
EDS 3(6)/2008 73

W lipcu br. weszła w życie 
nowa ustawa o niektórych 
formach wspierania działal-

ności innowacyjnej. W ustawie, dzięki 
inicjatywie Związku Banków Polskich, 
wprowadzono zmiany w systemie kre-
dytu technologicznego. Banki komer-
cyjne i spółdzielcze będą mogły udzie-
lać preferencyjnych kredytów dla firm, 
które inwestują w nowe technologie. 

Jest popyt! 

Ograniczone środki budżetowe i no-
watorski charakter instrumentu pomo-
cowego w postaci kredytu techno-
logicznego wprowadzonego ustawą 
z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej 
zdecydowały o wykluczeniu, w okresie 
pilotażowym (tj. w roku 2006), banków 
komercyjnych z systemu udzielania kre-
dytu technologicznego. W trakcie po-
wstawania projektu nowej ustawy oraz 
pierwszego roku jej funkcjonowania 
Związek Banków Polskich reprezentu-
jący banki komercyjne i spółdzielcze 
wyraził i uzasadnił chęć włączenia tych 
banków do systemu. Z przeprowadzo-
nych przez ZBP badań w środowisku 
bankowym wynika, że większość ban-
ków operujących na rynku kredytów 

inwestycyjnych dla przedsiębiorstw 
(w tym dla MSP) zamierza uczestniczyć 
w nowym systemie. Inicjatywę włącze-
nia banków komercyjnych do systemu 
poparły także środowiska przedsiębior-
ców i sfery badawczo-rozwojowej. Po-
nad roczne doświadczenie wskazuje, 
że zainteresowanie kredytem techno-

logicznym wśród przedsiębiorców jest 
większe niż wielkość przeznaczonych 
na Fundusz Kredytu Technologicznego 
(FKT) środków budżetowych. Z infor-
macji Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) wynika, że w okresie 18 miesięcy 
funkcjonowania poprzedniej ustawy do 
BGK wpłynęło 388 wniosków o kredyt 
technologiczny na łączną kwotę ponad 
1 mld zł. Większość wniosków odpad-
ła z powodu niespełnienia wymogów 
ustawy co do inwestycji technologicz-
nej (dotyczyły wyłącznie modernizacji 
parku maszynowego i urządzeń, a nie 

ArKAdIuSZ LeWIcKI

Być może jeszcze w tym roku pojawi się na rynku interesujący dla przedsiębiorców 
krajowy instrument finansowy, choć współfinansowany ze środków unijnych. 
Instrument ten będzie  uzupełniał ofertę m.in. regionalnych programów 
operacyjnych w zakresie wsparcia inwestycji innowacyjnych. Jest nim kredyt 
technologiczny w nowym wydaniu. 

Kredyt technologiczny 
w nowym wcieleniu 

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć:

1) kwoty 4 mln zł

2)  limitów pomocy publicznej na inwestycje MSP (wg tzw. mapy pomocy regionalnej)  

3) 50 proc. wartości wydatków związanych z doradztwem 
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wdrożenia technologii). Warto zauwa-
żyć, że projekty te potencjalnie mo-
głyby zostać sfinansowane przez banki 
komercyjne w ramach oferty rynkowej. 
Ostatecznie BGK podpisał 64 umowy 
kredytu technologicznego na łączną 
kwotę ponad 170 mln zł, z tego dwie 
umowy już zamknięto (kredyt spłaco-
ny). Kredyty dotyczyły różnych inwesty-
cji, ale dominowały telekomunikacyjne 
i informatyczne.  

„One stop shop”  
= kredyt technologiczny 

w nowym wydaniu
ustawa wprowadza od dawna postu-
lowany przez środowisko bankowe 
mechanizm – tj. odchodzi od dotacji 
na rzecz dużo mniej zakłócającego kon-
kurencję funduszu operującego formą 
spłaty kapitału, z uwzględnieniem mon-
tażu środków prywatnych i publicznych, 
dywersyfikacją ryzyka środków pub-
licznych oraz zasady „one stop shop” 
(tzn. możliwości załatwienia wszystkich 
formalności w jednej instytucji – ban-
ku kredytującym). W efekcie powinno 
to pozwolić na uproszczenie procedur, 
ułatwienie realizacji inwestycji i dostępu 
do kredytu inwestycyjnego. 
Kredyt technologiczny będzie udzielany 
przez banki z ich środków własnych, 
a spłata części kapitału kredytu, lecz nie 
więcej niż 4 mln zł, będzie dokonywa-
na przez BGK ze środków publicznych 
(w ramach tzw. premii technologicznej). 
Banki kredytujące będą przyjmować 
wnioski przedsiębiorców, sprawdzać ich 
kompletność i poprawność formalną. 

Ponadto przeprowadzą analizę zdolno-
ści kredytowej przedsiębiorców i zajmą 
się obsługą przepływów finansowych 
takiego projektu inwestycyjnego. BGK 

zbada zaś spełnianie warunków ustawo-
wych dotyczących technologii i sposobu 
jej wdrożenia do produkcji przez przed-
siębiorcę, na podstawie opinii jednostki 
naukowej. Kredytu będzie mógł udzie-
lać każdy bank, który zawrze z BGK 
umowę określającą zasady współpracy. 
Kredyt będzie udzielany przez banki 
komercyjne, a Bank Gospodarstwa Kra-
jowego będzie spłacał część kapitału 
kredytu. Otwiera to rynek inwestycyj-
ny o wartości ok. 3,5 mld zł, zaś nawet 
1000 przedsiębiorcom możliwość zre-
alizowania inwestycji technologicznych 
i zatrudnienia kilku tysięcy osób. 

Co kredytujemy?

Kredyt technologiczny przeznaczony bę-
dzie dla mikro, małych i średnich przed-
siębiorców na sfinansowanie inwestycji 
z zastosowaniem nowej technologii, 
zarówno własnej, jak i nabytej oraz uru-

Kredyty dla podmiotów sektora nie�nansowego, w tym przedsiębiorców (w mld zł)

dla przedsiębiorstw dla gospodarstw domowych

Źródło: NBP 2007
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Bariery inwestowania w nowoczesne technologie 

Brak informacji na temat technologii

Brak informacji na temat rynku

Brak potrzeby wprowadzania innowacji ze względu 
na innowacje wprowadzone w latach poprzednich

Brak wykwalifikowanego personelu

Brak popytu na innowacje

Trudności w znalezieniu partnera do współpracy

Rynek opanowany przez  przedsiębiorstwa

Niepewny popyt na innowacje

Źródło: GUS, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, 2002–2004”

Brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

Zbyt wysokie koszty innowacji

Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie
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chomieniu produkcji nowych wyrobów 
lub modernizacji wyrobów produkowa-
nych według tej technologii. 
Kredyt taki może być udzielany m.in. 
na zakup, leasing lub najem środka 
trwałego, nieruchomości, wartości nie-
materialnych i prawnych oraz na zakup 
usług doradczych (np. prace przedre-
alizacyjne, ekspertyzy, projekty tech-
niczne). Zakupy muszą być powiązane 
funkcjonalnie i służyć realizacji kredy-
towanej inwestycji technologicznej. 
Przedsiębiorca, który udokumentuje 
sprzedaż towarów i usług powstałych 
w wyniku inwestycji, będzie miał moż-
liwość ubiegania się o umorzenie nawet 
do 70 proc. wartości wydatków, którą to 
kwotę (premia technologiczna) otrzyma 
jednorazowo lub ratalnie – w zależności 
od wielkości sprzedaży . 

Unijne wsparcie 

System udzielania kredytu technolo-
gicznego został włączony do działań 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG) 2007–2013, co 
umożliwi finansowanie premii techno-

logicznych z funduszy ue. Bank Gospo-
darstwa Krajowego będzie beneficjen-
tem projektu w rozumieniu przepisów 
o wykorzystywaniu środków funduszy 
strukturalnych. W wyniku dyskusji na 
forum parlamentarnym i komitetu moni-
torującego PO IG złagodzono natomiast 
programowe (merytoryczne) kryteria 
dostępu do kredytu technologicznego 
(definicja „nowości” technologii), co 
powinno dodatkowo zachęcić przed-
siębiorców do sięgania po taki kredyt 
w bankach komercyjnych.  
Włączenie banków do systemu udziela-
nia kredytów technologicznych spowo-
duje, że maksymalna liczba kredytów 
będzie mogła być udzielona w mak-
symalnie krótkim okresie. Nie będzie 
potrzeby (jak do tej pory) oczekiwania 
na spłatę kredytów do BGK, aby przy-
znać kredyt kolejnym przedsiębior-
com. dla efektywności wykorzystania 
środków z funduszy ue oraz przyspie-
szenia tempa rozwoju innowacyjności 
gospodarki wskazane jest, aby kredyty 
technologiczne zostały udzielone jak 
najszybciej.
Należy przy tej okazji wspomnieć 
o znacznym i pozytywnie ocenianym 

zaangażowaniu banków komercyjnych 
w modernizację polskich przedsię-
biorstw w ramach programów okresu 
2004–2006. 

Po kredyt technologiczny 
do banku komercyjnego 
– jeszcze w tym roku?

Powodzenie nowego systemu kredytu 
technologicznego może otworzyć drogę 
szerszemu stosowaniu prywatno-publicz-
nych instrumentów inżynierii finansowej, 
szczególnie od 2014 r., kiedy prawdopo-
dobnie zmienią się zasady unijnej polity-
ki spójności, a polska alokacja środków 
ue ulegnie zmniejszeniu. 
Banki omawiają obecnie zasady współ-
pracy z BGK. Ostateczna decyzja dane-
go banku o udziale w nowym systemie 
kredytu technologicznego zależy od 
szczegółowych warunków, jakie zostaną 
zaproponowane bankom, w tym w za-
kresie sprawozdawczości i kontroli. Jest 
szansa na przygotowanie nowej banko-
wej oferty dla MSP i jej uruchomienie 
jeszcze w tym roku.
Zarówno przedsiębiorcy, jak i bankow-
cy od wielu miesięcy oczekują na za-
kończenie prac programowych i pełne 
uruchomienie nowych instrumentów 
inwestycyjnych wspieranych środkami 
ue 2007–2015. Nowa ustawa jest więc 
krokiem w dobrym kierunku.  n

ArkAdIusz LeWIckI
Autor jest dyrektorem 
Krajowego Punktu 
Kontaktowego Progra-
mu na rzecz Konku-
rencyjności i Innowa-
cji 2007–2013 (cIP) 
– ds. Instrumentów 
Finansowych dla MSP 
oraz doradcą prezesa ZBP ds. procesów 
absorpcji środków ue. uczestniczy także 
w pracach komitetów monitorujących 
programy „Innowacyjna Gospodarka” 
oraz „Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw”. 
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Procent przedsiębiorstw inwestujących w innowacje

małe

1988–2000

2002–2004

średnie
Małym i średnim �rmom trzeba pomóc w podnoszeniu innowacyjności. 

Źródło: „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006”, PARP, Warszawa 2007
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Niektóre wydatki przedsiębiorcy kwalifikujące się do umorzenia:

1)  Zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w sektorze transportu

2)  Najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych innych niż grunty, budynki lub budowle, jeżeli umowa najmu, dzierżawy lub leasingu przewiduje obowiązek nabycia 
przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu

3)  Najem, dzierżawa lub leasing gruntów, budynków lub budowli, jeżeli najem, dzierżawa lub leasing będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia 
inwestycji technologicznej

4) rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe

5) Instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe

6)  Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do 
wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej


