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Bank	  /	  	  
Fundusz	  pożyczkowy	  /	  	  

Przedsiębiorstwo	  leasingowe	  

Fundusze	  kapitałowe,	  w	  tym	  –	  
współpracujące	  z	  sieciami	  

	  Aniołów	  Biznesu	  
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Europejski	  	  
Fundusz	  Inwestycyjny	  

Komisja	  	  
Europejska	  

inwestuje	  

Fundusz	  	  
poręczeniowy	  
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KPK	  CIP	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dla	  polskiego	  rynku	  

finansowego	  
	  

działania	  
promocyjne,	  	  
informacyjne,	  
konsultacyjne	  

zapewnia	  	  
środki	  

poręcza	  poręcza	  

KPK	  wspiera	  dialog	  rynku	  ze	  stroną	  publiczną	  w	  celu	  
ułatwienia	  wdrożenia	  rynkowego	  instrumentów	  CIP	  	  



	  
POLSCY	  POŚREDNICY	  FINANSOWI	  PROGRAMU	  CIP:	  
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hKp://www.bph.pl	  

hKp://www.pekao.com.pl/mis/
finansowanie_z_poreczeniem_efi/	  

hKp://www.efl.pl/StartLeasing	  

hKp://www.bnpparibas.pl/finanse-‐firmy/
poreczenia-‐efi.asp	  

hKp://www.pfg-‐poreczenia.pl/index.php?
i=3164&d=44	  

hKp://www.polfund.com.pl/cip-‐-‐-‐program-‐
ramowy-‐na-‐rzecz-‐konkurencyjnosci-‐i-‐

innowacji-‐2007-‐2013.html	  

URUCHOMIONO ŁĄCZNIE: 17 INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z  MAX. OK. 4 MLD PLN 
PREFERENCYJNEGO FINANSOWANIA DLA POLSKICH FIRM W OKRESIE 2011-2013 

SMEG	  –	  Wdrożenie	  



SMEG	  –	  w	  Polsce	  na	  tle	  Europy	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIP	  SMEG	  /całość/:	  …………………………………………Polska:	  
	  
1. Liczba	  państw	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19…………………………………..……….……1	  	  
2. Liczba	  pośredników	  	  	  	  39	  …………………………..……………..…….6	  
3. Liczba	  umów	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  …………………..…….……………….…….7	  
4. Liczba	  	  

	  wspartych	  MŚP	  	  176	  914……………….……………………….…3365	  
1. Liczba	  udzielonych	  	  

	  pożyczek	  (szt.)	  	  	  	  201	  561..…………………………….……….….3636	  
1. Całkowity	  zakontraktowany	  wolumen	  środków	  dla	  MŚP	  
(in	  m	  EUR)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  664	  …………………..…………….884,1	  (942,4)	  

Źródło	  –	  KPK	  CIP	  na	  podstawie	  danych	  EFI	  i	  polskich	  Pośredników	  Finansowych	  CIP,	  lipiec	  2012	  

SMEG	  –	  Wdrożenie	  



CIP	  SMEG	  w	  liczbach	  	  
(stan	  na	  październik	  2012)	  

•  Liczba	  państw:	  20	  
•  Liczba	  Pośredników:	  40	  
•  Liczba	  wspartych	  MŚP:	  191.583	  
•  Udzielone	  pożyczki	  (szt.):	  221.043	  

•  Aktualne	  wykorzystanie	  	  
(w	  stosunku	  do	  maks.	  dostępnej	  wartości	  porjela):	  52,1%	  

	  
Źródło:	  EFI	  

SMEG	  –	  Wdrożenie	  



CIP	  SMEG	  

SMEG	  –	  Wdrożenie	  

Analiza przeznaczenia pożyczek z gwarancją CIP.  
rodzaje działalności gospodarczej 



UDOSTĘPNIONE	  INSTRUMENTY	  FINANSOWE	  CIP	  W	  POLSCE	  
•  Z	  jakiego	  preferencyjnego	  	  wsparcia	  CIP	  może	  skorzystać	  
przedsiębiorca	  w	  Polsce?	  

	  	  	  	  	  	  	  
•  kredytów	  inwestycyjnych	  
•  kredytów	  obrotowych	  
•  kredytów	  na	  zakup	  środków	  transportu	  
•  kredytów	  dla	  firm	  rozpoczynających	  działalność	  
•  kredytów	  i	  pożyczek	  hipotecznych	  
•  kredytów	  Europejskiego	  Banku	  Inwestycyjnego	  
•  kredytów	  na	  finansowanie	  kontraktów	  
•  poręczeń	  kredytowych	  
•  poręczeń	  dla	  mikro	  i	  start	  up	  
•  poręczeń	  dla	  innowacji	  
•  leasingu	  dla	  rozpoczynających	  działalność	  

7	  



KORZYŚCI	  DLA	  PRZEDSIĘBIORCY	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

• bezpłatne	  wsparcie	  UE	  
• brak	  statusu	  i	  obciążeń	  pomocy	  publicznej	  
• praca	  z	  instrumentami	  i	  instytucjami,	  które	  mają	  stać	  się	  
	  	  podstawą	  systemu	  wsparcia	  unijnego	  po	  2013r.	  	  

• brak	  lub	  niższe	  zabezpieczenia	  od	  kredytobiorcy	  	  
• brak	  lub	  niższy	  wkład	  własny	  od	  kredytobiorcy	  
• wydłużony	  okres	  kredytowania	  
• uproszczone	  procedury	  
• prescżowa	  współpraca	  z	  jedną	  z	  najbardziej	  doświadczonych	  i	  

wyspecjalizowanych	  instytucji	  finansowych	  UE	  	  
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UWAGI/WNIOSKI:	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

1.   Stan	  wdrożenia	  zakontraktowanych	  instrumentów	  CIP	  w	  Polsce	  na	  koniec	  
czerwca	  2012r.	  wyniósł	  ok.	  20%.	  Jest	  to	  nadal	  umiarkowany,	  ale	  zadowalający	  
wynik,	  wziąwszy	  pod	  uwagę:	  -‐	  krótki	  czas	  jaki	  upłynął	  od	  pełnego	  rynkowego	  
uruchomienia	  oferty	  CIP	  dla	  MMŚP	  w	  Polsce,	  -‐	  skutków	  ostatniego	  kryzysu	  
ekonomicznego,	  –	  konkurencji	  wielu	  innych	  instrumentów	  wsparcia	  MMŚP	  oraz	  	  
-‐	  wyników	  podobnych	  unijnych	  instrumentów	  zwrotnych	  w	  Polsce.	  	  

2.   Stan	  wdrożenia	  instrumentów	  finansowych	  CIP	  przez	  poszczególnych	  
Pośredników	  Finansowych	  jest	  różny-‐	  od	  2%	  do	  ponad	  50%	  zakontraktowanego	  
porhela.	  Najlepiej	  z	  wydatkowaniem	  radzą	  sobie	  niektóre	  banki	  komercyjne	  i	  
firma	  leasingowa.	  	  

3.   Do	  końca	  I	  poł.2012r.	  wolumen	  preferencyjnego	  finansowania	  (kredytów/	  
pożyczek/leasingu	  poręczonych	  lub	  reporęczonych	  z	  CIP)-‐	  udostępnionego	  
MMŚP	  przez	  Pośredników	  Finansowych	  w	  Polsce	  wyniósł	  613,6	  mln	  PLN.	  	  

4.   Okres	  budowy	  porheli	  (2-‐3	  lata),	  tj.	  udostępniania	  przez	  Pośredników	  
Finansowych	  CIP	  preferencyjnego	  finansowania	  MMŚP	  jest	  zróżnicowany-‐	  
zależnie	  od	  zawartych	  umów	  i	  uzgodnionych	  okresów	  budowy	  porhela.	  	  
Pierwszy	  Pośrednik	  rozpoczął	  udzielanie	  finansowania	  MMŚP	  z	  poręczeniem	  CIP	  
na	  2010/2011r.,	  a	  ostatni	  uruchomił	  akcję	  finansową	  w	  marcu	  2012r.	  
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UWAGI/WNIOSKI:	  

6.   Polska	  posiada	  największą	  liczbę:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Pośredników	  Finansowych	  CIP	  i	  	  	  

-‐	  uruchomionych	  instrumentów	  i	  zakontraktowała	  ok.	  10%	  budżetu	  	  SMEG	  CIP.	  	  
6.   Aktualnie	  rynkowo	  pracuje	  15	  instrumentów	  finansowych	  CIP	  o	  wartości	  ponad	  

3,2	  mld	  PLN.	  
7.   Aktualnie	  zawarte	  umowy	  przez	  polskich	  Pośredników	  Finansowych	  CIP	  

pozwalają	  na	  udostępnienie	  MMŚP	  środków	  finansowych	  na	  preferencyjnych	  
warunkach	  aż	  do	  końca	  2014r.	  	  

8.   Ponad	  50%	  dotychczasowych	  Beneficjentów	  Instrumentów	  Finansowych	  CIP	  w	  
Polsce	  to	  nowopowstałe	  firmy.	  	  

9.   Średnia	  wartość	  udzielonej	  dotychczas	  pożyczki	  w	  Polsce	  wyniosła	  160	  tys	  PLN.	  
10.   Instrumenty	  zwrotne-‐	  mimo	  oczywistych	  pozytywów-‐	  są	  trudniejszym	  i	  mniej	  

popularnym	  wsparciem	  w	  odbiorze	  Beneficjentów	  (do	  tej	  pory	  wsparcie	  UE	  
kojarzono	  z	  wsparciem	  dotacyjnym	  	  /”darowiznami”/).	  	  

11.   Konieczna	  kontynuacja	  intensywnej	  akcji	  promocyjno-‐informacyjnej	  skierowanej	  
do	  MMŚP-‐	  podjętej	  ze	  strony	  Pośredników	  Finansowych,	  ale	  wspartej	  także	  w	  
zakresie	  promocji	  samej	  marki	  programu	  (CIP)	  przez	  KE,	  EFI	  i	  KPK	  CIP.	  
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OCENA	  INSTRUMENTÓW	  FINANSOWYCH	  CIP	  PRZEZ	  MŚP:	  
(wnioski	  z	  ewaluacji	  Komisji	  Europejskiej)	  

1.  Wystarczająca	  liczba	  umów	  i	  pośredników	  w	  trakcie	  realizacji.	  	  
2.  Wdrożone	  instrumenty	  odpowiadają	  na	  potrzeby	  MŚP	  
3.  Wysoki	  efekt	  dźwigni	  i	  mobilizacja	  sektora	  finansowego	  do	  

ułatwiania	  finansowania.	  
4.   Pozytywny	  wpływ	  na:	  wzrost	  przychodów	  MŚP,	  długoterminowe	  

perspektywy	  rozwoju,	  wzrost	  zatrudnienia.	  	  
5.   Efektywne	  zarządzanie	  instrumentami	  	  na	  linii	  EFI-‐	  Pośrednicy	  	  
6.   Rola	  instrumentów	  dla	  beneficjentów:	  	  
	  	  	  	  	  	  1/2	  	  beneficjentów	  SMEG	  i	  2/3	  	  	  badanych	  beneficjentów	  GIF	  

(wsparcia	  kapitałowego)	  nie	  byłoby	  w	  stanie	  rozpocząć	  
działalności	  gospodarczej	  lub	  przeprowadzić	  określonej	  inwestycji	  
bez	  CIP.	  

7.	  	  CIP–	  uznany	  za	  jeden	  z	  najbardziej	  udanych	  programów	  	  
UE	  i	  jednym	  z	  wzorców	  dla	  nowych	  instrumentów	  po2013	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  

	  

Źródło:	  2011r.	  



Opinia	  ETO	  o	  CIP-‐SMEG:	  

•  W	  CIP	  określono	  wystarczające	  wskaźniki	  produktu	  ,	  które	  wykorzystano	  
do	  sprawozdawczości	  z	  realizacji	  SMEG.	  Wymogi	  dotyczące	  
sprawozdawczości	  są	  zadowalające	  i	  akceptowane	  przez	  pośredników	  
finansowych.	  

•  Ponad	  80%	  pośredników	  finansowych	  uczestniczących	  w	  programach	  CIP	  
i	  MAP	  uważa	  wymogi	  w	  zakresie	  sprawozdawczości	  za	  adekwatne	  i	  
rozsądne.	  

•  Współpraca	  w	  ramach	  CIP	  z	  instytucjami	  UE	  może	  pomóc	  mniejszym	  
pośrednikom	  finansowym	  w	  zdobyciu	  wsparcia	  i	  wiarygodności	  	  na	  
rynku	  finansowym,	  np.	  wśród	  banków	  i	  ich	  klientów.	  

•  Instrument	  CIP-‐	  SMEG	  istotnie	  pomaga	  poszczególnym	  
przedsiębiorstwom	  stać	  się	  bardziej	  konkurencyjnymi.	  	  

•  Dzięki	  instrumentowi	  SMEG	  niektórzy	  pośrednicy	  finansowi	  mogli	  
opracować	  i	  zaproponować	  zupełnie	  nowe	  produkty	  w	  zakresie	  
kredytów	  lub	  gwarancji.	  	  



•  Instrumenty	   GIF	   oraz	   SMEG	   są	   głównymi	   instrumentami	   inżynierii	  
finansowej	  w	   ramach	  CIP-‐	   EIP,	   których	   celem	   jest	  wsparcie	  działalności	  
sektora	  MŚP	  w	  Europie	  i	  cieszą	  się	  one	  dużym	  zainteresowaniem	  rynku.	  	  

•  Wdrożenie	   instrumentu	   SMEG	   (wsparcie	   MŚP	   poprzez	   gwarancje	  
kredytowe)	   jest	   oceniane	   pozytywnie	   zarówno	   w	   perspektywie	  
europejskiej,	   jak	  i	  z	  punktu	  widzenia	  Polski.	  Polska	  jest	  obecnie	  liderem	  
w	  Europie	  pod	  względem	  liczby	  pośredników	  poręczeniowych	  	  
i	  uruchomionych	  instrumentów	  finansowych.	  

•  Zarówno	  publiczna	  konsultacja,	  jak	  i	  ewaluacja	  programu	  CIP	  przyniosły	  
generalnie	   pozytywną	   ocenę	   większości	   elementów	   CIP	   i	   potwierdziły	  
potrzebę	  utrzymania	  programu	  UE	  nakierowanego	  na	  wspieranie	  MŚP	  	  
i	  tworzenie	  korzystnego	  otoczenia	  dla	  przedsiębiorczości	  	  
i	   konkurencyjności	   przedsiębiorstw.	  Większość	   działań	   proponowanego	  
przez	   KE	   programu	   COSME	   stanowi	   kontynuację	   dotychczasowego	  
programu	  szczegółowego	  EIP	   13	  

Opinia	  IBnGR	  o	  CIP-‐SMEG:	  



CO	  PO	  2013?	  
Program	  na	  rzecz	  	  

konkurencyjności	  przedsiębiorstw	  oraz	  MŚP	  (COSME)	  

Budżet	  2,522	  mld	  EUR	  

Ø  poprawa	  ramowych	  warunków	  konkurencyjności	  i	  trwałej	  
działalności	  unijnych	  przedsiębiorstw,	  także	  w	  sektorze	  
turystyki;	  	  

Ø  promowanie	  przedsiębiorczości,	  zwłaszcza	  wśród	  konkretnych	  
grup	  docelowych;	  

Ø  poprawa	  dostępu	  MŚP	  do	  finansowania	  w	  formie	  
instrumentów	  kapitałowych	  i	  dłużnych;	  

Ø  poprawa	  dostępu	  do	  rynków	  wewnątrz	  Unii	  oraz	  na	  świecie.	  

Cele	  szczegółowe:	  



Realizacja	  Programu	  

•  Wśród	  instrumentów	  finansowych	  zaplanowane	  są	  
instrumenty	  kapitałowe	  oraz	  gwarancji,	  

	  
•  Instrumenty	  finansowe	  dla	  europejskich	  MŚP,	  będą	  
mogły	  być	  łączone	  z	  innymi	  instrumentami	  
finansowymi	  współfinansowanymi	  ze	  środków	  UE	  
oraz	  z	  dotacjami	  udzielanymi	  przez	  UE.	  



	  
Instrument	  kapitałowy	  na	  rzecz	  wzrostu	  (EFG)	  

Wsparcie	  ma	  jedną	  z	  poniższych	  form	  inwestycji:	  
	  
Ø  bezpośrednio	  przez	  Europejski	  Fundusz	  Inwestycyjny	  (EFI)	  lub	  

inne	  organy,	  którym	  Komisja	  powierzy	  realizację;	  lub	  	  
	  
Ø  przez	  fundusze	  funduszy	  lub	  instrumenty	  inwestycyjne	  

działające	  na	  skalę	  międzynarodową	  utworzone	  przez	  EFI	  lub	  
inne	  organy,	  którym	  Komisja	  powierzy	  realizację,	  oraz	  
inwestorów	  prywatnych	  lub	  krajowe	  publiczne	  instytucje	  
finansowe;	  	  



Instrument	  gwarancji	  pożyczkowych	  (LGF)	  

LGF	  składa	  się	  z	  następujących	  dwóch	  działań:	  
	  
•  działanie	  pierwsze	  –	  finansowanie	  dłużne	  poprzez	  pożyczki,	  w	  tym	  pożyczki	  

podporządkowane	  i	  partycypacyjne,	  lub	  leasing	  ma	  na	  celu	  zmniejszenie	  
szczególnych	  trudności,	  na	  jakie	  napotykają	  MŚP	  w	  dostępie	  do	  finansowania,	  
czy	  to	  ze	  względu	  na	  przewidywane	  wysokie	  ryzyko,	  czy	  też	  na	  brak	  
wystarczających	  zabezpieczeń;	  	  

•  działanie	  drugie	  –	  sekurytyzacja	  porjeli	  dłużnych	  MŚP,	  pozwoli	  na	  pozyskanie	  
dodatkowych	  środków	  na	  pokrycie	  długu	  dla	  MŚP	  zgodnie	  z	  właściwymi	  
uzgodnieniami	  dotyczącymi	  podziału	  ryzyka	  z	  docelowymi	  instytucjami.	  
Wsparcie	  dla	  tych	  transakcji	  zależy	  od	  tego,	  czy	  instytucja	  zobowiąże	  się	  
przeznaczyć	  znaczną	  część	  uzyskanej	  płynności	  lub	  pozyskanego	  kapitału	  na	  
pożyczki	  dla	  nowych	  MŚP	  w	  rozsądnym	  okresie.	  Kwota	  nowych	  środków	  na	  
pokrycie	  długu	  jest	  obliczana	  w	  stosunku	  do	  kwoty	  gwarantowanego	  ryzyka	  
porjela	  i	  negocjowana	  –	  wraz	  z	  okresem	  –	  indywidualnie	  z	  każdą	  instytucją.	  	  

	  
	  



 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji 2007 – 2013 
Komponent „Instrumenty finansowe MŚP” 

 
 
Związek Banków Polskich 
ul. Kruczkowskiego 8 
00 – 380 Warszawa 
tel/fax +48 22 696 64 95 
 
	  
Strona internetowa:  www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp  
Infolinia mailowa:  kpkcip@zbp.pl 
	  

18	  Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych  w niniejszym dokumencie w 
celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 
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