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Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (97)

Dzień dobry  
JEREMIE

P rogram JEREMIE jest skierowany do firm we 
wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-ups, bez historii 
kredytowej i wystarczających zabezpieczeń. Poręcze-

nia mają zabezpieczać spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, 
który uzyskał kredyt lub pożyczkę. Środki są zarządzane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję 
Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE, a dystry-
buowane przez wyłonionych w konkursach pośredników 
finansowych (banki). 

Mnożnik kredytów
JEREMIE jest aktywny w sześciu województwach: 

zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, łódz-
kim, dolnośląskim i mazowieckim. BGK dysponuje kwo-
tą 1,7 mld zł, maksymalne poręczenie może sięgać nawet 
1 mln zł. Pożyczki są udzielane na okres do 5 lat z 6-mie-
sięczną karencją, a ich oprocentowanie jest ustalane przez 
pośredników; w niektórych przypadkach wynosi zaled-
wie 2 proc. Poręczenie w ramach programu obowiązuje 
do 75 miesięcy. Do tej pory wsparcie trafiło do ponad 
11,5 tys. firm.

Środki na realizację JEREMIE to w sumie 320 mln 
euro. To kwota ogromna, jednak jak wskazuje raport Kra-
jowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, wiele 
restrykcji w istotny sposób ogranicza aktywność i rolę tej 
inicjatywy. W JEREMIE, podobnie jak w regionalnych 
programach operacyjnych, jest wykluczone lub znacznie 
ograniczone finansowanie działalności bieżącej (kredyty 
obrotowe), tak istotne zwłaszcza dla małego biznesu. Po-
nadto środki te mają charakter zwrotny i fundusze lokalne 
nie mają możliwości skapitalizowania się z dotacji pozyska-
nych w latach 2007–2013. 

KSFP, które agreguje dane o ok. 50 funduszach po-
ręczeniowych, obawia się niskiej efektywności wdrażania 
nowych instrumentów zwrotnych. Jaka rola przypadnie 
lokalnym funduszom wobec zmonopolizowania rynku 
poręczeń i gwarancji przez państwowy BGK? 

Środki na pożyczki i poręczenia w unijnym programie JEREMIE mogą być 
używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz 
– jak w przypadku dotacji/grantów dla MŚP. 
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Portfele w regionach
Z raportu KSFP wynika, że w latach 2009–2012 kapi-

tały funduszy poręczeniowych zwiększyły się o 324 mln zł, 
tj. o 41,5 proc. do poziomu 1105 mln zł. Tak dynamiczny 
wzrost został sfinansowany ze środków samorządów, bu-
dżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W latach 2004–
2012 średnia wartość udzielonego poręczenia wzrosła 
niemal czterokrotnie. Zważywszy, że przeciętnie gwarancja 
pokrywa 50 proc. kwoty kredytu lub pożyczki, statystycz-
ne poręczenie zobowiązania wynosi 400 tys. zł. 

Fundusze udzielają poręczeń na okres nie dłuższy niż 
60 miesięcy (niezależnie od okresu kredytowania), do wy-
sokości 80 proc. kapitału przyznanego kredytu lub pożycz-
ki. Suma zobowiązań funduszu z tytułu poręczeń udzielo-

nych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekro-
czyć 5 proc. jego kapitału. Fundusze współpracują tylko 
z instytucjami finansującymi, z którymi łączy je ramowa 
umowa o współpracy, a powszechnym modelem jest porę-
czenie subsydiarne (posiłkowe). 

Na uwagę zasługuje województwo kujawsko-pomor-
skie, gdzie w latach 2007–2010 zwiększono kapitały ist-
niejących wcześniej funduszy oraz dofinansowano dwa 
nowo powstałe w Grudziądzu i we Włocławku. Efektem 
był niezwykle dynamiczny wzrost akcji poręczeniowej z 57 
mln zł do 193 mln zł. Od 2010 r. w województwie tym 
działa z powodzeniem mechanizm regwarantowania port-

feli funduszy, a co istotne – bez przekazywania środków 
oraz kompetencji do zewnętrznej instytucji finansowej. 
Spośród uczestników programu JEREMIE tylko w woj. 
wielkopolskim i zachodniopomorskim wartość poręczeń 
istotnie przewyższa posiadane kapitały. Na drugim biegu-
nie jest woj. łódzkie, które posiada jeden lokalny fundusz 
poręczeniowy w Kutnie z bardzo niskimi kapitałami i po-

Tab. 1 . Zmiany średniej wartości udZielanych PoręcZeń PrZeZ fundusZe w latach 2004– 2012

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Średnia wartość 
poręczenia 

58 760 67 913 89 625 112 071 131 047 119 521 117 769 158 343 209 587 

Wzrost % r./r. 100% 116% 132% 125% 117% 91% 99% 134% 132% 

Raport KSFP wskazuje, że 
lokalne fundusze doręczeniowe 
bardziej zasobne w środki własne 
charakteryzują się dużo lepszymi 
wskaźnikami ryzyka od tych, 
w których przy słabej akumulacji 
kapitałów wprowadzono reporęczenia 
w ramach programu JEREMIE.

Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce (2012 r.)
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ręczeniami poniżej 0,2 mln zł rocznie. W województwach 
lubelskim, małopolskim i podlaskim obserwowana jest sta-
gnacja lub niska aktywność funduszy. 

Kapitał jak woda na pustyni
Z badania opartego na wskaźnikach kapitałów na jed-

ną firmę wynika, że kwoty poręczeń dla MŚP w 7 woje-
wództwach przyjmują wartości poniżej średniej krajowej. 
W czterech z nich jest realizowany program JEREMIE, 
w którym środki z RPO zostały przekazane pod zarząd 
BGK i stanowią jedynie regwarancje zobowiązań udzie-
lonych poręczeń. Najwyższe poręczenia w przeliczeniu na 
jedno przedsiębiorstwo odnotowano w woj: kujawsko-po-

morskim (2506 zł), zachodniopomorskim (1174 zł), pod-
laskim (992 zł), lubuskim (944 zł), wielkopolskim (935 
zł), warmińsko-mazurskim (825 zł) i pomorskim (710 zł). 

W ostatnim roku średnia kwota poręczenia wzrosła do 
kwoty 209,6 tys. zł, natomiast w latach 2004–2012 ich 
łączna wartość zwiększyła się ponad 9-krotnie. Pozytyw-
ny trend jest notowany od 2006 r., w związku z urucho-
mieniem dotacji w ramach SPO WKP. Generalnie każdy 
kolejny rok działalności funduszy powoduje stały wzrost 
akcji poręczeniowej, co dowodzi skuteczności wspierania 
przedsiębiorczości lokalnej. 

Autorzy raportu przyznają, że poziom ustanawianych 
zabezpieczeń na rzecz instytucji finansujących (banków, 

Tab. 2. wartość kaPitałów fundusZy oraZ wartość PoręcZeń w PosZcZególnych  
wojewódZtwach w PrZelicZeniu na jedno PrZedsiębiorstwo w 2012 r.

Województwo 
Liczba  

funduszy 
Kapitały 

Wartość  
udzielonych 

poręczeń 

Liczba  
aktywnych 
zawodowo  

[w tys.]

Liczba przeds. 
os. prawne  

[w tys.] 

Liczba przeds.  
– os. fizyczne 

[w tys.]

Wartość  
kapitałów  
na jedno  

przedsiębiorstwo 

Dolnośląskie 5 36 195 233 57 225 027 997 334 817 31,45 

Kujawsko- 
-pomorskie 

6 116 022 587 193 574 910 680,2 208 691 129,06 

Lubelskie 2 106 872 298 46 946 790 794,1 170 592 140,25 

Lubuskie 1 46 460 552 56 835 520 323 275 775 44,25 

Łódzkie 1 3 233 054 277 058 943,2 200 711 3,55 

Małopolskie 4 95 816 848 23 853 875 1225,2 236 765 95,72 

Mazowieckie 2 126 841 043 147 417 172 2225,6 370 929 97,65 

Opolskie 1 18 823 854 88 325 042 311 246 717 19,55 

Podkarpackie 2 26 627 363 46 090 528 781,8 162 564 36,68 

Podlaskie 2 92 838 160 46 556 253 398 158 615 120,10 

Pomorskie 4 57 868 843 65 222 509 744,9 296 865 49,84 

Śląskie 5 52 705 095 29 881 930 1637,2 234 740 54,11 

Świętokrzyskie 2 41 440 138 17 528 044 458,4 174 685 48,24 

Warmińsko- 
-mazurskie 

5 70 679 269 68 429 814 423,3 219 615 84,75 

Wielkopolskie 4 80 385 342 96 161 409 1327,8 244 854 73,21 

Zachodnio- 
pomorskie 

4 131 864 668 205 709 100 507,6 296 1006 101,28 

SUMa 49 1 104 674 345 1 190 034 982 13778,3 3822 11941 70,08 

Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce (2012 r.)
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funduszy pożyczkowych, SKOK-ów itp.) jest wciąż nie-
dostateczny i niższy od poziomu w innych krajach euro-
pejskich. W 2012 r. przy obligu banków 170 000 mln zł, 
kapitały funduszy stanowiły 0,59 proc., a wartość zabez-
pieczanej akcji kredytowej 2590 mln zł, tj. 1,52 proc. kre-
dytów udzielonych w sektorze MŚP.

Fundusz i firma, kryzysowi narzeczeni 
W czasie turbulencji na rynkach banki komercyjne 

gwałtownie zaostrzyły politykę kredytową, co skutkowało 
spadkiem inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich 
firm. Banki zaczęły intensywnie lobbować za przeniesie-
niem części ryzyka swoich portfeli, poprzez uzyskanie gwa-
rancji Skarbu Państwa. Efektem było ograniczenie kredyto-
wania krótkoterminowego i obniżenie poziomu płynności, 
co prowadzi do wydłużenia terminów płatności.

Największym beneficjentem funduszy lokalnych są 
mikrofirmy zatrudniające do 10 osób, których roczne ob-
roty nie przekraczają 2 mln euro. Blisko 94,6 proc. warto-
ści i 89 proc. wszystkich poręczeń zostało udzielonych na 
rzecz banków. Fundusze pożyczkowe, wspierane podobnie 
jak fundusze poręczeniowe środkami z Unii Europejskiej, 
z uwagi na małą sieć sprzedaży, niskie jednostkowo wartości 
pożyczek i wiele ograniczeń regulacyjnych MŚP, były adre-
satem transakcji poręczeniowych w 4,4 proc. przy udziale 
8,2 proc. wolumenu sprzedaży. Analiza KSFP wskazuje, że 
wraz ze wzrostem kapitałów funduszy zmienia się nie tylko 
wysokość poręczeń, lecz w sposób zasadniczy ich struktura. 
W 2012 r. spadła liczba i wartość najniższych poręczeń, 
zobowiązania od 100 do 250 tys. zł stanowiły 28,5 proc., 

od 250 do 500 tys. zł – 24 proc., zaś do 50 tys. zł zaledwie 
21,3 proc. wartości wszystkich udzielonych poręczeń. 

Barierą rozwoju jest niska kapitalizacja funduszy lo-
kalnych, szczególnie wobec wymogu, że jednostkowe 
poręczenie nie może przekraczać 5 proc. kapitału. Prze-
kroczenie tego pułapu, przy niskich środkach własnych 
stwarzałoby nieakceptowalne ryzyko również dla banków 
współpracujących. Co ciekawe, fundusze bardziej zasobne 
w środki własne charakteryzują się dużo lepszymi wskaź-
nikami ryzyka od tych, w których przy słabej akumulacji 
kapitałów wprowadzono reporęczenia w ramach programu 
JEREMIE.  

Dystrybucja poręczeń w wartościach i liczbach ma poszczególne instrumeny finansowania dłużnego MŚP w 2012 r.

Kredyty
inwestycyjne

Pożyczki
inwestycyjne

Kredyty
obrotowe

Pożyczki
obrotowe

Pozostałe formy
finansowania

15,7%
12,4%

5,3% 7,5%

74,1% 72,5%

2,4% 3,4% 2,4% 4,2%

Wartość

Liczba

Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce (2012 r.)
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