowania na pożyczki preferencyjne w ramach RPO, w podziale na poszczególne kategorie JST
zaprezentowano w tabelach na kolejnych stronach.

Wykres 26. Suma deklarowanego przez gminy i powiaty zapotrzebowania na preferencyjne pożyczki
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=107), dane przeważone do całej populacji
JST województwa podkarpackiego
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Tabela 7. Suma planowanych wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów województwa podkarpackiego na najbliższe 3 lata
Wartość ogółem (w mln zł)

Mediana (w mln zł)

gmina
miejska

gmina
miejskowiejska

gmina
wiejska

miasto
na
prawach
powiatu

ogółem

gmina
miejska

gmina
miejskowiejska

gmina
wiejska

miasto
na
prawach
powiatu

powiat

powiat

ogółem

poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej

111,0

61,4

136,7

53,7

42,8

405,7

10,0

1,9

1,3

15,0

2,5

1,8

zwiększenie efektywności
energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych
stanowiących własność
gminy/powiatu

28,5

20,9

10,0

15,0

74,4

4,0

1,1

0,5

10,0

rozwój odnawialnych źródeł energii
(OZE)

26,3

85,4

265,3

38,7

6,2

421,9

3,6

1,6

2,8

19,1

1,1

2,0

budowa, rozbudowa lub
modernizacja sieci ciepłowniczych

12,0

23,1

37,2

45,0

5,6

122,9

2,5

2,0

1,0

30,0

0,8

1,0

rewitalizacja fizyczna, społeczna i
gospodarcza obszarów miejskich i
wiejskich

67,5

245,2

308,0

105,0

62,7

788,3

7,3

6,0

3,3

35,0

2,1

4,0

budowa pasywnych budynków
użyteczności publicznej

18,8

6,8

59,3

-

84,9

12,5

2,3

3,0

modernizacja systemów oświetlenia

21,1

47,1

67,3

50,6

1,5

187,6

0,9

1,8

0,7

ogółem

285,2

490,1

883,8

308,0

118,8

2 085,8

1,2

2,9
9,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=107), dane przeważone do całej populacji JST województwa podkarpackiego

0,6

0,8
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Tabela 8. Suma deklarowanego przez gminy i powiaty zapotrzebowania na preferencyjne pożyczki w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Wartość ogółem (w mln zł)

gmina
miejska

gmina
miejskowiejska

gmina
wiejska

poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej

15,0

17,0

13,1

zwiększenie efektywności
energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych
stanowiących własność gminy/powiatu

12,0

5,8

2,9

rozwój odnawialnych źródeł energii
(OZE)

9,4

11,5

budowa, rozbudowa lub modernizacja
sieci ciepłowniczych

0,9

rewitalizacja fizyczna, społeczna i
gospodarcza obszarów miejskich i
wiejskich

1,3

17,9

budowa pasywnych budynków
użyteczności publicznej

miasto
na
prawach
powiatu

Mediana (w mln zł)

gmina
miejskowiejska

gmina
wiejska

miasto
na
prawach
powiatu

powiat

ogółem

gmina
miejska

3,6

48,6

10,0

1,5

0,6

10,5

31,2

4,0

1,0

0,6

7,0

0,9

11,1

30,0

62,0

3,1

0,9

2,0

20,0

1,8

3,9

32,3

0,8

38,0

0,6

0,5

10,8

0,6

0,6

23,6

15,0

15,4

73,2

0,9

2,0

10,0

5,5

2,0

3,8

1,5

3,8

modernizacja systemów oświetlenia

16,3

7,6

9,3

30,0

ogółem

54,9

59,8

67,7

117,8

63,1
19,8

2,0
5,4

0,8

0,7

powiat

ogółem

1,3

0,9

2,0
20,0

320,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=107), dane przeważone do całej populacji JST województwa podkarpackiego
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5. Propozycje
ewentualnego
wprowadzenia
finansowych w nowych obszarach/korekty
instrumentów obecnie wdrażanych

instrumentów
w kształcie

5.1. I Oś priorytetowa
5.1.1. Dotychczasowe zaawansowanie wdrażania i skala stosowania instrumentów
finansowych
W ramach I Osi Priorytetowej RPO WP jest generalnie przewidziane wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości oraz działalności badawczo rozwojowej. Alokacja na całą oś priorytetową wynosi
374,4 miliona euro (środki UE), z czego największa kwota jest przewidziana na Działanie 1.4
„Wsparcie MŚP” (210,1 miliona euro). W ramach tego Działania przewidziana jest realizacja
Poddziałania 1.4.1 (wsparcie za pośrednictwem dotacji – alokacja 165,4 miliona euro) oraz
Poddziałania 1.4.2 (wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych - alokacja 44,7 miliona
euro). W ramach I Osi ogłoszono dotąd 19 naborów wniosków (łącznie z wyborem funduszu funduszy
dla Poddziałania 1.4.2) o łącznej alokacji środków publicznych 1,26 miliarda złotych.
W ramach realizowanych dotychczas konkursów na wsparcie w formie bezzwrotnej największe
zainteresowanie dotyczyło (czego można się zresztą było spodziewać) wsparcia w ramach
Poddziałania 1.4.1 – w trzech naborach złożono łącznie 1 317 poprawnych formalnie wniosków
o dofinansowanie, które opiewały na kwotę ponad 2 miliardów złotych, przy budżecie naborów 335
milionów złotych.
W kontekście realizowanych w ramach I Osi priorytetowej Działań, warto zauważyć dość ograniczone
zainteresowanie wsparciem w ramach Działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz
ich wdrożenia” ukierunkowanego na zwiększanie działalności B+R przedsiębiorstw. Jak dotąd,
w ramach tego Działania ogłoszono 6 naborów wniosków na różne typy projektów, z czego 5 zostało
już zakończonych. Niestety, liczba i jakość składanych wniosków odbiegały dość wyraźnie od
oczekiwań, poziom wykorzystania alokacji wsparcia (wyliczany na bazie wartości wnioskowanego
finansowania we wnioskach zatwierdzonych do finansowania) w poszczególnych konkursach
utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie, przeciętnie w granicach 30-40%. Oznacza to raczej,
że uruchamianie w tej sferze (jednak wyraźnie mniej atrakcyjnej dla beneficjentów) instrumentów
finansowych całkowicie mija się z celem.
W ramach I Osi Priorytetowej rozstrzygnięto już wszystkie dotąd ogłoszone przetargi na wybór
pośredników finansowych. Poniżej prezentujemy wyniki przetargów.
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Tabela 9. Wyniki przetargów na pełnienie roli pośredników finansowych w ramach Poddziałania 1.4.2
RPO WP 2014-2020
Instrument

Część
zamówienia

Alokacja
na
daną
część
(wkład
funduszu
funduszy)

Minimalna
liczba
mających
być
udzielonych
pożyczek

Liczba
złożonych ofert

Oferta
najkorzystniejsza

Pożyczka
standardowa

1

16 000 000 PLN

103

1

Agencja Rozwoju
Regionalnego
MARR SA

2

14 000 000 PLN

90

2

Lubelska Fundacja
Rozwoju

3

12 000 000 PLN

77

1

Lubelska Fundacja
Rozwoju

-

8 000 000 PLN

51

5

Lubelska Fundacja
Rozwoju

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
W kontekście ewentualnego poszerzania zakresu stosowania instrumentów finansowych jest dość
ograniczona liczba składanych na poszczególne części zamówienia ofert. Oznacza to, że
zainteresowanie lub też potencjał ewentualnych pośredników finansowych do realizacji projektów są
niestety dość ograniczone.
5.1.2. Możliwości zastosowania / korekty kształtu instrumentów finansowych
W niniejszym rozdziale prezentujemy możliwości korekty lub też zastosowania w większej skali
instrumentów finansowych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 w podziale na
poszczególne typy instrumentów (dłużne, poręczeniowe, kapitałowe).
Instrumenty dłużne
W chwili obecnej jest przygotowywane uruchomienie przez opisanych wcześniej, wybranych
w drodze przetargu, pośredników finansowych instrumentu tzw. pożyczki standardowej, o opisanych
poniżej parametrach.
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Tabela 10. Podstawowe charakterystyki produktu „Pożyczka standardowa”
Pożyczka standardowa
Maksymalna wartość

120 000 zł

Maksymalny okres spłaty

60 miesięcy

Limit szkodowości

5%

Dopuszczalna karencja

6 miesięcy od udzielenia lub 3 miesiące w ciągu każdego roku

Oprocentowanie

Możliwe są 2 warianty oprocentowania:
a) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie
z zasadami udzielania pomocy de minimis
lub
b) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej
obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej
oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych

Rodzaje
projektów

finansowanych Inwestycje45 realizowane na terenie województwa podkarpackiego
polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie
rozwoju przedsiębiorstwa, z dodatkowymi preferencjami w zakresie
poziomu oprocentowania oraz sposobu zabezpieczeń udzielanych
pożyczek dla mikro i małych firm w celu wywołania efektu zachęty.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Opisany powyżej instrument pożyczkowy ma częściowo zbliżony charakter, częściowo jednak różni
się nieco od innych instrumentów pożyczkowych oferowanych w ramach regionalnych programów
operacyjnych okresu 2014-2020. Różnice dotyczą przede wszystkim 3 głównych, niżej opisanych
obszarów:


Maksymalna wartość pożyczki, czyli 120 tysięcy złotych, jest stosunkowo niska, w porównaniu
do maksymalnych wartości pożyczek oferowanych w ramach innych RPO (patrz: Tabela 10),
nawiązuje ona zresztą do tradycyjnej definicji mikropożyczki wydanej przez Komisję Europejską,
która na przykład znalazła zastosowanie w okresie wdrażania Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i wynosiła właśnie 120 000 zł
(ówcześnie była to równowartość 25 tysięcy euro). Obecnie jednak w Polsce panuje tendencja
do udzielania wyraźnie większych wartościowo pożyczek. Przykładowo, dane Polskiego Związku
Funduszy Pożyczkowych za 2015 rok46, wskazują, że średnia wartość udzielonej w 2015 roku
pożyczki przez skupione w Związku fundusze pożyczkowe wynosiła 100 185 zł.47



Stosunkowo
niskiego
poziomu
tzw.
szkodowości,
czyli
udziału
pożyczek
niespłacanych/straconych. Zgodnie z odpowiednią metryką produktu finansowego ma ona
wynosić (podobnie jak w ramach RPO WP 2007-2013) 5% wartości portfela. Trzeba jasno

45

Sformułowanie może być nieco mylące, w zasadzie chodzi bowiem o przedsięwzięcia.
„Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2015”, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych.
47
Znaczna część funduszy udziela pożyczek o maksymalnej wartości 200-300 tysięcy złotych, a nawet więcej.
Wartość średnia jest zaś zawsze znacząco niższa od wartości maksymalnej.
46
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stwierdzić, że jest to stosunkowo niski limit, który wprawdzie dobrze świadczy o dbałości
o środki publiczne, ale może utrudniać udzielanie pożyczek firmom znajdującym się w luce
finansowej, wskutek zapewne rygorystycznego procesu oceny wniosków..
Poniżej prezentujemy zestawienie interesujących nas parametrów pożyczek oferowanych w ramach
wybranych regionalnych programów operacyjnych okresu 2014-2020 oraz ze środków zwróconych
z PO RPW 2007-2013.
Tabela 11. Charakterystyki zbliżonych produktów oferowanych dla MŚP ze środków wybranych
innych regionalnych programów operacyjnych oraz PO RPW 2007-201348
Produkt

Maksymalna
wartość
pożyczki

Maksymalna
zapadalność

Dopuszczalność finansowania
wydatków obrotowych

Dopuszczalny
poziom
szkodowości

Pożyczka na rozwój
turystyki,
5
województw
Polski
Wschodniej, wycofany
wkład PO RPW 20072013

500 000 PLN

60 miesięcy

Dopuszczalne,
ale
w
powiązaniu z głównym celem
inwestycyjnym.

15%

Pożyczka rozwojowa,
RPO
Województwa
Pomorskiego
20142020

300 000 PLN

60 miesięcy

Do wysokości 50%
Jednostkowej Pożyczki
Rozwojowej, przy czym
przeznaczenie kapitału
obrotowego jest
bezpośrednio związane z
realizacją przedsięwzięcia
rozwojowego, na które
zostało przyznane
finansowanie.

15%

Pożyczka mała RPO
Województwa
Lubelskiego 2014-2020

250 000 PLN

60 miesięcy

Do
wysokości
50%
Jednostkowej
Pożyczki
Rozwojowej,
przy
czym
przeznaczenie
kapitału
obrotowego
jest
bezpośrednio związane z
realizacją
przedsięwzięcia
rozwojowego,
na
które
zostało
przyznane
finansowanie.

20%

Pożyczka duża RPO
Województwa
Lubelskiego 2014-2020

1 000 000 PLN

60 miesięcy

Do
wysokości
50%
Jednostkowej
Pożyczki
Rozwojowej,
przy
czym

20%

48

Prezentujemy dane dla RPO województw graniczących z województwem podkarpackim z wyjątkiem
województwa świętokrzyskiego, gdzie jeszcze nie ogłoszono odpowiedniego przetargu oraz dla województwa
pomorskiego, które wydaje się być liderem, jeżeli chodzi o strategię przygotowywania i wdrażania
instrumentów finansowych w Polsce.
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przeznaczenie
kapitału
obrotowego
jest
bezpośrednio związane z
realizacją
przedsięwzięcia
rozwojowego,
na
które
zostało
przyznane
finansowanie.
Pożyczka,
Województwa
Małopolskiego
2020

RPO
2014-

1 000 000 PLN,
ale co najmniej
30%
Limitu
Pożyczki musi
zostać
przeznaczone
na
Jednostkowe
Pożyczki
w
kwocie
do
100.000,00
PLN.

84 miesiące

Dopuszczalne,
pod
warunkiem,
iż
będzie
powiązane z działalnością
inwestycyjną
i
dalszą
ekspansją przedsiębiorstwa
oraz zgodne z wytycznymi KE
w tym zakresie.

10%

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Jak widać, w większości województw maksymalne wartości pożyczek są znacznie większe, niż
w województwie podkarpackim, analogicznie wyraźnie wyższa jest dopuszczalna szkodowość. We
wszystkich analizowanych regionach dopuszczone jest także finansowanie wydatków obrotowych,
jednak tylko i wyłącznie w powiązaniu z podstawowym inwestycyjnym celem projektu, często także
w ramach wyznaczonego limitu (typowo jest to 50%).
Zdaniem autorów niniejszego opracowania, a także części osób badanych w ramach badań
jakościowych, warto poważnie rozważyć dokonanie pewnych zmian w parametrach pożyczki
standardowej, szczególnie, że część z nich może zostać wprowadzona do produktów oferowanych
przez pośredników wybranych już w odpowiednich postępowaniach przetargowych. Pozwalają na to,
postanowienia § 23 ust. 1 pkt 7 i 8 umowy z pośrednikami, zgodnie z którymi nie stanowi zmiany
umowy zmiana wysokości Jednostkowej Pożyczki Standardowej w trakcie realizacji Operacji do kwoty
500 000,00 PLN, a także zmiana wysokości maksymalnego pułapu szkodowości jaki Pośrednik
Finansowy może pokryć ze środków Instrumentu Finansowego w Udziale Funduszu Funduszy, do
wysokości 15% dla Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa, o ile tylko w obu przypadkach
wynikają z aktualizacji oceny ex-ante instrumentów inżynierii finansowej49 w ramach RPO WP 20142020 lub aktualizacji Strategii Inwestycyjnej.
Kwestie ewentualnych korekt w kształcie instrumentu pożyczki standardowej omawiamy w kolejnym
podrozdziale.
Kolejną, interesującą kwestią pozostaje ewentualny kształt i alokacja na proponowaną w oryginalnej
analizie ex ante instrumentów finansowych tzw. pożyczkę innowacyjną.
49

W zasadzie prawidłowo należałoby pisać o aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych, ale
oczywiście nie ma to większego znaczenia.
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Zgodnie z propozycjami, zawartymi w poprzedniej analizie ex ante pożyczka innowacyjna
w wysokości do 400 tys. zł ma służyć finansowaniu projektów innowacyjnych (na zakup aktywów,
opartych na technologii znanej na rynku krajowym nie dłużej niż 2 lata) umożliwiających dokonanie
„skoku technologicznego” przez beneficjenta (wejście na nowe rynki, z nowymi produktami).
Abstrahując od problemów z określeniem, czym jest ów „skok technologiczny” i jak go operacyjnie
zdefiniować, powstaje pytanie jakie powinny być parametry tego typu pożyczki, a także czym
powinna się ona różnić od pożyczki standardowej (przy ewentualnym podniesieniu jej maksymalnej
wartości). Dodatkowo, pojawia się też wątpliwość, kto i w jaki sposób miałby badać, czy dany środek
trwały jest faktycznie oparty na technologii znanej na rynku krajowym nie dłużej niż 2 lata? Tego typu
analizy łatwiej (choć też jest to złożone zadanie) jest prowadzić (i są one bardziej zrozumiałe)
w przypadku instrumentów bezzwrotnych, oferowanych przez duże instytucje publiczne,
dysponujące odpowiednim potencjałem, znacznie zaś trudniej pośrednikom finansowym, a więc
przeważnie funduszom pożyczkowym o ograniczonym potencjale kadrowym.
Jedynym racjonalnym sposobem rozwiązania tego problemu wydaje nam się rezygnacja
z oddzielnego instrumentu pożyczki innowacyjnej, a ewentualne włączenie elementów tego
instrumentu finansowego do instrumentu pożyczki standardowej, co bardziej szczegółowo opisujemy
w kolejnym podrozdziale.
Instrumenty poręczeniowe
Odrębną kwestią jest zasadność finansowania ze środków RPO WP 2014-2020 instrumentów
poręczeniowych. Obecnie sytuacja na rynku poręczeniowym w regionie nie wygląda najlepiej.
Działalność Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, także ze względu na niską jakość
portfela poręczeń jest wygaszana, a fundusz ostatecznie zapewne ulegnie likwidacji. Działalność
poręczeniowa ma zostać przejęta przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju.
Jednocześnie aktywność poręczeniowa w regionie utrzymuje się na dość niskim poziomie. Obok
Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w regionie działa jeszcze tylko jeden fundusz
poręczeń kredytowych, czyli lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stalowej Woli50.
W poniższej tabeli prezentujemy dane o aktywności obu podkarpackich funduszy w ciągu ostatnich 3
lat.

50

Niestety, nie są publicznie dostępne dane o aktywności w regionie funduszy poręczeniowych z siedzibą poza
województwem.
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Tabela 12. Wyniki działalności funduszy poręczeniowych z terenu województwa podkarpackiego
PFPK

LFPK w Stalowej Woli

2014

2015

2016

2014

2015

2016

159

81

50

13

23

36

Wartość
udzielonych
poręczeń (w tys. zł)

27 351

14 042

8 726

299

539

877

Średnia wartość poręczenia
(dane w tys. zł)

172,0

173,4

174,5

23,0

23,4

24,4

Udział poręczeń kredytów
bankowych (wartość) w
ogóle poręczeń

62,6%

87,4%

86%

21,7%

4,8%

1,5%

Liczba
poręczeń

udzielonych

Źródło: Raporty Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych za lata 2014, 2015 i 2016
Jak widać z powyższej tabeli, aktywność funduszu regionalnego powoli, ale bardzo wyraźnie spadała
(co wiązało się zapewne z pogarszaniem się jakości portfela poręczanych zobowiązań), a z kolei
aktywność LFPK powoli rosła, jednakże w sposób nie równoważący spadku aktywności PFPK (co
zresztą jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę ograniczoną kapitalizację LFPK. Jednocześnie warto też
zauważyć, że LFPK w bardzo ograniczonej skali poręczał kredyty bankowe, koncentrując się na
poręczaniu pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe oraz innych zobowiązań (zapewne
należytego wykonania umowy w ramach projektów dotacyjnych i/lub wadiów).
Sytuacja lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce jest dość złożona. W ciągu
ostatnich lat wartość i liczba udzielanych poręczeń spadały, głównie wskutek rosnącej konkurencji
poręczeń i gwarancji oferowanych ze szczebla krajowego, przede wszystkim przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programów gwarancji de minimis oraz (w znacznie mniejszym
stopniu) gwarancji udzielanych w ramach POIG, a obecnie POIR, a także (niestety zrozumiałej)
niechęci dominujących w sektorze bankowym banków sieciowych do współpracy z funduszami
działającymi w skali tylko lokalnej lub regionalnej. Od 2 lat ten trend udało się przełamać, jednak
głównie dzięki rosnącemu udziałowi poręczeń wadialnych, wartość poręczeń kredytów bankowych,
udzielanych przez fundusze lokalne i regionalne natomiast stale spada. Dodatkowo, program
gwarancji de minimis ma być kontynuowany w formie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego,
zasilanego przez środki pochodzące ze spłat instrumentów finansowych w ramach krajowych
programów operacyjnych. Z jednej strony oznacza to, że przedsiębiorcy, zarówno z Podkarpacia, jak
i z innych regionów Polski będą mieli stały dostęp do poręczeń i gwarancji, z drugiej zaś, że oferta
lokalnych i regionalnych FPK będzie nadal musiała konkurować z ofertą centralną.
W związku z tym pojawia się bardzo duży znak zapytania, czy ze środków RPO WP 2014-2020 (biorąc
pod uwagę dość ograniczony potencjał instytucjonalny potencjalnych projektodawców na
Podkarpaciu, a także restrykcyjne i dość nieprzyjazne zasady wdrażania projektów poręczeniowych
w ramach Polityki Spójności 2014-2020) warto w ogóle uruchamiać instrumenty poręczeniowe –
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w oryginalnej ocenie ex ante IF RPO WP alokacja na instrumenty poręczeniowe miała wynieść 10
milionów euro.
Zdaniem autorów niniejszego raportu, z powyższych względów (zachowując możliwość wsparcia
działalności poręczeniowej) uruchamianie poręczeń ze środków RPO WP należy nieco odłożyć
w czasie i poczekać na zdobycie doświadczeń w innych regionach51. Jeżeli zaś chodzi o kształt samego
instrumentu poręczeniowego, to bardzo trudno jest określić jaki powinien on mieć kształt ze względu
na liczne ograniczenia formalne.
Z drugiej strony warto jednak pamiętać, na co jasno wskazują badania ilościowe, że problem braku
odpowiednich zabezpieczeń jako utrudniający dostęp do finansowania dłużnego jest nadal bardzo
istotny, na co wskazują także zrealizowane badania ilościowe.
Instrumenty kapitałowe
Na szerszą skalę interwencja dotycząca instrumentów kapitałowych w Polsce rozpoczęła się
z początkiem ubiegłej perspektywy funduszy strukturalnych (2007-2013). W owym okresie, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), wsparcie instrumentów kapitałowych
realizowane było za pośrednictwem działań III. Osi priorytetowej "Kapitał dla innowacji". Kluczowe
znaczenie miały dwa z nich: Działanie 3.1 POIG, w ramach którego powstało 69 tzw. inkubatorów
inwestycyjnych52 (finansujących procesy inkubacji i akceleracji star-upów) oraz Działanie 3.2 POIG,
w którym skapitalizowano ze środków publicznych 12 funduszy venture capital (działanie to realizuje
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., który udzielił wsparcia również innym funduszom VC,
wykorzystując w tym celu dodatkowe środki budżetowe oraz wsparcie ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy). W ramach obu ww. działań na rynek inwestycji kapitałowych,
skoncentrowanych na inwestowaniu we wczesne fazy rozwojowe celów inwestycyjnych, wpłynęło
prawie 800 mln zł (kwota ta uwzględnia tylko zasoby przeznaczone na wejścia kapitałowe). Oba
instrumenty doprowadziły do ukształtowania się zrębów krajowego ekosystemu wspierania
inwestycji kapitałowych (w zakresie finansowania wczesnych faz rozwojowych).
Zainicjowane w poprzedniej perspektywie finansowej wsparcie dla instrumentów kapitałowych jest
kontynuowane również obecnie (w okresie programowym 2014-2020). Aktualnie, głównym źródłem
wsparcia publicznego inwestycji kapitałowych w Polsce jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
(POIR 2014-2020), w ramach którego przewidziano rozmaite instrumenty interwencji publicznej.
Skala wsparcia z POIR jest jednak nieporównywalnie większa niż miało to miejsce wcześniej.
Mianowicie, na aktywizację rynku venture capital (VC) w obszarze jego różnych segmentów
alokowane zostały środki publiczne w wysokości blisko 3,3 mld zł. Wsparcie to jest już stopniowo

51

Skądinąd warto zauważyć, że – o ile nam wiadomo – pierwszy tego typu przetarg na wybór pośredników
oferujących poręczenia ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju został unieważniony, gdyż
wynagrodzenie oczekiwane przez konsorcjum funduszy poręczeniowych nie tylko 7-krotnie przekraczało
alokowany na te cele budżet, ale także było wyższe niż cała alokacja przeznaczona na udzielanie poręczeń. Było
to prawdopodobnie spowodowane brakiem zrozumienia mechanizmu oferowania poręczeń w ramach Polityki
Spójności 2014-2020 opartego na szacunku ryzyka.
52
W tym jeden z siedzibą w Rzeszowie, prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(inkubator ten zainwestował w 10 start-upów; obecnie nadal funkcjonuje - nadzoruje stronę finansową
inwestycji; docelowo, środki odzyskane z dezinwestycji będzie inwestował w nowe przedsięwzięcia).
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wprowadzane na rynek. W tym celu, w ramach poszczególnych, szczegółowych instrumentów
interwencji POIR, stosowane są dwa rozwiązania organizacyjne: formuła funduszy hybrydowych oraz
funduszu funduszy, tworzonych za pośrednictwem grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Docelowo, wsparcie publiczne doprowadzi do
istotnego wzmocnienia strony instytucjonalnej (nowe fundusze VC i/lub wzmocnione już istniejące)
oraz podażowej rynku (nowy kapitał na inwestycje).
Tabela 13. Wsparcie rynku VC w okresie 2014-2020 (programy wdrażane od 2016 / 2017 roku)
Nazwa
programu

Faza rozwoju /rodzaj celu
inwestycyjnego

Wielkość
inwestycji w
mln zł

Środki
publiczne w
mln zł

Udział środków
publicznych /
prywatnych na
poziomie funduszu VC

NCBR BRIdge Alfa (1.3.1
POIR)

Inkubacja i start

1-3

460

80/20

PFR Starter FIZ

Inkubacja i start

1-3

782

80/20

PFR Biznest FIZ

Start i wczesny rozwój

0,2 – 4

258

50/50

PFR Otwarte Innowacje FIZ

Akceleracja
technologiczna, rozwój,
wdrożenie projektów B+R

5-15

421

60/40

PFR KOFFI FIZ

Wzrost, rozwój, ekspansja
(brak wymogu
prowadzenia B+R)

2,5 - 15

324

50/50

PFR NCBR CVC (1.3.2 POIR)

Wzrost, ekspansja
(innowacyjne projekty
technologiczne)

5-35

433

50/50

NCBR VC (1.3.2 POIR)

MŚP o profilu
technologicznym

<60

550

50/50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NCBR, PFR Ventures.
W ramach instrumentów wsparcia POIR, środki na inwestycje kapitałowe przekazywane są
beneficjentom (wehikułom inwestycyjnym / funduszom VC) w drodze otwartych konkursów53 dla
zainteresowanych podmiotów, które następnie (jako beneficjenci wsparcia) będą poszukiwać celów
inwestycyjnych na terenie całego kraju. Można ostrożnie szacować, że w niedługim czasie na rynku
funkcjonować będzie stu kilkudziesięciu pośredników, oferujących wejścia kapitałowe.
W tej sytuacji - w związku z planowaniem wsparcia dla instrumentów finansowych w województwie
podkarpackim - nie wydaje się wskazana "rodzima" (regionalna) interwencja w sferze instrumentów
kapitałowych, bowiem istniejąca podaż środków ze szczebla krajowego jest już znacząca. Należy
raczej obserwować rezultaty działań centralnych (w ciągu najbliższych 2-4 lat), a następnie - zależnie
od sytuacji - podejmować decyzje w sprawie organizowania wsparcia regionalnego z przeznaczeniem
na instrumenty kapitałowe. Jest to zasadne również z tego powodu, że instrumenty kapitałowe są
z natury rzeczy skomplikowane i bardzo ryzykowne. Inwestowanie w nie ze środków RPO powinno
następować raczej w sytuacjach szczególnych. Innymi słowy, na obecnym etapie ze środków RPO
53

Pierwsze konkursy o wsparcie przeprowadził już, zarówno NCBR, jak i PFR - w 2016 r., dwa kolejne nabory
trwają obecnie.
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należy raczej wspierać inne (tradycyjne) formy instrumentów finansowych, obserwując jednocześnie
efekty programów krajowych - szczególnie zaś dostępność oferty inwestycyjnej (instrumentów
kapitałowych) w województwie podkarpackim, jako rezultat poszukiwania celów inwestycyjnych
przez pośredników (wehikuły inwestycyjne / fundusze VC) dokapitalizowanych z POIR. Jeśli z jakiś
powodów dostęp do tej oferty w województwie podkarpackim okaże się szczególnie utrudniony,
zasadne będzie rozważnie stworzenia "własnego" (regionalnego) instrumentu wsparcia. Decyzje
w tym względzie powinny być jednak podejmowane w perspektywie średniookresowej, tj. za około 24 lata. Jeśli zaś chodzi o ewentualne źródła finansowania regionalnego programu wspierania
instrumentów kapitałowych, to źródło takie stanowić mogą w przyszłości również środki będące
w dyspozycji Podkarpackiego Funduszu Rozwoju (w średniej / długiej perspektywie będzie on
dysponował już kapitałem, który będzie wystarczający do zaoferowania adekwatnych kwot wsparcia).
Podsumowując, z uwagi na znaczące środki wsparcia asygnowane ze szczebla krajowego na
instrumenty kapitałowe (stopniowo już udostępniane), w najbliższych 2-4 latach nie rekomendujemy
wspierania instrumentów kapitałowych, w szczególności w ramach środków RPO WP 2014-2020.
5.1.3. Propozycje konkretnych instrumentów finansowych
Zdaniem autorów niniejszego raportu warto rozważyć wprowadzenie następujących korekt do
oferowanych instrumentów finansowych.
Instrumenty dłużne
Obecna maksymalna wartość pożyczki standardowej jest stosunkowo niska, tak w odniesieniu do
instrumentów oferowanych w ramach pozostałych RPO, jak i w stosunku do potrzeb
przedsiębiorców, na co wskazują zarówno wyniki badań jakościowych, jak i ilościowych. W związku
z tym proponujemy jej podniesienie do kwoty 300 tysięcy złotych54, co powinno pozwolić na
zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych znaczącej grupy przedsiębiorców, zainteresowanych
skorzystaniem z pożyczki. Tego typu rozwiązanie można wprowadzić od razu, bez konieczności
zmiany umów z obecnymi pośrednikami finansowymi. Można też rozważyć podwyższenie
maksymalnej wartości pożyczki do kwoty 500 tysięcy złotych (takie są propozycje BGK).Wadą takiego
rozwiązania może być to, że jednak luka finansowa występuje przede wszystkim dla mniejszej
wartości pożyczek, a przy podwyższeniu wartości maksymalnej pośrednicy mogą się koncentrować na
udzielaniu pożyczek o wyższej wartości, co oczywiście jest całkowicie racjonalne z ich punktu
widzenia. Dlatego też proponujemy, aby maksymalną wartość pożyczki standardowej podnieść do
500 tysięcy złotych tylko w sytuacji, gdy pośrednicy będą mieli znaczące problemy ze zbudowaniem
odpowiednio szybko portfela pożyczkowego dla pożyczek o wartości do 300 tysięcy złotych lub też
z innych uzasadnionych powodów.
Dodatkowo, proponujemy podwyższenie dopuszczalnego współczynnika szkodowości do poziomu
15%, tak aby był on przynajmniej nieco wyższy niż udział kredytów zagrożonych w sektorze
bankowym (dane te omawiamy w rozdziale dotyczącym ryzyka poręczeniowego). Tego typu
podwyższona szkodowość, choć oczywiście może prowadzić do zwiększenia wartości środków
54

A być może nawet 400 tysięcy złotych, o ile IZ RPO WP w uzgodnieniu z BGK podejmie decyzję
o zastosowaniu opisanego dalej Wariantu 1 i rezygnacji z instrumentu pożyczki innowacyjnej.
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utraconych w wyniku niespłacanych pożyczek, ma jednak z punktu widzenia logiki interwencji
następujące, istotne zalety:


Pozwala w większym stopniu skierować finansowanie do firm znajdujących się w luce
finansowej, a więc firm o krótkim okresie działalności i/lub o niezbyt korzystnych wynikach
finansowych (ale jednocześnie oczywiście nie spełniających kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych). Naturalnie, dużo zależy
od systemów oceny, stosowanych przez poszczególnych pośredników finansowych, ale – jak
zakładamy - podwyższenie dopuszczalnego poziomu szkodowości powinno pozwolić na
„przepuszczenie przez sito oceny” większej grupy firm, potencjalnie trudnych do zaakceptowania
przez instytucje bankowe, a więc zapewne znajdujących się w luce finansowej, a jednocześnie
dysponujących zdolnością do spłaty udzielonej pożyczki.



Dzięki nieco bardziej liberalnym procedurom oceny pozwala na szybszą budowę portfela
pożyczek, dzięki czemu możliwe będzie szybsze certyfikowanie wydatków oraz ewentualne
występowanie o kolejną transzę finansowania.



Większy maksymalny poziom szkodowości może też spowodować, że pośrednicy będą skłonni
do upraszczania procesu oceny, dzięki czemu powinni wymagać mniejszej liczby dokumentów
oraz mniej szczegółowych danych, koncentrując się na absolutnie kluczowych kwestiach.

Odrębną kwestią jest utrzymanie lub rezygnacja z proponowanego w ramach poprzedniej oceny
instrumentu pożyczki innowacyjnej. W obecnej wersji nie jest on do końca jasno opisany, ponadto po
podwyższeniu maksymalnej wartości pożyczki standardowej oba instrumenty mogą być wobec siebie
konkurencyjne.
W związku z tym proponujemy 2 możliwe rozwiązania, z których rekomendujemy zastosowanie
Wariantu 2:
Wariant 1
Całkowitą rezygnację z tego instrumentu i przyjęcie, że potrzeby, które miałby on zaspokajać
w znacznym stopniu są zaspokajane przez instrument pożyczki standardowej. Tego typu rozwiązanie
jest z całą pewnością najłatwiejsze od strony wdrożeniowej, jego wadą pozostaje jednak to, że
instrument pożyczki standardowej służy spełnieniu wszelakich potrzeb inwestycyjnych, nie ma zaś
charakteru wyspecjalizowanego. Przy przyjęciu tego rozwiązania rekomendowalibyśmy także dalsze
podniesienie maksymalnej wartości pożyczki nawet do kwoty 400-600 tysięcy złotych.
Wariant 2
Włączenie tego instrumentu do instrumentu pożyczki standardowej, jako jej wariantu o nieco
odmiennych charakterystykach. W takiej sytuacji proponowalibyśmy, aby:


Tego typu pożyczki byłyby udzielane wyłącznie na zakup nowych środków trwałych55,
wykorzystywanych w działalności gospodarczej.



Oprocentowanie takiej pożyczki byłoby niższe od oprocentowania pożyczki standardowej o 50
punktów bazowych56.

55

Przerzucanie na pośrednika finansowego konieczności badania nowości danej technologii, wykorzystywanej
w nabywanym środku trwałym wydaje nam się nieco kontrowersyjne, poza wszystkim olbrzymia większość
pośredników nie dysponuje niezbędnymi do tego celu zasobami ludzkimi.
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Maksymalna wartość takiej pożyczki wynosiłaby od 400 do 600 tysięcy złotych.

Dodatkowo (tę kwestię pozostawiamy już do decyzji Zamawiającego we współpracy z BGK) zakres
stosowania tego wariantu pożyczki można by ograniczyć do firm prowadzących działalność w ramach
dwóch z trzech regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, czyli
„Lotnictwo i kosmonautyka” oraz „Informatyka i telekomunikacja”.
Do dyskusji pozostaje (wobec zwiększenia maksymalnej wartości pożyczki) także ewentualne
zwiększenie jej zapadalności, dzięki czemu mniejsze będzie obciążenie ostatecznego odbiorcy spłatą
rat kapitałowych (będą one mniejszej wartości), a dodatkowo dzięki takiemu rozwiązaniu część
potencjalnych pożyczkobiorców uzyska zdolność pożyczkową. Proponujemy rozważanie wydłużenia
zapadalności pożyczki do 7 lat (84 miesięcy).
W dalszej perspektywie obok pożyczki standardowej przy kolejnym przetargu (lub nawet wcześniej)
można natomiast rozważyć uruchomienie (acz przy dość ograniczonej alokacji, rzędu 5-6 milionów
złotych) instrumentu mikropożyczki, czyli pożyczek o kształcie zbliżonym do obecnej pożyczki
standardowej, być może o jeszcze obniżonej maksymalnej wartości (np. do 80 tysięcy złotych),
skierowanego na przykład wyłącznie do firm prowadzących działalność na terenach wiejskich. Tego
typu pożyczki były w ramach RPO WP 2007-2013 z sukcesem dystrybuowane przez Fundację
Wspomagania Wsi (FWW) i wydaje się, że do takiego instrumentu można by powrócić. Naturalnie nie
ma żadnych przeszkód, aby firmy o tego typu potrzebach inwestycyjnych aplikowały o Pożyczkę
Standardową (w obecnej lub zmienionej wersji), ale wydaje się że od strony marketingowej
stworzenie wyspecjalizowanego produktu jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo,
doświadczenia FWW (przekazywane w ramach zrealizowanego wywiadu), wskazują, że pośrednikom
finansowym nie opłaca się udzielanie pożyczek o bardzo ograniczonej wysokości (rzędu 5-20 tysięcy
złotych), koszty analizy tego typu wniosków nie są zasadniczo niższe od analizy wniosków o wyższe
wartościowo pożyczki, a przychody (dla pożyczek poza RPO) lub poziom zaangażowania alokacji (dla
RPO) są znacząco niższe. Alternatywnie można zaproponować uruchomienie tego instrumentu jako
„podproduktu” w ramach instrumentu pożyczki standardowej, było to jednak naszym zdaniem
znacznie gorsze rozwiązanie, ze względu na to, że koszty promocji i monitoringu portfela na terenach
wiejskich są znacząco wyższe, ze względu na rozproszenie terytorialne ostatecznych odbiorców.
Poniżej przedstawiamy możliwy kształt nowego produktu finansowego:
Tabela 14. Podstawowe charakterystyki proponowanego produktu „Mikropożyczka dla firm
z terenów wiejskich”
Mikropożyczka dla firm z terenów wiejskich
Maksymalna wartość

80 000 zł

Maksymalny okres spłaty

60 miesięcy

Alokacja

6 milionów złotych

56

Naturalnie, pewnym problemem może być sytuacja, w której dany pośrednik zdecyduje się na udzielanie
nieoprocentowanych pożyczek, wówczas – z oczywistych powodów – brak jest już pola do jakichkolwiek
preferencji.
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Kwalifikowalni
odbiorcy

ostateczni Mikro i mali przedsiębiorcy z siedzibą lub prowadzący działalność
gospodarczą na terenach wiejskich województwa podkarpackiego

Limit szkodowości

15%

Dopuszczalna karencja

6 miesięcy od udzielenia lub 3 miesiące w ciągu każdego roku

Oprocentowanie

Możliwe są 2 warianty oprocentowania:
a) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie
z zasadami udzielania pomocy de minimis
lub
b) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej
obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej
oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych

Rodzaje
projektów

finansowanych Inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego
polegające na wsparciu mikro i małych przedsiębiorstw z terenów
wiejskich

Dopuszczalność
Dopuszczalne, w powiązaniu z głównym celem finansowania, do
finansowania
wydatków poziomu 30% wartości pożyczki
obrotowych
Źródło: Opracowanie własne
W przypadku wdrożenia tego instrumentu i organizacji przetargu na wybór pośrednika finansowego,
warto naszym zdaniem – pamiętać o jeszcze 2 ważnych kwestiach:


Warto rozważyć premiowanie ofert, które będą zakładać stosunkowo niską średnią wartość
udzielonej pożyczki.



Udzielanie pożyczek o przeciętnie stosunkowo niskiej wartości jest pracochłonne, stąd też
poziom kosztów zarządzania powinien być (w porównaniu do wartości projektu) przeciętnie
wyraźnie wyższy, niż na przykład dla produktów o maksymalnej wartości np. 500 tysięcy złotych
(choć z drugiej strony nie powinien zasadniczo odbiegać od poziomu zaproponowanego przez
pośredników finansowych oferujących pożyczkę standardową, chyba, że zaproponują oni
udzielanie stosunkowo niskich pożyczek).

Warto także pamiętać o tym, że proponowane zmiany (w szczególności dotyczące zmian
w maksymalnej wysokości finansowania) wymagają zapewne korekty przyjętych docelowych wartości
wskaźników produktu (liczba firm otrzymujących wsparcie inne, niż dotacje), z kolei dla wskaźników
rezultatu wartości docelowe nie są jeszcze określone.
Instrumenty poręczeniowe
Jeżeli chodzi o instrumenty poręczeniowe, to kwestia jest dość złożona. W obecnej chwili jeden
z podmiotów oferujących poręczenia znajduje się w pewnym sensie w stanie transformacji
(wygaszający działalność PFPK i ją rozpoczynający Podkarpacki Fundusz Rozwoju), skala działalności
zaś drugiego z nich (LFPK w Stalowej Woli) jest bardzo ograniczona i w zasadzie prawie nie obejmuje
kredytów bankowych.
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Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że instrumenty poręczeniowe są z cała pewnością bardzo
przydatne firmom, które nie dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami i stąd mają problemy
w pozyskaniu kredytów bankowych. Jednocześnie program gwarancji de minimis nie obejmuje
pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe, a czasami w takim przypadku tez niezbędne jest
wsparcie w postaci dodatkowego poręczenia (naturalnie, przy zachowaniu zasad uniemożliwiających
tzw. podwójne finansowanie).
W związku z tym proponujemy dwa warianty podejścia do tego problemu:
Wariant 1
Rezygnacja z wdrażania instrumentów poręczeniowych w ramach RPO WP 2014-2020
z następujących powodów:


Mało atrakcyjnego mechanizmu wspierania instrumentów poręczeniowych w ramach Polityki
Spójności 2014-2020 (opartego na finansowaniu ryzyka + niezbędny element „przepływowy”).



Ograniczonego potencjału do akcji poręczeniowej na terenie województwa podkarpackiego, tak
z powodu niewielkiej liczby potencjalnych pośredników finansowych, jak i konkurencji
programów oferowanych ze szczebla krajowego.



Konieczności organizowania pracochłonnego postępowania o zamówienie publiczne w sytuacji,
w której realnie liczba pośredników finansowych, którzy będą zainteresowani złożeniem ofert
waha się od 0 do maksymalnie 2.

W sytuacji przyjęcia tego wariantu proponujemy wdrażanie instrumentów poręczeniowych ze
środków pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej, wdrażanych w ramach RPO
WP 2007-2013. W sytuacji, gdyby poręczenia miały być udzielane przez Podkarpacki Fundusz
Rozwoju, nie będzie – jak się wydaje – niezbędne organizowanie przetargu na wybór pośrednika
finansowego. Tego typu rozwiązanie wymagałoby jednak zmiany strategii inwestycyjnej PFR.
Wariant 2
W ramach wariantu 2 zakładamy wdrażanie instrumentów poręczeniowych ze środków RPO WP
2014-2020. W takiej sytuacji kluczową kwestią jest określenie poziomu alokacji na ten komponent
instrumentów finansowych. Biorąc pod uwagę nadal bardzo ograniczoną skłonność banków
sieciowych do współpracy z funduszami poręczeniowymi oraz zakaz łączenia poręczeń z okresu 20142020 z pożyczkami udzielanymi na bazie tych samych środków, a ponadto fakt, że łączna wartość
udzielonych poręczeń będzie musiała (na bazie oszacowanego ryzyka) 4-krotnie przekraczać wkład
programu operacyjnego ewentualna alokacja powinna być dość ograniczona i na pewno nie
przekraczać kwoty 5-10 milionów złotych, a być może być nawet nieco niższa i wynosić 2-3 miliony.
W obecnej chwili oba warianty uznajemy za mniej więcej równoważne i podobnie obarczone
określonymi zaletami i wadami, stąd też nie wskazujemy, który z nich należałoby wybrać.

5.2. III Oś priorytetowa
5.2.1. Zakres wsparcia w ramach OP 3 RPO WP 2014-2020
Przystępując do okresu programowania 2014-2020, samorządy regionalne zostały zobligowane
mechanizmem koncentracji tematycznej do przeznaczenia minimum 15% alokacji EFRR w RPO na
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energetykę (cel tematyczny 4). Województwo podkarpackie zdecydowało się skoncentrować tę
interwencję w Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia oraz w części Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura
Komunikacyjna (Działanie 5.4 i 5.5), przeznaczając nań 297 mln EUR (14,1% całości RPO WP 20142020).
Na tle innych regionów udział środków na energetykę w województwie podkarpackim jest nieco
niższy. RPO WP 2014-2020 wyróżnia się natomiast nieco większą alokacją na termomodernizację
budynków publicznych i mieszkalnych (priorytet 4c). Alokacja na odnawialne źródła energii pozostaje
natomiast zbliżona do średniej. Samorząd województwa nie zdecydował się natomiast na wdrażanie
priorytetów dedykowanych efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (4b) oraz
wysokosprawnej kogeneracji (4g).

Wykres 27. Udział priorytetów poświęconych energetyce w regionalnych programach operacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu dokumentacji RPO WP 2014-2020
W ramach OP 3 RPO WP 2014-2020 wdrażane są cztery działania związane z energetyką odnawialną
oraz poprawą efektywności energetycznej budynków, które skierowane są do szerokiej grupy
potencjalnych beneficjentów. W ramach Oceny ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach
RPO WP 2014-2020, w dwóch priorytetach inwestycyjnych z tej OP (PI 4a i 4c) przewidziano
możliwość wykorzystania obok dotacji również instrumentów finansowych. Priorytety te są
przedmiotem wsparcia w 3 działaniach (w Działaniach 3.1 i 3.4 obejmujących PI 4a oraz Działaniu 3.2
obejmującym PI 4c). Zgodnie z obowiązującymi zapisami SzOOP autorzy RPO pozostawili możliwość
wykorzystania instrumentów finansowych w ramach dwóch działań, w Działaniu 3.1 Rozwój OZE (4a)
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oraz Działaniu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (4c). W naborach przeprowadzonych do
momentu przeprowadzenia niniejszego badania działania te wdrażane były jednak z wykorzystaniem
wyłącznie instrumentów dotacyjnych.
Tabela 15. Działania w OP 3 Czysta Energia RPO WP 2014-2020
Działanie

Priorytet
inwestycyjny
4a

3.1 Rozwój OZE

3.2 Modernizacja
energetyczna
budynków
3.3 Poprawa jakości
powietrza

Wartość alokacji
(w EUR)
49 525 431

4c

125 565 733

4e
(Poddziałanie 3.3.1)

49 351 342

6e
(Poddziałanie 3.3.2)

7 089 436

4e
(Poddziałanie 3.3.3)

8 894 248

4a

13 315 422

3.4 Rozwój OZE – ZIT

Beneficjenci
szkoły wyższe (3.1)
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia, podmioty, w
których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia, jednostki sektora finansów
publicznych, posiadające osobowość
prawną, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, TBS, szkoły
wyższe, organizacje pozarządowe,
podmioty wykonujące działalność leczniczą,
w rozumieniu Ustawy o działalności
leczniczej, porozumienia podmiotów wyżej
wymienionych, reprezentowane przez
lidera
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia w partnerstwach

IF
TAK

TAK

NIE

jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, które są
członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji RPO WP 2014-2020 oraz danych UMWP

Działanie 3.1 Rozwój OZE
W ramach Działania 3.1 Rozwój OZE przeprowadzono dotychczas 3 nabory57, wszystkie uruchomione
pod koniec 2016 roku. Łączna alokacja przeznaczona na te konkursy konsumuje całą alokację
przewidzianą dla Działania 3.1. Pierwszy z konkursów, obejmujący projekty parasolowe gmin, cieszył
się bardzo dużą popularnością. Wartość wnioskowanego wsparcia 2,5-krotnie przekroczyła alokację
przewidzianą dla całego Działania, co skłoniło samorząd województwa do wystąpienie o zgodę na
zwiększenie poziomu dostępnego wsparcia. Decyzja ta pozwoliła na sfinansowanie dodatkowych 7
projektów parasolowych.
Z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów spotkał się również konkurs
skierowany na wsparcie OZE dla wszystkich beneficjentów z województwa (nabór „ogólny”).
Do momentu przekazania tego raportu nieznana była lista dofinansowanych projektów.
Z przeprowadzonych wywiadów, wynika że jest to związane z bardzo dużą liczbą złożonych wniosków
(niemal 500), których łączna wartość przekracza przewidzianą alokację niemal siedmiokrotnie.

57

Stan na 8 grudnia 2017 r.

75

W przeciwieństwie do dwóch ww. naborów konkurs skierowany do miejskich obszarów
funkcjonalnych nie cieszył się powodzeniem wśród potencjalnych beneficjentów. Złożono na niego
i ostatecznie dofinansowano jedynie dwa wnioski, które wykorzystały około 7% dostępnych środków.
Tabela 16. Wyniki naborów w Działaniu 3.1 RPO WP 2014-2020

Nabór

Alokacja
(mln zł)

1

120

2

25

3

70

Dedykowany
adresat

JST projekty
parasolowe
JST z MOF
(poza ROF)
------

Liczba
złożonych
wniosków
poprawnych
formalnie

Wkład UE
na
wnioskach
poprawnych
formalnie
(mln zł)

Liczba
wniosków
zatwierdzonych

Wkład UE na
wnioskach
zatwierdzonych
do
dofinansowania
(w mln zł)

%
alokacji
naboru

69

567,5

19

185,8

155%

2

1,7

2

1,7

7%

49558

w trakcie oceny formalnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raporcie wygenerowanym z SL2014 w
dniu 27.11.2017 r.
Dostępne dane wskazują, że w ramach całego Działania 3.1 zakontraktowane są projekty, których
łączny poziom dofinansowania UE wynosi 187,5 mln zł, tj. około 87% przewidzianej alokacji. Przy
czym należy pamiętać, że w kwocie tej nie są uwzględnione projekty z dotychczas nierozstrzygniętego
konkursu, na który przewidziano alokację w wysokości 70 mln zł. Oznacza to, że konieczne będzie
zwiększenie alokacji na Działanie 3.1 lub zmniejszenie skali dostępnych środków
w nierozstrzygniętym naborze.
Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, bardziej prawdopodobne jest pierwsze rozwiązanie.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wsparciem instalacji OZE samorząd województwa podjął
starania o zwiększenie alokacji dla Działania 3.1 o 180 milionów złotych. Przyjmując, że starania te
zakończą się sukcesem, w Działaniu 3.1 – po zakontraktowaniu projektów z trzeciego naboru na
kwotę 70 mln zł – nadal do dyspozycji IZ pozostać może około 130-140 mln zł59.

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Na Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków w RPO WP 2014-2020 przeznaczono alokację
wysokości 125,5 mln EUR (ok. 533,5 mln zł). Dotychczas przeprowadzono dwa nabory, których łączna
alokacja wyniosła niemal 500 mln zł, tj. około 95% całości dostępnych środków. Pierwszy konkurs
skierowany był do samorządów, które mogły starać się o środki na poprawę efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach drugiego konkursu, skierowanego do
szerszego grona odbiorców, można było pozyskać dofinansowanie na poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych. Zdecydowanie większym powodzeniem cieszyło się wsparcie
dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej niż budynków mieszkalnych.
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W przypadku tego naboru podano liczbę wniosków złożonych w ramach naboru (Informacja przedstawiona
na stronie www.rpo.podkarpackie.pl z dnia 4.08.2017 r.; w momencie opracowania niniejszego raportu –
według stanu na 8 grudnia 2017 r. - nie były jeszcze znane informacje z oceny formalnej).
59
W zależności od kursu, według którego przeliczana będzie alokacja.
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W okresie objętym ewaluacją rozstrzygnięto oba konkursy, dofinansowując inwestycje konsumujące
łącznie ok. 60% alokacji dostępnej w naborach. Oznacza to, że w ramach Działania 3.2 nadal do
dyspozycji IZ pozostaje około 211 mln zł.

Tabela 17. Wyniki naborów w działaniu 3.2 RPO WP 2014-2020

Nabór

Alokacja
(mln zł)

1

300

2

198

Adresat

JST
spółdzielnie,
wspólnoty,
JST

107

Wkład UE
na
wnioskach
poprawnych
formalnie
(mln zł)
263,9

47

75

Liczba
złożonych
wniosków
poprawnych
formalnie

101

Wkład UE na
wnioskach
zatwierdzonych
do
dofinansowania
(mln zł)
253,1

44

69,4

Liczba
zatwierdzonych
wniosków

% alokacji

84%
35%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raporcie wygenerowanym z SL2014
w dniu 27.11.2017 r.
Relatywnie niewielkie zainteresowanie wsparciem dedykowanym sektorowi mieszkaniowemu
wymaga głębszej analizy, ponieważ to właśnie ta część interwencji związanej z poprawą efektywności
energetycznej wskazywana jest najczęściej jako obszar potencjalnego wykorzystania instrumentów
finansowych.
Wykres 28. Wyniki drugiego naboru w Działaniu 3.2 dedykowanego sektorowi mieszkaniowemu
(w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMWP
Wyniki naboru wskazują, że w największym stopniu ze wsparcia skorzystały spółdzielnie
(21 projektów), następnie gminy (12 projektów, głównie na termomodernizację lokali komunalnych)
oraz wspólnoty mieszkaniowe (11 projektów). Przewaga spółdzielni i JST może wynikać z wyższej
sprawności instytucjonalnej i relatywnie bardziej stabilnych zasobów finansowych. Przeciętny projekt
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spółdzielni mieszkaniowej opiewał na 3,1 mln zł, gmin – 2,2 mln zł, wspólnot mieszkaniowych – 1,2
mln zł, niemniej w przypadku wspólnot udział dofinansowania w całości inwestycji był wyższy.
Stosunkowo niewielka absorpcja środków w Działaniu 3.2 może wynikać z wyłączenia z naboru
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym zasób mieszkaniowy jest największy. Inną
przyczyną może być relatywnie niewielkie zainteresowanie tego typu inwestycjami wśród
potencjalnych beneficjentów. Wyniki badania ankietowego JST wskazują, że inwestycje poprawiające
efektywność energetyczną budynków mieszkalnych planuje w ciągu najbliższych 3 lat około 20%
samorządów. W porównaniu z JST istotnie więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych rozważa
inwestycje termomodernizacyjne. Stosunkowo mała liczba tych podmiotów starających się
o wsparcie w ramach Działania 3.2 może sugerować, że oferowane wsparcie nie do końca wpisuje się
w ich potrzeby (np. ze względu na wysoki poziom wymaganej oszczędności energii).
5.2.2. Możliwości zastosowania instrumentów finansowych
Wnioski z oceny ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 wskazują,
że projekty planowane do wsparcia w ramach PI 4a i 4c będą przedsięwzięciami rentownymi i –
pomimo identyfikacji pewnych ryzyk – z tego powodu zasadne jest wdrażanie ich przy wykorzystaniu
zarówno dotacji, jak i instrumentów finansowych. Na tego typu wsparcie rekomendowano
przeznaczenie 50% alokacji priorytetu inwestycyjnego 4a oraz 40% alokacji priorytetu inwestycyjnego
4c. W przypadku OZE (4a) proponowano zastosowanie preferencyjnych pożyczek dla
przedsiębiorców, natomiast w działaniu związanym z poprawą efektywności energetycznej budynków
(4c) – podobny instrument dla wszystkich grup beneficjentów z wyłączeniem samorządów oraz
wspólnot mieszkaniowych z obszarów defaworyzowanych, które sugerowano wspierać
instrumentem dotacyjnym. Rekomendacje te oparto z jednej strony na założeniach o teoretycznej
rentowności projektów energetycznych, które powinny generować oszczędności (niższe rachunki za
energię elektryczną i cieplną) oraz, w przypadku OZE korzyści wynikające ze sprzedaży energii
pozwalające na – przynajmniej częściową – spłatę pożyczki. Drugim argumentem przemawiającym za
wykorzystaniem instrumentów były deklaracje beneficjentów Działania 2.2 Infrastruktura
Energetyczna RPO WP 2007-2013 dotyczące korzyści osiąganych ze zrealizowanych projektów.
W przypadku wsparcia OZE warto zwrócić uwagę, że zarówno założenia teoretyczne, jak i deklaracje
beneficjentów RPO WP 2007-2013 odnosiły się do stanu sprzed określenia ostatecznych
i obowiązujących obecnie przesądzeń ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przepisy te oraz
dotychczasowe doświadczenia z ich wdrażania znacząco zwiększyły ryzyko inwestowania w OZE,
w szczególności z perspektywy podmiotów, które chcą zarabiać na sprzedaży OZE, a nie
wykorzystywać energię na własne potrzeby (szerzej o tym, w kolejnej części rozdziału).
W obszarze działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków nie nastąpiły
zmiany zmniejszające opłacalność tych inwestycji. Jednak należy pamiętać, że w przypadku inwestycji
termomodernizacyjnych nie zawsze ten, który ponosi nakłady na inwestycje (samorząd dysponujący
zasobami mieszkaniowymi, w tym lokalami socjalnymi oraz spółdzielnie mieszkaniowe), to ten sam
podmiot, który korzysta z oszczędności wynikających z inwestycji (mieszkańcy).
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Z uwagi na powyższe kwestie oraz dotychczasowy przebieg wdrażania Działań 3.1 i 3.2 RPO WP 20142020 opisany w kolejnych podrozdziałach, na obecnym etapie nie jest zasadne stosowanie w tych
działaniach instrumentów finansowych.
Dotychczasowy przebieg wdrażania Działań 3.1 i 3.2 RPO WP 2014-2020 wskazuje na brak zasadności
stosowania w nich instrumentów finansowych.
W Działaniu 3.1, które cieszyło się największym zainteresowaniem wnioskodawców większość
dostępnej alokacji została już rozdysponowana. Można oczekiwać, że po rozstrzygnięciu ostatniego
z naborów projekty rekomendowane do dofinansowania skonsumują całą pozostałą alokację.
Przyjmując, że uda się zwiększyć dofinansowanie w Działaniu 3.1 o 180 mln zł pozostanie kwota,
która w całości może być wykorzystana przez projekty znajdujące się na liście rezerwowej. Przy tak
dużej podaży gotowych projektów sprofilowanych pod dotacje i jednocześnie biorąc pod uwagę
obowiązujące obecnie przepisy dla wytwórców energii (patrz ramka nr 4), wykorzystanie
instrumentów finansowych przy wsparciu OZE w programie na lata 2014-2020 wydaje się mało
zasadne.
Ramka 4. System zarabiania na odnawialnych źródłach energii
Aby podjąć decyzję o wdrożeniu instrumentów finansowych, należy określić, czy i w jaki sposób planowana
inwestycja będzie w stanie generować dodatnią wartość bieżącą netto (NPV). W przypadku odnawialnych
źródeł energii wytwórcy energii mogą z jednej strony zużywać energię na własne potrzeby (oszczędzając
środki), z drugiej zaś przesyłać wyprodukowane nadwyżki do sieci, w ten sposób wypracowując przychód.
Wyróżnić można dwa rodzaje wytwórców energii:


prosumenta – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie
umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł
energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną
działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,



prosumenta biznesowego – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej wytwarzającego energię na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

Tabela 18. Różnice między prosumentem a prosumentem biznesowym
Kryterium

Prosument indywidualny

Prosument biznesowy

Status prawny

osoba fizyczna, w tym prowadząca
działalność gospodarczą pod
warunkiem, że wytwarza energię na
potrzeby niezwiązane z prowadzoną
działalnością,
osoba prowadząca gospodarstwo
rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy
JST, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, kościoły, związki
wyznaniowe

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej wytwarzający energię na
potrzeby związane z prowadzoną działalnością

Rodzaj
instalacji

mikroinstalacje

małe
instalacje

duże
instalacje

maksymalna
moc instalacji

do 40 kW

od 40 – 200
kW

od 200 kW

sposób

autokonsumpcja oraz system opustów

autokonsumpcja oraz

udział w aukcjach na zakup
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zarabiania na
instalacjach
OZE

(rabatów) za kupiony od dystrybutora
prąd:
do 10 kW: 70%
10 kW – 40 kW: 80%

sprzedaż nadwyżek za
100% średniej ceny
sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
konkurencyjnym w
poprzednim kwartale

energii wyprodukowanej
ze źródeł odnawialnych

Źródło: opracowanie własne
W ramach Działania 3.1 RPO WP 2014-2020 wsparcie w naborze „parasolowym” skierowane zostało
wyłącznie do prosumentów – gospodarstw domowych (poprzez gminy), natomiast w naborze
ogólnowojewódzkim dopuszczono pełen katalog beneficjentów (wśród których znajdują się zarówno
prosumenci, jak i prosumenci biznesowi).


Prosument indywidualny rozlicza się w formie opustowej – to znaczy, że może wyprodukowaną
nadwyżkę odebrać w odpowiednio niższym rachunku za energię.



Przedsiębiorca produkujący energię w mikroinstalacji może natomiast sprzedać nadwyżkę po
średniej cenie sprzedaży na rynku konkurencyjnym. Oznacza to, że inwestycja w odnawialne źródła
energii może zarówno generować oszczędności (autokonsumpcja), jak i zysk (sprzedaż nadwyżek).
Umowa z dystrybutorem zawierana jest na 15 lat, jednak nie dłużej niż do 2035 roku.

Prosumenci biznesowi otrzymują dużo niższą kwotę za wprowadzenie energii do systemu niż energia przez
nich konsumowana, dlatego opłaca się przede wszystkim rozważyć inwestycję z punktu widzenia
autokonsumpcji energii, a dopiero potem z jej sprzedaży. W przypadku nowych podmiotów produkujących
energię w małych i dużych instalacjach (podmioty, które rozpoczęły produkcję OZE przed wejściem w życie
nowych przepisów) jedynym sposobem zarabiania jest udział w aukcji OZE. Biorąc pod uwagę
dotychczasowe doświadczenia stosowania tego instrumentu nie mogą one gwarantować potencjalnego
dochodu – zarówno z uwagi na niepewność wyboru oferty producenta, wielkości podaży w danej aukcji,
kształtu koszyków technologicznych oraz czynników politycznych60. Trudno także obecnie powiedzieć, na ile
instrument ten będzie wykorzystywany po weryfikacji zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego w
2020 roku.

Źródło: opracowanie własne
Warto jednak zastanowić się przynajmniej nad hipotetycznymi konsekwencjami decyzji
o wykorzystaniu instrumentów finansowych zakładając, że mogłaby do tego służyć zwiększona
alokacja na Działanie 3.1, o ile nie zostałaby wykorzystana na wsparcie projektów z listy rezerwowej.


Wykorzystanie instrumentów finansowych znacznie skomplikowałoby możliwość wsparcia
indywidualnych gospodarstw domowych w projektach parasolowych. Bez osobowości prawnej
gospodarstwa domowe nie mogłyby ubiegać się o wsparcie jako beneficjenci bezpośredni; skala
popularności zależałaby od gmin (instytucji „pierwszego kontaktu”), które musiałyby
mobilizować potencjalnych prosumentów do skorzystania z oferty pośredników finansowych;



Inwestycje producentów biznesowych są natomiast obarczone dużo większą niepewnością
wynikającą z obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych. O ile inwestycje w OZE głównie na
potrzeby działalności przedsiębiorstwa (autokonsumpcja) mogą być opłacalne w dłuższym
horyzoncie czasowym (rozwiązanie to preferuje co do zasady najbardziej energochłonne
branże), o tyle sprzedaż jest przy obecnym stanie prawnym i doświadczeniach
z przeprowadzonych (i odwołanych) aukcji OZE obarczona jest duża dozą niepewności.
W przypadku właścicieli małych i dużych instalacji musieliby oni po otrzymaniu pożyczki liczyć na
wygranie aukcji OZE, które w obecnej chwili nie wydają się być stabilnym mechanizmem polityki

60

W październiku 2017 r. rozporządzeniem odwołano planowane aukcje OZE (w tym aukcję, która się odbyła).
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energetycznej.61 Przy długim okresie zwrotu i wysokim ryzyku inwestycji można się spodziewać
istotnie mniejszego niż obecnie zainteresowania producentów biznesowych instrumentami
finansowymi z RPO WP 2014-2020.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty i stan zaawansowania wdrażania Działania 3.1 wykorzystanie
IF w obecnej perspektywie finansowej wydaje się bezzasadne, szczególnie przy dosyć dużej
niepewności związanej z opłacalnością produkcji energii z OZE dla celów innych niż autokonsumpcja.
Ta jednak również wymaga zastosowania zachęt, dla rozpropagowania prosumenckiego
wykorzystania OZE, zwłaszcza wśród gospodarstw domowych. Nie wyklucza to jednak zasadności
wdrożenia instrumentów finansowych w temacie OZE w kolejnej perspektywie finansowej – należy
bowiem spodziewać się ciągłego spadku cen technologii OZE, które przyspieszą okres zwrotu tych
inwestycji.
Abstrahując od powyższych uwag, warto pamiętać że na rynku funkcjonują obecnie różne
instrumenty wsparcia OZE skierowane zarówno do prosumentów indywidualnych, jak i biznesowych:


Gospodarstwo domowe może obecnie skorzystać z pożyczek i dotacji w ramach programu
Prosument, wdrażanego przez BOŚ. W ramach tego programu NFOŚiGW pokrywa do 30%
środków (szczegóły w tabeli poniżej). BOŚ oferuje także kredyty na mikroinstalacje
fotowoltaiczne na rynku komercyjnym, obecnie najbardziej popularną technologię w naborach
Działania 3.1.



Producent biznesowy może liczyć na kredyt Zielona Energia (BGŻ BNP Paribas) oraz kredyt
Ekoodnowa (BOŚ). Dodatkowo NFOŚiGW opracowuje program pożyczkowy BOCIAN dla małych i
dużych instalacji OZE, planując nabór w I kwartale 2018 roku.

Zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia zaprezentowane zostało w tabelach poniżej wraz
z krótką charakterystyką ich założeń. Wiele z nich uruchomiono dopiero w tym roku. Warto zatem
przyglądać się skali zainteresowania, aby w przyszłości skorzystać z doświadczeń płynących z ich
wdrażania i stworzyć instrument dobrze odpowiadający na potrzeby potencjalnych odbiorców.
Najbardziej atrakcyjną ofertę dla gospodarstw domowych stanowi obecnie program Prosument,
gdzie istnieje możliwość otrzymania części środków dotacyjnie. Sama pożyczka ma natomiast także
lepsze oprocentowanie i dłuższy okres zwrotu niż inna oferta (Ekokredyt PV) przeznaczona na
instalacje fotowoltaiczne. Instrumenty mieszane w formie dopłat do odsetek oraz premii za efekt
ekologiczny oferowane są także prosumentom biznesowym. Najlepszą ofertą dysponuje BOŚ.
W najbliższym czasie opracowany ma zostać program NFOŚiGW BOCIAN, który w przypadku małych
i dużych instalacji może częściowo pokrywać się ze wsparciem RPO WP 2014-2020. Obok tych
instrumentów rynek komercyjny oferuje dwa kredyty ekologiczne (BGŻ BNP Paribas oraz BOŚ).
Pokazuje to, że w wsparcie RPO WP 2014-2020 nie pozostaje jedynym – choć zdecydowanie
najbardziej atrakcyjnym sposobem finansowania inwestycji regionalnych w odnawialne źródła
energii.

61

W dodatku należy uwzględnić w proponowanej cenie za energię w aukcji otrzymaną pomoc publiczną.
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Tabela 19. Porównanie oferty na finansowanie inwestycji prosumenta
Instrument

Okres

RPO WP
Działanie
3.1
(nabór 1)

nabór w
pierwszej
połowie 2017

RPO WP
(nabór 2)

nabór w
pierwszej
połowie 2017

Prosument
II
Ekokredyt

Ekokredyt
PV

od
października
2017

od 2014 roku

Forma

Temat

dotacja

instrument
mieszany

IIF (kredyt)

Adresat

Kwota

Okres

Oprocentowanie

energia wodna
wiatru, biomasy
(do 5 MW),
energia słoneczna
(do 2 MW)
energia
geotermalna (do 2
MW)

UMWP
(środki
RPO)

JST (przy czym
beneficjentem
końcowym
projektów
parasolowych są
mieszkańcy)

10 mln zł

n/d

n/d

Średnie dofinansowanie
wyniosło 71,5%

przedsiębiorstwa,
parafie, spółki
miejskie i JST

10 mln zł

n/d

n/d

Brak danych o średnim
dofinansowaniu

źródła ciepła
opalane biomasą
<300 kW
pompy ciepła <300
kW
kolektory słon.
<300 kW
małe elektrownie
wiatrowe do 40
kWe

BOŚ
(+ dotacja
z
NFOŚiGW)

osoby fizyczne,
wspólnoty,
spółdzielnie

średnio
35-38
tys. zł
(PV)

do 15
lat

1%

mikroinstalacje
fotowoltaiczne

Inne

Min. wkład
własny

Operator

30% dotacji
z NFOŚiGW

0%

BOŚ

osoby fizyczne

do 50
tys. zł

do 10
lat

do 60 miesięcy:
3% + WIBOR 3M
od 61 do 120
miesięcy: 4%
+WIBOR 3M +
prowizja

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej oraz stron internetowych instytucji finansowych
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Tabela 20. Porównanie oferty na rynku skierowanej do prosumenta biznesowego
Instrument

RPO WP
(nabór 2)

PO IŚ 1.1.1
(dotacja)

Kredyt
inwestycyjny
z dopłatą do
odsetek

Program
Geotermia

Okres

nabór w
pierwszej
połowie 2017

nabór w 2017,
prawdopodobnie
będzie jeszcze
jeden

od października
2014

od czerwca 2016

Forma

Temat

Operator

Adresat

Kwota

Okres

Oprocentowanie

dotacja

• energia wodna
wiatru, biomasy
(do 5 MW),
• energia
słoneczna
(do 2 MW)
• energia
geotermalna (do 2
MW)

UMWP

przedsiębiorstwa,
parafie, spółki miejskie
i JST

10 mln
zł

n/d

n/d

Wiatr (>5MW)
Woda (>5MW)
Geotermia (>2
MW)
Biogaz (>1 MW)
Biomasa (5 MW)

NFOŚiGW
(środki PO
IŚ)

dotacja

Instrument
mieszany

IIF
(pożyczka)

Projekty
ekologiczne
(oszczędzające
energię, wodę itd.)
bez sprecyzowania
wymogów, dotacja
od 20% efektu

rozbudowa lub
modernizacja

Inne

Min.
wkład
własny

Brak danych o średnim
dofinansowaniu

BOŚ
(dopłata z
NFOŚiGW)

podmioty prowadzące
lub podejmujące
działalność w zakresie
OZE

mikroprzedsiębiorstwa

brak
danych

brak
danych

n/d

do 15
lat

n/d

WIBOR 1M +
marża już od 4%

Przy efekcie
ekologicznym
min. 20% dotacja
z NFOŚiGW rzędu
15% KK

brak
danych

20%

25%

PEKAO
(dopłata z
NFOŚiGW)

samorządy,
przedsiębiorcy, NGO,
kościoły

brak
danych

do 10
lat

preferencyjne

część odsetek
opłacana przez
NFOŚiGW, do 300
punktów
bazowych w skali
roku

NFOŚiGW

przedsiębiorcy

1 – 90
mln zł

do 15
lat (+

Z PP: warunki
rynkowe

(możliwość
dotacji do 50% KK
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instalacji
geotermalnych

Program
Bocian

Kredyt
Zielona
Energia

Kredyt
EKOodnowa

przełom
2017-2018

od 2009 roku

od 2011 roku

IIF
(pożyczka)

wiatr 40kW -3 MW
PV od 40 kW – 1
MW
Geotermia – 5-20
MW
małe wodne – do 5
MW
biom: 300kW – 20
MW
biogaz: 40kW – 2
MW

IIF (kredyt)

finansowanie
budowy instalacji
OZE

IIF (kredyt)

Projekty
ekologiczne
(w tym
wykorzystanie
OZE)

1,5
karencji)

Bez PP:
WIBOR 3M plus
50 punktów
bazowych, ale
nie mniej niż 2%

na inwestycje z
zast. technologii
ORC z
zastrzeżeniem
przepisów o PP

2,43% z pomocą
publiczną

NFOŚiGW

przedsiębiorcy

BGŻ BNP
PARIBAS

podmioty prowadzące
lub podejmujące
działalność w zakresie
OZE

BOŚ

MŚP

do 40
mln zł

do 15
lat (+
1,5
karencji)

1,83% bez
pomocy
publicznej

ogłoszenie naboru
pod warunkiem
aktualizacji
programu i
dostosowania do
nowelizacji
ustawy o OZE

15%

20%

15%

brak
danych

do 15
lat
(+max 2
lata
karencji)

brak danych

Przedterminowa
spłata Kredytu
Zielona Energia z
nadwyżek
wygenerowanych
przez projekt OZE
bez prowizji
rekompensacyjnej

250 tys.
EUR

10 lat
(+2 lata
karencji)

brak danych

we współpracy z
KfW

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej oraz stron internetowych instytucji finansowych
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Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
W przeciwieństwie do Działania 3.1 w Działaniu 3.2 pozostało stosunkowo dużo środków, jednak
skala zainteresowania wsparciem oferowanym w ramach tego instrumentu sugerować może problem
z wydatkowaniem całej przewidzianej alokacji. Każdy podmiot, który spełnił wymagania formalne
otrzymał dotację, zatem trudno oczekiwać większego zainteresowania mniej korzystną dla
beneficjenta formą wsparcia. Biorąc pod uwagę skalę popularności naboru oraz wyniki badania
ankietowego, z których wynika że inwestycje termomodernizacyjne są często finansowane ze
środków własnych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, nie mających w razie potrzeby problemu
z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, można uznać, że alokacja na Działanie 3.2 okazała się za
duża w stosunku do potrzeb.
Na rynku ponadto istnieje długoletni instrument wsparcia inwestycji mieszkaniowych – Kredyt BGK
z premią termomodernizacyjną, z którego – jak pokazują wcześniejsze doświadczenia korzysta
znaczna liczba podmiotów rocznie. Obok tego instrumentu dostępny jest także kredyt inwestycyjny
PEKAO z dopłatą NFOŚiGW do odsetek, a także najbardziej typowy kredyt Unia, stosowany do
pokrycia wkładu własnego projektów inwestycyjnych.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe wdrażanie OP 3 RPO WP 2014-2020, w tym poziom wykorzystania
alokacji w Działaniu 3.1 oraz relatywnie niewielkie zainteresowanie wsparciem w Działaniu 3.2 nie
rekomendujemy wykorzystania instrumentów finansowych w tym obszarze w ramach RPO WP 20142020.
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Tabela 21. Porównanie oferty skierowanej do właścicieli nieruchomości mieszkaniowych
Instrument

Okres

RPO WP
(Działanie 3.2)

Kredyt inwestycyjny
z dopłatą do odsetek

Kredyt Unia

Temat

Operator

Adresat

Kwota

Okres

Oprocentowanie

Inne

Min. wkład
własny

dotacja

kompleksowa
termomodernizacja

IZ RPO

spółdzielnie
mieszkaniowe,
JST, wspólnoty

do 10
mln zł

n/d

n/d

alokacja nie została
wyczerpana

Średnio 72%
dofinansowania

b.d.

pomoc zwrotna do
75% w tym:
niepodlegająca
spłacie do 25%,
umorzenie części
pożyczkowej do 20%

b.d.

0,6% premia
BGK

premia
termomodernizacyjna
lub remontowa BGK
do 20%, wymóg
audytu

b.d.

preferencyjne

część odsetek
opłacana przez
NFOŚiGW, do 300
punktów bazowych w
skali roku

20%

preferencyjne

Najpopularniejszy
kredyt do
współrealizacji
inwestycji z UE

10%

Instrument
mieszany

PO IŚ (1.3.2)

Kredyt
termomodernizacyjny

Forma

od 1999
roku

Od
października
2014 r.

Instrument
mieszany

Instrument
mieszany

IIF (kredyt)

Głęboka
termomodernizacja
w sektorze
mieszkaniowym,
efekt ekologiczny
minimum 25%
Termomodernizacja
lub remont
budynków, brak
progu efektu
ekologicznego
Projekty ekologiczne
(oszczędzające
energię, wodę itd.),
dotacja od 20%
efektu ekolog.
Inwestycje
współfinasowane z
UE lub EOG (bez
wymogu efektu
ekologicznego)

NFOŚiGW

JST, związki
metropolitalne

min. 3
mln zł

15
banków

spółdzielnie,
JST, osoby
fizyczne,
wspólnoty
mieszkaniowe

PEKAO
(+dopłata
NFOŚiGW)

samorządy,
przedsiębiorcy
NGO, kościoły

brak
danych

do 10
lat

PEKAO

Samorządy,
kościoły, JST,
przedsiębiorcy,
NGO, rolnicy

Brak
danych

do 10
lat

b.d.

b.d.

b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej oraz stron internetowych instytucji finansowych
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5.3. VII Oś Priorytetowa
5.3.1. Dotychczasowe zaawansowanie wdrażania i skala stosowania instrumentów
finansowych
W ramach VII Osi Priorytetowej przewidzianych jest szereg działań, dotyczących poprawy sytuacji na
regionalnym rynku pracy. Poziom zainteresowania kolejnymi naborami jest znaczący, podobnie jak
i wartość już podpisanych umów.
Instrumenty finansowe są zaplanowane w ramach jednego z działań – Działania 7.3 „Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości” i mają dotyczyć wsparcia podejmowania działalności gospodarczej przez
osoby należące do grup o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poniżej prezentujemy
podstawowe parametry proponowanego produktu.
Tabela 22. Podstawowe charakterystyki produktu „Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności
gospodarczej”
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Maksymalna wartość

60 000 zł

Maksymalny okres spłaty

72 miesiące

Limit szkodowości

5%

Dopuszczalna karencja

12 miesięcy od udzielenia

Założenie oprocentowania z wkładu Programu, czyli 0,1 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (zatem 0,175%) oraz
oprocentowanie środków własnych Pośrednika Finansowego,
(ustalane jest według stosowanych przez niego zasad i nie może być
większe aniżeli maksymalna stawka oprocentowania wskazana
w biznes planie).
finansowanych Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, w
tym z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy przez Ostatecznego
Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
Projekty musza być realizowane przez osoby, które62:
a) są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo w wieku
od 30 roku życia zamierzającymi rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym rolnikami i członkami ich
rodzin, prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha, zamierzającymi odejść z rolnictwa, którzy
planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
b) są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność
gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
c) będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co
najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia

Oprocentowanie

Rodzaje
projektów

62

Wyliczamy tylko kluczowe warunki.
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działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do
CEIDG lub KRS),
d) nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką,
komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
e) nie otrzymały środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
Dopuszczalność
Dopuszczalne.
finansowania
wydatków
obrotowych
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Przeprowadzony przez Menedżera Funduszu Funduszy przetarg nie doprowadził do wyboru
pośrednika finansowego. Przetarg był podzielony na dwie części: w ramach jednej niezbędne było
udzielenie co najmniej 50 pożyczek, a w ramach drugiej co najmniej 30 pożyczek.
5.3.2. Możliwości zastosowania instrumentów finansowych
Brak rozstrzygnięcia przetargu oraz bardzo wysokie prawdopodobieństwo, ze bez zmiany
parametrów produktu kolejne przetargi zakończą się tym samym wynikiem jest bardzo poważnym
wyzwaniem, z punktu widzenia wdrażania części pożyczkowej Działania 7.3.
Jak się wydaje, na bazie własnych analiz, informacji uzyskanych od przedstawicieli BGK oraz
niektórych pośredników finansowych problemy z wyborem pośredników finansowych są przede
wszystkim związane z następującymi kwestiami:


Bardzo niska dopuszczalna szkodowość, identyczna jak w przypadku innych produktów
pożyczkowych, wynosząca zaledwie 5%. Tymczasem ryzyko związane z udzielaniem pożyczek na
rozpoczynanie działalności gospodarczej jest bardzo wysokie, przede wszystkim ze względu na
brak jakichkolwiek danych historycznych, dotyczących działalności danej firmy.



Zbyt niska maksymalna wartość pożyczki oraz zbyt krótki okres jej spłaty.



Generalnie wysokie ryzyko, wiążące się z finansowaniem tego typu pożyczkobiorców.



Konkurencję instrumentów finansowych, oferowanych w ramach Poddziałania 1.4.2, w sytuacji
bowiem, gdy dany pośrednik finansowy oferuje w ramach tego Poddziałania bardzo nisko
oprocentowane pożyczki (do czego ma pełne prawo) oferta obu instrumentów w zasadzie się od
siebie istotnie nie różni.

Poniżej prezentujemy podstawowe parametry zbliżonych do analizowanej mikropożyczki
instrumentów w ramach innych regionalnych programów operacyjnych oraz finansowanego ze
środków krajowych programu „Wsparcie w starcie”.
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Tabela 23. Charakterystyki mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach
wybranych RPO oraz programu „Wsparcie w Starcie”63
Produkt

Maksymalna wartość
pożyczki

Maksymalna
zapadalność

Dopuszczalny
szkodowości

poziom

Mikropożyczka na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, RPO
Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020

100 000 PLN

84 miesiące

25%

Mikropożyczka na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, RPO
Województwa Podlaskiego 20142020

85 111,8 PLN

84 miesiące

25%

Mikropożyczka na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, RPO
Województwa Łódzkiego 20142020

70 000 PLN

84 miesiące

25%

Program Wsparcie w Starcie

84 413,80 PLN

84 miesiące

Nieograniczony,
przy
zachowaniu wszelkich reguł
profesjonalnego działania.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego
Jak widać, w pozostałych województwach, a także w ramach programu „Wsparcie w Starcie”
znacząco większa jest zarówno maksymalna wartość pożyczki, jej zapadalność, jak i maksymalny
dopuszczalny poziom szkodowości.
Przy tej okazji warto też zauważyć, że także instrumenty oferowane z poziomu europejskiego, jak na
przykład oferowana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny gwarancja pożyczek i kredytów,
udzielanych w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)
osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Maksymalny dopuszczalny poziom wypłat z tytułu
udzielanych gwarancji jest wprawdzie ustalany indywidualnie, ale generalnie nie powinien on
przekroczyć 30%, co jest też bardzo wysokim limitem64.
5.3.3. Propozycje konkretnych instrumentów finansowych
W kontekście powyższych rozważań warto naszym zdaniem dokonać pewnych korekt
w charakterystykach tego produktu finansowego. Trzeba przy tym mieć świadomość, że o ile jedna
zmiana jest absolutnie konieczna i oczywista, to o pozostałych dwóch można dyskutować, gdyż nie
mają one aż tak bardzo oczywistego charakteru, chociaż nam wydają się być całkowicie uzasadnione.

63

Prezentujemy dane dla RPO województw w których znane są już metryki tego instrumentu finansowego.
Zob. http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-call-for-expression-of-interest/easi-guaranteeannex-ii_microfinance-direct-guarantee.pdf
64
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Zmiana 1 – podwyższenie maksymalnego pułapu stratowości
Przede wszystkim zdecydowanie rekomendujemy zasadnicze zwiększenie maksymalnego pułapu
stratowości, podobnie jak i w innych regionach do poziomu 25%65. Naturalnie, teoretycznie jest
możliwe udzielanie takich pożyczek przy poziomie stratowości na poziomie 5%, jednakże wówczas
nadal bardzo trudno będzie znaleźć chętnego pośrednika finansowego, a jeżeli taki się pojawi można
z góry założyć, że będzie bardzo starannie selekcjonował potencjalnych pożyczkobiorców, co może
niekorzystnie odbić się na osobach w potencjalnie najtrudniejszej sytuacji (np. mających problemy
z zabezpieczeniem pożyczki, czy też pochodzących ze wsi).
Zmiana 2 – podwyższenie maksymalnej wartości pożyczki
Naszym zdaniem także dość uzasadnione byłoby podwyższenie maksymalnej wartości pożyczki do
70 000-100 000 zł (do wspólnej decyzji WUP i BGK). Jak sądzimy, godna rozważenia jest kwota 80 000
zł, choć w tym przypadku brak jest jednoznacznych obiektywnych przesłanek wskazujących na to, że
lepsza jest kwota 80 tysięcy, niż przykładowo 70 lub 90 tysięcy złotych. Kwota 80 tysięcy złotych jest
jednak zbliżona do maksymalnych wartości oferowanych w innych regionach, a także w ramach
programu „Wsparcie w Starcie”. Kwestię tę pozostawiamy jednak otwartą, w ramach
zaproponowanych widełek.
Zmiana 3 – podwyższenie maksymalnej zapadalności pożyczki
W przypadku podwyższenia maksymalnej wartości pożyczki warto też rozważyć wydłużenie jej
maksymalnej zapadalności z 6 do 7 lat, dzięki czemu zostanie utrzymane na w miarę zbliżonym do
poprzedniego poziomie potencjalne obciążenie spłatą rat pożyczkowych.
W celu maksymalizacji szans na wybór pośrednika finansowego można by także rozważyć pewne
obniżenie wymogów dotyczących podmiotów mogących składać oferty (wartość kapitału, liczba
i wartość udzielonych pożyczek), choć kryteria w unieważnionym z tytułu braku ofert przetargu nie
wydawały się szczególnie wygórowane. Można także dokonać podziału zamówienia na większą liczbę
części.

5.4. Pozostałe Osie priorytetowe
W ramach pozostałych osi priorytetowych teoretycznie można rozważyć zastosowanie instrumentów
finansowych w sferze gospodarki odpadami oraz w sferze gospodarki wodno-ściekowej.
Na gospodarkę odpadami w ramach RPO WP 2014-2020 przeznaczono alokację w wysokości ponad
22,6 mln euro (około 100 mln zł). Wsparcie to przeznaczone może być na budowę i rozbudowę
Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz
rekultywację składowisk odpadów. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być zgodne z Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO).
Dotychczas w ramach Działania 4.2 przeprowadzono 2 nabory, jeden skierowany do MOF oraz nabór
otwarty, przeznaczono na nie łącznie 40 mln zł. Do momentu przekazania tego raportu nie była znana
wartość projektów starających się o dofinansowanie. Przyjmując jednak, że skonsumują one całą

65

Niestety nie istnieją ogólnie dostępne statystyki, dotyczące przeciętnej stratowości tego typu pożyczek.
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alokację dostępną w obu konkursach można zakładać, że w Działaniu 4.2 do rozdysponowania
pozostanie nadal około 60% środków.
Tabela 24. Dotychczasowe nabory w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami
Nabór

Alokacja
(mln zł)

Dedykowany
adresat

Liczba złożonych
wniosków
poprawnych formalnie

Wartość złożonych
wniosków poprawnych
formalnie

1

20

MOF

5

brak danych

2

20

otwarty

22

brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej RPO WP 2014-2020
Z kolei wsparcie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej przewidziane jest w Działaniu 4.3 RPO WP
2014-2020. Instrument ten podzielony został na 3 poddziałania. Pierwsze z nich dedykowane jest
rozwojowi infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracjach 2-10 tys. RLM. Drugie ma na celu rozwój
infrastruktury wodociągowej oraz ujęć i stacji uzdatniania wody. Trzecie obejmuje rozwój
infrastruktury kanalizacyjnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ROF. Na
poddziałania te przeznaczono odpowiednio: 83 657 564 euro (Poddziałanie 4.3.1), 4 128 569 euro
(Poddziałanie 4.3.2) oraz 3 959 848 euro (Poddziałanie 4.3.3).
Dotychczas przeprowadzono cztery nabory w ramach Poddziałania 4.3.1, na które przeznaczono całą
alokację na ten instrument. W ramach Poddziałania 4.3.3 wybrano jeden projekt, który skonsumuje
wszystkie środki66. Dla Poddziałania 4.3.2 nie przeprowadzono jeszcze naboru.
Przyjmując, że na trwające obecnie konkursy w ramach Poddziałania 4.3.1 złożone zostaną wnioski,
których wartość przekroczy lub będzie równa dostępnej alokacji można założyć, że większość alokacji
dla tego instrumentu zostanie rozdysponowana. Podobnie w przypadku Poddziałania 4.3.3, w ramach
którego wsparty zostanie tylko jeden projekt pozakonkursowy. W Działaniu 4.3 zostaną więc środki
głównie na rozwój infrastruktury wodociągowej.
Tabela 25. Dotychczasowe nabory w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Liczba
złożonych
Alokacja
wniosków
(mln zł)
poprawnych
formalnie

Liczba wniosków
zatwierdzonych do
dofinansowania

Wkład UE na
wnioskach
zatwierdzonych
(mln zł)

Poddziałanie

Dedykowany
adresat

4.3.1

ogólny

224

34

32

181,1

4.3.1

MOF

150

4

2

11,9

4.3.1

ogólny

26

brak danych

4.3.1

MOF

138

brak danych

4.3.3

ROF

17,2

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej RPO WP 2014-2020
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Projekt Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF.

17,2
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Ze względu na poziom wykorzystania środków w ramach Działania 4.2 oraz 4.3 możliwość
potencjalnego wykorzystania instrumentów finansowych występuje obecnie jedynie w przypadku
wsparcia gospodarki odpadami (Działanie 4.2) oraz infrastruktury zaopatrzenia w wodę (Poddziałanie
4.3.2). W ramach Oceny ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020,
żadne z tych działań nie było wskazane jako obszar do wykorzystania IF. Warto odnotować, że
podobne wnioski dotyczyły wszystkich programów regionalnych oraz POIiŚ.
Jednym z powodów wsparcia dotacyjnego, jest to, że Polska przystępując do UE przyjęła na siebie
konkretne zobowiązania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej67 oraz gospodarki odpadami,68
których niewypełnienie wiązać się ma z karami finansowymi. Z tego względu wykorzystanie dotacji
wydaje się optymalnym wyjściem, pomaga bowiem finansować konieczne przedsięwzięcia, które bez
tego wsparcia mogłyby być opóźnione. Istotnym argumentem przeciw IF jest również fakt, tego że
ewentualne koszty związane ze spłatą pożyczek przynajmniej częściowo przeniesione byłyby na
mieszkańców.
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę69 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Ceny i stawki opłat ustalane są przez radę
gminy i powinny pozwolić na pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub
zbiorowego odprowadzania ścieków70. Gmina może w ramach tych opłat przewidzieć środki
niezbędne na rozwój infrastruktury, jednak koszt ten uwzględniony w opłatach obciąży ostatecznych
odbiorców (mieszkańców i przedsiębiorstwa).
Obowiązujący obecnie system gospodarki odpadami daje pewne przesłanki do wspierania inwestycji
związanych z jego rozwojem w sposób inny niż tylko dotacyjny. Zapisy Ustawy o utrzymaniu porządku
w gminach sugerować mogą że opłaty związane z funkcjonowaniem systemu mogą pokrywać koszt
niezbędnych inwestycji: z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (…)71. W praktyce
jednak taka interpretacja budzi pewne wątpliwości prawników, w szczególności dotyczące tego na ile
środki te mogą być wykorzystane przy finansowaniu rozwoju Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych72. Abstrahując od tej uwagi, podobnie jak w przypadku gospodarki wodnościekowej w gospodarce odpadami mamy do czynienia z monopolem na rynku i sytuacją, w której

67

Zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych, konieczne jest wyposażenie wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. RLM w zbiorcze systemy
kanalizacji i oczyszczania ścieków.
68
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy oraz Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów.
69
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
70
Art. 24a. ust.1.
71
Art. 6r. ust.2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289.
72
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących przepisów prawa,
Polinvest, 2013 (http://www.polinvest.pl/multimedia/0000/0537/Gospodarka_odpadami_WS_GS_TM.pdf).
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wszelkie koszty związane ze sfinansowaniem inwestycji w sposób inny niż przy wykorzystaniu dotacji
przeniesione zostaną na użytkowników tego system, tj. mieszkańców i przedsiębiorców. Z tego
powodu, również w przypadku gospodarki odpadami nie rekomendujemy wykorzystania IF dla
pozostałej alokacji.
W ramach pozostałych osi priorytetowych nie widzimy zasadności zastosowania instrumentów
finansowych, chociaż oczywiście w pojedynczych przypadkach można byłoby rozważać ich
zastosowanie, jednakże naszym zdaniem ryzyka związane z ich użyciem bardzo znacznie przeważają
nad potencjalnymi korzyściami. W tym kontekście w szczególności trzeba zwrócić uwagę na
następujące kwestie:






Brak większych doświadczeń w stosowaniu instrumentów finansowych. Jak dotąd były one
przeważnie stosowane w obszarach opisanych we wcześniejszych rozdziałach. Tymczasem
doświadczenia w innych obszarach, jeżeli zostanie to uznane za zasadne, lepiej byłoby zdobywać
na poziomie centralnym, a nie regionalnym.
Z wyników dotychczasowych przetargów na wybór pośredników finansowych wynika, że sektor
bankowy (podobnie jak i w okresie 2007-2013) jest w bardzo niewielkim stopniu zainteresowany
wdrażaniem instrumentów finansowych ze środków europejskich na poziomie regionalnym.
Tymczasem w olbrzymiej większości fundusze pożyczkowe, jako przeważnie dość małe jednostki,
nie dysponują wystarczającym potencjałem do wdrażania bardziej złożonych,
wyspecjalizowanych instrumentów wsparcia.
Generalne opóźnienie rozpoczęcia wdrażania instrumentów finansowych, związane
z niejasnościami co do trybu wyboru pośredników finansowych i menedżerów funduszy
funduszów sprawia, że rozpoczynanie procesu wyboru kolejnych pośredników finansowych, a być
może także menedżera funduszu funduszy mogłoby sprawić, że rozpoczęcie wdrażania
instrumentów finansowych w nowych obszarach musiałoby zostać bardzo odsunięte w czasie.

6. Stosowanie mechanizmów łączących
z finansowaniem bezzwrotnym

instrumenty finansowe

W ramach funduszy europejskich okresu 2014-2020 łączenie instrumentów finansowych
oferowanych ze środków europejskich ze wsparciem bezzwrotnym zaoferowanym z tych samych
środków jest dopuszczalne, jednakże przy zachowaniu obowiązujących regulacji, dotyczących pomocy
publicznej, a także – i przede wszystkim - odpowiednich zasad, dotyczących kwalifikowalności
wydatków. Szczególnie ważny jest ten ostatni obszar, gdyż właśnie łączenie obu rodzajów wsparcia
powodowało wiele problemów w okresie 2007-2013. Wynikało to jednak z braku precyzyjnych
(a właściwie jakichkolwiek) regulacji, dotyczących tej kwestii, co na szczęście zostały zasadniczo
zmienione dla okresu 2014-2020.
Łączenie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach danego programu wsparcia ma wiele
istotnych zalet. Dzięki niemu jest możliwe wykorzystanie korzyści związanych z danym typem
instrumentu. W przypadku dotacji jest to relatywna prostota instrumentu i przede wszystkim jego
znaczna (choć uzależniona od obowiązującej intensywności wsparcia) atrakcyjność dla odbiorcy
ostatecznego. W przypadku instrumentu finansowego z kolei może być to wpływ na ostrożne
i oszczędne planowanie wydatków przez odbiorców ostatecznych (wobec konieczności spłacenia
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przekazanych środków, często wraz z odsetkami), a także fakt oceny wniosku o finansowanie przez
(na ogół) niezależną i profesjonalną instytucję finansową.
W okresie programowania 2014-2020, w oparciu o doświadczenia poprzedniego okresu,
zaproponowano natomiast dość precyzyjne regulacje, jeżeli chodzi o łączenie wsparcia zwrotnego
i bezzwrotnego, zarówno na poziomie aktów prawnych (przepisy art. 37 ust. 7-9 Rozporządzenia
Ogólnego), a także opracowane przez Komisję Europejską odpowiednie wytyczne, stosunkowo
precyzyjnie opisujące zasady łączenia różnego rodzaju instrumentów. Przede wszystkim, łącząc różne
rodzaje instrumentów (bezzwrotne, finansowe oraz pomoc zwrotną) należy przede wszystkim
przestrzegać kluczowej reguły, zgodnie z którą wsparcie w postaci różnych instrumentów powinno
dotyczyć oddzielnych wydatków kwalifikowanych i aby łączna suma wsparcia ze środków
europejskich nie przekraczała 100% (co zresztą jest konsekwencją wcześniejszej reguły). Bardzo
użytecznym dokumentem w sferze są też wytyczne73 dotyczące łączenia instrumentów zwrotnych
i bezzwrotnych. Zgodnie z tym dokumentem, możliwe jest łączenie różnych form finansowania, pod
warunkiem spełnienia następujących warunków:


w przypadku finansowania tego samego wydatku (expenditure item) za pomocą różnych
rodzajów instrumentów łączna suma wsparcia nie może przekroczyć wartości wydatku,



finansowanie ma miejsce z poszanowaniem odpowiednich przepisów o pomocy publicznej.
Dodatkowo, maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy jest wyliczana oddzielnie dla
wszystkich rodzajów wsparcia, w postaci przeliczania na ekwiwalent dotacji brutto (EDB),



dotacja i instrument finansowy stanowią część dwóch oddzielnych operacji, wybranych przez
odpowiednią instytucję zarządzającą, z wyjątkiem tych, stosunkowo rzadkich, obszarów,
w których dozwolone jest ich łączenie w ramach jednej operacji (np. subsydiowanie odsetek od
wkładu własnego pośrednika finansowego, dotacje do prowizji za udzielenie poręczenia, tzw.
wsparcie przygotowawcze),



dotacja nie jest używana do spłacenia wsparcia zwrotnego, a wsparcie zwrotne nie jest
wykorzystywane do spłaty dotacji,



wsparcie w formie dotacyjnej jest stosowane w celu wsparcia odbiorców ostatecznych, ale nie
jest im bezpośrednio wypłacane.

Łączenie obu rodzajów instrumentów może być jednak bardzo trudnym zadaniem od strony
wdrożeniowej, dlatego też jest stosunkowo rzadko stosowane w praktyce w polskich programach
Polityki Spójności 2014-2020. Stosunkowo najłatwiejsze, choć również dość rzadko spotykane, jest
oferowanie instrumentów łączących wsparcie w formie instrumentów finansowych i dotacji
w ramach jednej tzw. operacji (subsydiowanie odsetek od wkładu własnego, subsydiowanie prowizji
poręczeniowych, dotacje na przygotowanie transakcji finansowej). W tym przypadku jednak zamiast
subsydiować odsetki łatwiej jest udzielić niżej oprocentowanej pożyczki, czy kredytu. Z kolei poziom
prowizji za udzielenie poręczenia kształtuje się i tak na dość niskim poziomie. Jedyny dość sensowny
sposób wykorzystania takiego łączenia wsparcia to dotacje na przygotowanie transakcji finansowej,
możliwe do zastosowania na przykład w sytuacji uruchamiania instrumentów kapitałowych.

73

European Structural and Investment Funds, ‘Guidance for Member States and Programme Authorities.
CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with other support’, European Commission,
EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015.
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Teoretycznie bardzo interesujące, jednakże niestety także bardzo skomplikowane byłoby
finansowanie tego samego projektu (rozumianego szeroko jako przedsięwzięcie realizowane przez
danego odbiorcę ostatecznego) za pomocą instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Takie
rozwiązanie mogłoby wyraźnie poprawić zainteresowanie instrumentami finansowymi. Niestety,
zaprojektowanie odpowiedniego instrumentu byłoby bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe. Co
do zasady bowiem instrumenty finansowe i dotacje są raczej oferowane przez oddzielne instytucje,
czyli z jednej strony przez pośrednika finansowego (typowo jest to fundusz pożyczkowy, bank lub
fundusz poręczeniowy), z drugiej zaś przez Instytucję Zarządzającą, bądź Instytucję Pośredniczącą.
Bardzo trudne, a wręcz niemal niemożliwe do wyobrażenia wydaje się finansowanie jednego
przedsięwzięcia w oparciu o finansowanie zwrotne i bezzwrotne ze środków RPO WP 2014-2020.
Wymagałoby to bowiem rozliczania wydatków przez pośrednika finansowego i instytucję udzielającą
dotacji w oparciu tę samą platformę rozliczania wydatków beneficjenta/odbiorcy ostatecznego,
umożliwiającą kontrolę braku nakładania się jakichkolwiek wydatków kwalifikowalnych. Praktycznie,
takie rozwiązanie jest bardzo trudne do wdrożenia ze względu na rozmaite problemy, w tym
w szczególności odmienne przepisy regulujące oba rodzaje wsparcia, a także dodatkowy wysiłek,
wkładany w kontrolę obu rodzajów wydatków (szczególnie pośrednicy finansowi oczekiwaliby –
zresztą całkowicie słusznie – dodatkowego wynagrodzenia za realizację tego typu zadania).

7. Instrumenty finansowe a akceptowalny poziom ryzyka
W ramach Polityki Spójności 2014-2020 duży nacisk i wyraźnie większy, niż wcześniej, został
przypisany roli instrumentów finansowych, w tym także instrumentów gwarancyjnych (w warunkach
polskich zwanych na ogół instrumentami poręczeniowymi). Instrumenty poręczeniowe mają bowiem
przeważnie znaczący efekt mnożnikowy (mnożnik jest w tym przypadku rozumiany jako łączna
wartość finansowania dłużnego zaciągniętego przez dane MŚP w stosunku do wartości środków
europejskich/publicznych przeznaczonych na dane działanie), a także wpływ takich instrumentów
na mobilizowanie środków prywatnych. Zaletą wspierania instrumentów poręczeniowych jest także
to, że w zasadzie nie istnieje problem wzajemnej konkurencji środków publicznych i prywatnych,
przynajmniej w Polsce nie działają bowiem w zasadzie komercyjne instytucje poręczeniowe.
W okresie 2014-2020, w porównaniu do okresu 2007-2013, znaczącym zmianom (i z punktu widzenia
sektora poręczeniowego zdecydowanie niekorzystnym) uległy regulacje, dotyczące zasad wspierania
działalności poręczeniowej ze środków strukturalnych. W okresie 2007-2013 bowiem instytucja,
mająca zamiar zbudować portfel poręczeń o wartości na przykład 10 milionów złotych, mogła
otrzymać na realizację tego celu jednorazowo całość środków (zarówno europejskich, jak i krajowych
środków publicznych). Obecnie regulacje opierają wartość przekazywanych środków strukturalnych
na szacowanym tzw. ryzyku wypłaty poręczeń/gwarancji, co z pewnego punktu widzenia jest
uzasadnione, ale ma też pewne nie zawsze korzystne konsekwencje.
Kluczowym aktem prawnym, regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Delegowane, dotyczące
między innymi wdrażania instrumentów finansowych74. Zgodnie z jego postanowieniami, dla
74

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
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instrumentów poręczeniowych wymagane jest oszacowanie spodziewanego i niespodziewanego
poziomu ryzyka, czyli wysokości środków finansowych wystarczających do zabezpieczenia
(poręczenia) określonej wartości kredytów/pożyczek i pokrycia związanych z nimi wypłat. Na
podstawie oceny ex ante ryzyka ustanawiany jest też odpowiedni tzw. współczynnik mnożnikowy,
który rozumiany jest jako wielokrotność kwoty wkładu z programu, przeznaczonej na pokrycie
spodziewanych i niespodziewanych strat z nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału
ryzyka, które mają być pokryte z gwarancji w stosunku do wartości odpowiednich wypłaconych
nowych pożyczek lub innych instrumentów podziału ryzyka (art. 8 Rozporządzenia Delegowanego).
Przepis ten ma daleko idące konsekwencje dla zasad wsparcia funduszy poręczeniowych ze środków
strukturalnych. Oznacza on bowiem faktycznie to, że wkład środków strukturalnych jest - co do
zasady przeznaczony - tylko na pokrycie strat w postaci wypłat poręczeń.
Opisywane przepisy niestety bardziej dostosowane są do tzw. poręczeń portfelowych, w ramach
których fundusz poręczeniowy nie dokonuje indywidualnej oceny wniosku o poręczenie, ale
poręczeniem są obejmowane poszczególne umowy kredytu lub pożyczki (spełniające uzgodnione
pomiędzy funduszem a instytucją udzielającą finansowania parametry dotyczące takich kwestii jak
minimalna/maksymalna wielkość finansowania, jego zapadalność, ale także charakterystyki podmiotu
pozyskującego finansowanie) „wrzucane do portfela” przez instytucję udzielającą finansowania (bank
lub fundusz pożyczkowy). Oznacza to, że – co do zasady - instytucja udzielająca poręczeń (gwarancji)
nie ma szczegółowej wiedzy na temat tego, jakim konkretnie podmiotom udziela poręczeń, może
tylko wyznaczyć ogólne zasady, dotyczące ich udzielania75. W warunkach polskich, charakter
portfelowy ma największy aktualnie działający program, czyli realizowany przez Bank Gospodarstwa
Krajowego program gwarancji de minimis, a także program gwarancji oferowany ze środków
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Gwarancje portfelowe są też udzielane przez Europejski
Fundusz Inwestycyjny w ramach realizowanych przez niego programów (np. COSME, InnovFin SME,
EaSI etc.).
Większość funkcjonujących programów poręczeń/gwarancji portfelowych stosuje ograniczenie
poziomu wypłat (tzw. „cap”), polegające na tym, że ustala się maksymalny poziom wypłacanych
poręczeń w stosunku do aktualnej wartości portfela. Najczęściej spotykane poziomy limitów wypłat
zawierają się (w zależności od szacowanego ryzyka poręczanych zobowiązań) pomiędzy 8 a 30%.
Istotnym problemem w tym kontekście jest to, że polskie regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe
udzielają prawie wyłącznie poręczeń indywidualnych (ze względu na ograniczoną kapitalizację,
stosunkowo wysokie ryzyko związane z takimi poręczeniami, a wreszcie kluczowe znaczenie banków
sieciowych, działających w skali całego kraju, które nie są skłonne do podpisywania umów
portfelowych z funduszami działającymi w skali jednego regionu). Tymczasem w przypadku poręczeń
indywidualnych nie można ograniczyć limitu wypłat, gdyż nie istnieje wielkość („portfel”), do której
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
75
Choć oczywiście instytucje udzielające finansowania na ogół składają okresowe raporty o konkretnych
transakcjach kredytowych/pożyczkowych objętych poręczeniem/gwarancją i tego jakich podmiotów one
dotyczą dzieje się to jednak na ogół ex post.
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można by zastosować to pojęcie. Stąd też w sytuacji udzielania poręczeń indywidualnych możliwe są
2 warianty postępowania.
Pierwszy wariant polegałby na „przerzuceniu” na fundusz poręczeniowy lub inną instytucję
udzielającą poręczeń lub gwarancji całego ryzyka przekroczenia maksymalnego szacowanego udziału
wypłat. Ze względu na obiekcje Komisji Europejskiej, takie rozwiązanie trzeba będzie pewnie
zastosować. Jeżeli, przykładowo fundusz otrzymuje środków RPO 10 milionów złotych i w ramach
projektu ma udzielić co najmniej 50 milionów złotych poręczeń (szacowane ryzyko wypłat wynosiłoby
zatem 20%), to w sytuacji, gdyby wypłacone poręczenia przekroczyły kwotę 10 milionów, nadwyżkę
ponad tę kwotę musiałby pokrywać sam fundusz z własnych środków. Takie rozwiązanie wydaje się
być możliwe, aczkolwiek ryzykowne, na przykład w sytuacji poważnego załamania koniunktury
gospodarczej, jest też znacznie bardziej bezpieczne w sytuacji realizacji projektów, zakładających
udzielanie znacznej liczby poręczeń, dzięki znaczącej dywersyfikacji ryzyka poręczeniowego.
W przypadku tego typu rozwiązania poważnym problemem może natomiast być ograniczona
skłonność banków i innych instytucji udzielających finansowania dłużnego do akceptacji wysokich
wartości tzw. mnożników kapitałowych (czyli relacji maksymalnej dopuszczalnej wartości zobowiązań
funduszu z tytułu udzielonych poręczeń do posiadanych kapitałów własnych). Można się poważnie
obawiać się tego, że w przypadku środków okresu 2014-2020 banki do swoich analiz przyjmą
wyłącznie wielkość kapitałów własnych funduszu (nie biorąc pod uwagę środków przekazanych
w ramach RPO) i porównają go z założoną wielkością poręczeń, a następnie od tej właśnie kwoty
wyliczać będą maksymalne dopuszczalne zaangażowanie funduszu.
Niekorzystny wpływ może mieć także przekazywanie środków finansowych z RPO w transzach.
Można obawiać się, że fundusze poręczeniowe o niskiej kapitalizacji mogą nie być stanie udzielać
poręczeń indywidualnych przy założonym mnożniku – na przykład na poziomie 4-5, gdyż banki lub
inne instytucje udzielające finansowania dłużnego nie będą skłonne do akceptowania udzielanych
przez nie poręczeń. Z tego punktu widzenia znacznie bardziej uzasadniony wydaje się opisany poniżej
wariant postępowania, polegający na zaprojektowaniu programów reporęczeniowych, mających
z definicji charakter portfelowy lub też wręcz poręczeń portfelowych, ma on jednak także inne
opisane poniżej wady.
Drugi możliwy wariant to zaprojektowanie programów reporęczeniowych (na wzór rozwiązań
stosowanych w ramach Inicjatywy JEREMIE), oferujących reporęczenia z określonym limitem wypłat
(tzw. „capem”, równym wielkości szacowanego ryzyka). Tego typu rozwiązanie również wydaje się
dopuszczalne, zasadniczą wadą jest natomiast to, że instrument ten nie ma charakteru
„przepływowego”, czyli że środki nie są co do zasady przekazywane funduszowi poręczeniowemu –
dzieje się tak tylko w sytuacji wypłaty reporęczenia. Takie rozwiązanie było kwestionowane przez
Komisję Europejską w okresie 2007-2013, przede wszystkim pod kątem wątpliwości związanych
z kwalifikowalnością kosztów zarządzania po stronie funduszu poręczeniowego.
Można natomiast rozważyć rozpoczęcie oferowania przez lokalne i regionalne fundusz poręczeniowe
poręczeń portfelowych, szczególnie, że w przeszłości były już podejmowane tego typu próby.
Udzielanie poręczeń w trybie portfelowym może być znacznie bardziej ryzykowne z punktu widzenia
funduszu poręczeniowego, choć oczywiście zależy to od szczegółów podpisanej umowy o współpracy
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z bankiem lub funduszem pożyczkowym. Ryzyko po stronie funduszu spada w sytuacji szczegółowego
opisania warunków, jakie muszą spełniać klienci korzystający z poręczeń portfelowych (np. ustalenie
wymogów co do minimalnego poziomu oceny ratingowej lub scoringowej, przeprowadzanej przez
bank.
Poniżej prezentujemy tabelę podsumowującą jakość portfeli poszczególnych pośredników
finansowych w województwie podkarpackim, realizujących projekty w ramach RPO WP 2007-2013,
a także jakość portfela kredytów bankowych (dane takie nie są niestety dostępne dla poziomu
regionalnego).
Tabela 26. Jakość portfela pożyczkowego i poręczeniowego – pośrednicy finansowi w ramach RPO
WP 2007-201376
Numer projektu

Poziom szkodowości77
na koniec 2015 roku

Poziom szkodowości na
koniec 2016 roku

Poręczenia Kredytowe Sp. z
o.o.

RPPK.01.01.00-18001/10

3,9%

5,3%

Leżajskie
Rozwoju

Stowarzyszenie

RPPK.01.01.00-18002/10

1,1%

1,6%

Izba

RPPK.01.01.00-18004/10

2,4%

3,9%

RPPK.01.01.00-18005/10

1,3%

2,5%

Fundacja Wspomagania Wsi

RPPK.01.01.00-18006/10

0,7%

1,1%

Podkarpacka
Gospodarcza

RPPK.01.01.00-18007/10

11,2%

9,8%

Podkarpacki
Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o.

RPPK.01.01.00-18008/10

3,5%

5,4%

Agencja
Regionalnego
Spółka Akcyjna

RPPK.01.01.00-18001/12

4,9%

4,9%

RPPK.01.01.00-18002/12

0,2%

0,1%

Regionalna
Gospodarcza
Agencja
Regionalnego
Spółka Akcyjna

Rozwoju
"MARR"

Izba

Rozwoju
"MARR"

Fundacja Wspomagania Wsi

76

W przypadku znacznej części umów maksymalna szkodowość była ograniczona do 5%, co oczywiście znacznie
obniża użyteczność prezentowanych danych.
77
W obu przypadkach szkodowość jest definiowana jako wartość pożyczek podlegających windykacji
w stosunku do całkowitej wartości udzielonych pożyczek. Jest to stosunkowo restrykcyjna definicja, biorąc pod
uwagę szacunki ryzyka, związanego z udzielaniem poręczeń. Znacznie bardziej użyteczne (takimi niestety nie
dysponujemy) byłyby dane, dotyczące udziału pożyczek o określonych opóźnieniach w spłacie, na przykład
powyżej 30 lub 90 dni – jest to powszechnie stosowana miara tzw. PAR (Portfolio At Risk). Z drugiej strony
w umowach z pośrednikami szkodowość jest rozumiana jako „utrata kapitału Jednostkowych Pożyczek liczona
jako relacja wartości wymagalnego kapitału (w tym również umorzonego do ostatniego dnia Okresu
Wygaszania Portfela) Jednostkowych Pożyczek do wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem”.
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Tarnobrzeska
Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

RPPK.01.01.00-18004/12

1,9%

5,9%

Rzeszowska
Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

RPPK.01.01.00-18005/12

0,1%

7,0%

Regionalna
Gospodarcza

Izba

RPPK.01.01.00-18006/12

1,3%

1,0%

Stowarzyszenie

RPPK.01.01.00-18007/12

0,0%

1,1%

RPPK.01.01.00-18008/12

2,6%

2,6%

1,9%

3,1%

Leżajskie
Rozwoju

Podkarpacki
Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o.
RAZEM:

Źródło: Dane Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013
Interesujących informacji dostarczają także dane Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące udziału
kredytów bankowych ze stwierdzoną tzw. utratą wartości (a zatem dotyczy to takich sytuacji jak
opóźnienia w spłatach rat kredytowych, znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej kredytobiorcy,
czy też znaczące zmniejszenie wartości zabezpieczeń kredytu). Poniżej prezentujemy takie dane dla
kredytów udzielonych firmom sektora MŚP.
Wykres 29. Udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości dla przedsiębiorstw sektora MŚP
w podziale na kredyty inwestycyjne i operacyjne (obrotowe) – dane za okres grudzień 2009-sierpień
2017
16,0%

14,0%

14,0%
12,0%
10,0%

9,9%
9,6%

12,3%

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

sie 17

kwi 17

gru 16

sie 16

kwi 16

gru 15

sie 15

kwi 15

gru 14

sie 14

kwi 14

sie 13

Kredyty operacyjne (obrotowe)

gru 13

kwi 13

gru 12

sie 12

kwi 12

gru 11

sie 11

kwi 11

gru 10

sie 10

kwi 10

gru 09

0,0%

Kredyty inwestycyjne

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego
Jak widać udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości przez dłuższy czas miał charakter
relatywnie stały i w ostatnich latach oscylował ok. 10-12%, w ciągu ostatniego roku jednak udział
takich kredytów wyraźnie spadł (szczególnie w przypadku kredytów obrotowych) i obecnie
w przypadku obu rodzajów kredytów oscyluje nieco poniżej 10%.
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Jak zatem widać, jakość portfeli rozmaitych instrumentów finansowych jest dość zróżnicowana, choć
generalnie w województwie podkarpackim wydaje się być stosunkowo dobra. W związku z tym
proponujemy następujące oszacowanie ryzyka:
Dla wszystkich instrumentów poręczeniowych proponujemy przyjąć ryzyko oczekiwane na poziomie
10%, a ryzyko nieoczekiwane na poziomie 10%, aby zatem łączne ryzyko wynosiło 20%.
W przypadku zastosowania instrumentów poręczeniowych do firm rozpoczynających działalność
gospodarczą (o okresie działalności nie dłuższym, niż 24 miesiące) proponujemy, aby szacowane
ryzyko podnieść o 5 punktów procentowych.
Przyjmując generującą najmniejsze wartości mnożnika formułę poręczeń indywidualnych i zakładając
przeciętnie 70% udziału poręczenia w poręczanym zobowiązaniu mnożnik wynosiłby 7,14.
W przypadku poręczeń dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą ryzyko byłoby wyższe
(25%), ale jednocześnie zapewne wyższe byłyby udziały poręczenia w poręczanym zobowiązaniu
(przyjmujemy 75%) mnożnik zatem wynosiłby 5,33.
Aktualizację oceny ryzyka, związanego z udzielaniem poręczeń należałoby przeprowadzić nie
wcześniej, niż w momencie zasadniczej zmiany warunków rynkowych, takich jak na przykład
zasadnicza zmiana tempa rozwoju gospodarczego Polski (jak np. spadek wzrostu PKB poniżej 2%
rocznie) lub też zasadnicza zmiana sytuacji na rynku finansowania zwrotnego (jak np.
niewypłacalność dużego banku, o znaczącej roli w regionie lub w Polsce). O ile takie czynniki nie
wystąpią nie sądzimy, aby aktualizacja oceny ryzyka była niezbędna wcześniej, niż w perspektywie
około 3 lat.

8. System instytucjonalny wdrażania IF oraz wybrane kwestie
wdrożeniowe
Obecny system instytucjonalny wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020
jest stosunkowo klarowny. Generalny nadzór nad wdrażaniem sprawuje Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli
Zarząd Województwa Podkarpackiego, obsługiwany przez 4 wybrane departamenty Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego78. Dodatkowo, Instytucja Pośrednicząca –
Wojewódzki Urząd Pracy nadzoruje wdrażanie pożyczek w ramach Działania 7.3.
Za wdrażanie instrumentów finansowych odpowiedzialny jest menedżer funduszu funduszy, którą to
rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. W trybie zamówień publicznych dokonuje on wyboru
pośredników, następnie zaś podpisuje z nimi umowy i nadzoruje ich realizację.
Podobne rozwiązania instytucjonalne wybrała większość polskich województw, wyjątkami są tylko
województwo śląskie, gdzie menedżerem funduszu funduszy jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz
województwo kujawsko-pomorskie w których dla poszczególnych działań funduszami funduszy

78

Są to: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Wspierania
Przedsiębiorczości, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Departament Rozwoju Regionalnego.
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zarządzają aż trzy oddzielne podmioty, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank
Inwestycyjny oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju.
Jak się wydaje (choć wobec faktu, że wdrażanie w formie oferowania ostatecznym odbiorcom
wsparcia w ramach określonych instrumentów finansowych dopiero się rozpoczyna jest jeszcze
stosunkowo wcześnie) obecną konstrukcję systemu wdrażania instrumentów finansowych w ramach
RPO WP należy ocenić korzystnie, przede wszystkim ze względu na powierzenie kluczowych
obowiązków instytucji o dużym doświadczeniu w ich wdrażaniu, czyli Bankowi Gospodarstwa
Krajowego. W celu doskonalenia jakości wdrażania warto jeszcze rozważyć następujące kwestie
(część tego typu działań jest już zresztą prowadzona):


Organizację okresowych spotkań przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz Pośredniczącej
z przedstawicielami menedżera funduszu funduszy w celu omówienia aktualnego stanu
wdrażania/przygotowywania wdrażania kolejnych instrumentów.



Ewentualnego powołania tzw. Rady Inwestycyjnej, w ramach której byłby dyskutowany aktualny
stan wdrażania instrumentów finansowych, a także plany uruchamiania lub modyfikacji
kolejnych instrumentów. Zaletą Rady Inwestycyjnej, w stosunku do samego nadzoru przez IZ i IP,
jest możliwość wykorzystania niezależnych ekspertów, którzy (w sytuacji zidentyfikowania
odpowiednich, kompetentnych osób) są w stanie wskazywać możliwości zmian i usprawnień we
wdrażaniu IF, a także (ze względu na swój nieco bardziej „swobodny” status) bardziej
zdecydowanie dyskutować z przedstawicielami BGK (naturalnie, o ile zajdzie tego typu
konieczność). Zadania Rady Inwestycyjnej79 typowo obejmują takie kwestie jak:


przegląd i opiniowanie propozycji aktualizacji odpowiednich strategii inwestycyjnych
poszczególnych grup instrumentów zwrotnych oraz zgłaszanie własnych opinii w tym
zakresie;



opiniowanie rocznych planów działania składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w kontekście realizacji strategii inwestycyjnych;



opiniowanie postępu realizacji strategii inwestycyjnych;



opiniowanie harmonogramów uruchamiania produktów finansowych;



opiniowanie warunków, zasad i dokumentacji dotyczącej wyboru pośredników
finansowych, w tym parametrów ustanawianych instrumentów finansowych (oraz
warunków umów zawieranych z pośrednikami finansowymi);



analiza funkcjonowania instrumentów zwrotnych w województwie;



doradztwo w zakresie pozostałych kwestii mających wpływ na funkcjonowanie
instrumentów zwrotnych w województwie.

W skład Rady Inwestycyjnej wchodzi na ogół 4-8 osób: ekspertów ds. instrumentów
finansowych, ekspertów ds. sektora MŚP, ekspertów ds. innowacyjności oraz przedstawicieli
samorządu województwa, a niekiedy także przedstawicieli organizacji przedsiębiorców.


79

Kontynuację współpracy z przedstawicielami innych regionów (ma ona już zresztą miejsce,
choćby w postaci okresowych spotkań) w celu wymiany doświadczeń we wdrażaniu IF, a także
korzystanie z wypracowanych poprzez poszczególne Instytucje Zarządzające korzystnych,
interesujących rozwiązań.

Zadania zaprezentowane na podstawie regulaminu Rady Inwestycyjnej, funkcjonującej w województwie
pomorskim.
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W ramach ogłaszanych przetargów na pełnienie roli pośredników finansowych nie został
zastosowany mechanizm preferencyjnego wynagrodzenia, który zresztą jest stosowany przede
wszystkim w przypadku tzw. inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (‘risk finance aid’). Zdaniem
autorów, nie ma konieczności jego stosowania, biorąc od uwagę naturę oferowanych instrumentów
finansowych oraz brak instrumentów oferujących finansowanie kapitałowe.
Pewnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zakończenie oferowania finansowania w formie instrumentów
będzie natomiast tzw. strategia wyjścia, czyli zakończenie wdrażania instrumentów w ich obecnej
formie we współpracy z menedżerem funduszu funduszy, czyli BGK. Środki pozostałe po wdrażaniu
instrumentów finansowych powinny bowiem być wykorzystywane w formie instrumentów
finansowych lub innych form wsparcia, na cele zgodne z celami programu, czyli RPO WP 2014-2020.
Wydaje się, że przy konstruowaniu strategii wyjścia warto będzie wziąć pod uwagę następujące
kwestie:


Postanowienia umowy z BGK, w tym dotyczące zakończenia umowy (to zresztą dość oczywisty
wniosek).



Zapewnienie stałego dostępu MŚP z Podkarpacia do finansowania zwrotnego, tak, aby zmiany
instytucjonalne nie spowodowały znaczącej luki w ofercie instrumentów finansowych
w Regionie.



Koordynację strategii wyjścia ze strategią i aktualną ofertą Podkarpackiego Funduszu Rozwoju,
który – jak zakładamy – docelowo miałby też zarządzać środkami pozostałymi po wdrażaniu
instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020.



Aktualną (w momencie finalizowania wdrażania RPO WP 2014-2020) sytuację na rynku
finansowania zwrotnego, w szczególności zaś ofertę sektora bankowego i bariery w dostępie do
finansowania.

Odrębną kwestią pozostaje promocja oferty instrumentów finansowych. W sytuacji rosnącej skali
wdrażania interwencji publicznej przy pomocy instrumentów finansowych, szczególnego znaczenia
nabiera ich skuteczna promocja. Wsparcie w formie instrumentów finansowych będzie miało coraz
większe znaczenie - proces ten zachodzić będzie kosztem instrumentów bezzwrotnych (tendencja
taka jest już wyraźnie widoczna i dotyczy zarówno interwencji na szczeblu regionalnym, jak
i krajowym). Jak dotąd, wśród przedsiębiorców polityka interwencji publicznej kojarzona jest głównie
z instrumentami bezzwrotnymi. Instrumenty finansowe niosą ze sobą wiele korzyści dla ich
odbiorców ostatecznych (także pośredników finansowych, którzy dzięki ich dystrybucji mogą
funkcjonować w sposób trwały, jako podmioty oferujące rozmaite produkty finansowe). Niestety,
bardzo często korzyści te nie są dostrzegane (uświadomione) w gronie przedsiębiorców ostatecznych odbiorców wsparcia. Konieczne jest zatem, odpowiednie wpływanie na opinię całej
sfery potencjalnych odbiorców ostatecznych wsparcia, w taki sposób, aby możliwe było wywołanie
zmiany w postrzeganiu instrumentów finansowych, tj. powszechne uświadomienie mocnych stron
finansowania zwrotnego. Wreszcie, wciąż widoczna jest stosunkowo słaba znajomość oferty
instrumentów finansowych (dotyczy to wszystkich regionów w Polsce; dotyczy to również
instrumentów wspomaganych ze środków programów krajowych). Do wielu przedsiębiorców
informacja na temat instrumentów finansowych dociera z opóźnieniem, a często bywa również
niekompletna, uniemożliwiająca uchwycenie i zrozumienie ich specyficznych przewag wobec
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finansowania dotacyjnego (także specyficznych cech/przewag w odniesieniu do instrumentów
komercyjnych).
W kontekście potrzeb skutecznego wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP
2014-2020, należy realizować skoordynowane działania promocyjne, z jasno określonym celem.
Szczególnego znaczenia nabierają tu działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym.
Powinny być one realizowane w celu:


promowania instrumentów finansowych jako takich (przekaz podkreślający znaczenie
finansowania zwrotnego jako środka stwarzającego lepsze warunki do rozwoju
przedsiębiorstwa), jednocześnie podkreślający ich rosnące znaczenie w sytuacji coraz trudniej
dostępnych dotacji, a dodatkowo



przekazywania informacji o pośrednikach finansowych operujących w województwie
podkarpackim - dysponujących ofertą finansowania wspomaganą ze środków RPO WP (w tym
zakresie, promowany będzie również sam Program, jako prowadzący do trwałego
funkcjonowania w województwie całej sfery instytucjonalnej, wspomagającej dostęp do
źródeł finansowania działalności gospodarczej).

Działania promujące instrumenty finansowe powinny być wyraźnie wyodrębnione jako komponent
zadań promocyjnych, dotyczących całego RPO WP 2014-2020 (koperta promocyjna dedykowana
instrumentom finansowym, realizowana przy wykorzystaniu standardowych form promocji,
stosowanych w działaniach informacyjno-promocyjnych całego RPO WP 2014-2020, jak i form
specyficznych, właściwych do promowania instrumentów finansowych).
Efekty realizacji planu promocji instrumentów finansowych powinny podlegać ocenie przez Instytucję
Zarządzającą RPO WP w konsultacji z Menadżerem Funduszu Funduszy, z punktu widzenia
skuteczności w wywoływaniu zmiany w postrzeganiu instrumentów finansowych przez ich odbiorców
ostatecznych, a także co do zakresu rozpowszechnienia informacji o pośrednikach finansowych,
ofercie produktowej, a w związku z tym także zmianami (przyrostem) zainteresowania korzystaniem z
finansowania zwrotnego. Wyniki takiej oceny formować będą podstawy do ewentualnej modyfikacji
zakresu i form działań promocyjnych.
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9. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych
W sferze wdrażania instrumentów finansowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami zalecane jest,
w określonych sytuacjach, dokonywanie aktualizacji oceny ex-ante instrumentów finansowych80,
przede wszystkim w sytuacji, gdy sytuacja na rynku81 uległa znacznym zmianom w porównaniu do
momentu przygotowania pierwotnej analizy ex ante82.
Okoliczności, w których należy rozważyć przeprowadzenie aktualizacji oceny ex ante instrumentów
finansowych dość precyzyjnie opisuje standardowa metodologia, zalecana przez Komisję
Europejską83. Kładzie ona szczególny nacisk na staranny monitoring szybkości wdrażania
instrumentów finansowych oraz ewentualnych związanych z tym problemów. W szczególności
aktualizację należałoby przeprowadzać w następujących sytuacjach:


Odbiegający od założeń popyt na poszczególne instrumenty finansowe mogący prowadzić do
zmiany wysokości alokacji na dany instrument, zarówno znacznie mniejszy, jak i znacznie większy
od oczekiwanego.



Problemy z wyłonieniem chętnych do wdrażania instrumentów finansowych pośredników lub
też niski poziom ich profesjonalizmu i/lub sprawności działania.



Znacznie gorsza od założonego jakość portfela kredytów, czy pożyczek, udzielanych przez
wybranych pośredników finansowych, wskazująca na dyskusyjne oszacowanie poziomu ryzyka,
związanego z danym instrumentem.



Znaczące zmiany sytuacji gospodarczej Polski (np. znaczne spowolnienie wzrostu lub recesja),
a także mające istotne znaczenie zmiany w regulacjach prawnych, jak na przykład (czysto na
szczęście teoretyczne) wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu finansowania zwrotnego przez
instytucje nie będące bankami.



Zwiększenie środków na realizację RPO WP 2014-2020, na przykład w wyniku podziału tzw.
rezerwy wykonania.

Na obecnym etapie wskazać można następujący, minimalny zakres aktualizacji oceny ex-ante:


80

stan wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WP w następujących sferach
tematycznych:



wnioski wynikające z aktualnego poziomu wydatkowania (udzielone pożyczki / kredyty /
poręczenia) w podziale na poszczególnych pośredników oraz rodzaje instrumentów
finansowych,



wskazywane przez pośredników finansowych oraz przedstawicieli menedżera funduszu
funduszy bariery w sprawnym wdrażaniu instrumentów finansowych, wraz z sugestiami,
dotyczącymi rozwiązania kluczowych problemów w tej sferze,

Art. 37 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Ogólnego.
Pojęcie to naszym zdaniem należy rozumieć szeroko, jako zarówno rynek instrumentów finansowych
(z udziałem i bez udziału środków publicznych), jak i rynek w sensie branży, w której działają odbiorcy
ostateczni instrumentów finansowych..
82
O ile dobrze rozumiemy intencję KE to możliwe jest dokonywanie aktualizacji strategii inwestycyjnej bez
aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych, o ile zmiany te nie mają charakteru zasadniczego i ich
powody są łatwe do przeanalizowania. Na takie podejście wskazują też wytyczne Ministerstwa Rozwoju.
83
‘Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. General
methodology covering all thematic objectives Volume I’, Version 1.2 - April 2014, European Commission,
European Investment Bank, s. 105-106.
81
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zaktualizowana analiza luk w ofercie instrumentów finansowych, zapewnianych w ramach
krajowych programów operacyjnych, RPO WP oraz innych programów, finansowanych
z krajowych środków publicznych oraz analiza obszarów, w których dochodzi do konkurencji
poszczególnych instrumentów zwrotnych lub instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych,



wpływ instrumentów finansowych oferowanych w ramach RPO WP na finansowanie oferowane
przez sektor komercyjny, choć trzeba zauważyć, że analiza taka jest bardzo trudna ze względu na
problemy w pozyskaniu jakichkolwiek „twardych danych” z sektora bankowego. W – bardzo
mało zresztą prawdopodobnej - sytuacji zidentyfikowania znaczącej, trudnej do zaakceptowania,
konkurencji instrumentów wspieranych ze środków publicznych i instrumentów komercyjnych84,
należy rozważyć dokonanie zmian w parametrach oferowanych instrumentów, po to aby
minimalizować niekorzystne efekty konkurencji, a w najbardziej radykalnych przypadkach
rozważyć rezygnację z wdrażania danego instrumentu,



identyfikacja obszarów ewentualnej konkurencji pomiędzy instrumentami finansowymi
oferowanymi w ramach RPO WP z instrumentami zwrotnymi i bezzwrotnymi oferowanymi ze
środków europejskich w ramach innych programów operacyjnych oraz publicznych środków
krajowych. W przypadku zidentyfikowania znaczącej skali konkurencji określonych instrumentów
należy spróbować podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Aktualizacja oceny ex-ante powinna być realizowana przez służby Instytucji Zarządzającej RPO WP,
ewentualnie we współpracy z zewnętrznym wykonawcą. Jej kluczowym elementem powinny być
natomiast konsultacje np. w formie warsztatów z przedstawicielami pośredników finansowych
(zarówno oferujących finansowanie w ramach RPO WP, jak i udostępniających wyłącznie
finansowanie czysto komercyjne), a także odbiorców ostatecznych, w tym organizacji
przedsiębiorców. W idealnej wersji konsultacje te powinny opierać się na gromadzeniu materiału
badawczego z różnych źródeł – zarówno ilościowych (np. w formie ankiety), jak i jakościowych
(seminarium lub seminaria dyskusyjne, wspomagane wywiadami indywidualnymi).

10. Demarkacja instrumentów finansowych regionalnych programów
operacyjnych okresu 2007-2013 – województwo podkarpackie
oraz studia przypadków dla województwa dolnośląskiego
i pomorskiego
W przypadku w zasadzie wszystkich województw wdrażających instrumenty inżynierii finansowej
w ramach regionalnych programów operacyjnych okresu 2007-2013 poważnym wyzwaniem było
podjęcie decyzji o sposobie dalszego wykorzystania pozostałych środków finansowych oraz takie
określenie charakterystyk produktów finansowych oferowanych na bazie tych środków, aby nie
konkurowały one (lub też konkurowały w jak najmniejszym stopniu) z ofertą instrumentów
finansowych w ramach RPO 2014-2020. Stosowano rozmaite rozwiązania dotyczące tego typu
demarkacji. Poważnym problemem jest natomiast to, że w znacznym stopniu demarkacja dotyczy
jednego typu instrumentów, czyli instrumentów dłużnych.
84

Pojawienie się takiego problemu będzie zresztą na pewno sygnalizować sektor bankowy, jak dotąd mimo
masowej skali udzielania niskooprocentowanych pożyczek, z punktu widzenia całego sektora bankowego nie
jest to znaczącym problemem, choć w wybranych, raczej nielicznych przypadkach problem ten może
występować w skali lokalnej, szczególnie w przypadku sektora banków spółdzielczych.

105

10.1. Województwo dolnośląskie
W województwie dolnośląskim wsparcie w formie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO
WD 2007-2013 było realizowane, podobnie jak w szeregu innych województwa w ramach Inicjatywy
JEREMIE, w której rolę tzw. menedżera funduszu powierniczego pełnił Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Ostatecznie podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z BGK i stopniowym „wygaszaniu” portfeli
instytucji oferujących pożyczki i poręczenia na bazie środków JEREMIE. Jednocześnie, odmiennie niż
w przypadku niektórych województw (jak na przykład województwa pomorskiego) podjęto decyzję,
aby zarządzaniem wygaszanym portfelem i relacjami z pośrednikami cały czas zajmował się Bank
Gospodarstwa Krajowego, aż do zwrotu wszystkich środków.
Jednocześnie zdecydowano, że zwracanymi środkami zarządzać będzie specjalnie powołana spółka,
w której 100% udziałów ma Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, czyli Dolnośląski
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (DFR). Ze względu na opóźniające się rozpoczęcie uruchomienia
instrumentów finansowych w ramach RPO WD 2014-2020 DFR, w konsultacji z Urzędem
Marszałkowskim, podjął decyzję o uruchomieniu konkursu dla pośredników finansowych na
udzielanie pożyczek obrotowych.
Pożyczki były oferowane w 2 wariantach – dla dowolnych firm z sektora MŚP, posiadających siedzibę
lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska w wysokości do 100 tysięcy
złotych i dla firm produkcyjnych w wysokości do 250 tysięcy złotych. W obu przypadkach pożyczki
były oferowane z okresem spłaty do jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
Pożyczki były oferowane przez 7 pośredników z terenu całego Dolnego Śląska.
Pośrednicy finansowi odpowiedzialni byli za identyfikację potencjalnych pożyczkobiorców oraz
dokonanie oceny ich sytuacji finansowej, zdolności pożyczkowej oraz możliwych do przedstawienia
zabezpieczeń, słowem pełną ocenę formalną i merytoryczną. W sytuacji pozytywnej oceny
pośrednicy podpisywali stosowną umowę pożyczki, przekazując jednocześnie informację o tym
Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju.
Pożyczki udzielane były przez pośrednika finansowego, jednak na bazie środków ulokowanych w DFR.
Pośrednik dysponował pełnomocnictwem do wydzielonego i okresowo zasilanego subkonta DFR,
z którego udzielana był pożyczka (na subkoncie tym DFR lokuje środki do wysokości przyznanego
danemu pośrednikowi limitu). Ryzyko związane z udzieleniem pożyczki ponosił w całości pośrednik
finansowy powyżej dopuszczalnego limitu straconych pożyczek. Działania egzekucyjne były
prowadzone przez pośrednika finansowego, a ich koszty były w całości lub w określonej części
pokrywane przez PFR.
Odsetki od udzielanych pożyczek były w całości przychodem DFR, a ich wysokość była regulowana
w umowie pomiędzy DFR i pośrednikiem finansowym. Pośrednik finansowy finansuje swoją
działalność wyłącznie z pobieranych od przedsiębiorców prowizji, których „widełkowa” wysokość była
określana w umowie zawartej pomiędzy pośrednikiem finansowym i DFR. Pośrednik nie pobierał
żadnych innych opłat od pożyczkobiorcy.
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Jesienią 2017 roku DFR ogłosił przetargi na 2 kolejne produkty, mające mieć charakter
komplementarny wobec oferty w ramach RPO WD 2014-2020.
Pierwszy z tych produktów to tzw. pożyczka hipoteczna. Jej celem jest udostępnienie produktu, który
jest stosunkowo trudno dostępny w sektorze komercyjnym, a w żaden sposób nie konkuruje z ofertą
okresu 2014-2020. Chodzi o pożyczki na zakup nieruchomości o dość znacznej zapadalności. Poniżej
krótko podsumowujemy podstawowe charakterystyki tego instrumentu:
Tabela 27. Pożyczka hipoteczna – podstawowe parametry
Parametr

Pożyczka hipoteczna

Alokacja na cały przetarg

80 000 000 zł

Maksymalna wartość

1 500 000 zł

Maksymalna zapadalność

10 lub 15 lat (przy zwiększonym wkładzie
własnym)

Wkład własny

5%, a dla pożyczki powyżej 10 lat 20%

Oprocentowanie

Rynkowe, na poziomie odpowiedniej stopy
referencyjnej

Cele

Zakup nieruchomości (gruntów, budynków
trwale z gruntem związanych lub części takich
budynków, jeżeli na mocy
przepisów
szczególnych stanowią odrębny od gruntu
przedmiot własności) położonych na terenie
województwa dolnośląskiego, na którym
Pośrednik Finansowy będzie udzielał pożyczki, na
cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Maksymalna szkodowość

5%

Źródło: Dolnośląski Fundusz Rozwoju
Przetarg został rozstrzygnięty – wybrano 6 ofert (przetarg był podzielony na 6 części).
Ostatnio został ogłoszony kolejny przetarg – na udzielanie tzw. dużych pożyczek inwestycyjnych.
Tabela 28. Duża pożyczka inwestycyjna – podstawowe parametry
Parametr

Duża pożyczka inwestycyjna

Alokacja na cały przetarg

50 000 000 zł

Maksymalna wartość

1 000 000 zł lub 1 500 000 zł (przy zwiększonym
wkładzie własnym)

Maksymalna zapadalność

5 lat

Wkład własny

5%, a dla pożyczki powyżej 1 miliona złotych 10%

Oprocentowanie

Rynkowe, na poziomie odpowiedniej stopy
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referencyjnej
Cele

Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie
nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne na cele
związane
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
z
wyłączeniem
zakupu
nieruchomości (gruntów, budynków trwale z
gruntem związanych lub części takich budynków,
jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności)

Maksymalna szkodowość

15%

Źródło: Dolnośląski Fundusz Rozwoju
Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, w planie jest ogłoszenie przez DFR kolejnych przetargów
na kolejne produkty finansowe, naturalnie dla takich instrumentów, które nie będą miały charakteru
konkurencyjnego wobec oferty RPO WD 2014-2020. Zostaną też być może ponownie uruchomione
pożyczki obrotowe, w nieco zbliżonej formie do tych oferowanych przez uruchomieniem
instrumentów finansowych w ramach RPO WD.
Jak widać, Dolnośląski Fundusz Rozwoju w konsultacji z samorządem regionalnym stara się oferować
produkty, które są odmienne pod względem rodzaju finansowanych projektów, zapadalności oraz
wartości oferowanych ze środków obecnego okresu programowania. Szczególnie interesujący jest
instrument pożyczki hipotecznej, przeznaczonej na konkretne cele o bardzo długiej, rzadko
spotykanej na rynku zapadalności.
Warto też podkreślić, że DFR nadal oferuje finansowania w interesującej formule łączonej – na bazie
środków pozostających na rachunku DFR i na ten rachunek spłacanych, ale na ryzyko pośrednika
finansowego, który jest tez stroną umowy pożyczki.

10.2. Województwo pomorskie
W przypadku województwa pomorskiego instrumenty finansowe oferowane są na bazie środków
pochodzących z RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013. Zarządzaniem tymi środkami zajmuje
się Pomorski Fundusz Rozwoju, spółka w której 100% udziałami dysponuje Samorząd Województwa
Pomorskiego. 31 grudnia 2015 r. zakończono wdrażanie Inicjatywy JEREMIE, w ramach której Bank
Gospodarstwa Krajowego pełnił rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa
Pomorskiego. Następnie od początku kwietnia 2016 r. nastąpiło przekazanie wszelkich praw
i obowiązków (na mocy umowy cesji) Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju (rozwiązanie odmienne od
zastosowanego w województwie dolnośląskim, w którym środki trafiały do funduszu po wygaśnięciu
odpowiednich umów pożyczek i poręczeń).
Zgodnie, ze strategią inwestycyjną PFR polityka inwestycyjna w perspektywie do 2018 r. ma się
koncentrować w trzech obszarach tematycznych:


sektor małych i średnich
mikroprzedsiębiorstw,

przedsiębiorstw

(MŚP),

ze

szczególnym

uwzględnieniem
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projekty o charakterze infrastrukturalnym realizowane w miastach,



efektywność energetyczna.

Od momentu przekazywania środków do połowy 2017 roku PFR przeprowadzał nabory na
Pośredników Finansowych w trybie wynikającym z warunków konkursów ogłoszonych w ramach
Inicjatywy JEREMIE do końca 2015 r. (de facto było to przyznawanie nowych limitów w ramach
obowiązujących umów). Od połowy 2017 r. zawieranie umów rewolwingowych było stopniowo
wygaszane, w związku z wchodzącą na rynek ofertą instrumentów finansowych w ramach RPO WP
2014-2020. Ostatnią podpisaną umową była umowa na reporęczenie, które wobec uruchamiania
instrumentów poręczeniowych w dalszej perspektywie nie miało charakteru konkurencyjnego wobec
oferty obecnego okresu programowania.
W najbliższym czasie PFR planuje uruchamianie przetargów na pośredników finansowych w celu
wdrażania kolejnych nowych produktów finansowych. Niestety, na obecnym etapie szczegółowe
parametry produktów nie są jeszcze dostępne i ze względu na planowane postępowania przetargowe
nie mogą być ujawniane.
Planowane są obecnie co najmniej 3 rodzaje produktów:


Mała pożyczka. Instrument pożyczkowy o ograniczonej wartości, na cele inwestycyjne. Przetarg
ma być ograniczony do podmiotów oferujących pożyczki tylko w wybranych powiatach regionu,
mniej rozwiniętych i bardziej oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej. Przetarg będzie zapewne
dzielony na części, a alokacja na jednego pośrednika będzie ograniczona. Pożyczki mają być
udzielane co do zasady bez pomocy publicznej, tylko firmom rozpoczynającym działalność mają
być oferowane w formule pomocy de minimis.



Pożyczka turystyczna. Skierowana tylko do podmiotów działających w sferze turystyki
i przemysłów czasu wolnego. Przeznaczona wyłącznie na cele inwestycyjne. Jej specyficzną,
interesującą cechą ma być możliwość okresowego zawieszania (karencji) w spłacie rat
kapitałowych w miesiącach, w których dana firma notuje ograniczone przychody (a więc dla
znacznej grupy firm w okresie zimowym).



Pożyczka HR – ukierunkowana na finansowanie wszelkich działań, związanych z poszukiwaniem,
doszkalaniem i zatrudnianiem nowych pracowników, szczególnie spoza Polski lub tez z innych
województwa.

W województwie pomorskim nie istnieje precyzyjnie opisana linia demarkacyjna pomiędzy
finansowaniem w ramach okresu 2007-2013 oraz 2014-2020. Naturalnie, parametry wszelkich
produktów wprowadzanych przez PFR są szczegółowo konsultowane z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego.

10.3. Wnioski dla województwa podkarpackiego
Na bazie doświadczeń i pomysłów obu opisanych regionów można tez zaproponować pewne
wskazania dla województwa podkarpackiego.
Planowane do uruchomiania instrumenty finansowe na bazie środków powracających ze spłat
instrumentów inżynierii finansowej RPO WP 2007-2013 opisuje Strategia Inwestycyjna
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, uzgodniona we wrześniu 2017 roku.
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W jej ramach priorytet w średniej perspektywie przypisuje się uruchamianiu instrumentów dłużnych,
przeznaczonych na finansowanie celów obrotowych oraz uruchamianiu instrumentów kapitałowych.
Generalnie ten kierunek należy uznać za całkowicie uzasadniony, w przypadku gdy nie jest
rekomendowane wdrażanie ze środków RPO WP 2014-2020 instrumentów kapitałowych, zaś
instrumenty dłużne mają charakter przede wszystkim skierowany na cele inwestycyjne.
Warto natomiast rozważyć (w bardziej odległej perspektywie, gdy zostaną już zwrócone przez
pośredników bardziej znaczące środki finansowe) uruchamianie przez PFR bardziej złożonych
instrumentów, takich jak pożyczka hipoteczna, czy też pożyczka HR.
Odrębną kwestią do rozwagi pozostaje też rola Funduszu Rozwoju w kontekście oferty pośredników
lokalnych. Zarówno w województwie dolnośląskim, jak i pomorskim przyjęto, że finansowanie jest
udzielane bezpośrednio przez danego pośrednika, nawet jeżeli (jak w przypadku dolnośląskiego),
odgrywa on w całym procesie znaczącą rolę.
Do dyskusji należy pozostawić ewentualne oferowanie instrumentów poręczeniowych – z jednej
strony jest to bardzo trudny obszar działania, z drugiej jednak brak wystarczających zabezpieczeń
nadal pozostaje bardzo poważną barierą w dostępie do finansowania dłużnego, na co jasno wskazują
badania jakościowe.
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11. Wnioski i rekomendacje
Poniżej przedstawiamy wnioski i rekomendacje, wynikające z badania. Są one również
zaprezentowane w tabeli wdrażania rekomendacji, znajdującej się w załączniku 1.

Wniosek 1
W przypadku instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Poddziałania 1.4.2 celowe byłoby
dokonanie pewnych zmian w ich charakterystykach, w celu lepszego zaadresowania potrzeb
ostatecznych odbiorców oraz minimalizacji luki finansowej.

Rekomendacja 1a
Proponujemy zwiększenie maksymalnej wartości pożyczki standardowej do kwoty 300 tysięcy złotych
(w razie problemów wdrożeniowych lub innych istotnych powodów nawet do 500 tysięcy złotych),
z jednoczesnym zwiększeniem dopuszczalnej szkodowości do 15%.

Rekomendacja 1b
Proponujemy rezygnację z dotychczasowej koncepcji instrumentu pożyczki innowacyjnej, przy
jednoczesnym stworzeniu możliwości udzielania pożyczek na zakup nowych środków trwałych
o wartości do 400-600 tysięcy złotych w ramach instrumentu pożyczki standardowej lub
zmodyfikowanej pożyczki innowacyjnej.

Rekomendacja 1c
Proponujemy chwilowe opóźnienie lub nawet rezygnację z uruchamiania instrumentów
poręczeniowych w ramach RPO WP 2014-2020.

Wniosek 2
Obecne parametry mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wymagają
pewnych zmian, aby były nieco bardziej dostosowane do potrzeb potencjalnych pożyczkobiorców
i były akceptowalne dla potencjalnych pośredników finansowych.

Rekomendacja 2
Należy rozważyć podwyższenie maksymalnej szkodowości do 25%, maksymalnej zapadalności do 7
lat i maksymalnej wartości pożyczki do 70 000-100 000 zł oraz ewentualne zmniejszenie wymogów
dla pośredników finansowych.

Wniosek 3
W pozostałych sferach interwencji RPO WP zastosowanie instrumentów finansowych byłoby
obciążone znacznym ryzykiem lub też jest po prostu niecelowe, bądź niemożliwe – ze względu na
wyczerpanie, bądź zbliżające się wyczerpanie alokacji.
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Rekomendacja 4
Nie rekomendujemy zastosowania instrumentów finansowych w żadnej z pozostałych sfer
interwencji RPO WP 2014-2020.
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12. Załączniki
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Załącznik 1 - Tabela wniosków i rekomendacji

Lp.

1.

Treść wniosku

W przypadku instrumentów finansowych
wdrażanych w ramach Poddziałania 1.4.2
celowe byłoby dokonanie pewnych zmian
w ich charakterystykach, w celu lepszego
zaadresowania potrzeb ostatecznych
odbiorców oraz minimalizacji luki
finansowej s. 56-65.

Proponujemy zwiększenie
maksymalnej wartości
pożyczki standardowej do
kwoty 300 tysięcy złotych (a
w wyjątkowych przypadkach
do 500 tysięcy złotych), z
jednoczesnym zwiększeniem
dopuszczalnej szkodowości
do 15%.

Klasa rekomendacji

Adresat rekomendacji

IZ RPO WP, Menedżer
Funduszu Funduszy

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia
(kwartał)

Zmiana metryki
produktu.

31 marca 2018

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Przedsiębiorczość

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

j.w.

Proponujemy rezygnację lub
zmianę zakresu instrumentu
pożyczki innowacyjnej, przy
jednoczesnym stworzeniu
możliwości udzielania
pożyczek na zakup nowych
środków trwałych o wartości
do 400-600 tysięcy złotych w
ramach instrumentu pożyczki
standardowej lub zmienionej
pożyczki innowacyjnej.

Zmiana lub opracowanie
nowej metryki produktu.

31 marca 2018

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Przedsiębiorczość

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

j.w.

Proponujemy uruchomienie
nowego instrumentu -

Opracowanie metryki
produktu i ogłoszenie

30 września 2018

2.

3.

Treść rekomendacji

IZ RPO WP, Menedżer
Funduszu Funduszy

IZ RPO WP, Menedżer
Funduszu Funduszy
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Lp.

Treść wniosku

6.

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia
(kwartał)

mikropożyczki dla terenów
wiejskich lub włączenie jej do
instrumentu pożyczki
standardowej (jest to jednak
mniej korzystne rozwiązanie)

przetargu.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Przedsiębiorczość

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

j.w.

Proponujemy chwilowe
opóźnienie lub nawet
rezygnację z uruchamiania
instrumentów
poręczeniowych w ramach
RPO WP 2014-2020

Opóźnienie lub
rezygnacja z przetargu,
zmiana strategii
inwestycyjnej,

31 grudnia 2018

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Przedsiębiorczość

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

Obecne parametry mikropożyczki dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą
wymagają pewnych zmian, aby były nieco
bardziej dostosowane do potrzeb
potencjalnych pożyczkobiorców i były
akceptowalne dla potencjalnych
pośredników finansowych – s. 84-87.

Należy rozważyć
podwyższenie maksymalnej
szkodowości do 25%,
maksymalnej zapadalności
do 7 lat i maksymalnej
wartości pożyczki do70 000100 000 zł.

Zmiana metryki produktu

31 marca 2018

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

Rynek pracy

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020

W pozostałych sferach interwencji RPO WP
zastosowanie instrumentów finansowych
byłoby obciążone znacznym ryzykiem lub
też jest po prostu niecelowe, bądź

Nie rekomendujemy
zastosowania instrumentów
finansowych w żadnej z
pozostałych sfer interwencji

-

31 grudnia 2017

4.

5.

Treść rekomendacji

IZ RPO WP, Menedżer
Funduszu Funduszy

IZ RPO WP, IP RPO WP
Menedżer Funduszu
Funduszy

IZ RPO WP
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Lp.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin wdrożenia
(kwartał)

niemożliwe – ze względu na wyczerpanie,
bądź zbliżające się wyczerpanie alokacji –
s. 87-90.

RPO WP 2014-2020.

Klasa rekomendacji

Programowa

Podklasa rekomendacji

Operacyjna

Obszar tematyczny

System wdrażania polityki spójności

Program operacyjny

RPO WP 2014-2020
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Table of conclusions and recommendations

Conclusion

Recommendation

Addressee of the
recommendation

In case of financial instruments implemented
under Sub-measure 1.4.2, it would be
advisable to introduce some changes in their
characteristics, in order to better address
the needs of final recipients and to minimize
the financial gap. p. 56-65.

We propose to increase the
maximum value of the standard loan
up to the amount of PLN 300
thousand (and in exceptional cases
up to PLN 500 thousand), while
increasing the acceptable loss ratio
to 15%.

ROP WP Managing
Institution, Fund of Funds
Manager

Recommendation class

No.

1.

Implementation
deadline (endquarter and year)

Implementation of
respective changes into
product metric (product
description).

March 31, 2018

Program

Recommendation sub-class

Operational

Thematic area

Entrepreneurship

Operational Programme

ROP WP 2014-2020

As above.

We propose to resign or change the
scope of the innovative loan
instrument, while creating the
possibility of granting loans for the
purchase of new fixed assets of value
up to PLN 400-600 thousand as part
of the standard loan instrument or
the revised innovative loan.

Change or development of a
new product metric (product
description).

March 31, 2018

Recommendation class

Program

Recommendation sub-class

Operational

Thematic area

Entrepreneurship

Operational Programme

ROP WP 2014-2020

As above.

We propose to launch a new
microcredit instrument for rural
areas or to include it in the standard
loan instrument (however, this is a
less favorable solution).

Development of the
product's metric and
announcement of the tender
for selection of
intermediaries.

September 30, 2018

Recommendation class

Program

Recommendation sub-class

Operational

2.

3.

Implementation mode

ROP WP Managing
Institution, Fund of Funds
Manager

ROP WP Managing
Institution, Fund of Funds
Manager
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No.

4.

5.

6.

Conclusion

Recommendation

Addressee of the
recommendation

Implementation mode

Implementation
deadline (endquarter and year)

Thematic area

Entrepreneurship

Operational Programme

ROP WP 2014-2020

As above.

We propose to temporarily delay or
even abandon launching guarantee
instruments under the ROP WP
2014-2020.

Delay or resignation from
intermediaries selection
tender, and introduction of
respective amendments
within the investment
strategy.

December 31, 2018

A

ROP WP Managing
Institution, Fund of Funds
Manager

Recommendation class

Program

Recommendation sub-class

Operational

Thematic area

Entrepreneurship

Operational Programme

RPO WP 2014-2020

The current parameters of the micro-loan for
persons starting business activity require
some changes to be slightly more suited to
the needs of potential borrowers and - at
the same time - be acceptable for potential
financial intermediaries - pp. 84-87.

To consider raising the maximum
loss ratio to 25%, the maximum
maturity of up to 7 years and the
maximum loan value up to PLN
70,000-100,000.

Change of product metric
(product description).

March 31, 2018

Recommendation class

Program

Recommendation sub-class

Operational

Thematic area

Labor market

Operational Programme

ROP WP 2014-2020

In other spheres of intervention of the ROP
WP 2014-2020 the use of financial
instruments would be subject to
considerable risk or it is simply pointless or
impossible - due to exhaustion or impending
depletion of financial allocation - pp. 87-90.

We do not recommend utilization of
financial instruments in any of the
other intervention spheres of ROP
WP 2014-2020.

-

December 31, 2017

Recommendation class

Program

Recommendation sub-class

Operational

Thematic area

Implementation system of the cohesion policy

Operational Programme

ROP WP 2014-2020

ROP WP Managing
Institution, Fund of Funds
Manager

ROP WP Managing
Institution
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Załącznik 2 – Lista respondentów wywiadów pogłębionych IDI
W oddzielnym aneksie.
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