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Synteza

Synteza
1. W świetle prowadzonych – przez różne ośrodki i w oparciu o dość szeroki wachlarz podejść – analiz, duże i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce nie napotykają
istotnych barier w dostępie do finansowania. Jedną z zasadniczych przyczyn tej sytuacji
jest dobra, od wielu lat, i potwierdzana zarówno przez wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe, sytuacja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN). W szczególności, sektor ten charakteryzuje bardzo dobra płynność i wysoka rentowność. Jednocześnie poziom jego zadłużenia jest niski. Czynniki te, jak również dobra i stabilna sytuacja sektora bankowego w Polsce, ułatwiają dostęp firm do zewnętrznych źródeł finansowania.
2. W przypadku tej grupy firm Polska wypada korzystnie również na tle międzynarodowym. Wprawdzie badań porównawczych Polski na tle innych krajów, dotyczących barier
finansowania sektora przedsiębiorstw, dostępnych jest stosunkowo niewiele, ale najnowsze, kompleksowe analizy prowadzone przez EBC w ramach projektu CompNet pokazują, że nasz kraj należy do grupy państw o małym stopniu zagrożenia luką finansową, a w
świetle niektórych miar tego zagrożenia (wskaźnik IFC) – o najniższym poziomie. Ta dobra sytuacja polskich przedsiębiorstw wynika w pewnym stopniu z tego, że globalny
kryzys finansowy dotknął polską gospodarkę jedynie w sposób pośredni i w ograniczonym stopniu.
3. Mimo braku powyższych barier Polska charakteryzuje się jednocześnie bardzo niskim
poziomem wskaźnika kredyt dla SPN/PKB. Jedną z przyczyn może być ograniczona podaż projektów inwestycyjnych o satysfakcjonującej stopie zwrotu. Innym wytłumaczeniem może być dominujący w polskich przedsiębiorstwach model hierarchii finansowania inwestycji, zgodnie z którym preferują one finansowanie projektów głównie ze środków własnych. Taki model finansowania, przy dostępności bieżących środków własnych
i wysokim poziomie oszczędności, jest szczególnie korzystny w warunkach niepewności
spowodowanej globalnym kryzysem. Powodem mniejszego zadłużenia polskich przedsiębiorstw w bankach, zgodnym z teorią hierarchii, może być również znaczny udział
firm będących własnością inwestorów zagranicznych, które mają z reguły dobry dostęp
do zagranicznego finansowania wewnątrzgrupowego.
4. Wyniki badań wskazują natomiast, że praktycznie we wszystkich krajach, wiele firm mikro (zatrudniających poniżej 10 osób) i, do pewnego stopnia, także przedsiębiorstw małych ma ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego. Ta grupa przedsiębiorstw
bywa również szczególnie narażona na skutki kryzysu finansowego, w tym na wzrost restrykcyjności polityki kredytowej pośredników finansowych. Wśród głównych, obiektywnych przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się: krótką historię (w tym kredytową) takich firm, niewielkie i nie zawsze dobrej jakości zabezpieczenia, słabą przejrzystość informacyjną tych podmiotów, ich niską przeżywalność, nierzadki brak wiedzy lub do-
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świadczenia menedżerów tych firm w pozyskiwaniu środków finansowych (w tym także
kredytów).
5. Ponieważ wśród najważniejszych powodów ograniczeń w dostępie do zewnętrznego finansowania w przypadku SPN, zwłaszcza firm małych i średnich (MSP), są skutki zjawiska tzw. asymetrii informacji, jednym z kluczowych elementów polityki poprawy dostępności finansowania są działania zmniejszające tę asymetrię lub ograniczające jej konsekwencje. Wymienić tu można kilka typów działań:
a. Dobrze funkcjonujące i łatwo dostępne rejestry kredytowe. W Polsce Biuro Informacji Kredytowej działa od 1997 r., ale dopiero od 2008 r. gromadzi informacje
o zadłużeniu przedsiębiorstw. Prace studialne nad konstrukcją zaawansowanego
i zgodnego ze standardami międzynarodowymi systemu, gromadzącego szerokie
spektrum informacji kredytowych, prowadzone są także w Narodowym Banku
Polskim.
b. Rozwój bankowości relacyjnej, która poprawia przepływ informacji na linii dłużnik-wierzyciel. W przypadku MSP budowanie takich relacji jest często łatwiejsze,
jeśli wierzycielami są mniejsze banki. Pomocne mogą więc tu być działania regulacyjne i nadzorcze, wzmacniające zainteresowanie takich banków współpracą z
mniejszymi firmami, pod warunkiem jednak, że zachowane są jednocześnie zasady odpowiedniego, ostrożnego zarządzania ryzykiem.
c.

Właściwe regulacje prawne, zwłaszcza w obszarze prawa o zobowiązaniach i
związanego z nim prawa upadłościowego. Powinny one umożliwiać łatwe, tanie i
szybkie ustalanie zobowiązań i ich ewentualną egzekucję. Chronią one wówczas
wierzycieli przed negatywnymi efektami błędnych decyzji inwestycyjnych w sytuacjach, gdy błędy te wynikają z ograniczonej informacji gospodarczej o dłużniku. Ochrona taka ewidentnie zwiększa też skłonność wierzycieli do angażowania
się, mimo istniejącego ryzyka, w tego typu projekty.

d. Rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i poręczeniowym. Chociaż ze względu
m.in. na możliwość powstawania pokusy nadużycia gwarancje kredytowe przeważnie mają charakter ograniczony w stosunku do pełnej wartości ekspozycji na
ryzyko i zakładają częściową partycypację wierzyciela w tym ryzyku, mogą one
jednak zdecydowanie zwiększać podaż środków finansowych do obszarów gospodarki, dotkniętych takim ryzykiem. W wielu przypadkach możliwa jest też
pewna dywersyfikacja portfela zobowiązań gwarancyjnych powodująca, że ponoszone przez gwaranta ryzyko z tego tytułu może być istotnie ograniczane. W
Polsce udane programy o tym charakterze realizuje m.in. BGK.
6. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że banki centralne jedynie w wyjątkowych
przypadkach podejmowały dedykowane działania na rzecz ograniczenia luki finansowej
w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Miewało to miejsce przede wszystkim w sytuacji długotrwałego i głębokiego odchylania się (spadek) dynamiki kredytu od trendu.
W takiej sytuacji sektor bankowy nie wypełniał w sposób efektywny swojej głównej
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funkcji – finansowania gospodarki, a bank centralny nie mógł prowadzić skutecznej polityki pieniężnej. W Polsce okoliczności takie jak dotychczas nie wystąpiły, a dynamikę
kredytów na cele rozwojowe należy uznać obecnie za dobrą.
7. Obok instrumentów bezpośrednich, mających zazwyczaj formę interwencyjnego refinansowania (w różnych postaciach i często o niestandardowym charakterze) określonych
programów dedykowanych sektorowi przedsiębiorstw, banki centralne sięgały niekiedy
także do narzędzi o dłuższym horyzoncie. Można tu z jednej strony wymienić różnego
rodzaju inicjatywy systemowe, poprawiające relacje banków komercyjnych z małymi
firmami, w tym stymulujące rozwój technik kredytowania takich podmiotów. Z drugiej
strony, pewne znaczenie mogą mieć szeroko rozumiane działania edukacyjne realizowane przez banki centralne, skierowane głównie do grupy mniejszych, także jednoosobowych, przedsiębiorstw.
8. Rozpatrując rolę banków centralnych w kontekście zmniejszania luki finansowej za pomocą instrumentów bezpośrednich trzeba zwrócić uwagę na to, że:
a. Wyniki dotychczasowych działań banków centralnych w tym obszarze są trudne
do oceny. Bank centralny angażujący się w pomoc dla określonego sektora gospodarki, którego problemy wynikają z niedoskonałości mechanizmów rynkowych, powinien także brać pod uwagę niedoskonałości samych programów
wsparcia.
b. Wysoki priorytet powinny mieć działania prewencyjne banków centralnych
wspierające stabilność finansową, w tym polityka makroostrożnościowa. Doświadczenia międzynarodowe pokazują bowiem , że sektor MSP jest szczególnie
wrażliwy na zaburzenia funkcjonowania systemów finansowych.
9. Ze względu na potencjalne konsekwencje gospodarcze luki finansowej i szeroki wachlarz
przyczyn, mogących nawet w krótkim czasie generować bądź wzmacniać lub osłabiać to
zjawisko, problem ten powinien być systematycznie monitorowany.
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Cel i zakres
Celem opracowania jest analiza dostępności finansowania dla sektora polskich przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem luki finansowej. Przedmiotem rozważań były koncepcje teoretyczne luki finansowej, a także sposoby jej pomiaru. Choć przedsiębiorstwa mogą finansować się
z różnych źródeł zewnętrznych, tu skoncentrowano się na kredycie bankowym pamiętając jednak, że luka taka może powstawać również w odniesieniu do innych zewnętrznych źródeł zasilania finansowego przedsiębiorstw (por. np. (OECD(b) 2015)). Szczególną uwagę zwrócono na
kwestie zakresu stosowalności różnych metod oceny luki finansowej, w tym ich ograniczeń. Na
powyższym tle przeanalizowane zostały ważniejsze czynniki określające popyt na kredyt sektora
przedsiębiorstw oraz jego podaż przez sektor bankowy i – na tej podstawie – możliwość oraz
obszary pojawiania się tej luki. W oparciu o badania zewnętrzne i własne analizy przedstawiono
szacunki luki finansowej w Polsce. Scharakteryzowano również wybrane metody wsparcia
przedsiębiorstw dotkniętych ograniczeniami w dostępności kredytu. W szczególności, omówiony został udany, również w ocenie autorów, jeden z ważniejszych polskich programów rządowych o takim przeznaczeniu. Opracowanie uzupełnia przegląd wybranych doświadczeń banków centralnych, nakierowanych na przeciwdziałanie czynnikom sprzyjającym powstawaniu
luki finansowej lub na łagodzenie jej skutków, w tym wynikających z ostatniego globalnego kryzysu finansowego. W opracowaniu zastosowano podejście literaturowe, uzupełnione o wyniki
własnych analiz. Analizy przeprowadzone w niniejszym opracowaniu opierają się na danych
dostępnych do końca III kw. 2015 r.
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1. Finansowanie sektora przedsiębiorstw – wybrane charakterystyki
Najbardziej ogólnej charakterystyki źródeł finansowania sektora przedsiębiorstw niefinansowych
(SPN) w Polsce dostarczają rachunki finansowe (por. Wykres 1.1). Począwszy od 2004 r. widoczny jest wyraźny spadek udziału zobowiązań w pasywach finansowych ogółem SPN. Proces ten
wyhamował w ostatnich dwóch latach. SPN w Polsce charakteryzuje się trwale niskim poziomem finansowania zewnętrznego – także na tle szeregu innych krajów UE (por. np. (de Socio,
Maza et al. 2014)).
Wykres 1.1. Udział (lewy panel) i zmiany struktury (prawy panel, grudzień 2003=100) zobowiązań sektora
przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w latach 2004-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunków finansowych NBP.

Jeśli chodzi o zmiany struktury finansowania SPN, to zwraca uwagę dynamiczny wzrost znaczenia dłużnych papierów wartościowych. Ich udział w strukturze zobowiązań sektora jest jednak
wciąż (w II kw. 2015 r.) jedynie kilkuprocentowy (ok. 4,1%). Od czasu kryzysu (2009 r.) dość zbliżone jest tempo wzrostu kredytów i pożyczek (udział ok. 24,7%) oraz udziałów kapitałowych
(48,3%). Relatywnie słabiej rosną natomiast kredyty handlowe (co jest raczej symptomem braku
tzw. luki finansowej – por. np. (Carbó-Valverde, Rodríguez-Fernández et al. 2012)).
Bardziej szczegółowe dane finansowe pokazują od pewnego czasu umiarkowaną nominalnie
dynamikę akcji kredytowej ogółem, przy relatywnie wysokiej dynamice kredytów inwestycyjnych. Roczne tempo wzrostu kredytów dla całego sektora przedsiębiorstw we wrześniu 2015 r.
wyniosło mianowicie prawie 9%. Na wzrost ten złożył się wzrost kredytów dla sektora MSP na
poziomie ok. 5,6%, oraz dla dużych przedsiębiorstw na poziomie ok. 15%. W sektorze MSP dynamika kredytów od września 2014 r. pozostaje stabilna i waha się w przedziale 4-5%, podczas
gdy w sektorze dużych przedsiębiorstw po okresie spadku wzrosła znacząco od maja 2015 r.
(zob. Wykres 1.2). Wzrost ten wynikał jednak przede wszystkim ze znaczącego wzrostu kredytów na nieruchomości w jednym z dużych banków komercyjnych.
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Wykres 1.2. Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce (lewy panel) oraz przyrost kredytów dla przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej w okresie grudzień 2008 r. - wrzesień 2015r. (prawy panel) (dane nieskorygowane o wahania kursowe)
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Wykres 1.3 Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce i wybranych krajach europejskich w
latach 2002-2015 (lewy panel, 2002=100) oraz relacja tego zadłużenia do PKB (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIS.

Porównania międzynarodowe pokazują (por. Wykres 1.2 oraz Wykres 1.3), że w Polsce wzrost
zadłużenia był bardzo stabilny, także w długim horyzoncie. Dość płaska krzywa relacji tego zadłużenia do PKB (relatywnie bardzo jednak niskiej) sugeruje także, że wzrost ten odbywał się w
bezpiecznym, z punktu widzenia stabilności, tempie – zbliżonym do dynamiki produktu krajowego. Warto natomiast zauważyć, że po 2012 r. w pewnej grupie krajów widoczny jest okresowy
spadek tej dynamiki, szczególnie wyraźny w przypadku Hiszpanii. Zjawisko to wystąpiło również w krajach o najwyższym wzroście nominalnym zadłużenia w analizowanym okresie (Irlandia, Węgry).
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Analizując dynamikę kredytów w Polsce w krótszym horyzoncie należy zauważyć, że od lutego
2015 r., po dłuższym okresie szybszego wzrostu kredytów inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorstw ich dynamika obniżyła się, natomiast dynamika kredytów operacyjnych i na nieruchomości w tej grupie firm zaczęła rosnąć. Za znaczący wzrost kredytów na nieruchomości w sektorze dużych przedsiębiorstw w okresie od maja do września 2015 r. odpowiada wzrost w jednym
z dużych banków komercyjnych. Dynamika kredytów inwestycyjnych w sektorze MSP osłabła
nieznacznie w sierpniu 2015 r. ale obecnie pozostaje wyższa niż w sektorze przedsiębiorstw dużych. Roczne tempo wzrostu tych kredytów wyniosło odpowiednio 8% i 9% (zob. Wykres 1.4).
Dynamika kredytów operacyjnych w grupie MSP waha się od czerwca 2015 r. w granicach 5-6%,
natomiast dynamika kredytów na nieruchomości mimo pewnej zmienności jest od sierpnia 2014
r. dodatnia (zob. Wykres 1.4 i Wykres 1.5).
Wykres 1.4. Roczne tempo wzrostu kredytów według ich przeznaczenia dla przedsiębiorstw małych i średnich
(lewy panel) oraz dużych (prawy panel)
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Źródło opracowanie własne na podstawie danych NBP.
Wykres 1.5. Roczne tempo wzrostu kredytów inwestycyjnych (lewy panel), operacyjnych (środkowy panel) i na
nieruchomości (prawy panel) dla przedsiębiorstw według ich wielkości
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Porównanie sposobów finansowania sektora MSP w Polsce i w UE zawiera Tabela 1.1. Na jej
podstawie można sądzić, że struktura ta jest obecnie dość zbliżona do średniej dla wszystkich
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krajów UE. Zwracają natomiast uwagę różnice w zakresie mniej ważnych źródeł finansowania –
emisji instrumentów dłużnych, udziałowych i pożyczek podporządkowanych. Widoczny jest
także wzrost znaczenia kredytu bankowego, w stosunku do 2009 r., tak w UE, jak i Polsce.

Tabela 1.1. Główne sposoby finansowania MSP w Polsce w latach 2009-2013
2009

2011

2013

Źródła finasowania
UE
Zysk zatrzymany lub sprzedaż aktywów

Polska

brak danych

UE

Polska

UE

Polska

24,4%

27,3%

25,9%

26,2%

Debet w rachunku

29,8%

38%

39,9%

43,4%

38,8%

41,6%

Kredyt bankowy

26,2%

24,6%

30,4%

28,1%

31,6%

33,1%

Leasing/zakup ratalny/faktoring
Kredyt handlowy
Grant lub subsydiowana pożyczka bankowa

22,9%
16,2%
10,3%

29,3%
33,1%
3,6%

35,7%
32,3%
12,7%

39%
41,6%
10,9%

34,5%
31,9%
12,8%

38,2%
36,5%
10,2%

Pożyczka podporządkowana, udziałowa lub podobne

0,8%

0,4%

2%

0,7%

1,9%

0,6%

Inna pożyczka

6,8%

6,8%

13,4%

12,1%

15,4%

13,4%

Emisja instrumentów dłużnych
Emisja instrumentów udziałowych lub zewnętrzne finansowanie udziałowe

1,2%

1,9%

1,9%

0,3%

2%

0,5%

1,6%

0,8%

6,7%

2,8%

5,4%

2,4%

Źródło: opracowanie własne za (Waga 2014).

Tabela 1.2. Główne źródła finansowania inwestycji MSP w 2009 r.
Wielkość przedsiębiorstwa
Źródło finansowania inwestycji

Mikro

Mikro

Mikro ogółem

Małe

Średnie

(0-5)
56,6%

(6-9)
68,4%

(0-9)

(10-49)

(50-250)

Środki własne

63,7%

73,9%

83,2%

Kredyt

44,3%

54,5%

50,4%

61,1%

69,9%

Leasing

22,8%

25,3%

24,3%

38,4%

52,2%

Pożyczka pozabankowa

26,7%

38,7%

33,9%

27,3%

22,5%

Dotacja UE

11,1%

10,8%

10,9%

16,3%

18,6%

Inne

11,6%

9,9%

10,6%

9,9%

11,0%

Brak inwestycji
42,3%
30,8%
35,4%
24,4%
14,2%
Uwagi: badanie wykonano na próbie 1100 firm. Udziały nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli wskazać do 3
źródeł finansowania.

Źródło: opracowanie własne za (PARP 2010).

Jednym z ważniejszych potencjalnych obszarów oddziaływania luki finansowej jest jej wpływ na
procesy inwestycyjne przedsiębiorstw. Niestety, w Polsce brak jest w pełni porównywalnych i
dostatecznie zdezagregowanych danych na ten temat. Pewne cząstkowe rezultaty przedstawia
Wykres 1.6. Wynika z niego, że znaczenie kredytów i pożyczek bankowych w finansowaniu inwestycji nie jest w Polsce duże i wynosi od kilkunastu (sektor firm dużych i średnich) do dwudziestu kilku procent w przypadku MSP. Podstawowym i wyraźnie dominującym źródłem finansowania inwestycji są natomiast środki własne przedsiębiorstw.
Bardziej szczegółowe dane, niestety tylko za 2009 r. i o charakterze jedynie jakościowym, dotyczące finansowania inwestycji przez MSP przedstawione są w Tabeli 1.2. Dane te wskazują, że
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udział kredytów w finansowaniu inwestycji przez firmy mikro jest wyraźnie niższy (zwłaszcza w
najmniejszych firmach mikro) niż w przypadku firm małych i dużo niższy niż w firmach średnich. Firmy te rzadziej korzystają też z leasingu, zaś wyraźnie częściej – z pożyczek pozabankowych. W przedsiębiorstwach mikro znacznie częściej spotykamy też sytuację braku inwestycji.
Podobna różnica dzieli też firmy małe i średnie. Powyższe dane pokazują, że w przypadku firm
mikro mogliśmy w 2009 r. mieć do czynienia ze zjawiskiem luki finansowej w znaczeniu zdefiniowanym w kolejnej części. Pewne symptomy tej luki mogły też być obecne w przedsiębiorstwach małych.

Wykres 1.6. Struktura finansowania nakładów na środki trwałe dla firm dużych i średnich w sektorze prywatnym w 2012 r. (lewy panel) oraz w sektorze MSP bez firm mikro w 2011 r. (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz (Tarnawa and Zadura-Lichota 2013).

Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
12

Koncepcja, przyczyny i metody pomiaru luki finansowej

2. Koncepcja, przyczyny i metody pomiaru luki finansowej
2.1. Pojęcie i źródła luki finansowej
Przez lukę finansową zwykle rozumie się różnicę pomiędzy podażą środków finansowych, faktycznie dostępnych dla realizacji określonego przedsięwzięcia/przedsięwzięć ekonomicznego/ych, a popytem na takie środki, zgłaszanym przez podmiot podejmujący takie zadanie (szeroką definicję można znaleźć np. w (Galizia 2003)). W przypadku rynku na dobro „j” obserwowana
wielkość sprzedaży O spełnia zależność (1):

Ot j  MIN Dt j , St j 

(1)

gdzie: D – oznacza popyt na dobro „j”, zaś S jego podaż. W przypadku większości dóbr rynki
znajdują się w równowadze podaży i popytu, bądź blisko tego punktu – jeśli popyt okazuje się
wyższy od podaży to uruchamiają się mechanizmy cenowo-popytowe i podażowe, które niwelują tę różnicę, wielkość luki zbliżona jest do zera, a obserwowana wielkość sprzedaży takiego dobra obrazuje zarówno podaż, jak i popyt na nie. W przypadku różnego typu produktów finansowych, w tym kredytów, istnieją przyczyny powodujące zakłócenie działania tego mechanizmu
– głównie związane z tzw. asymetrią informacji - i prowadzące do tzw. racjonowania (por.np.
(Stiglitz and Weiss 1981) S-W). Zjawisko to może przybierać różne formy: całkowitej odmowy
sprzedaży danego produktu finansowego określonemu nabywcy (choć na takich warunkach jest
on dostępny dla innych nabywców), podaży jedynie częściowo zaspokajającej zgłaszany przez
nabywcę popyt mimo akceptacji przez tego nabywcę warunków cenowych, nakładania specjalnych (znacząco odmiennych od przeciętnych w przypadku podobnych projektów) warunków
„dostawy” produktu, zwłaszcza dotyczących jego ceny, zabezpieczeń, procedur przygotowywania wniosków kredytowych etc. Z (1) wynika także, że luka finansowa nie jest bezpośrednio obserwowalna, a jedynie minimum popytu i podaży. Istotnym i trudnym problemem jest więc
identyfikacja i pomiar tej luki. Jest to również problem o dużym znaczeniu praktycznym ponieważ występowanie luki finansowej może mieć istotnie negatywny wpływ na inwestycje, wzrost
gospodarczy oraz zatrudnienie, zwłaszcza w krajach o dużym znaczeniu sektora MSP w tworzeniu wartości dodanej – por. np. (Klein 2014). W Polsce sektor ten zatrudnia ok. 70% pracowników
i tworzy ok. 50% wartości dodanej co powoduje, że w przypadku naszego kraju występowanie
tego typu nierównowagi na rynku kredytowym mogłoby mieć istotne implikacje ekonomiczne.
Uszczegółowiając rozważania dotyczące potencjalnych form niedoboru środków finansowych w
sektorze przedsiębiorstw trzeba stwierdzić, że może ich być, na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, wiele. Wymienić tu należy m.in1.:

1

Nie są rozważane przypadki związane z przedsiębiorstwami w bardzo złej kondycji finansowej.
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a. Efekty klasycznych mechanizmów racjonowania kredytu tzn. sytuację, w której przedsiębiorstwo znajdujące się w dobrej sytuacji ekonomicznej pomimo wystąpienia o finansowanie racjonalnego gospodarczo i obarczonego typowym ryzykiem przedsięwzięcia nie
otrzymuje takich środków albo otrzymuje je na gorszych warunkach lub w zmniejszonej
ilości.
b. Sytuację, w której przedsiębiorstwo znajdujące się w dobrej sytuacji ekonomicznej pomimo posiadania w portfelu inwestycyjnym racjonalnego gospodarczo przedsięwzięcia,
którego nie może ono sfinansować z własnych środków, w ogóle nie występuje o takie
środki – jest to przypadek tzw. zniechęcenia kredytowego (discouraged borrower – por. np.
(Kon and Storey 2003), a dla Polski - (Sawicka and Tymoczko 2014)).
c.

Okoliczności, w których przedsiębiorstwo niepłynne, ale efektywne ekonomicznie nie
może otrzymać środków przywracających płynność i umożliwiających podjęcie niezbędnych działań sanacyjnych.

d. Sytuację, gdy przedsiębiorstwo znajdujące się w dobrej kondycji ekonomicznej nie może
uzyskać finansowania projektów inwestycyjnych o podwyższonym ryzyku ze względu
czy to na ponadprzeciętną klasę ryzyka samego projektu, czy to niekorzystną relację
wielkości niezbędnego finansowania zewnętrznego do będących w dyspozycji przedsiębiorstwa zabezpieczeń.
W literaturze dość zgodnie przyjmuje się, że na poziomie indywidualnym zjawiska (a)-(d) w
małym stopniu dotyczą firm dużych i (lub) o dłuższej historii. Podstawowym obszarem występowania tego typu sytuacji jest natomiast sektor firm mikro, małych i średnich (MSP), a zwłaszcza małych – choć i monotoniczność takiej zależności bywa kwestionowana (por. np. (Hadlock
and Pierce 2010). Wiąże się to na ogół z różnego typu następstwami asymetrii informacji (szerszą
dyskusję problemu można znaleźć np. w (Jaffee and Stiglitz 1990)), jaka dotyka przedsiębiorstwa
z tej grupy. Charakteryzują je bowiem zazwyczaj:
i.

Relatywnie krótsza historia (w tym kredytowa), a w przypadku firm nowych – całkowity
jej brak.

ii. Stosunkowo małe zabezpieczenia, w tym często aktywa także o gorszej jakości i/lub
trudnej do oszacowania wartości.
iii. Krótszy przeciętnie czas przeżycia mniejszych firm, w wielu gospodarkach nie przekraczający średnio 5 lat. Z jednej strony może powodować to dużą ostrożność – w najlepszym razie – banków do udzielania kredytów (zwłaszcza długoterminowych - inwestycyjnych) firmom z sektora MSP na początku ich działalności (1-3 lata – por. np. (Kaczor
and Kowalczyk 2014). Z drugiej strony tą szczególną ostrożność banki mogą wykazywać
w stosunku do firm zbliżających się do tej granicy statystycznego czasu przeżycia, przy
czym taka firma posiada już jednak pewną historię, a przeżycie dłuższe niż ten czas krytyczny oznacza na ogół, w sensie demograficznym, spadek prawdopodobieństwa „zgonu” przedsiębiorstwa w okresie późniejszym. Oba te czynniki powodują, że decyzje kredytowe banku w przypadku firm dożywających średniego czasu przeżycia mogą być
Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
14

Koncepcja, przyczyny i metody pomiaru luki finansowej

jednak potencjalnie łatwiejsze i obarczone niższym ryzykiem niż ma to miejsce w przypadku start-upów.
iv. Mniejsza transparentność informacyjna tej grupy przedsiębiorstw, związana nie tylko z
krótszą historią, ale także z mniejszymi obowiązkami sprawozdawczymi, uproszczonymi
procedurami kontroli/audytu etc.
v. Relatywnie wysokie koszty dla małych przedsiębiorstw przygotowania i weryfikacji
wniosków kredytowych przy zbyt dużym prawdopodobieństwie ich negatywnego rozpatrzenia przez bank, co powoduje, że nawet firmy będące w dobrej sytuacji finansowej
unikają składania takich wniosków, ponieważ wiąże się to ze zbyt dużym i kosztownym
ryzykiem odrzucenia (w tym również kosztami reputacyjnymi w lokalnym środowisku
biznesowym, wynikającymi z takiej odmowy).
Mówiąc o barierach dostępności kredytu dla sektora MSP nie można też pominąć kwestii konsekwencji specyfiki modeli biznesowych, stosowanych w sektorze bankowym, przy czym ta specyfika może być, przynajmniej częściowo, skutkiem już wymienionych cech sektora MSP. Otóż
badania pokazują, że np. w Polsce banki komercyjne są bardziej zainteresowane udzielaniem
kredytów o dłuższym horyzoncie (3 lata i więcej) i większej wartości (przekraczającej 3 mln
USD). Z drugiej strony firmom z sektora MSP na ogół bardziej potrzebne są kredyty mniejsze
(200 tys. – 3 mln USD) oraz krótsze (do 2 lat) – por. np. (Konopielko, Kuskowski et al. 2013).
Warto też zwrócić uwagę, że ograniczenia o charakterze (a)-(d) wynikają nierzadko ze zjawiska
negatywnego sentymentu inwestorów/banków do danej branży, regionu czy nawet kraju. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne i nie zawsze obiektywnie uzasadnione. Często są to jednak
negatywne wcześniejsze doświadczenia z wieloma podmiotami reprezentującymi określoną
grupę firm, faktyczne trudności gospodarcze danej branży, kryzys na poziomie krajowym etc.
Okoliczności takie mogą powodować, że instytucje finansujące a priori odrzucają możliwość finansowania (a nawet badania zdolności kredytowej) takich firm, i to niezależnie od ich faktycznej kondycji gospodarczej. Praktyka taka niejednokrotnie może powodować faktyczne pogorszenie sytuacji nawet wśród firm wcześniej zdrowych.
Rozważania dotyczące przyczyn powstawania luki finansowej często ograniczane są wyłącznie
do kwestii związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu finansowego, zwłaszcza banków komercyjnych i ceny kredytów. Trzeba natomiast podkreślić, że istotne znaczenie – zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się – mają także inne elementy systemu ekonomicznospołecznego, głównie instytucjonalne. Bardzo ważną rolę pełni tu sprawność funkcjonowania
systemu prawnego, w tym prawa upadłościowego, ochrony inwestorów, szybkość procedur
ustalania i dochodzenia zobowiązań etc. Szczególnie silnie słabości w tych obszarach oddziałują
negatywnie na dostępność finansowania w przypadku sektora MSP – por. np. (Jensen and Uhl
2008). W literaturze zwraca się też często uwagę na czynniki o charakterze społecznym i obyczajowym, np. ograniczenia związane z płcią (dyskryminacja kobiet) czy rasą (osoby czarnoskóre)
etc. - por. np. (Freel, Carter et al. 2010).
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Na zakończenie tego krótkiego przeglądu warto też podkreślić, że klasyczna koncepcja luki finansowej w ramach paradygmatu S-W powstała w zupełnie innych realiach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych. Obecnie, w okresie globalizacji i elektronizacji, z jednej strony mamy do czynienia z dużo szerszym rynkiem potencjalnych dostawców produktów finansowych, z drugiej zaś techniki pozyskiwania danych, monitoringu i analizy tych informacji są
znacznie bardziej zaawansowane, co może łagodzić problem asymetrii informacji. Aktualnie możemy więc mieć częściej do czynienia z wyraźnie gorszymi od przeciętnych warunkami uzyskania finansowego niż z całkowitym jego brakiem. W przypadku krajów rozwijających się postęp w
tym obszarze może być jednak mniejszy, co zwiększa ich ekspozycję na problem luki finansowej
– por. np. (Ghosh, Mookherjee et al. 2000). Analizując problem luki finansowej warto też pamiętać, że samo podejście S-W bywa krytykowane również z perspektywy czysto teoretycznej – por.
np. (Arnold and Riley 2009).

2.2. Wskaźniki luki finansowej – krótki przegląd
Z punktu widzenia zadań banków centralnych pojawianie się jednostkowych, odosobnionych
przypadków zjawisk (a)-(d) ma na ogół niewielkie znaczenie. Istotny może być natomiast problem ich wystąpienia na masową skalę, zwłaszcza gdyby miałoby to być zjawiskiem uporczywym, gdyż wtedy taka luka finansowa byłaby czynnikiem zagrażającym m.in. potencjałowi rozwojowemu całej gospodarki lub jej ważnych segmentów. Niezwykle istotną kwestią jest więc
zagadnienie identyfikacji tego typu zagrożeń na poziomie zagregowanym (całej gospodarki lub
jej systemowo ważnych sektorów). Niestety, trzeba wyraźnie podkreślić, że o ile w przypadku
pojedynczych przedsiębiorstw głębsza analiza zazwyczaj pozwala ujawnić występowanie tego
typu problemu, o tyle jest to bardzo poważne wyzwanie, jeśli diagnoza taka miałaby być przeprowadzana w skali masowej. W takiej sytuacji metodom stosowanym w przypadkach jednostkowych brak jest cech powtarzalności – ze względu m.in. na czas, koszty, ograniczenia w dostępie do danych indywidualnych etc. Należy też podkreślić, że mimo dużego praktycznego znaczenia powyższego problemu i licznych poszukiwań możliwych do zastosowania narzędzi wciąż
brak jest niekontrowersyjnych rozwiązań. Warto tu jednak zasygnalizować częściej wykorzystywane wskaźniki luki finansowej, przy czym szersze ich omówienie – ze względu na wspomnianą
już rozległość problemu – wykraczałoby poza zakres opracowania (obszerniejszy przegląd można znaleźć m.in. w (Hadlock and Pierce 2010) czy (da Silva and Carreira 2012)).
Główne grupy podejść stosowanych do identyfikacji i (lub) kwantyfikacji luki finansowej przedstawia Schemat 2.1. Zanim krótko zostaną scharakteryzowane poszczególne podejścia warto
podkreślić, że w praktyce poszczególne metody często są łączone.
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Schemat 2.1. Klasyfikacja wskaźników luki finansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie (da Silva and Carreira 2012).

Pierwsza grupa metod, o długiej tradycji, jest oparta na analizie wrażliwości wybranych zmiennych charakteryzujących rozwój przedsiębiorstwa (stopa inwestycji, dynamika majątku trwałego,
przychodów etc.) na zmiany różnie definiowanych środków finansowych (zwykle cash flow),
generowanych przez firmę. Na bazie danych panelowych szacowane jest równanie postaci:

h  Iit    Qit   f  CFit    g  X it    it (2)
gdzie: I oznacza inwestycje firmy, CF – generowane przepływy środków pieniężnych (cash flow),
X – zmienne charakteryzujące firmę (wielkość, branża etc.), zaś Q – potencjał inwestycyjny
przedsiębiorstwa (zwykle jest to współczynnik Q-Tobina lub jego aproksymanta). Równanie (2)
może także występować w formie dynamicznej – z opóźnioną zmienną zależną po prawej stronie
(tzw. test równania Eulera). Zależności typu (2) są też dość dobrze uzasadnione w ramach modeli
mikroekonomicznych przedsiębiorstwa. O (nie)obecności luki finansowej świadczy określona
konfiguracja współczynników α, β, γ w tym równaniu (zazwyczaj β<0 / β>0). W grupie tego typu
rozwiązań klasycznym podejściem „prototypowym”, którego modyfikacje były punktem wyjścia
szeregu innych badań, jest praca Hubbarda (Fazzari, Hubbard et al. 1988).
Mimo sporej popularności, metodyki oparte na równaniu (2) mają jednak istotne ograniczenia i
inne wady. Po pierwsze, na ogół nie nadają się one do oceny pojedynczych firm. Po drugie, dia-
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gnozują one problem „uśredniony” po czasie i populacji. Nie można ich zatem, w takiej postaci,
wykorzystywać do oceny zmian natężenia zjawiska w czasie. Po trzecie, dużym wyzwaniem jest
konstrukcja współczynnika Q. W czystej postaci wymaga ona danych rynkowych na temat
wszystkich firm w panelu. Zauważmy jednak, że przedsiębiorstwa notowane na giełdzie są zazwyczaj większymi i bardziej transparentnymi firmami, co znacznie ogranicza ryzyko racjonowania kredytu. Gdyby nawet jednak poradzić sobie z problemem wyznaczenia Q, to model (2)
ma typowo panelowy charakter. Uwzględniamy więc w nim firmy, które mają już pewną historię, a więc są mniej zagrożone luką finansową. Na koniec warto odnotować, że sporną kwestią
jest również kluczowa, dla wnioskowania w oparciu o ten model, interpretacja znaku współczynnika β (por. np. (D'Espallier and López-Iturriaga 2010). Sprawę dodatkowo komplikuje fakt,
że wpływ CF na aktywność inwestycyjną w ogóle nie musi być monotoniczny – por. np. (Povel
and Raith 2002). Podejście typu (2) nadaje się więc bardziej do porównania dwóch populacji
(branż, krajów etc.) z punktu widzenia (nie)występowania w nich luki finansowej niż oceny natężenia tego zjawiska – por. np. (Mizen and Vermeulen 2005).
Druga grupa metod identyfikacji ograniczeń finansowych na poziomie jednostkowym bazuje na
metodach jakościowych, głównie ankietowych. W ramach takiego podejścia przedsiębiorcy pytani są wprost o występowanie barier w dostępności finansowania, zapotrzebowania na środki i
wielkości faktycznie uzyskanych, zarzuconych inwestycji ze względu na brak środków itd. Czasami wiedza jakościowa nt. sytuacji przedsiębiorstw pozyskiwana jest pośrednio – w oparciu o
analizę ich sprawozdań finansowych, a także, wykorzystujące techniki text-miningu, analizy wypowiedzi władz spółek, opinii analityków etc. (wyszukiwanie fraz typu „nowe kredyty”, „nowe
inwestycje”, „trudności”, „kontakt z bankami” etc.). Pośrednie metody jakościowe mogą być
bardzo użyteczne zwłaszcza w krajach, w których dużą rolę w dostarczaniu środków dla przedsiębiorstw spełnia rynek kapitałowy. W takich gospodarkach istnieje bowiem sporo dostępnych
publicznie informacji nt. dużej grupy firm. Warto też zwrócić uwagę, że metody jakościowe mogą być zastosowane również w stosunku do instytucji finansowych, w tym banków, choć istotną
przeszkodą może być tu problem ochrony przez te instytucje tajemnicy handlowej, wizerunku
etc.
Podejścia jakościowe mają wiele istotnych zalet. Przede wszystkim oparte są na faktycznych ocenach samych przedsiębiorstw, a nie na dyskusyjnych konstrukcjach modelowych. Dodatkowymi
zaletami tego podejścia są m.in.: szybkość uzyskania wyników, możliwość oceny zjawiska w
czasie (szeregi czasowe), możliwość uzyskiwania zarówno ocen jednostkowych, jak i agregowania takich wyników według różnych kryteriów i wag. Warto także podkreślić, że Narodowy
Bank Polski od wielu lat dysponuje stosownymi narzędziami do prowadzenia takich badań i
aktywnie je prowadzi – tak w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych (m.in. tzw. Szybki
Monitoring, Ankieta Roczna), jak i banków komercyjnych (Ankieta do Przewodniczących Komitetów Kredytowych).
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Schemat 2.2. Proces kształtowania się popytu na kredyt przedsiębiorstw niefinansowych
CZY FIRMIE
POTRZEBNE
FINANSOWANIE
ZEWNĘTRZNE ?

TAK

NIE X

CZY JEST
ZAINTERESOWA
NA KREDYTEM
BANKOWYM ?

NIE Y

TEORIE
STRUKTURY
KAPITAŁU

TAK

CZY FIRMA MA
ZDOLNOŚĆ
KREDYTOWĄ?

TAK

NIE

FUNKCJONOWA
NIE SEKTORA
BANKOWEGO

CZY UBIEGA SIĘ
O KREDYT?

CZY UBIEGA SIĘ
O KREDYT?

NIE

TAK

ZNIECHĘCENI
KREDYTOBIORCY
D

CZY
OTRZYMAŁA
KREDYT?

TAK

TAK

NIE Z

CZY
OTRZYMAŁA
KREDYT?

NIE

ZAAKCEPTOWANI
KREDYTOBIORCY
A

TAK

NIE

ODRZUCENI
KREDYTOBIORCY
R

Źródło: opracowanie własne.

Podejścia jakościowe mają też i trudne do usunięcia wady oraz ograniczenia. Zauważmy przede
wszystkim, że proces prowadzący do uzyskania przez firmę kredytu jest dość złożony i kilkuetapowy (por. Schemat 2.2). Obiektywna obserwacja, polegająca na tym, że przedsiębiorstwo nie
posiada kredytu, może być efektem szeregu przyczyn (X+Y+Z+R+D), których identyfikacja w
ankiecie o niezbyt skomplikowanej strukturze może być bardzo trudna. Nie jest również prawdą,
że suma R+D jest właściwą miarą stopnia racjonowania kredytu. Jednym z powodów jest to, że
część podmiotów, którym odmówiono kredytu, obiektywnie nie posiada zdolności kredytowej
(i/lub dobrego projektu inwestycyjnego). Należy też zauważyć, że powyższy obraz ma charakter
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„statyczny” w tym sensie, że do pewnego stopnia pomija strukturalne cechy i zachowania sektora bankowego (technologię ocen zdolności kredytowej, zabezpieczeń, relacji z firmami etc. - linie
przerywane na Schemacie 2.2). W określonych przypadkach cechy te mogą prowadzić do sytuacji, gdy firmy potrzebujące finansowania pomijają sektor bankowy kierując się do innych źródeł
(por. Wykres 1.6). Wpływ cech sektora bankowego może zaznaczyć się też na najwyższym „piętrze” tego schematu, gdyż w krajach, w których sektor ten jest wyżej rozwinięty wpływ wewnętrznych ograniczeń finansowych przedsiębiorstw na ich decyzje inwestycyjne jest słabszy
(por. np. (Lovea and Zicchino 2006)).
Mówiąc o specyfice podejść jakościowych nie można też nie zwrócić uwagi na komponent subiektywizmu, jaki oczywiście mają te oceny, przy czy nie zawsze musi to być ich wadą - z barierą
dostępu do finansowania zewnętrznego mamy przecież do czynienia nawet wówczas, gdy wynika ona z nietrafnej oceny sytuacji przez podmiot rozważający takie finansowanie, co prowadzi
do tzw. zniechęcenia kredytowego (por. Schemat 2.2). Podejście jakościowe jest w stanie zidentyfikować taką sytuację. Większym mankamentem podejść jakościowych może być natomiast nieszczerość ocen, brak profesjonalizmu/wiedzy respondenta czy odmowa udzielenia odpowiedzi
(co też może być istotnym źródłem obciążenia wyników takiego badania). Mimo powyższych
słabości podejść jakościowych ich zalety wydają się jednak wyraźnie przeważać nad wadami,
czyniąc je bardzo użytecznym zbiorem narzędzi diagnostycznych luki finansowej.
Do podejść jakościowych zbliżone są, pod pewnymi względami, bezpośrednie wskaźniki ilościowe. Metody te wynikają z obserwacji praktycznych, wspartych często i teoretycznie, że na
ograniczony dostęp do finansowania – tak na poziomie indywidualnym, jak i zagregowanym wpływ mogą mieć pewne cechy pojedynczych/populacji przedsiębiorstw, silnie skorelowane z
zagrożeniem wystąpienia luki (proxies). Wymienia się tu zwykle takie atrybuty przedsiębiorstw,
jak ich wielkość, czas przeżycia, formę własności, poziom dźwigni finansowej etc., skorelowane z
szansami uzyskania dostępu do finansowania zewnętrznego. Ocena luki finansowej na bazie
tych wskaźników ma jednak charakter ekspercki, opisowy i w dużym stopniu subiektywny.
Pewną ważną modyfikacją tej metody, dającą już kwantyfikowalne wyniki, są procedury konstrukcji wskaźników złożonych na bazie powyższych danych. Dość prostym uogólnieniem jest
następujący wskaźnik zagregowany:

 X ik 

 Xk 

i   k PCT 
kK

(3)

gdzie: PCT – jest funkcją wskazującą percentyl, w którym znajduje się wartość zmiennej k dla
przedsiębiorstwa i, Xik - normalizowaną średnią cechy k dla całej populacji, ωk – wagą przypisaną
cesze k, zaś K – zbiorem cech mierzalnych o charakterze proxy, opisujących przedsiębiorstwa.
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Do pewnego stopnia zbliżonym do powyższego jest podejście zaproponowane w pracy (Ferrando and Ruggieri 2015). Podstawą konstrukcji stosowanego w niej wskaźnika IFC Investment and
Financing Indicator jest Tabela 2.1, przy czym luka finansowa jest definiowana jako różnica sumy
inwestycji i zmian w kapitale obrotowym oraz cash flow. Przedsiębiorstwa spełniające warunek
SC1 lub SC2 uważana są za silnie ograniczone w dostępie do finansowania.
Tabela 2.1 Klasyfikacja stopnia ograniczenia finansowego przedsiębiorstw
Kondycja
finansowa

Inwestycje

Luka
Zmiana zadłużenia
finansowa
Silne ograniczenie finansowe (SC)

1

•>=0

2
1

<0
•>=0
Umiarkowane ograniczenie finansowe(RC)
••>=0
<0
”<=0

2

••>=0

••>=0

”<=0

>0

3

<0

<0

>0

<=0

1

<0

<0

>0

>0

2

<0

<0

”<=0

-

3

>=0

<0

>0

-

4

>=0

>=0

>0

-

•>=0

”<=0
=0

Emisja nowych
akcji
”<=0
-

Brak ograniczenia finansowego(U)

Źródło: opracowanie własne za (Ferrando, Iudice et al. 2015).

Wyniki badań ankietowych i informacje jakościowe mogą też być wykorzystane do kwantyfikacji
luki finansowej GW na poziomie zagregowanym populacji W:

GW  NW * W * KW
albo :

(3A)

GW  NW *W * KW
gdzie: NW liczebność populacji W podmiotów o utrudnionym dostępie (firmy bardzo małe, nowe
etc.), δW oraz θW – odsetek odmów kredytowych lub odsetek firm ubiegających się o kredyt, odpowiednio (te wielkości muszą być znane z badań ankietowych), KW – przeciętna wielkość kredytu w populacji W (lub podobnej pod względem dostępności kredytu).
Obok wskaźników typu proxy w ramach metodyki opartej na indykatorach bezpośrednich stosowane są również wskaźniki obrazujące (manifest variables). Ponieważ luka finansowa jest
zmienną nieobserwowalną, wykorzystuje się nie tylko zmienne mogące być „przyczynami” tego
zjawiska (proxies), ale również zmienne będące przejawem jego skutków (manifest variables). W
tym obszarze często wskazuje się zwłaszcza na dwie miary: statystyki upadłości (por. np. (Musso
and Schiavo 2007) oraz relację kredytu do PKB (por. np. (Kuntchev, Ramalho et al. 2014)). W
grupie indykatorów (nie)dostatecznego poziomu finansowania sektora przedsiębiorstw wykorzystywane są zresztą często nie tylko miary punktowe typu kredyty(zobowiązania)/PKB, ale
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także zbudowane na ich podstawie konstrukcje o charakterze luki kredytowej (por. np.
(Chakraborty 2012) czy (IMF 2015)). O ile jednak miary tego typu wydają się być dobrymi i dość
łatwymi do uzyskania wskaźnikami zaburzeń procesów zasilania w środki finansowe w okresach ich wyraźnego odchylenia się od długookresowych trendów, o tyle trudniej na takiej podstawie mówić o jakimś optymalnym poziomie finansowania gospodarki, czy dokonywać porównań międzynarodowych. Istnieje szereg przyczyn takich trudności, ale warto wskazać przynajmniej na cztery.
Po pierwsze, zgodnie z klasycznym paradygmatem M-M (Modiglianiego-Millera) w idealnym
świecie struktura finansowania nie ma wpływu na wartość firm. Odstępstwa od tego wzorca są
wynikiem różnego typu frykcji i niedoskonałości w systemach finansowych. Różnice tego typu
wskaźników pomiędzy krajami mogą być więc bardziej efektem specyfiki ich rynków finansowych czy innych uwarunkowań instytucjonalnych niż trudności z dostępem do samych takich
usług. Wpływ tych uwarunkowań może być różnorodny, ale na dwie kwestie warto zwrócić
szczególną uwagę. Po pierwsze, mogą one „zawieszać” sam paradygmat M-M. W przypadku
Polski od teorii wyboru (trade-off) lepiej sprawdza się teoria hierarchii finansowania (pecking order). Po drugie, w przypadku kraju z sukcesem przyciągającego bezpośrednie inwestycje zagraniczne część firm-córek łatwo i relatywnie tanio może finansować się ze środków firm-matek, co
ogranicza popyt na kredyt bankowy tych podmiotów. Efekty tych procesów dla całej gospodarki
z punktu widzenia relacji dług/PKB mogą być jednak bardziej złożone (por. np. (Igan and Tan
2015)).
Po drugie, na kształtowanie się takich wskaźników w poszczególnych gospodarkach istotny
wpływ mogą mieć zarówno etap ich rozwoju, jak i inne uwarunkowania strukturalne, w tym
pewna tradycja. Obszerne badania panelowe pokazują, że determinanty relacji zadłużenie/PKB
mocno różnią się pomiędzy grupami krajów, wyodrębnianymi właśnie w oparciu o te kryteria por. np. (Saito, Savoia et al. 2014). W dodatku wskaźnik ten nie ma charakteru stymulanty – zbyt
wysoka relacja kredyty/PKB jest wręcz sygnałem ostrzegawczym, nie tylko powstrzymującym
wierzycieli przed dalszym kredytowaniem, ale niekiedy nawet wskazującymi potrzebę delewarowania gospodarki (recesja bilansowa) – por. np. (Arcand, Berkes et al. 2012).
Po trzecie, interpretując zmiany w czasie w relacjach kredyt/PKB trzeba pamiętać o dobrze udokumentowanym (choć w oparciu o krytykowaną niekiedy metodykę) zjawisku – tzw. Phoenix
Miracle (por. (Calvo, Izquierdo et al. 2006)). Polega ono na tym, że po kryzysach finansowych
rozwój sektora przedsiębiorstw następuje przy niższym – niż w okresie przedkryzysowym –
poziomie wskaźnika kredyt/PKB. Według tego badania kryzys „skłania” część firm do uniezależniania strategii finansowych od zasilania zewnętrznego (w tym kredytu bankowego) – por.
np. (Wehinger 2014). W przypadku Polski różne analizy i badania pokazują, że struktura finansowania naszych przedsiębiorstw raczej odpowiada podejściu typu pecking order (teoria hierarchii). Może to mieć głębokie uwarunkowania historyczne związane z faktem, że w Polsce inflacja
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i nominalne stopy procentowe przez wiele lat utrzymywały się na wysokim poziomie (w kwestii
wpływu takiej sytuacji na relację kredyt/PKB – por. np. (de Mello and Pisu 2009)). W początkowej
fazie transformacji system finansowy był też dość słabo rozwinięty, nie zawsze transparentny i
efektywny etc. W konsekwencji firmy często wybierały – ze względu na koszty i ryzyko środków
zewnętrznych - model finansowania bazujący głównie na środkach własnych. Zachowania takie
mogły być jednocześnie spójne ze strategiami banków komercyjnych, dla których mało przejrzyste biznesowo nowe firmy, w połączeniu z kosztownym i problematycznym procesem ewentualnego dochodzenia roszczeń od tej grupy, nie były czynnikiem zachęcającym do ekspansji na tym
właśnie polu. W takiej gospodarce indykatory dostępności finansowania zewnętrznego oparte na
wskaźnikach typu kredyt/PKB czy innych dźwigniach będą więc oczywiście zawodne. Wydaje
się też, że tego typu uwarunkowania strukturalne ulegają raczej wolnym i mały zmianom (por.
np. analizy wskaźników w ramach tzw. ScoreBoard) i w ograniczonym stopniu mogą być przedmiotem krótko, czy nawet średnioterminowej polityki gospodarczej. W Polsce wskaźnik ten był
na tle krajów postsocjalistycznych długotrwale na relatywnie niskim, ale i stabilnym, nie generującym zagrożeń makroekonomicznych poziomie – por. np. (Kiss, Nagy et al. 2007).
Po czwarte, relacja pomiędzy luką finansową definiowaną jako odchylenie relacji K/PKB od trendu, a racjonowaniem kredytu może być dość złożona. Można bowiem spotkać się z sytuacją, gdy
tak oszacowana luka jest niewielka mimo, że poziom ograniczenia budżetowego w przypadku
niektórych grup przedsiębiorstw permanentnie wysoki. Z taką sytuacją spotkamy się na przykład wówczas, gdy zadłużenie kredytowe jest skoncentrowane w grupie dużych przedsiębiorstw
(na ogół nie mających kłopotów z dostępem do kredytu), a udział zadłużenia sektora MSP (zwykle natrafiającego na takie kłopoty) mało „widoczny”. Oczywiście bardzo wysoki poziom luki
wskazuje na duże ryzyko ograniczonego dostępu do finansowania. Sygnalizuje on bowiem, że
firmy operują przy wysokim poziomie dźwigni finansowej, co ogranicza dostępność dalszego
kredytowania.
Kolejną, dużą grupą, są metody wykorzystujące podejście preselekcyjne. Ich podstawą (w przypadku modeli logitowych) jest modelowanie na podstawie danych panelowych prawdopodobieństwa:

P  Sit  1| X it   F  X it  gdzie F 

 : W n  [0,1]

(4)

gdzie zdarzenie S=1 oznacza, że w chwili t firma i nie miała dostępu do kredytu, zaś X jest wektorem zmiennych objaśniających. Problem (4) może też być formułowany w języku wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, w której zbiór zmiennych X wykorzystywany jest do konstrukcji
funkcji dyskryminacyjnej i jej wielkości granicznej, na podstawie których można uznać, że firma
charakteryzująca się określoną wartością takiej funkcji (nie)należy do zbioru przedsiębiorstw o
utrudnionym dostępie do finansowania. Dużą zaletą takiego podejścia jest możliwość uogólniania wyników oszacowania (4) na wszystkie firmy, dla których dysponujemy informacją o wartoDostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
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ści zmiennych X (i podobne do tych, na których model był estymowany). Na tej podstawie można tworzyć też miary zagregowane i to w oparciu o różne schematy ważenia. Podstawowym
problemem związanym z podejściem (4) jest jednak konieczność wstępnej selekcji podmiotów,
dla których zmienna S przyjmuje wartość 1 (0). Można tego dokonać korzystając z już opisanych
technik, w tym podejścia ankietowego. Tu jednak pewnym kłopotem może być fakt, że w ramach
badań jakościowych często nie uzyskuje się informacji ilościowych, niezbędnych do konstrukcji
wektora X. Pewnym rozwiązaniem bywa ograniczenie źródeł danych modelu wyłącznie do danych finansowych, ale wtedy trzeba posłużyć się metodą określania, w oparciu o tylko takie dane, wartości zmiennej S dla poszczególnych przedsiębiorstw. Można tu zastosować różne podejścia, w tym bazujące na schemacie (3), ale „klasycznym” indeksem jest zwykle fakt
(nie)wypłacania przez przedsiębiorstwo dywidendy. Istnieje jednak szereg powodów, dla których taka procedura bywa zawodna (por. np. (Schiantarelli 1996)), ale jednym z istotnych kontrargumentów jest fakt, iż niemało firm z zasady nie wypłaca dywidend, a znajduje się w bardzo
dobrej sytuacji finansowej.
Ostatnią z omawianych tu grup metod są modele oparte na analizie szeregów czasowych. Istnieje
tu szereg rozwiązań, których omówienie znacząco wykracza poza ramy opracowania (econometrics of disequilibrium). Jedno z częściej stosowanych podejść oparte jest na fakcie, że jeśli znamy
oszacowania funkcji popytu na kredyt (D) i jego podaży (S):

 St  a0  X t  1t

 Dt  b0  Yt    2t

(5)

to przy określonych założeniach dotyczących rozkładów błędów w tym modelu możemy określić
prawdopodobieństwo dodatniej (ujemnej) luki popytu na kredyt:

 a  X t  b0  Yt  
P  Dt  St     0




 2t  1t
N  0,1

(6)



gdzie: Φ( ) jest dystrybuantą rozkładu normalnego.
Oczywiście problemem jest konstrukcja funkcji (5). Typowym podejściem do jego rozwiązania
jest estymacja modelu bazującego na zależności (1):

Ot  MIN  Dt , St 

 t   1t ,  2t   N (0,  )

(7)

  cov   
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przy czym jako zmienne objaśniające X oraz Y w równiach (5) przyjmowane są kategorie, wynikające z teorii mikroekonomicznych przedsiębiorstw i banków. Podejście (6)-(7), choć eleganckie
pod względem merytorycznym, może być dość problematyczne do stosowania w okresie dużych
zmian strukturalnych – por.np. (Hurlin and Kierzenkowski 2006).
Nieobserwowalny charakter luki popytowej powoduje także, że do jej estymacji wykorzystywane są dynamiczne modele czynnikowe postaci:

Ot  A( L)Ot 1  B( L)U t   t

U t  FU t 1  t

(8)

Użytecznym narzędziem w estymacji funkcji podaży i popytu na kredyt oraz analizie luki kredytowej są modele klasy VEC (korekty błędem). Załóżmy, że funkcje podaży i popytu na kredyt (L)
opisują równania:

 LS  d  , rb , rl , x 

 LD  s  , y, rl 

(9)

gdzie π jest stopą inflacji, rb oraz rl – odpowiednio kosztem pozyskania pieniądza przez banki
komercyjne oraz oprocentowaniem kredytów, y – charakteryzuje aktywność gospodarczą, zaś x –
inne zmienne wpływające na potencjał kredytowy banku (np. kapitały). Funkcje te, przy pewnych restrykcjach nałożonych na parametry modelu, można zrekonstruować na podstawie estymacji modelu VEC następującej postaci:

Zt  A( L)Zt  Zt 1   t
gdzie Z   L,  , rb , rl , x, y 

(10)

W systemie muszą oczywiście istnieć co najmniej dwie relacje kointegrujące, przy czym znaki
współczynników kointegrujących muszą być zgodne z ekonomicznym charakterem funkcji (9)
np. popyt na kredyt powinien zależeć dodatnio od aktywności gospodarczej, zaś ujemnie od ceny kredytu (charakter wpływu stopy inflacji nie musi tu być z góry przesądzony), i to przy spełnionym warunku, że pozostałe zmienne w modelu nie mają tu żadnego wpływu.
Powyższy, krótki przegląd narzędzi identyfikujących lukę finansową w sektorze przedsiębiorstw
pokazuje, że mimo ich wielości wszystkie z nich obarczone są różnego typu ograniczeniami. Badania empiryczne dla Polski pokazują, że szacunki takiej luki mogą znacznie się różnić – w zależności od jej definicji i metody pomiaru (por. np. (Konopielko, Kuskowski et al. 2013)). Reasumując, trudno więc nie podzielić poglądu da Silvy (por. (da Silva and Carreira 2012)), że w zasadzie nie istnieje pojedynczy, dobry wskaźnik barier finansowych w sektorze przedsiębiorstw. W
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takiej sytuacji ich ocena powinna być bardziej oparta na podejściu eklektycznym, wykorzystującym różne źródła danych. Z ostrożnością należy też podchodzić do punktowych szacunków tej
luki, a otrzymywane wyniki bezpieczniej jest interpretować jedynie jako wskazówkę dotyczącą
(nie)istnienia luki i ewentualnie zmian jej natężenia. W dodatku, biorąc pod uwagę istotne wady
wskaźników opartych na tzw. twardych danych finansowych, istotną rolę powinny odgrywać tu
wyniki badań ankietowych, tym bardziej, że NBP posiada wieloletnie doświadczenia w tym obszarze.
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3. Wybrane wskaźniki popytu na kredyt sektora przedsiębiorstw niefinansowych
(SPN) i barier jego dostępności w Polsce
Rozważania poprzedniej części pokazują, że istnieje szereg metod identyfikacji i pomiaru luki
finansowej sektora przedsiębiorstw. Niestety, wiele z tych narzędzi jest w praktyce trudnych do
wykorzystania, również z powodu wysokich kosztów części z nich. W efekcie w Polsce jest stosunkowo mało opracowań, które zawierałyby kompleksową analizę tego problemu (z szerzej
traktujących to zagadnienie można wymienić np. (Konopielko, Kuskowski et al. 2013), (PARP
2010)), a jeśli już takie opracowania powstają, to na ogół mają one cechy ograniczające możliwość
ich zastosowania dla bieżących potrzeb polityki gospodarczej: nie są one wykonywane systematycznie (problem dezaktualizacji) lub dotyczą określonej subpopulacji przedsiębiorstw – koncentrują się na MSP (por. np. (Kaczor and Kowalczyk 2014), mają charakter regionalny (por. np.
(Woźniak 2010) albo branżowy etc. Poniższe zestawienie zawiera przegląd ważniejszych i możliwie aktualnych wyników dla naszego kraju.

3.1. Dostępność finansowania
Problem dostępności finasowania dla sektora przedsiębiorstw może mieć dwa podstawowe wymiary – systemowy, związany m.in. z poziomem rozwoju sektora finansowego i jakością jego
usług, oraz jednostkowy, realizujący się na płaszczyźnie przedsiębiorstwo-bank.
Jeśli chodzi o pierwszy z tych wymiarów, to oceny Polski są pozytywne, także na tle innych krajów. Warto tu przytoczyć wyniki dwóch dużych badań międzynarodowych. Dość dobra ocena
dostępności środków finansowych (nie tylko bankowych) dla sektora MSP wynika z tegorocznych badań konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (zob. Wykres 3.1). Wprawdzie
są to rezultaty dla pytania niezadawanego we wcześniejszych edycjach ankiety (nie ma więc
możliwości ich oceny dynamicznej), ale bezwzględne wartości pokazują, że jest to ocena solidna
(mediana rozkładu odpowiedzi w siedmiopunktowej skali wynosi 4, zaś średnia 3,8). Te same
badania potwierdzają także, że ogólny poziom rozwoju sektora finansowego jest w Polsce dobry
(35 miejsce na ok. 150 krajów). Pozytywny obraz dostępności finansowania wyłania się również z
badania Doing Business 2015 Banku Światowego (zob. Wykres 3.2). Na 185 krajów Polska zajmuje w tym rankingu pod tym względem 17 miejsce.
Zwrócić uwagę należy także na fakt, że nawet dość stare już badania (por. (Beck, Demirgüç-Kunt
et al. 2008) – obejmujące także Polskę - pokazują, że sektor MSP jest aktywnie uwzględniany w
modelach biznesowych banków komercyjnych. Natomiast istnieją inne czynniki systemowe, które mogą tworzyć przeszkody w sprawnym finansowaniu tego sektora. Wymienia się tu zwykle
dwa elementy: brak rejestrów kredytowych (bądź ich słabą jakość) oraz niedostateczny poziom
rozwoju systemu prawnego (zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego i innych regulacji do-
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tyczących zobowiązań). W tych akurat obszarach w Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia (por.
np. (Boguszewski 2014)).
Reasumując, czynnikiem ograniczającym dostęp firm do finansowania zewnętrznego w naszym
kraju nie jest poziom rozwoju systemu finansowego, natomiast istnieją inne elementy systemowe
(głownie informacyjne i prawne), mogące utrudniać ten dostęp.
Systematycznym i wieloletnim badaniem dostępności finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw jest tzw. Szybki Monitoring NBP (SM). Obejmuje on firmy z sektora MSP, ale nie
uwzględnia mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z jego wynikami od 2005 r. poziom akceptacji wniosków kredytowych jest wysoki – systematycznie przekracza 80% (z wyjątkiem wyraźnego spadku w latach 2009-2010, będącego skutkiem globalnego kryzysu), a od 2014 r. oscyluje wokół 90%.
Jeśli chodzi o zróżnicowanie odsetka akceptacji pomiędzy grupami firm dużych i MSP, to w
świetle tych badań w przypadku firm dużych odsetek ten jest większy. Przyglądając się tym wynikom w nieco dłuższym horyzoncie warto jednak zaznaczyć, że dla MSP nie spada on poniżej
80% (dane w takim rozbiciu dostępne od 2010 r.). Powyższe dane potwierdzają wcześniej formułowaną tezę, że sektor MSP ma gorsze warunki dostępu do kredytów bankowych, ale różnice w
stosunku do przedsiębiorstw dużych nie przekraczają 7-8 pp. W dodatku dla firm dużych współczynnik akceptacji oscyluje obecnie wokół 95% co oznacza, że w tej grupie firm praktycznie nie
ma ograniczenia dostępu, zaś dla MSP współczynnik ten jest zbliżony do 90% (zob. Wykres 3.3).
Powyższe dane wskazują, że poziom odmów kredytowych ogółem nie przekraczał (z wyjątkiem
okresu największego natężenia kryzysu finansowego) kilkunastu procent. W przypadku firm
dużych trudno więc w ogóle mówić o luce finansowej, a w MSP oscyluje ona obecnie wokół 10%.
Wykres 3.1.Rozkład ocen dostępności środków finansowych dla sektora MSP w Polsce

Wykres 3.2. Rozkład indeksu dostępności finansowania dla sektora przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie Globalnego
Badania Konkurencyjności WEF 2015-2016.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Doing
Business 2015.

Należy zwrócić uwagę, że dość podobny obraz skali odmów kredytowych wynika również z
innych badań. Wyniki międzynarodowego badania SAFE 2014 (por. (EC 2015)) lokują wskaźnik
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tych odmów (dla sektora MSP) również w okolicy 10%, przy czym niemal 20% firm doświadcza
innych form racjonowania (warunki, redukcja wielkości kredytu). Lokuje to jednak Polskę na
relatywnie korzystnym miejscu w „peletonie” analizowanych w tym badaniu krajów. Wyniki te
pokazują mianowicie m.in., że (por. Tabele 2-5 z Załącznika II) w naszym kraju brak dostępności
finansowania jest znacznie mniejszym problemem niż w całej UE (2,6% versus 7,4%). W dodatku
wyraźnie szybciej poprawia się też dostępność kredytów dla tego sektora, tak jak i gotowość
banków do ich udzielania. Korzystny również jest bilans zmian stóp procentowych, który pokazuje, że obecnie w Polsce przewaga odsetka banków obniżających oprocentowanie nad podnoszącymi jest dużo wyższa niż średnia UE-28 (Polska -19,1% versus UE-28 -8,9%). Trzeba jednak
podkreślić, że w Polsce istotnie poważniejszym problemem niż przeciętnie w UE są formalności
związane z uzyskaniem kredytu (24,4% versus 8,8%).
Z kolei badania BGK pokazują, że w całej analizowanej w nich populacji przedsiębiorstw na barierę dostępności kredytu natknęło się ok. 9% podmiotów (por. np. (Kaczor and Kowalczyk
2014)), przy czym częściej polegało to na gorszych warunkach kredytowania niż na całkowitej
odmowie udzielenia kredytu. Analiza ta potwierdziła dodatkowo (zjawisko znane jest w literaturze), że na największe problemy napotykają tu mikrofirmy (zwłaszcza o obrotach poniżej 1 mln
zł – por. (PARP 2010)), a także podmioty działające nie dłużej niż dwa-trzy lata.
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Wykres 3.3. Brak problemów z płynnością i obsługą zobowiązań pozakredytowych oraz zaakceptowane
wnioski kredytowe (lewy panel), odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych według wielkości firmy
(prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Szybkiego Monitoringu NBP.

Niemal identyczne wyniki dotyczące stopy odrzucenia wniosków kredytowych przytaczane są w
pracy (Konopielko, Kuskowski et al. 2013). Według tego opracowania w 2007 r. (bardzo dobrym
pod względem gospodarczym) współczynniki odrzucenia wynosiły: 7% dla firm mikro, 6% dla
firm małych oraz 8% dla firm średnich.
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Reasumując, wyniki różnych badań dotyczących Polski w okresie poakcesyjnym do UE pokazują, że współczynniki odrzucenia wniosków kredytowych przez banki komercyjne oscylują w
okolicach kilku - kilkunastu procent. Są one na ogół wyższe w przypadku mniejszych firm (mogą
być wysokie dla mikrofirm) i bardzo niskie dla firm dużych. Dane historyczne pokazują jednak,
że współczynniki te mogą być wyraźnie wyższe w okresach kryzysów ekonomicznych. Zależą
one także od kondycji sektora bankowego – por. np. (Pawłowska and Tymoczko 2007).
Badania ankietowe mogą przynosić także liczbowe szacunki luki finansowania. Na uwagę zasługują tu zwłaszcza wyniki uzyskane przez Zespół Ł. Konopielki (por. (Konopielko, Kuskowski et
al. 2013) dla 2012 r. Podstawowe rezultaty przedstawione zostały w Tabeli 3.1. Przez lukę nieprzyznanego finansowania rozumie się różnicę pomiędzy kwotami, o jakie przedsiębiorcy ubiegali się a tymi, które faktycznie uzyskali. Luka z deklaracji jest deklarowaną przez przedsiębiorstwa wielkością inwestycji, jakie byłyby realizowane, gdyby firma otrzymała potrzebne do tego
środki, a które nie zostały wykonane z ich braku. Należy zaznaczyć, że w powyższym badaniu
pytania dotyczyły zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, obejmujące nie tylko kredyt
bankowy, ale również leasing. Z kolei luka finansowa z kapitału odzwierciedla niezbędne inwestycje dla uzyskania przez badane firmy optymalnego poziomu kapitału2.

Tabela 3.1. Szacunki luki finansowej w 2012 r. (w mln zł)
Luka
Wielkość firmy

Nieprzyznanego
finansowania

Z deklaracji

Finansowa z kapitału

mikro 1-9

60 718

59 279

10 312

małe 10-49

10 804

9 063

786

średnie 50-249

6 470

5 466

20

duże 250+

15 354

5 632

-900

razem

93 346

79 439

10 218

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Konopielko, Kuskowski et al. 2013).

Oceniając powyższe wyniki trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że niezależnie od metod
pomiaru luka finansowa jest skoncentrowana w przedsiębiorstwach mikro. Po drugie, bardzo
niskie są luki z deklaracji oraz z kapitału w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych. Po
trzecie, bardzo ostrożnie należy oceniać luki nieprzyznanego finansowania oraz z deklaracji w
firmach mikro. Wielkości te mogą wynikać z przeszacowania potencjału rozwojowego własnych
firm. Zwracają na to uwagę Autorzy tego badania. W dodatku, poziom luki kapitału jest tu wielokrotnie mniejszy, a same szacunki tego typu mają charakter statyczny – tzn. nie uwzględniają

2

Metodyka tych szacunków jest dość złożona i łączy wyniki badania ankietowego z procedurą wyznaczania mikroekonomicznego optimum tego kapitału, z algorytmem jego agregacji (po firmach) oraz z modelem procesu powrotu poziomu kapitału
do równowagi - por. Aneks w Konopielko, Ł., et al. (2013). "Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich
przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w
okresie 2014-2020." IBS.
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sytuacji rynkowej i zapotrzebowania na finansowanie, gdyby w tak wysokim stopniu zwiększyło
się ono w całej gospodarce.
Wykres 3.4. Luka finansowania i luka środków trwałych (w relacji do kapitału) w latach 20052023 (prognoza)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z (Konopielko, Kuskowski et al. 2013).
Wykres 3.5. Popyt na kredyt i jego podaż (lewy panel) oraz wielkość luki finansowej (prawy panel) w Polsce
w latach 2005-2012 w mln zł
28000

4000

26000

2000

24000
22000

0

20000

-2000

18000
-4000

16000
14000

-6000

12000

-8000

10000

podaż

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

popyt

2006

-10000

8000

luka finansowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Everaert, Che et al. 2015).

Powyższa metodyka umożliwia także konstrukcję prognozy luki (por. Wykres 3.4). Wynika z niej
spadek relacji luki do kapitału w perspektywie lat 2013-2023.
Liczbowe szacunki luki finansowej dla Polski zawiera również praca (Everaert, Che et al. 2015).
Są one oparte na metodyce zbliżonej do wyrażonej wzorami (5)-(7) z poprzedniego rozdziału.
Efekty tej analizy przedstawia Wykres 3.5. Z szacunków tych wynika, że obecnie podaż i popyt
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na kredyt znajdują się w stanie równowagi. Historycznie występowała pewna przewaga tego
popytu w okresie poakcesyjnym – do czasu globalnego kryzysu finansowego. Jest to zresztą obraz dość spójny.
W literaturze dość rzadko spotykamy szacunki ograniczenia finansowego polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów. Takie wyniki zawiera m.in. praca (Ferrando, Iudice et al. 2015) –
por. Wykres 3.6. Z zestawienia tego wynika m.in. bardzo niska wartość tego wskaźnika zarówno
przed, jak i po kryzysie finansowym.
Wykres 3.6 Wartości wskaźnika FCI w okresie przed i po kryzysie finansowym w wybranych krajach europejskich
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ferrando, Iudice et al. 2015).

3.2. Luka finansowa – wskaźniki bezpośrednie
W analizie luki finansowej dość często - na ogół jako informacje uzupełniające i tworzące „tło”
dla ocen opartych na bardziej zaawansowanych narzędziach - wykorzystuje się wskaźniki bezpośrednie, tzn. zgodnie z wcześniej wprowadzoną terminologią zestawy zmiennych, powiązanych zależnościami przyczynowo - skutkowymi z tą luką. Poniżej przedstawiono wybrane, ważniejsze wskaźniki z tej grupy.
Jednym z ważniejszych wskaźników dostępności finansowania (w tym kredytu) jest relacja zobowiązań (kredytu) do PKB – por. np. (Kuntchev, Ramalho et al. 2014). Trzeba podkreślić, że na
tle krajów UE wskaźnik ten jest w Polsce – również analizowany w dłuższym horyzoncie3 - bar3

Wahania tego wskaźnika w krótszych okresach są raczej odzwierciedleniem zjawisk cyklicznych - por. np. Drehmann, M. and
K. Tsatsaronis (2014). "The credit-to-GDP gap and countercyclical capital buffers: questions and answers." BIS Quarterly
Review. W dodatku w krótkim okresie wskaźnik ten, zwłaszcza analizowany w kategoriach luki, ma bardzo słabe właściwości statystyczne – jego rewizje związane z korektami danych nawet w krajach najwyżej rozwiniętych mogą być tak znaczące,
jak sama ta luka (por. np. Edge, R. M. and R. R. Meisenzahl (2011). "The Unreliability of Credit-to-GDP Ratio Gaps in Real
Time: Implications for Countercyclical Capital Buffer." International Journal of Central Banking December. Powyższe ograni-
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dzo niski (a przy niektórych miarach tej relacji – najniższy). Na koniec 2013 r. łączne zadłużenie
sektora przedsiębiorstw w stosunku do PKB wynosiło ok. 42%, co sytuowało nas na przedostatnim miejscu w grupie 26 krajów EU (niższe było jedynie na Litwie – 38%). Gdyby z kolei analizę
ograniczyć wyłącznie do zadłużenia z tytułu kredytów, to analiza historyczna pokazuje, że w
grudniu 2007 r. relacja wartości kredytów udzielonych całemu sektorowi przedsiębiorstw do
PKB wyniosła 15%, by pod koniec 2008 r. wzrosnąć do 18%, a następnie do końca 2010 r. spadać
do poziomu 15%. W okresie od końca grudnia 2011 r. do końca grudnia 2014 r. pozostawała ona
natomiast stabilna i wynosiła ok. 15% (zob. Wykres 3.7).
W analogicznych kierunkach zmieniała się wartość kredytów udzielonych dużym przedsiębiorstwom w relacji do rocznego PKB. Wartość kredytów dla MSP odniesiona do rocznego PKB w
całym analizowanym okresie pozostawała z kolei bardziej stabilna i wahała się w granicach 910%. Nie odnotowano zatem znaczącego wpływu spowolnienia gospodarczego lat 2008-2009 na
wartość stanów kredytów udzielonych przedsiębiorstwom w relacji do rocznego PKB, a ponadto
relacja ta policzona dla sektora MSP okazała się być bardziej stabilna niż dla dużych przedsiębiorstw (i całego SPN). Ze względu na brak aktualnych danych trudno dokonać stosownych porównań międzynarodowych ale należy zauważyć, że w latach 2011-2012 relacja ta była jednak w
Polsce najniższa spośród wszystkich krajów UE.
Wykres 3.7. Wartość kredytów ogółem dla przedsiębiorstw według ich wielkości w relacji do PKB (lewy panel) oraz dynamika kredytów r/r (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS.

czenia są jedną z przyczyn, dla których wskaźnik ten w mniejszym stopniu nadaje się do oceny skali ewentualnej luki kredytowej w przypadku pojedynczego kraju i w danym momencie czasu. Bardziej przydatne mogą tu być natomiast długookresowe porównania międzynarodowe.
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Analiza dynamiki kredytu w kontekście badania luki finansowej powinna być jednak ostrożna.
Można bowiem łatwo ulec złudzeniu, że wysoka dynamika tej kategorii jest tożsama z brakiem
barier finansowania. Z Wykresu 3.8 wynika jednak, że w populacji przedsiębiorstw objętych
sprawozdaniem F-01 GUS występuje wysoka koncentracja tej kategorii – sto największych podmiotów dysponuje niemal połową tego zadłużenia, zaś ok. 1000 firm (ok. 6% tej populacji) ma aż
75% kredytu ogółem. Ponieważ w dużych firmach na ogół nie występuje problem luki finansowej dynamika całego zadłużenia, na którą bardzo istotny wpływ ma ta grupa przedsiębiorstw,
również może nie odzwierciedlać skali problemu w pozostałych, mniejszych, podmiotach.
Wykres 3.8. Udział w zadłużeniu kredytowym ogółem stu największych kredytobiorców oraz liczba największych podmiotów, które posiadają 75% zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw objętych sprawozdawczością
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z formularzy F-01 GUS.

Kolejnym, ważnym wskaźnikiem ograniczenia budżetowego, mogą być dane demograficzne
dotyczące przedsiębiorstw, w tym związane ze statystyką upadłości. W literaturze często pojawia
się pogląd, że natężenie upadłości w danej gospodarce jest jednym ze wskaźników luki finansowej - por np. (Musso and Schiavo 2007), (OECD 2015). Zgadzając się z tym punktem widzenia
należy jednak uczynić kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, jest to wskaźnik luki raczej w rozumieniu
definicji c z podrozdziału 2.1. Po drugie, na stopę upadłości ma również wpływ wiele innych
czynników. Wprawdzie w przypadku miękkiego ograniczenia budżetowego firmy łatwiej mogłyby dokonać ich absorpcji, ale błędem byłoby też mylenie niewystępowania miękkiego ograniczenia budżetowego z występowaniem luki kredytowej. Po trzecie, jak już wspominano, w Polsce jakość informacji demograficznych nt. sektora przedsiębiorstw jest bardzo niska. W rezultacie, do poniższych wyników należy podchodzić ostrożnie. Analizując Wykres 3.9 należy jednak
stwierdzić, że obecnie stopy zagrożenia upadłością są na poziomie wieloletniej średniej. Świadczy to zatem o tym, że i poziom luki finansowej nie odbiega od przeciętnego jej natężenia. W taki
obraz wpisuje się także analiza dynamiki upadłości, która jest od 2014 r. ujemna, jak i liczba samych upadłości - wprawdzie wyższa niż w latach 2006-2007, ale niższa od zaobserwowanej w
Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
34

Wybrane wskaźniki popytu na kredyt sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) i barier jego dostępności w Polsce

2013 r. po dość słabym dla sektora przedsiębiorstw 2012 r. Porównanie stopnia zagrożenia upadłością w sektorze dużych przedsiębiorstw i w grupie MSP potwierdza natomiast dobrze znaną
prawidłowość, że firmy mniejsze mogą być narażone na trudniejszy dostęp do finansowania
zewnętrznego. Wprawdzie wskaźnik ten dla MSP jest w całym okresie analizy wyższy niż dla
firm dużych, ale warto też zauważyć, że po 2007 r. zarówno różnica obu wskaźników, jak i kierunki ich zmian są bardzo podobne.
Wykres 3.9 Zagrożenie upadłością według wielkości przedsiębiorstw (lewy panel) oraz liczba i dynamika
upadłości przedsiębiorstw (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z formularzy F-01 GUS oraz danych Coface.

Drugą, „klasyczną” grupą wskaźników pośrednich luki finansowej są dane obrazujące zmiany
wielkości firm. Tradycyjnie przyjmuje się, że większe firmy są mniej zagrożone racjonowaniem
kredytu niż większe przedsiębiorstwa. Wielkość firm można naturalnie mierzyć wykorzystując
różne zmienne (w tym zatrudnienie), ale z punktu widzenia analizy barier finansowych właściwszy wydaje się pomiar oparty na wielkości aktywów – charakterystyce mającej oczywiste przełożenie na ewentualną wartość zabezpieczenia kredytu. Niestety, jeśli chcieć przeprowadzić analizę w czasie, trudno jest w polskich warunkach o dobre deflatory dla tej zmiennej. Dlatego posłużono się prostym rozwiązaniem, polegającym na odnoszeniu parametrów rozkładu tej zmiennej
do wartości aktywów przedsiębiorstwa, stanowiącej maksimum tego rozkładu (w poszczególnych latach). Wyniki tego postępowania zostały przedstawione na Wykresie 3.10 – lewy panel. Z
rozwiązania tego wynika, że do 2007 r. przedsiębiorstwa w poszczególnych grupach rosły szybciej niż firma największa. Po 2007 r. większość z analizowanych relacji ustabilizowała się. Zwraca
jednak uwagę, że aktywa najmniejszych firm (grupa P1 – pierwszy percentyl), zaczęła rozwijać
się wolniej. Może to wskazywać na pojawienie się, wraz z kryzysem finansowym, trudności tej
grupy przedsiębiorstw z dostępem do kapitału. Do pewnego stopnia hipotezę taką może wspierać także pozycja Polski w grupie UE-28 pod względem udziału przedsiębiorstw o wysokiej dynamice wzrostu (por. Wykres 3.10 – prawy panel). W Polsce udział tych przedsiębiorstw jest mały (ok. 0,43%) co oznacza, że w przypadku ok. 80% analizowanych krajów udział ten był wyższy.
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Oczywiście ze względu na wspominany już problem słabej jakości danych demograficznych sektora przedsiębiorstw niefinansowych, a zwłaszcza zjawisko zniekształcania statystyki liczebności
firm przez tzw. martwe dusze, odsetek ten może być zaniżony. Wydaje się jednak, że nawet przy
takiej korekcie, firm o dużej dynamice wzrostu jest w naszym kraju wyraźnie mniej. Ponieważ te
wysokie dynamiki rozwoju są w dużej mierze udziałem firm mniejszych, pośrednio oznacza to,
że rozwój części firm z tej grupy jest w Polsce relatywnie wolniejszy, co może być efektem m.in.
ich gorszego dostępu do środków finansowych.
Wykres 3.10. Zmiany rozkładu wielkości względnej aktywów przedsiębiorstw niefinansowych (lewy panel) i
dystrybuanta udziału firm o wysokiej dynamice wzrostu (> 10% r/r) w 2012 r. dla krajów UE 28 (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z formularzy F-01 GUS oraz danych Eurostatu (2015).

Reasumując, przeanalizowane w tej części bezpośrednie wskaźniki luki finansowej nie wskazują
na to, by waga tego problemu ulegała większym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wprawdzie Polska charakteryzuje się niskimi wartościami współczynnika kredyty dla przedsiębiorstw/PKB, ale zmienna ta jest stabilna w czasie. W dodatku, duże badania panelowe (109 krajów) pokazują, że na wielkość tej relacji znaczący wpływ mają czynniki instytucjonalne (por. np.
(Jensen and Uhl 2008), w tym takie, jak szeroko rozumiana ochrona inwestorów oraz transparentność systemu informacji o przedsiębiorstwach, w tym, dobrej jakości i łatwo dostępne rejestry kredytowe – por. np. (Djankov, McLiesh et al. 2006). Inne wskaźniki, związane z poziomem
zagrożenia bankructwem i natężeniem upadłości, kształtują się na poziomie wieloletnich średnich i spadają. Powyższe dane potwierdzają natomiast, że mniejsze przedsiębiorstwa mogą mieć
trudniejszy dostęp do finansowania zewnętrznego.

3.3. Popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw
Choć istnieje wiele czynników oddziałujących na popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw niefinansowych, w literaturze wskazuje się na trzy główne, związane zresztą ze sobą, zmienne kształtujące to zapotrzebowanie: poziom aktywności gospodarczej, poziom stóp procentowych (lub
ważony koszy kapitału WCC) oraz skala działalności inwestycyjnej (wliczając w to kwestię zapasów) - por. np. (Calza, Gartner et al. 2001). Zwraca się tu też uwagę na takie charakterystyki
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przedsiębiorstw, jak ich zyskowność i płynność. Dokładniejsza analiza, zwłaszcza łączna, oddziaływania tych czynników na popyt na kredyt polskich przedsiębiorstw wykracza poza ramy tego
opracowania. Można jednak sformułować kilka uwag kierunkowych.
Wykres 3.11. Oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Po pierwsze, poziom nominalnych stóp procentowych tzw. nowych kredytów dla przedsiębiorstw od dłuższego okresu spada i jest obecnie na historycznie najniższym poziomie. Stopy
realne są jednak od końca 2012 r. dość wysokie, zwłaszcza, jeśli deflatorem jest wskaźnik PPI
(por. Wykres 3.11). Kwestia wpływu na popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw stóp nominalnych vs. realnych jest przedmiotem dyskusji. Nie podejmując się jej rozstrzygania warto jednak
zwrócić uwagę, że ważnym elementem oceny przez przedsiębiorstwo możliwości spłaty zobowiązań jest prognozowana wielkość przychodów (i zależne od nich zyski). Deprymująco może tu
zwłaszcza działać deflacja. Przynajmniej z tego punktu widzenia firmy mogą więc zwracać uwagę na kształtowanie się wskaźnika PPI, ale też CPI – jako jednej z miar popytu konsumentów. W
praktyce oznaczałoby to wpływ wielkości realnych na decyzje kredytowe firm. Zakładając słuszność takiego punktu widzenia stabilne i realnie dość wysokie w kilku ostatnich latach stopy procentowe nie wydają się być czynnikiem stymulującym popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw.
Jednym ze skutków poziomu stóp procentowych, ale i dużej niepewności gospodarczej, związanej m.in. z problemami za naszą wschodnią granicą, wciąż nie do końca ustabilizowaną sytuacją
w sferze euro itd., może być relatywnie ograniczony popyt inwestycyjny naszych przedsiębiorstw. Faktycznie, porównanie zrealizowanych nakładów inwestycyjnych do wielkości hipotetycznych, wyliczonych na podstawie jednostkowych danych historycznych pokazuje, że obecna
aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw - mimo wyraźnej poprawy w ostatnim okresie (por.
Wykres 3.12 oraz Wykres 7 w Załączniku II) - wciąż nie jest zbyt wysoka.
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Wykres 3.12. Dynamika środków pieniężnych r/r [w
%] w przedsiębiorstwach według ich wielkości

Wykres 3.13. Intensywność4 procesów inwestycyjnych w latach 2002-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z formularzy F-01 GUS.

Wzmacnia tę hipotezę Wykres 3.13, z którego wynika, że relacja szacunkowych inwestycji na
poziomie wieloletnich median rozkładów indywidualnych do faktycznych inwestycji (INWEST_MED_R) jest zbliżona do 1, natomiast udział przedsiębiorstw, które w danym roku osiągają maksymalną aktywność inwestycyjną (UOLD10_INWEST) kształtuje się aktualnie na bardzo
niskim poziomie.
Jednocześnie, przy tej umiarkowanej aktywności inwestycyjnej, zyskowność i płynność SPN są
bardzo dobre, i to w dłuższym horyzoncie czasowym – por. np. (NBP 2015). W efekcie, na przestrzeni wielu lat dynamika środków pieniężnych, w tym w sektorze MSP, była wysoka. W dodatku w sektorze MSP relacja CF (cash flow) do nakładów inwestycyjnych jest obecnie historycznie najwyższa i obecnie wyższa niż w przypadku firm dużych (por. Wykres 8 w Załączniku II).
Wartość wskaźnika środki pieniężne do inwestycji w całym SPN jest większa od 1, a w sektorze
MSP jest bardzo wysoka i przekracza 3 (Wykres 3.14 prawy panel). Sektor ten ma więc nie tylko
dobrą poduszkę finansową, ale i jego bieżące wyniki w stosunku do potrzeb inwestycyjnych
kształtują się bardzo korzystnie. Oceniając więc sytuację na poziomie zagregowanym można
uważać, że nawet pewne dalsze przyspieszenie rozwoju sektora MSP nie musi się przełożyć na
szybki i znaczący wzrost zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, a popyt na kredyt z
motywów inwestycyjnych będzie w tym sektorze umiarkowany. Diagnozę taką wspiera kształ4

Wskaźnik INWEST_MEAN_R dla okresu t jest obliczany następująco:

 MEAN  INWEST / MAJTRW  * MAJTRW
 INWEST
it

INWEST _ MEAN _ R(t ) 

i

it

it

t

it

i

gdzie INWESTit – inwestycje firmy i w chwili t, zaś MAJTRWit –majątek trwały. Podobnie obliczany jest wskaźnik INWEST_MED_R. Wskaźnik UOLD10_INWEST(t) jest udziałem przedsiębiorstw o co najmniej 10 letniej obecności w próbie, które
w danym roku osiągnęły maksymalną w swej historii relację INWES/MAJTRW.
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towanie się współczynnika Rajana-Zingalesa zdolności do samofinansowania inwestycji (opis
konstrukcji zawarty jest w opracowaniu (Rajan and Zingales 1998)) – Wykres 3.14 (lewy panel).
Wykres 3.14. Rozkład współczynnika Rajana_Zingalesa samofinansowania inwestycji (lewy panel) oraz relacja środków pieniężnych do inwestycji w przedsiębiorstwach (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z formularzy F-01 GUS.

Po 2000 r. mediana i średnia tego wskaźnika znajdują się poniżej zera, co wskazuje na zdolność
przeciętnego przedsiębiorstwa do samofinansowania faktycznie realizowanych inwestycji, przy
bardzo dużym jednak rozrzucie ocen (o asymetrii lewostronnej – sugerującej dominację firm samofinansujących inwestycje). Powstaje oczywiście pytanie, czy z punktu widzenia potrzeb rozwojowych inwestycje te nie powinny być jednak wyższe? Jest to szeroki i wymagający poznawczo problem, ale pewne przybliżenie daje tu Wykres 3.15 (prawy dolny panel) gdzie przedstawione indeksy uwzględniają te potrzeby rozwojowe. Pokazuje on, że w przypadku dużych i
średnich firm indeks zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne wykazuje od 2009 r. trend
rosnący. Popyt firm małych w 2014 r. powrócił do poziomu z roku 2012. Reasumując, w świetle
tych danych jeśli nawet spodziewać się pewnego wzrostu popytu na kredyt, to ze względu na
wspomnianą już poduszkę finansową trudno będzie oczekiwać w najbliższych kwartałach dużej
dynamiki tego wzrostu, zwłaszcza takiej, która by mogła prowadzić do naruszenia równowagi
na rynku kredytowym w kierunku przewagi popytu.
Również wyniki badań jakościowych potwierdzają powyższą hipotezę. Sugerują one nawet jej
wzmocnienie, gdyż pokazują, że popyt na kredyt w sektorze MSP5 systematycznie maleje od
2007 r. (choć z pewnymi również niesezonowymi wahaniami) por. Wykres 3.15 lewy dolny panel). Podobna tendencja dotyczy odsetka przedsiębiorstw posiadających zadłużenie kredytowe
wg sprawozdania F-01 GUS (nieciągłość trendu w 2012 r. wynika ze zmiany metodyki GUS).
Trudno więc zjawisko to uznać za efekt wyłącznie kryzysu finansowego, w tym spowodowanego
5

Uwaga ta dotyczy też firm dużych, z tym że tu w ostatnim okresie obserwujemy przyspieszenie, związane z wyższą dynamiką nakładów inwestycyjnych.
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m.in. kryzysem zaostrzenia polityki kredytowej banków. Takie zjawisko w grupie firm z sektora
MSP występuje zresztą w wielu krajach (por. np. (OECD 2015).
Wykres 3.15. Popyt na kredyt według badań ankietowych (lewy panel), zapotrzebowanie na finansowanie z
innych środków niż bieżące (dane z formularzy GUS F-01 i F-02, prawy dolny panel) oraz udział podmiotów z
zadłużeniem kredytowym wśród przedsiębiorstw różnej wielkości (prawy górny panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Szybkiego Monitoringu NBP oraz na podstawie danych z
formularzy F-01 i F-02 GUS i metodyki zawartej w (Higgins 1977).

Interpretując Wykres 3.15 trzeba jednak uwzględnić fakt, że na odsetek podmiotów ubiegających
się o kredyt zniekształcający wpływ może mieć zjawisko jego racjonowania. W takim przypadku
zwłaszcza spadający wskaźnik ujawnionego popytu na kredyt może świadczyć nie tyle o faktycznie malejącym popycie, ale rosnącym zniechęceniu przedsiębiorców do jego zaciągania (mimo potrzeby finansowania zewnętrznego). Sytuacja taka nie jest jednak w Polsce szczególnie
częsta – dotyczy kliku, kilkunastu procent potencjalnych kredytobiorców, choć częstsza może być
w sektorze MSP (por. np. (Załęski, Klimczak et al. 2012, Sawicka and Tymoczko 2014). Nie można
jednak nie zauważyć – a przyczyną tego stanu rzeczy może być również racjonowanie kredytu –
że dwie trzecie firm mikro z niego nie korzysta (por. np. (PARP 2010)).
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Wykres 3.16. Zmiany popytu na kredyt dla przedsiębiorstw
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Uwaga: wykres przedstawia procent netto. Dodatnią wartość procentu netto należy interpretować jako wzrost popytu na kredyty, a ujemną wartość procentu netto – jako spadek popytu na kredyty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Brak wyraźnego impulsu do wzrostu popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw potwierdzają
również banki (por. Wykres 3.16). Z wyników ankiet NBP skierowanych do przewodniczących
komitetów kredytowych6 wynika, że w pierwszych dwóch kwartałach 2014 r. banki wprawdzie
odczuły wzrost popytu na kredyt zarówno ze strony dużych, jak i małych przedsiębiorstw, ale w
trzecim kwartale już nie odczuły jego zmian, a przypadku kredytów krótkoterminowych dla
MSP w ujęciu netto nawet zanotowały jego spadek. Również w IV kwartale 2014 r. banki nie odnotowały zmian popytu na kredyt we wszystkich analizowanych kategoriach.
Najnowsze dane pokazują jednak na - wynikającą i z analiz finansowych - możliwość pewnego
przyspieszenia akcji kredytowej. Po I kwartale 2015 r., kiedy większość banków nie odczuła
zmian w popycie na kredyty krótkoterminowe, a wzrost popytu na kredyty długoterminowe
dotyczył w większym stopniu dużych niż małych i średnich przedsiębiorstw, w II kwartale
wzrósł popyt zarówno na kredyty krótkoterminowe, jak i długoterminowe, przy czym w przypadku tych drugich wzrost ten banki odczuły słabiej niż w I kwartale. Dodatkowo, wzrost popytu, zarówno na kredyty długo- jak i krótkoterminowe dotyczył w większym stopniu dużych, niż
małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost popytu na kredyty - zdaniem banków, które go odczuły - wynika właśnie ze wzrostu zapotrzebowania przedsiębiorstw na finansowanie inwestycji
oraz fuzji i przejęć. Banki spodziewały się dalszego wzrostu popytu na kredyt w III kwartale
2015 r. (zob. Wykres 3.16). Jedyne pojedyncze banki oczekiwały spadku popytu na kredyt długoterminowy, zgłaszany przez MSP. W rzeczywistości, w III kw. 2015 r. większość banków nie odnotowała wzrostu popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, w IV kw. oczekują one jednak
wzrostu popytu na kredyt we wszystkich jego kategoriach.
6

Wyniki ankiet dotyczących sytuacji na rynku kredytowym w I i II kwartale 2015 r. zostały opisane w raportach NBP: Sytuacja
na rynku kredytowym, II kwartał 2015 oraz Sytuacja na rynku kredytowym, III kwartał 2015 r.
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Reasumując, analizowane powyżej tak czynniki pokazują, że duża grupa przedsiębiorstw może
funkcjonować w oparciu o własne zasoby finansowe. W sektorze przedsiębiorstw istnieje też
poduszka finansowa, która może zmniejszać zapotrzebowanie na kredyt również w przyszłości.
Powyższe dane nie wskazują na możliwość występowania nierównowagi na rynku kredytowym,
wynikającej z nadmiernego popytu na kredyt. Należy jednak pamiętać, że ocena ta ma charakter
ogólny co oznacza, że w przypadku poszczególnych branż, czy grup przedsiębiorstw – zwłaszcza najmniejszych – sytuacja może być odmienna.
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4. Podaż kredytu przez sektor banków komercyjnych i jego cena
W warunkach ostatniego, globalnego kryzysu finansowego ujawniło się wiele czynników potencjalnie ograniczających podaż kredytów bankowych dla sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP
(por. np. (Hempell and Sørensen 2010)). Wymienia się tu m.in. zarówno „twarde” elementy, jak
ograniczenia bilansowe, jak i nastawienie sektora do ryzyka kredytowego (lending standards –
por. np. (Klein 2014)). W szczególności mogło nasilić się zjawisko racjonowania kredytów (por.
np. (Kremp and Sevestre 2011). Duży wpływ na ograniczenie podaży kredytów miało też zacieśnianie standardów kredytowych (por. np. (Blaes 2011)).
Choć badań dedykowanych problemowi podaży kredytów dla sektora MSP przez banki komercyjne jest stosunkowo niewiele (por. np. (DALBERG 2011)), w przypadku tego typu firm działać
mogą uniwersalne mechanizmy, ograniczające podaż kredytu (por. np. (IFC 2012). Biorąc pod
uwagę powyższe uwarunkowania analiza luki finansowej wymaga zatem, obok badania czynników oddziałujących na popyt na kredyt, właściwej diagnozy strony podażowej, gdyż w warunkach nierównowagi separacja tych czynników może być problematyczna (por. (Del Giovane,
Nobili et al. 2013)). W części tej ocenie poddana zostanie więc podaż kredytu przez sektor banków komercyjnych w Polsce.
Wydaje się, że w okresie kryzysu finansowego najważniejszym ograniczeniem dla skali kredytowania mogą być poziomy kapitałów regulacyjnych (spełnienie norm adekwatności kapitałowej). W obecnej sytuacji nie dotyczy to jednak banków w Polsce, gdzie kapitały regulacyjne od
lat są wysokie i nadal się zwiększają, w dużym stopniu przez zatrzymywanie wypracowanych
zysków. Banki utrzymują wysokie nadwyżki kapitałów regulacyjnych nad wymogami kapitałowymi, co umożliwia im zwiększanie akcji kredytowej.
Sytuacja płynnościowa sektora bankowego również jest dobra. Potwierdza to m.in. spełnianie
przez większość banków nadzorczych wskaźników płynności7, w tym przez wszystkie banki
komercyjne. Jedynie pojedyncze banki spółdzielcze mają problemy z wypełnieniem tych norm.
Choć banki spółdzielcze w większym stopniu koncentrują się na kredytowaniu MSP8, to zdecydowana większość kredytów dla tych przedsiębiorstw jest udzielana przez banki komercyjne (na
koniec czerwca 2015 r. portfel kredytów dla MSP w bankach komercyjnych wynosił 147 mld zł
wobec 20 mld zł w bankach spółdzielczych).
W przyszłości na sytuację banków spółdzielczych duży wpływ będzie miało wejście w życie
zharmonizowanej w UE normy płynności krótkoterminowej LCR i wybór modelu zrzeszenia9. W
Zob. Uchwała Nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Szerzej na temat nadzorczych norm
płynności KNF w: „Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2009 r.”, 2009 r., NBP, ramka 2.
8 Udział portfela kredytów dla MSP w aktywach na koniec czerwca 2015 r. wynosił około 18% w bankach spółdzielczych przy
około 10% w bankach komercyjnych.
9 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
oraz niektórych innych ustaw, wprowadza oprócz ram określających funkcjonowanie systemów ochrony instytucjonalnej (IPS)
także pojęcie tzw. zrzeszenia zintegrowanego, które na mocy ustawy miałoby korzystać z preferencji w zakresie obliczania
normy LCR. Przepisy weszły w życie od października 2015 r.
7
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przypadku niektórych banków z sektora spółdzielczego, nieprzystąpienie do systemu ochrony
instytucjonalnej (IPS) lub przystąpienie do zrzeszenia, w którym nie będzie możliwości skorzystania z preferencyjnego traktowania w zakresie kalkulacji normy płynności, spełnienie normy
płynności krótkoterminowej może stanowić istotne wyzwanie.
Struktura finansowania banków nie stanowi czynnika ograniczającego podaż nowych kredytów.
Szybki wzrost depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, mimo historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, umożliwił kontynuację trendu spadku średniej luki finansowania. Ponadto, wyniki badania ankietowego, przeprowadzanego cyklicznie wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach, wskazują, że banki nie wymieniają finansowania jako
czynnika skłaniającego je do zaostrzania polityki kredytowej.
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Wykres 4.1. Skumulowany indeks zmiany kryteriów polityki kredytowej banków przy kredytach dla przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwa, kredyty krótkoterminowe
Duże przedsiębiorstwa, kredyty długoterminowe
MSP, kredyty krótkoterminowe
MSP, kredyty długoterminowe
Uwaga: dodatnie nachylenie krzywej oznacza łagodzenie kryteriów polityki kredytowej w danym okresie, ujemne – zaostrzanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Można oczekiwać, że w środowisku niskich stóp procentowych banki będą chciały utrzymać
poziom zwrotu z kapitału oraz wskaźników rynkowych (cena/zysk czy cena do wartości księgowej) koncentrując się na oferowaniu kredytów charakteryzujących się wysoką zyskownością i
generującymi stosunkowo niskie wymogi kapitałowe, takich jak kredyty dla MSP objęte współczynnikiem wsparcia10. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost tych kredytów jest rządowy program gwarantowania kredytów dla MSP i mikro przedsiębiorstw – de minimis11.

Pakiet regulacji CRDIV/CRR wprowadza tzw. współczynnik wsparcia, przez który należy pomnożyć wartość wymogu kapitałowego wynikającego z ekspozycji wobec niektórych MSP. Współczynnik wsparcia wynosi 0,7619.
11 Zakończenie programu zaplanowano na 31 grudnia 2015 r., zob. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U.
10
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Wykres 4.2. Średnie nominalne i realne oprocentowanie kredytów dla sektora przedsiębiorstw

Wykres 4.3. Średnie nominalne oprocentowanie kredytów dla sektora przedsiębiorstw według kwot
kredytu (w zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
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Wykres 4.4. Średnie nominalne oprocentowanie kredytów krótko- i długoterminowych do 4mln zł (lewy panel) i powyżej 4 mln zł (prawy panel) dla sektora przedsiębiorstw
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Uwaga: z uwagi na różnice w statystyce stóp procentowych, oprocentowanie kredytów do 4 mln zł od czerwca 2010 r. zostało
obliczone jako średnia arytmetyczna oprocentowania kredytów o wysokości do 1 mln włącznie i powyżej 1 mln do 4 mln
włącznie. Dane o oprocentowaniu kredytów do 4 mln zł powyżej 1 roku dla okresu styczeń-maj, październik 2015 r., oprocentowaniu kredytów powyżej 4 mln zł od 3 do 12 miesięcy dla okresów: czerwiec 2014, sierpień-październik 2014 r., styczeńkwiecień, lipiec, wrzesień-październik 2015 r., oraz oprocentowaniu kredytów powyżej 4 mln zł powyżej 1 roku dla okresów:
maj 2006 r., wrzesień 2006 r., marzec 2007 r., czerwiec 2007 r., listopad 2007 r., marzec 2008 r., maj 2008 r., sierpień 2008, grudzień 2008 r.-luty 2009 r., czerwiec 2014 r., sierpień-październik 2014 r., grudzień 2014 r.-sierpień 2015 r., październik 2015 r. nie
są publikowane. Dane o oprocentowaniu kredytów do 4 mln zł od stycznia 2011 do listopada 2014 są podawane wspólnie dla
kredytów od 3 miesięcy do 1 roku i powyżej 1 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

2014 poz. 790). BGK prowadzi przygotowania do kontynuacji programu „w nieco zmienionej formie”, zob.
http://deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/wazne-informacje/.
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Wyniki ankiety kredytowej wskazują, że od początku 2014 r. widoczna jest tendencja łagodzenia
kryteriów i warunków udzielania kredytów dla prawie wszystkich kategorii kredytów dla
przedsiębiorstw (zob. Wykres 4.1).
Zauważmy także, że oprocentowanie realne (deflowane wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej
przemysłu) kredytu dla całego sektora przedsiębiorstw od października 2012 r. jest stosunkowo
stabilne i waha się w przedziale 5-7%, a więc kształtuje się na poziomach zbliżonych do tych obserwowanych od lipca 2007 r. do listopada 2008 r., czyli bezpośrednio przed spowolnieniem gospodarczym lat 2008-2009 (zob. Wykres 4.2). Z kolei oprocentowanie nominalne w okresie od
stycznia 2005 do listopada 2012 r. utrzymywało się w przedziale 7-8%, a następnie, wraz z rozpoczęciem serii nieprzerwanych obniżek stóp procentowych przez NBP zaczęło spadać i w październiku 2015 r. wynosiło ok. 4%.
W okresie od stycznia 2005 r. do maja 2015 r. średnie nominalne oprocentowanie kredytów ogółem do 4 mln zł nie odbiegało od nominalnego oprocentowania kredytów ogółem powyżej 4 mln
zł (zob. Wykres 4.3).
Obecnie widoczne są znaczące różnice pomiędzy oprocentowaniem kredytów krótkoterminowych (od 3 miesięcy do 1 roku), a długoterminowych (powyżej 1 roku). W przypadku kredytów
do 4 mln zł różnice takie występowały także w niektórych miesiącach lat 2006-2010, wtedy również oprocentowanie kredytów długoterminowych było silnie zmienne (zob. Wykres 4.4). W
przypadku kredytów na kwoty przekraczające 4 mln zł nie zaobserwowano tak dużych różnic w
oprocentowaniu kredytów długo- i krótkoterminowych.

Wykres 4.5 Łatwość uzyskania przez firmy z sektora MSP środków finansowych niezbędnych do prowadzenia
działalności (lewy panel) oraz finansowania kapitałowego dla projektów o podwyższonym ryzyku przez początkujących przedsiębiorców (prawy panel)

Uwaga: im wyższa pozycja, tym większa łatwość pozyskania finansowania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Globalnego Raportu Konkurencyjności 2015-2016 Światowego Forum Gospodarczego.
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Również jakościowe badania dostępności finansowania dla sektora MSP (zob. Wykres 4.5), prowadzone przez Światowe Forum Gospodarcze pokazują, że na tle krajów postsocjalistycznych
poziom tej dostępności jest dobry. Polskę wyprzedzają tu tylko Czechy i dwa kraje ze strefy euro
(Estonia oraz Słowacja). Badanie to pokazuje jednak, że w przypadku finansowania przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku sytuacja jest już gorsza – w całym rankingu na 140 krajów Polska
zajmuje dopiero 96 miejsce i jest wyprzedzana przez 6 krajów postsocjalistycznych.

Wykres 4.6 Operacje otwartego rynku netto (w mln zł) w latach 2002-15
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Analizując problem podaży kredytów przez sektor banków komercyjnych należy także zauważyć (Wykres 4.6), że od końca 2009 r. saldo operacji otwartego rynku netto jest głęboko ujemne.
Wskazuje to na występowanie poduszki płynnościowej w tym sektorze.
Reasumując, powyższe dane sugerują, że w Polsce ani kapitał regulacyjny banków, ani ich sytuacja płynnościowa nie są barierą w udzielaniu kredytów dla sektora przedsiębiorstw. Od początku
2014 r. łagodzona jest też polityka kredytowa banków w zakresie głównych kategorii kredytu.
Z powyższymi ocenami związane są jednak pewne ryzyka. Obecna korzystna sytuacja sektora
bankowego pod względem kapitałowym może się bowiem nieco zmienić w momencie wejścia w
życie dodatkowych obciążeń związanych z opłatami na rzecz BFG oraz koniecznością posiadania
określonej przepisami wartości tzw. instrumentów kwalifikowanych do absorbcji potencjalnych
strat i pokrycia kosztów działań restrukturyzacyjnych w sytuacji kryzysowej, tzw. MREL (Minimum Required Eligible Liabilities). Wzrost kosztów banków spowodowany przez implementację
dyrektyw BRR i DGS w wymienionych wyżej aspektach zmniejszy możliwości zwiększania kapitałów w drodze akumulacji zysków.
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Ponadto, ewentualne wprowadzenie w życie takich propozycji inicjatyw ustawodawczych, jak
m.in. przewalutowanie walutowych kredytów mieszkaniowych na złote czy podatek bankowy
wpłynęłoby negatywnie na sytuację finansową banków, w tym obniżenie kapitałów przez straty
z tytułu przewalutowania. Nastąpiłoby przy tym najprawdopodobniej obniżenie ratingów polskich banków i pogorszenie ich oceny przez inwestorów, co ograniczyłoby możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego. W takiej sytuacji możliwości udzielania nowych kredytów
byłyby mniejsze.
Nie można także wykluczyć, że odpowiedzią banków na nowe rozwiązania prawne byłoby wyprowadzanie części działalności kredytowej poza sektor regulowany. Dotyczyć by to mogło kredytów zarówno dla sektora gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw (np. leasing). Banki
mogą też próbować rozwijać ofertę organizowania emisji papierów dłużnych dla przedsiębiorstw (na przeszkodzie mogłyby jednak stanąć tradycyjne bariery dla popytu).
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5. Programy wsparcia dla MSP
5.1. Cele i przesłanki programów wsparcia dla sektora MSP
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w całej Unii Europejskiej około 99,8% wszystkich
przedsiębiorstw i pełnią kluczową rolę w rozwoju wielu gospodarek. Jednocześnie uważa się, że
sektor MSP jest bardziej wrażliwy na zmiany warunków gospodarczych niż sektor dużych
przedsiębiorstw. W szczególności, doświadczenia międzynarodowe pokazują, że jeśli w danej
gospodarce pojawia się poważniejsza luka finansowa, to na ogół lokuje się ona w sektorze MSP.
Uważa się także, że małe i średnie przedsiębiorstwa, m.in. ze względu na swój rozmiar, same nie
potrafią osiągnąć odpowiedniej skali działania i z tego powodu należy pomóc w rozwoju tym,
które już istnieją, ale również wesprzeć proces powstawania nowych. Sądzi się również, że działania takie przyczyniają się do rozwoju innowacji, wzrostu liczby miejsc pracy i pozytywnie oddziałują na wzrost gospodarczy. Z powyższych powodów sektor MSP jest więc niejednokrotnie
przedmiotem zainteresowania polityk gospodarczych wielu krajów, w tym także szczególnej
uwagi banków centralnych (por. np. (Al Barwani, Al Jahwari et al. 2014), (Boldbaatar 2005), (Dafe
and Volz 2015)., (Holton, McCann et al. 2013), (Wehinger 2014).
Wsparcie dla przedsiębiorstw, w tym dla MSP, może być definiowane jako „planowe i zorganizowane działanie na rzecz powstawania, rozwoju i podnoszenia konkurencyjności tej grupy firm,
finansowane ze środków publicznych” (Gancarczyk 2010). Przesłanką teoretyczną do wdrożenia
publicznych programów pomocowych jest zawodność mechanizmu rynkowego, która dzięki
interwencji państwa może zostać ograniczona. W stosunku do sektora MSP zawodność ta przede
wszystkim przyjmuje formę nieoptymalnej podaży informacji, wiedzy i/lub finansowania, w tym
kredytu (Gancarczyk 2010). Publiczne programy wsparcia powinny więc przyczyniać się do zapewnienia odpowiedniej podaży informacji i/lub finansowania. Dzięki temu stymulowane będą
procesy powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei wpłynie pozytywnie na realizację celów społecznych i politycznych, takich jak wzrost zatrudnienia, wzrost gospodarczy, rozwój regionalny oraz pobudzenie innowacji, dzięki którym możliwe jest podniesienie
konkurencyjności gospodarek (De 2000).
De (2000) wymienia różne instrumenty wsparcia sektora MSP w zależności od tego, czy pomocą
mają być objęte przedsiębiorstwa już istniejące, czy wsparcia wymaga proces tworzenia nowych
przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku do instrumentów takich zaliczyć należy m.in. subsydiowanie i gwarantowanie kredytów, finansowanie badań i rozwoju ze środków publicznych,
szkolenia, doradztwo, informacje na temat zagranicznych rynków, dotacje na inwestycje lub kredyty na preferencyjnych warunkach, rozwój infrastruktury, zmiany w prawie, ograniczanie biurokracji i wiele innych. W polityce wspierania procesów powstawania nowych firm, kluczowe
znaczenie odgrywają: promocja postaw przedsiębiorczych i edukacja w tym zakresie, upraszczanie procedur związanych z zakładaniem nowych firm, szkolenia itp.
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Wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw może przyjmować formę działań bezpośrednich lub
pośrednich (Komisja Europejska 2001). Wsparcie bezpośrednie obejmuje grupę instrumentów,
które wymagają przekazana środków pieniężnych lub polegają na bezpośrednim dostarczaniu
konkretnych usług – np. doradztwo. Takie wsparcie dedykowane jest tylko konkretnej grupie
przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria. Wsparcie pośrednie natomiast adresowane
jest do wszystkich przedsiębiorstw, lub jakiejś ich podgrupy i polega między innymi na zapewnieniu korzystnych warunków dla ich funkcjonowania (instrumenty takie jak: zmiany prawa,
poprawa infrastruktury, ograniczanie biurokracji) (Gancarczyk 2010).
Wdrażaniem programów wsparcia dla przedsiębiorstw zajmują się najczęściej specjalnie w tym
celu stworzone instytucje, często współpracujące z podmiotami administracji publicznej i bankami komercyjnymi. W Polsce w tego typu działania zaangażowane są rządowa Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (programy finansowane w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, np.: Bony na innowacje dla MSP, Wdrażanie innowacji przez MSP, Inwestycje w
innowacyjne start-upy, Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego, Tworzenie sieciowych
produktów przez MSP i wiele innych), Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych
we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (program wspierający konkurencyjność
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - COSME), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(program finansowany ze środków Unii Europejskiej - Inteligentny Rozwój) czy Bank Gospodarstwa Krajowego (np. program JEREMIE finansowany ze środków Unii Europejskiej). Bank Gospodarstwa Krajowego jest również zaangażowany w jeden z ważniejszych i bardzo dobrze ocenianych programów wsparcia publicznego wdrożonych obecnie w Polsce - program Portfelowa
Linia Gwarancyjna de minimis. Założenia tego programu oraz jego efekty zostały opisane w kolejnym podrozdziale.
Poprawę dostępności finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MSP może w przyszłości przynieść wdrożenie projektu tzw. unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union, CMU) – w
szerszym rozumieniu jest to bowiem inicjatywa nakierowana m.in. na osiągnięcie takiego celu
poprzez poprawę dostępu tego sektora do finansowania pozabankowego. Jedną z przesłanek
takich działań jest fakt, że przedsiębiorstwa europejskie w znacznie większym stopniu niż np.
amerykańskie zależne są od zasilania bankowego. W ramach projektu przewiduje się różne narzędzia realizacji powyższego celu, ale jednym z ważniejszych jest m.in. stworzenie jednolitego
standardu uproszczonej sprawozdawczości finansowej dla MSP. Można oczekiwać, że w Polsce
inicjatywa ta przyniesie dobre rezultaty, gdyż zarówno GPW, jak i podmioty z grupy KDPW
spełniają wymogi przewidziane w regulacjach europejskich oferując usługi zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Mogą one zatem stworzyć silny rynek lokalny w ramach CMU.
W pewne formy wsparcia sektora MSP niekiedy bywają zaangażowane, pośrednio lub bezpośrednio, banki centralne. Jest to jednak sytuacja stosunkowo rzadka, gdyż wspieranie określonych sektorów sfery realnej nie jest ich standardowym zadaniem. Praktyka wskazuje jednak, iż w
przypadku MSP banki centralne mogą podejmować w określonych warunkach - najczęściej w
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sytuacji kryzysu gospodarczego i spowodowanego nim znaczącego spadku dynamiki kredytu
dla przedsiębiorstw - różnego typu działania wspomagające ten sektor. Ich rodzaj i zakres w
istotny sposób zależą m.in. od rozwiązań prawnych, regulujących system finansowy danego
kraju, m.in. od tego, na ile określony bank centralny wykonuje również funkcje nadzorcze. Działania banków centralnych mogą też być częścią szerszych i kompleksowych pakietów, realizowanych przez rządy, organizacje gospodarcze etc. Przesłanki i przykłady programów wsparcia
akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, w tym dla MSP w Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech zostały omówione w Załączniku I. Narodowy Bank Polski nie prowadzi obecnie tego typu działań
o charakterze bezpośrednim z uwagi na stabilne warunki rozwoju przedsiębiorstw i brak oznak
istotnych barier w dostępie do kredytu. Porównanie skali wzrostu kredytu dla sektora przedsiębiorstw w Polsce, oraz Wielkiej Brytanii i Węgrzech uzasadnia tę tezę (zob. Wykres 5.1).
Wykres 5.1. Skala wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech (grudzień
2008=100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP i EBC.

5.2. Założenia i efekty rządowego programu wsparcia MSP Portfelowa Linia
Gwarancyjna de minimis
Program wsparcia MSP Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (dalej gwarancje de minimis,
PLG de minimis) jest wdrożonym w 2013 r. i realizowanym przez BGK rządowym programem
wspierania sektora MSP, polegającym na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych w ramach programu przez małe i średnie przedsiębiorstwa od banków komercyjnych i spółdzielczych.
Program gwarancji de minimis jest, według jego założeń12, reakcją polskiego rządu na spowolnienie gospodarcze i ma na celu poprawę warunków funkcjonowania sektora małych i średnich

12

Opracowano na podstawie: BGK, Broszura: Efekty programu gwarancji de minimis, 2014, MF, Rusza rządowy program
wsparcia przedsiębiorców, komunikat na stronie internetowej MF z dnia 04.03.2013 r.
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przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie ich bieżącej płynności dzięki wsparciu finansowania ich
działalności bieżącej i inwestycyjnej.
Instrumentarium programu składa się z szeregu działań. W ramach instrumentu13 Portfelowa
Linia Gwarancyjna de minimis Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przez banki komercyjne i banki spółdzielcze przedsiębiorstwom z sektora MSP. Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln PLN, przy
czym jest ona zależna od wielkości pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w ramach tego programu w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych. Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu kredytobiorcy w ramach jednego
banku również nie może być wyższe niż 3,5 mln PLN. Gwarancją objęte są tylko kredyty udzielone przez banki mające podpisaną z BGK umowę o współpracy.
Kredyt objęty gwarancją de minimis mogą być wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym na spłatę kredytu obrotowego w innym banku oraz na sfinansowanie inwestycji (budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów związanych z prowadzoną działalnością, zakup maszyn, urządzeń, samochodów). Nie można natomiast przeznaczyć środków z
kredytu objętego gwarancją de minimis na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym
banku, zakup instrumentów finansowych, inwestycje kapitałowe, czy zakup zorganizowanej
części przedsiębiorstwa.
Objęcie gwarancją danego kredytu w ramach programu zależy od oceny zdolności kredytowej
kredytobiorcy przeprowadzanej przez bank udzielający kredytu. Gwarancją może zostać objęte
60% kredytu, nie obejmuje ona jednak odsetek i innych kosztów związanych z kredytem. W
przypadku kredytu obrotowego gwarancja udzielana jest na 27 miesięcy, a w przypadku kredytu
inwestycyjnego na 99 miesięcy.
Jeśli chodzi o efekty programu, to od początku programu do końca września 2015 r. banki przyznały kredyty z gwarancją de minimis ok. 96 tysiącom przedsiębiorstw na łączną kwotę ok. 41 mld
PLN, a kwota samych gwarancji wyniosła ok. 23 mld PLN14.
Z materiałów informacyjnych BGK15 wynika, że do podstawowych korzyści dla przedsiębiorstw,
wynikających z aplikowania o kredyt objęty gwarancją de minimis zaliczyć należy m.in.: umożliwienie dostępu do kredytu przedsiębiorstwom z krótką historią kredytową lub bez majątku,
który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu, obniżenie całkowitego kosztu kredytu, oszczędność czasu przy aplikowaniu o kredyt i gwarancję.

Opracowano w oparciu o informacje odstępne na stronie programu http://deminimis.gov.pl/.
BGK, Aktualności z dnia 26.10.2015 r., http://deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/wazne-informacje/.
15 BGK, Broszura: Efekty programu gwarancji de minimis, 2014.
13
14
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Z raportu BGK16, w którym przedstawiono wyniki badań nad efektami programu, przeprowadzonych w 2014 r. na grupie 973 przedsiębiorstw, które zaciągnęły kredyt w ramach programu
wynika, że przed wdrożeniem programu najtrudniej było uzyskać kredyt przedsiębiorstwom
stosunkowo młodym (1-3 lata) i mikroprzedsiębiorstwom. Te przedsiębiorstwa były też najaktywniejsze w pozyskiwaniu kredytu w ramach programu. Zdaniem 40% ankietowanych, którzy
wcześniej nie otrzymali finansowania albo otrzymali je ale na mniej korzystnych warunkach,
barierą w dostępie do finansowania był wówczas brak zabezpieczenia. 19% spośród badanych
przedsiębiorstw nie uzyskałaby kredytu gdyby nie gwarancja de minimis, a 14% ankietowanych
bez takiej gwarancji uzyskałoby kredyt, ale na niższą kwotę. 29% respondentów skorzystało z
programu ponieważ nie posiadało odpowiedniego zabezpieczenia kwoty kredytu o jaki się ubiegali.
Wyniki tych samych badań pokazują również, że dzięki programowi wygenerowany został dodatkowy popyt na kredyt przedsiębiorstw. Kwota dodatkowego kredytu, który nie powstałby
gdyby nie gwarancje de minimis została obliczona dla okresu od wdrożenia programu do lipca
2014 r. i wyniosła ok. 5,5 mld PLN. Z badań NBP dotyczących sytuacji na rynku kredytowym
wynika również, że w III kw. 2013 r. wzrósł popyt na kredyt krótkoterminowy, przede wszystkim ze strony MSP, co zdaniem banków było przede wszystkim efektem obniżenia stóp procentowych i właśnie wdrożenia programu gwarancji de minimis17.
Z danych NBP wynika, że dynamika kredytu dla MSP na koniec pierwszego kwartału 2013 r.,
czyli w momencie wdrażania programu, wynosiła ok. 3% (r/r), a na koniec 2014 r. - ok. 5% (r/r)
(zob. Wykres 5.2). Nie jest jednak możliwe stwierdzenie, że wzrost ten jest wyłącznie efektem
wdrożenia programu gwarancji de minimis. Wskaźnik kredyt dla przedsiębiorstw do PKB wynosił na koniec 2012 r. około 15%18 i do końca 2014 r. nie uległ zmianie – kredyt dla przedsiębiorstw
wzrasta jednak szybciej niż PKB.

BGK, Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 2014.
NBP, Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2013 r.
18 Obliczenia własne obliczenia własne na podstawie danych NBP i GUS.
16
17
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Wykres 5.2. Roczne tempo wzrostu kredytu dla sektora przedsiębiorstw (dane nieskorygowane o wahania
kursowe)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Program był także przedmiotem ocen zewnętrznych. W opracowaniu OECD19 zwraca się uwagę,
chociaż nie dotyczy ona bezpośrednio programu gwarancji de minimis, że pomoc rządowa w Polsce powinna być lepiej dopasowana do grupy odbiorców i regularnie oceniania. Może ona pomóc
naprawić niedoskonałości mechanizmu rynkowego i przyczynić się do szybszego wzrostu, ale
może także być efektem nacisków różnych grup i prowadzić do niewłaściwej alokacji kapitału.
Podkreśla się również, że w Polsce często brak jest ocen skutków ekonomicznych pomocy rządowej, co może prowadzić do zaburzeń konkurencji. Programy pomocowe powinny być nakierowane na likwidację konkretnych zawodności rynku i minimalizować ryzyko wystąpienia zjawisk, takich jak pokusa nadużycia czy selekcja negatywna. Zarówno w ocenie respondentów
przeprowadzonego badania ankietowego, którego wyniki opisano w cytowanym już raporcie
BGK, jak i banków udzielających w jego ramach kredytów, program ten był jednak dobrze dopasowany do potrzeb kredytobiorców, jak również trafnie oszacowano jego parametry (np. górną
granicę kwoty kredytu).

5.3. Ocena programów wsparcia
W ocenie programów wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw kluczowymi kwestiami jest
sprawdzenie, czy bez ich wdrożenia przedsiębiorstwa osiągnęłyby inne wyniki, oraz czy osiągnięte wyniki można bezpośrednio powiązać z tymi programami (Michna, Kmieciak 2014). D.
Storey (1997), a za nim OECD (2007), proponuje sześciostopniową procedurę oceny programów
wspierających sektor MSP. Pierwsze trzy stopnie, składają się na monitoring i obejmują: charakterystykę wdrożonego programu, ogólne opinie beneficjentów programu, opinie beneficjentów
dotyczące dodatkowych korzyści wynikających z programu (osiągnięte korzyści minus korzyści,
które zostałyby osiągnięte również bez pomocy publicznej, inaczej efekt netto). Kolejne trzy
stopnie są już właściwą ewaluacją programu, na którą składają się: porównanie wyników przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia z przeciętnymi firmami w gospodarce, porównanie wyników beneficjentów z wynikami innych przedsiębiorstw o podobnych do beneficjentów charakte19

OECD, Economic Surveys: Poland, 2014, s. 108-110.
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rystykach oraz uwzględnienie problemu doboru przedsiębiorstw do próby objętej programem
wsparcia. Proces oceny wdrażanych programów pomocy publicznej jest więc złożony i pracochłonny oraz wymaga zastosowania wielu instrumentów. Ponadto, wykorzystanie różnych metod oceny może prowadzić do otrzymania różnych wyników.
Oceniając programy wsparcia trzeba też wspomnieć o podejściach alternatywnych, na które polityka gospodarcza zdaje się zwracać coraz większą uwagę. Otóż chodzi o rozwój „nieklasycznych” źródeł finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP – por. np. (OECD(c) 2015).
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Załącznik I
Wybrane programy wsparcia sektora MSP przez banki centralne
Narzędzia oddziaływania banków centralnych na sektor MSP można podzielić na dwie grupy
przedsięwzięć – o charakterze bezpośrednim, głownie finansowym, i pośrednim. Instrumenty
bezpośrednie, zwłaszcza finansowe, są przez banki centralne uruchamiane na ogół w sytuacjach
szczególnych - gdy kondycja ekonomiczna sektora MSP jest zagrożona. Na świecie stosowane tu
bywają różne działania, ale najogólniej dotyczą one albo szeroko rozumianego refinansowania
banków komercyjnych, albo dostosowań w zakresie norm nadzorczych (tam gdzie bank centralny pełni funkcję nadzoru bankowego), stymulujących aktywność kredytową banków komercyjnych w stosunku do sektora MSP. Doświadczenia międzynarodowe pokazują także, że w ramach
takiego instrumentarium banki centralne wykorzystywały też takie narzędzia, jak zdywersyfikowana polityka rezerw obowiązkowych (w zależności od udziału kredytów dla MSP, udzielonych przez określony bank), a nawet bezpośrednie cele kredytowe, wskazujące na wymagany
udział kredytów dla MSP w całym portfelu kredytowym banku.
Gdy chodzi o instrumenty pośrednie, to możliwe obszary aktywności banków centralnych (lub
innych regulatorów) bywały szerokie i mogły obejmować trzy sfery: doskonalenie infrastruktury
rynkowej, poprawę dostępności informacji kredytowej oraz wspieranie bezpiecznego i przyjaznego dla MSP systemu bankowego. Omawiając pierwszą z nich warto zwrócić uwagę, że w
przypadku wystąpienia luki finansowej źródłem jej wypełnienia nie muszą być jedynie kredyty
bankowe. Więcej, im szersza jest paleta alternatywnych, dostępnych źródeł finansowania, tym
ryzyko powstawania takiej luki jest mniejsze (por. np. (Carbó-Valverde, Rodríguez-Fernández et
al. 2012)). W dodatku, część badań pokazuje, że w przypadku firm z sektora MSP pod niektórymi
względami (np. zyskowność) korzystniejsze jest finansowanie kapitałami własnymi – por. np.
(Tze-Wei Fu, Ke; et al. 2002). Z kolei firmy wykazujące wyższą zyskowność charakteryzuje
mniejsza ekspozycja na ryzyko luki finansowej – por. np. (Ferrando and Mulier 2013).
Istotną przyczyną trudności w finansowaniu przedsięwzięć z sektora MSP jest asymetria informacyjna, w szczególności brak wiarygodnej, szeroko dostępnej informacji kredytowej. Brak rejestrów kredytowych jest uważany za jedną z ważniejszych przyczyn powstawania luki finansowej
i właśnie na ten obszar – wspieranie budowy takich baz, dbałość o ich jakość etc. - wskazuje się
jako na istotniejsze pole aktywności banków centralnych – por. (Love and Mylenko 2003),
(Holton, McCann et al. 2013), (Wehinger 2014), (OECD 2015). Bardzo ważnym elementem redukcji tej asymetrii informacyjnej może być także działalność edukacyjna banków centralnych,
zwłaszcza obejmująca najmniejsze firmy.
Osobnym polem aktywności banków centralnych i/lub organów nadzorczych są działania związane z usprawnianiem funkcjonowania samego sektora banków komercyjnych. Wskazuje się tu
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zwłaszcza na dwa obszary – ewentualną demonopolizację sektora bankowego i rozwój wykorzystywanych w nim technik zarządzania ryzykiem. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to takie działania
są naturalną konsekwencją badań wskazujących na negatywny wpływ nadmiernej koncentracji
sektora bankowego na dostępność kredytów dla MSP (por. np. (Beck, Demirguc-Kunt et al. 2004),
(Ryana, O’Toole et al. 2014)). Z kolei lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym przez banki
komercyjne może oddziaływać na łagodzenie luki finansowej w sektorze MSP różnokierunkowo.
Po pierwsze, bardziej precyzyjne metody oceny tej zdolności (scoring, historia kredytowa) mogą
zmniejszać wymagania banków odnośnie zabezpieczeń kredytu. Po drugie, podobny wpływ
może mieć zarządzanie portfelowe ryzykiem. Po trzecie, lepsze procedury oznaczają szybsze
procedowanie wniosków kredytowych, niższe koszty ich przygotowania. Po czwarte, także
transparentny system oceny wniosków kredytowych może redukować koszty ich przygotowania, ryzyko nieotrzymania kredytu etc.
Warto też odnotować, że literatura wskazuje na pewne elementy konwencjonalnej aktywności
banków centralnych (i/lub instytucji nadzorczych), które mogą odgrywać bardzo istotną rolę w
poprawie dostępności sektora MSP do kredytów. Zwraca się tu uwagę m.in. dobrą kondycję
ekonomiczną sektora banków komercyjnych, czy ogólniej – stabilność systemu finansowego
(Darvas 2013).
Globalny kryzys finansowy spowodował, że w aktywne programy pomocy MSP zaangażowanych jest obecnie klika banków centralnych. Wymienić należy przede wszystkim programy
wsparcia finansowania sektora MSP wdrożone przez Bank Anglii we współpracy z brytyjskim
Ministerstwem Skarbu, oraz przez Narodowy Bank Węgier.

Wielka Brytania – Funding for Lending Scheme20
Funding for Lending Scheme (FLS) jest programem, który wdrożony został w połowie lipca
2012 r. przez Bank Anglii w celu zachęcenia banków do zwiększenia akcji kredytowej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

20

Opracowano na podstawie BoE, Quarterly Bulletin, 2012 Q4, The funding for Lending Scheme.
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Wykres I.1. Roczna stopa wzrostu kredytów dla
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2012

Wykres I.2. Zmiany wskaźników kosztów finansowania kredytem bankowym i stóp procentowych
między 31 lipca 2011 r. a 31 maja 2012 r.

Źródło: BoE, Quarterly Bulletin 2012 Q4, The Funding for Lending Scheme.

Od początku kryzysu finansowego Rada Polityki Pieniężnej Banku Anglii starała się zapewnić
bodźce dla gospodarki, przede wszystkim poprzez obniżenie stopy procentowej do 0,5%, a następnie poprzez program luzowania ilościowego. Działania te nie przyniosły jednak pożądanego
rezultatu – dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych od 2009 do 2012
roku wzrosła tylko nieznacznie (zob. Wykres I.1). Przyczyną tego stanu rzeczy był wysoki koszt
funduszy dla banków, a tym samym wysoka cena kredytu dla kredytobiorców (zob. Wykres I.2).
W 2012 r. oczekiwano, że będzie miało miejsce dalsze zaostrzanie warunków kredytowania.
Wdrożenie programu FLS w czerwcu 2012 r. miało na celu zredukowanie kosztów pozyskania
funduszy przez banki, a tym samym ułatwienie dostępu do kredytu przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym.
W ramach programu udostępniono bankom fundusze21, które miały zostać przeznaczone na
udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym. Kwota finansowania i
jego cena uzależniane są od zaangażowania banków w kredytowanie brytyjskiej gospodarki. Im
jest ono wyższe, tym więcej funduszy i po niższych cenach jest udostępnianych bankom komercyjnym. Aby zachęcić wszystkie banki do udzielania kredytów na większą skalę niż miałoby to
miejsce bez wdrożenia programu, niezależnie od rozwoju ich portfela kredytowego, przewidziano dla nich także początkową kwotę funduszy równą 5% istniejącego stanu udzielonych kredytów. Nie określono górnej granicy dostępnych funduszy, pod warunkiem, że bank ma odpowiednie zabezpieczenie. Bank może pożyczyć dodatkową kwotę, równą kwocie przyrostu kredytu netto, wynikającej z odjęcia kwoty spłat od kwoty nowo udzielonych kredytów (net lending) w
okresie referencyjnym, tj. od końca czerwca 2012 r. do końca grudnia 2013 r. (w pierwszej fazie
programu). Wszystkie banki, które zwiększają bądź utrzymują na niezmienionym poziomie akcję
kredytową mogą w ramach FLS uzyskać fundusze po najniższym możliwym koszcie równym 25

21

Opracowano na podstawie BoE, Quarterly Bulletin, 2012 Q4, The funding for Lending Scheme, OECD Economic Surveys:
United Kingdom, Paryż, luty 2015, KE, Country Report United Kingdom, Bruksela, 26.02.2015.
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punktów bazowych. Dla banków, które zmniejszają stan udzielonych kredytów przewidziano
pewnego rodzaju mechanizm karny - płacą one więcej, a cena udostępnianych im funduszy zależy od skali redukcji stanu udzielonych kredytów przy czym maksymalnie może wynieść 150
punktów bazowych. Szczegółowy mechanizm uzależnienia kwoty dostępnych dla banku funduszy oraz ich ceny od jego akcji kredytowej przedstawiony został na Wykresach I.3 i I.4.
Wykres I.3. Zależność kwoty dostępnych dla banku
funduszy od kwoty udzielonych kredytów

Wykres I.4. Opłaty za udostępnienie funduszy

Źródło: BoE, Quarterly Bulletin 2012 Q4, The Funding
for Lending Scheme.

Źródło: BoE, Quarterly Bulletin 2012 Q4, The Funding
for Lending Scheme.

W kwietniu 2013 r. zmieniono warunki programu FLS w taki sposób, że w przypadku kredytowania MSP dotychczasowe dostępne dla banku finansowanie w wysokości 5 GBP na każdy 1
GBP udzielonego kredytu netto zwiększono do 10 GBP. Zmiana ta obowiązywała do grudnia
2013 r. W listopadzie 2013 r. nastąpiła kolejna modyfikacja warunków, tak by od stycznia 2014 r.
uzyskane przez bank fundusze mogły być przeznaczane wyłącznie na kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym powrócono do relacji 5 GBP na każdy 1 GBP udzielonego kredytu netto. Pomimo poprawy warunków kredytowania MSP, w 2014 r. uznano, że stopa
wzrostu kredytu jest nadal niższa niż w innych sektorach a ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudniejszy dostęp do finansowania niebankowego niż duże. W związku z tym zdecydowano się przedłużyć program na kolejny rok - do stycznia 2016 r.
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Wykres I.5. Dostępność kredytu bankowego dla
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2015

Uwaga: procent netto (net percentage balances) został obliczony poprzez zważenie odpowiedzi kredytodawców na
pytanie o zmianę dostępności kredytu na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy.

Źródło: BoE, Financial Stability Report, lipiec 2015 r.

Wykres I.6. Stopa wzrostu kredytu w Wielkiej Brytanii w latach 1990-2015

Uwaga: dane nie są wyrównane sezonowo.

Źródło: BoE, Trends in Lending, kwiecień 2015r.

Jeśli chodzi o efekty22 programu, to zdaniem Banku Anglii w ostatnich kilku latach warunki kredytowania MSP uległy poprawie (zob. Wykres I.5). Trend ten jest kontynuowany również w
2015 r. W pierwszym kwartale 2015 r. zagregowana wartość kredytu netto udzielonego sektorowi MSP, z uwzględnieniem kredytów udzielonych poza programem FLS, była dodatnia. Poprawa warunków kredytowania przedsiębiorstw jest prawdopodobnie w części efektem spadku
kosztów pozyskiwania funduszy przez banki dzięki wdrożeniu programu FLS. Od wdrożenia
programu FLS w połowie 2012 r. znacząco spadły także spready, które banki płacą powyżej stopy referencyjnej za pozyskanie funduszy. Niższe koszty związane z pozyskiwaniem funduszy
przez banki, zmniejszyły potrzebę korzystania z programu FLS. Jednakże, w raporcie Banku Anglii z maja 2014 r.23 można znaleźć dość daleko idącą opinię, że trudno jest oceniać wpływ programu FLS na pozytywne trendy obserwowane na rynku kredytowym z uwagi na to, że nie wiadomo, jak wyglądałby sytuacja bez wdrożenia takiego programu. Przypuszcza się wprawdzie, że
program mógł pomóc zredukować koszty finansowania i przyczynić się do rozwoju akcji kredytowej (zob. Wykres I.6), ale spadek kosztów pozyskiwania kredytu może wynikać również z innych inicjatyw mających miejsce w kraju oraz z sytuacji gospodarczej za granicą.
Działania Banku Anglii są przedmiotem analiz i ocen także instytucji zewnętrznych. Według
informacji zamieszczonych w ostatnim krajowym raporcie Komisji Europejskiej24, obecna sytuacja na rynku kredytowym Wielkiej Brytanii jest trudna do jednoznacznej oceny. Oczekiwano, że
dostępność kredytu dla średnich i dużych przedsiębiorstw nieznacznie się poprawi. Z kolei po22

Opracowano w oparciu o BoE, News Release – Bank of England and HM Treasury Funding for Lending Scheme – 2015 Q1
Usage and Lending data, maj 2015; BoE, Inflation Report, maj 2014; BoE, Inflation Report, maj 2015 r.; BoE, Financial Stability
Report, lipiec 2015 r.
23 BoE, Inflation Report, maj 2014.
24

KE, Country Report United Kingdom, Bruksela, 26.02.2015, s. 45.
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pyt na kredyt dla małych przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r. spadł i spodziewano się,
że będzie dalej spadał w 2015 r. Widoczne są pewne oznaki poprawy ogólnej sytuacji na rynku
kredytowym, jednocześnie jednak nadal obecne są przeszkody w dostępie do kredytu dla małych przedsiębiorstw. W raporcie stwierdzono, że reakcja rządu na trudną sytuację na rynku kredytowym i utrudniony dostęp małych przedsiębiorstw do finansowania polegająca na wdrożeniu programu FLS była właściwa, ale trzeba jeszcze poczekać na jej efekty w postaci zwiększenia
podaży kredytu. Program zapewnia zachęty do rozszerzania akcji kredytowej przede wszystkim
dzięki zmniejszeniu kosztu kredytu i chociaż nie widać jeszcze efektów w postaci jej trwałego
wzrostu, to możliwe, że bez wdrożenia takiego programu, mogłaby ona spadać jeszcze bardziej
niż ma to miejsce obecnie.
W raporcie OECD25 podkreślono, że program FLS był bardzo skuteczny w przypadku gospodarstw domowych i mniej skuteczny w przypadku przedsiębiorstw – kredyt netto dla sektora
przedsiębiorstw nadal spadał. Spadek ten był jednak mniejszy niż wynikało to z prognoz Banku
Anglii sporządzanych przed wdrożeniem programu. Warunki kredytowania poprawiły się nieznacznie od 2012 r., ale poprawa ta dotyczyła głównie dużych przedsiębiorstw. Wysoki udział
przedsiębiorstw przynoszących straty sugeruje, że nowe kredyty mogły być udzielane nieefektywnym przedsiębiorstwom ze szkodą dla przedsiębiorstw młodych i innowacyjnych.

Węgry – Funding for Growth Scheme26
Funding for Growth Scheme (FGS) jest programem wdrożonym w maju 2013 r. przez Bank Centralny Węgier, który inspirowany był brytyjskim programem Funding for Lending Scheme i miał
na celu zachęcenie banków do zwiększenia akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, w szczególności dla małych i średnich (MSP).
Na Węgrzech, od czasu ostatniego kryzysu gospodarczego warunki dostępu do kredytu dla
przedsiębiorstw, szczególnie dla MSP, pogarszały się. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
charakteryzowało również wysokie obciążenie kredytami walutowymi, oraz spadający udział
kredytów długoterminowych związany z unikaniem ryzyka przez banki, co negatywnie wpływało na inwestycje i stanowiło zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w długim okresie czasu.
Dodatkowo, nominalne oprocentowanie kredytów dla wiarygodnych kredytowo małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech było bardzo wysokie. W rezultacie wysokich stóp procentowych w okresie kryzysu oraz przedłużającej się recesji, zyskowność sektora nie poprawiła się.
Interwencja banku centralnego w postaci wdrożenia programu FGS miała w założeniu naprawić
działanie rynków kredytowych i zapewnić zdrowy wzrost gospodarczy. Poprawa warunków
finansowania MSP jest bowiem w ocenie MNB kluczowa dla zachowania i tworzenia miejsc pra25
26

OECD Economic Surveys: United Kingdom, Paryż, luty 2015, s. 10, 107-108.
MNB, Press release - Launch of the MNB’s funding for growth scheme, 2013, dostępne na stronie
http://english.mnb.hu/Sajtoszoba/online/mnben_pressreleases/mnben_pressreleases_2013/mnben_pressrelease_20130430.
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cy oraz zdolności produkcyjnych. Preferencyjne finansowanie miało umożliwić wdrożenie projektów, które były wstrzymane ze względu na wysokie koszty finansowania, a więc wiązały się z
niższą stopą zwrotu. Pierwotnie program miał zakończyć się pod koniec 2013 r. (I faza), ale z
uwagi na to, że cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw, uruchomiono II
fazę, ostatecznie przedłużoną do końca 2015 r.
W ramach programu FGS stworzono w maju 2013 r. trzy filary pomocowe27. W ramach I filaru
MNB udostępnił nieoprocentowany kredyt pod zastaw portfela kredytów dla MSP bankom komercyjnym z przeznaczeniem na rozwój akcji kredytowej dla sektora MSP. Kredyty miały być
udzielane przedsiębiorstwom w HUF, z maksymalnym oprocentowaniem 2,5%. Maksymalna
kwota pojedynczej umowy kredytowej została określona na 3 mld HUF, a minimalna 3 mln HUF.
Kontrakt mógł być zawarty na maksimum 10 lat. W I fazie w ramach I filaru do dyspozycji instytucji kredytujących oddano 425 mld HUF (1,5% PKB).
II filar zakładał refinansowanie zadłużenia walutowego MSP kredytami w HUF, jak również
spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w HUF, z wykorzystaniem nowego kredytu zaciągniętego w ramach programu FGS28. Na ten cel przeznaczono 325 mld HUF. Z uwagi na zwiększone
zainteresowanie I filarem programu, umożliwiono bankom przesunięcie do niego części środków
z II filara.
Program przewidywał też III filar, którego celem było zmniejszenie zobowiązań walutowych
węgierskich banków oraz wartości bonów MNB znajdujących się w obiegu poprzez transakcje
FX swap z wykorzystaniem rezerw walutowych MNB. Na ten cel przeznaczono 1150 mld HUF.
W II fazie trwania programu, 90% udostępnionych środków musiało być przeznaczonych na
udzielanie nowych kredytów (I filar), a tylko 10% mogło być przeznaczonych na przewalutowanie lub spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (II filar). Zwiększono również limit finansowania dla pojedynczego kredytobiorcy do 10 mld HUF. Łączna kwota środków przeznaczonych na
II fazę wynosiła 500 mld HUF, z możliwością ich zwiększenia do 2000 mld HUF.

27

Opracowano na podstawie: materiałów MNB: Terms and conditions or refinancing loans in Pillar I and II of the first phase of
Funding for Growth Scheme, Terms and conditions or refinancing loans in Pillar I and II of the second phase of Funding for
Growth Scheme, dostępnych na stronie internetowej http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/funding_for_growth_scheme;
IMF, Hungary Country Report no 14/155, maj 2014; WSSF NBP, Notatka nt. programu wsparcia przez Bank Centralny Węgier
(MNB) akcji kredytowej dla sektora SME, 17.09.2013.
28 W założeniach program nazwano to narzędzie “loan redemption”. Brak jest jednak dokładniejszych informacji o mechanizmach jego działania.
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Rysunek I.7. Roczna stopa wzrostu portfela kredytowego
całego sektora przedsiębiorstw oraz sektora MSP na
Węgrzech

Rysunek I.8. Stopy procentowe na Węgrzech

Uwaga: w przypadku całego sektora szeregi czasowe bazują na transakcjach, w przypadku MSP są to oszacowania
transakcji.

Uwaga: kredyty udzielone w ramach programu
FGS nie zostały uwzględnione.

Źródło: MNB, Financial Stability Report, maj 2015.

Źródło: OECD, Economic Surveys: Hungary, 2014.

Oceniając29 efekty programu zauważmy, że w 2012 r. stopa wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw na Węgrzech była ujemna i oscylowała w granicach -4% do -5%. W 2013 r. nadal pozostawała ujemna, ale wzrosła do ok. -1%. Pod koniec 2014 r. natomiast wyniosła już 1,9% (zob. rys.
I.7). Korzystne warunki programu zachęciły sektor MSP do zaciągania kredytów. Zdaniem MNB,
pod koniec 2014 r. stopa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw bez wdrożenia programu FGS
pozostałaby negatywna. W opinii MNB, głównie dzięki programowi FGS. Wzrosły również inwestycje. Program wpłynął także na wzrost gospodarczy. Według prezesa MNB - György Matolcsy30, od 2013 r. gospodarka węgierska wzrosła o 5%, z czego połowę przypisuje on spadkowi
stóp procentowych oraz wdrożeniu programu FGS.
Dzięki programowi FGS, w I fazie jego trwania, znacząco zmniejszyły się obciążenia odsetkowe
przedsiębiorstw w nim uczestniczących, co przyczyniło się do poprawy ich zyskowności. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw uczestniczących w I filarze spadło z
5,9% do 2,5%, a w przypadku konwersji kredytów inwestycyjnych denominowanych w walutach
obcych w II filarze z 3,7% do 2,5% (zob. rys. I.9). Ponadto, zmniejszono ryzyko kursowe, na które
wcześniej wystawione były przedsiębiorstwa uczestniczące w II filarze programu, dzięki czemu
warunki ich funkcjonowania stały się bardziej przewidywalne. Udział kredytów walutowych w
portfelu kredytów MSP spadł o 8 punktów procentowych, z 52% do 44%. Przewalutowanie doty29

Opracowano w oparciu o: materiały MNB: Analysis of the first phase of the Funding for Growth Scheme, Press release on

loans granted in the second phase of the Funding for Growth Scheme i What are the reasons behind the launch of FGS+?,
dostępne na stronie internetowej http://english.mnb.hu/Monetaris_politika/funding_for_growth_scheme; MNB, Financial Stability Report, maj 2015; IMF, Hungary Country Report no 14/155, maj 2014.
30

Central bank launches new funding for growth targeting small businesses, luty 2015, dostępne na stronie internetowej
http://www.politics.hu/20150218/central-bank-launches-new-funding-for-growth-targeting-small-businesses/.

Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
70

Załącznik I

czyło przede wszystkim kredytów w euro, kredyty we franku szwajcarskim stanowiły maksymalnie 20% przewalutowywanych kredytów. Poprzez zredukowanie kredytów walutowych
zmniejszyło się również związane z nimi ryzyko dla stabilności finansowej. Dzięki temu, że
mniejsze banki uzyskały dostęp do większej linii kredytowej w ramach programu, oraz dzięki
umożliwieniu zmiany banku w przypadku spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu, wzmocniono
konkurencję pomiędzy instytucjami kredytującymi, co powinno przyczynić się do złagodzenia
warunków przyznawania kredytów.
Rysunek I.9.Oprocentowanie kredytów na Węgrzech w I fazie programu FGS

Źródło: MNB, Analysis of the first phase of the Funding for Growth Scheme.

W pierwszej fazie programu, kwota środków dostępnych dla banków wyniosła 750 mld HUF.
Zainteresowanie przedsiębiorstw było duże, w pierwszej fazie instytucje kredytujące zawarły
około 10 tys. umów na łączną kwotę około 701 mld HUF, która stanowiła 93,5% ogólnej dostępnej sumy. W związku z sukcesem I fazy programu, we wrześniu 2013 r. zdecydowano się na uruchomienie od października 2013 r. II fazy, w której większy nacisk położono na udzielanie nowych kredytów. II faza pierwotnie miała trwać do końca 2014 r., ale przedłużono ją do końca
2015 r. W II fazie programu FGS, do 2 września 2015 r. zawarto umowy kredytowe na łączną
kwotę 1014.1 mld HUF.
Pomimo korzystnych warunków zapewnionych w programie FGS, stan kredytów udzielonych
przedsiębiorstwom nieuczestniczącym w programie na Węgrzech spada. Obniżki stóp procentowych przez MNB w latach 2012-2014 również nie przyczyniły się do zwiększenia kredytu dla
sektora przedsiębiorstw. Zdaniem MNB nadal wiele przedsiębiorstw z sektora MSP ma utrudniony dostęp do kredytu ponieważ apetyt banków na ryzyko nie wzrasta – nie rozszerzają one
akcji kredytowej dla bardziej ryzykownych przedsiębiorstw.
W celu zapewnienia lepszych warunków kredytowania dla przedsiębiorstw, Rada Pieniężna
MNB w lutym 2015 r. zdecydowała o uruchomieniu od połowy marca 2015 r. programu FGS+, w
którym do dyspozycji banków oddanych miało zostać kolejnych 500 mld HUF, chociaż na podstawie dostępnych dokumentów trudno stwierdzić czy wynikało to z zapotrzebowania na kredyt
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faktycznie przewyższającego jego podaż. Program miał pomóc zredukować dualizm na rynku
kredytów dla przedsiębiorstw polegający na tym, że wysoki udział małych i średnich przedsiębiorstw ma dostęp do finansowania kredytem na warunkach gorszych niż przewidziane w programie FGS (wyższe i zmienne oprocentowanie, krótszy okres kredytowania). Większość nowych kredytów udzielanych poza FGS przewiduje oprocentowanie 3-9% (zob. rys. I.8). Prawdopodobnie jest to powodem słabszego popytu MSP na kredyt. W ramach programu FGS+, podobnie jak w programie FGS, udostępnione zostało bankom nieoprocentowane finansowanie z przeznaczeniem na udzielenie kredytów z oprocentowaniem nieprzekraczającym 2,5% przedsiębiorstwom z sektora MSP. Dodatkowo, w odróżnieniu od programu FGS, program FGS+ przewidywał dzielenie się ryzykiem z bankami przez bank centralny, tak aby bardziej ryzykowne przedsiębiorstwa, dotychczas niekwalifikujące się do finansowania w ramach FGS, również mogły je
otrzymać. MNB miał przejmować 50% strat kredytowych, które powstałyby w związku z umowami kredytowymi zawartymi w ramach nowego programu, jednakże tylko w przypadku, gdy
umowy te byłyby zawarte na okres nie dłuższy niż 5 lat, a odpowiedzialność MNB miała być
ograniczona rocznie do wysokości 2,5% portfela kredytowego danej instytucji w ramach tego
programu. W nowym programie przynajmniej 70% zaciąganych kredytów miała być przeznaczonych na cele inwestycyjne, pojedyncza firma nie mogła zaciągnąć kredytu wyższego niż 500
mln HUF, a najniższa kwota kredytu to 1 mln HUF. Dodatkowo, instytucja kredytująca miała
udzielić jednego kredytu w ramach FGS żeby móc udzielić dwóch w ramach FGS+. W rzeczywistości okazało się, że zainteresowanie banków programem FGS+ było nikłe, w rezultacie czego
zdecydowano o przesunięciu 500 mld HUF pierwotnie oddanych do dyspozycji w ramach tego
programu do programu FGS.
Do tej pory większość banków nie zmieniła i nie zamierza zmienić swojej restrykcyjnej polityki
kredytowej wobec przedsiębiorstw, co jest tłumaczone brakiem apetytu na ryzyko banków. MNB
przewiduje, że program FGS+ może przyczynić się do zredukowania barier po stronie podaży
kredytu, co może zwiększyć kredytowanie działalności przedsiębiorstw, również bardziej ryzykownych przedsiębiorstw z sektora MSP.
Jeśli chodzi o oceny programu przez instytucje zewnętrzne, to w maju 2014 r. IMF wydał opinię31,
że na Węgrzech faktycznie potrzebne są działania na rzecz zwiększenia akcji kredytowej dla
przedsiębiorstw, ale polegające przede wszystkim na usunięciu przeszkód natury prawnej, regulacyjnej i podatkowej w otoczeniu banków, jak również zwrócił uwagę na wysoki udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym, hamujący wzrost akcji kredytowej. Udzielanie kredytów w ramach programu FGS powinno, zdaniem IMF, pozostać skoncentrowane na konkretnej
grupie przedsiębiorstw (MSP) i ograniczone czasowo, a także powinno się jasno określić z jakimi
kosztami fiskalnymi jest ono związane. Druga faza programu spotkała się ze słabszym zainteresowaniem, oczekiwania rynkowe wskazywały na to, że przewidywana kwota wsparcia nie zo-

31

IMF, Hungary Country Report no 14/155, maj 2014.
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stanie w pełni wykorzystana, co zdaniem IMF wskazywało na ograniczony wpływ programu na
wzrost gospodarczy. IMF sugerował zmianę niektórych z warunków programu aby zapewnić
jego większy wpływ na wzrost gospodarczy i zwiększyć efektywność mechanizmu transmisji
polityki monetarnej, jednak MNB nie zgodził się z tymi sugestiami. W opracowaniach IMF32,
Komisji Europejskiej33 oraz OECD34 zwraca się uwagę, że wdrożenie programu FGS było pozytywną inicjatywą ale wiąże się z nią również wiele ryzyk. W celu uniknięcia nadmiernego ryzyka
podejmowanego przez banki oraz ograniczenia możliwej niewłaściwej alokacji kapitału powinno
się rozważyć powiązanie oprocentowania kredytów ze stopą procentową banku centralnego.
Proponowaną zmianą w warunkach programu jest także uzależnienie ceny i kwoty kredytu udostępnianego bankom od tego w jakim stopniu zwiększyły one akcję kredytową dla przedsiębiorstw.

Ocena programów wsparcia wdrożonych przez banki centralne w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech
W tabeli I.1. zaprezentowano wartości podstawowych parametrów charakteryzujących rynki
kredytowe Wielkiej Brytanii i Węgier przed i po wdrożeniu programów wsparcia. Jeśli chodzi o
dynamikę akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, to po wdrożeniu programów pomocowych
wzrosła ona we wszystkich trzech krajach. Wprawdzie Bank Centralny Węgier przekonuje, że na
Węgrzech jest to w dużym stopniu właśnie efekt programu FGS i podaje, że bez jego wdrożenia
dynamika akcji kredytowej pozostawałaby nadal ujemna, ale już Bank Anglii jest bardziej
ostrożny w ocenie wpływu programu FLS na tempo wzrostu kredytów w Anglii i podkreśla, że
nie można jednoznacznie określić jakie by ono było gdyby taki program wsparcia nie został
wdrożony.

32

IMF, Hungary Country Report no 14/155, maj 2014, s. 15,19.

33

KE, Country Report Hungary 2015, Bruksela, 18.03.2015 r., s.26.

34

OECD, Economic Surveys: Hungary, 2014, s. 20.
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Tabela I.1. Wybrane parametry charakteryzujące rynki kredytowe wybranych krajów przed i po wdrożeniu
programów wsparcia
Kraj (program)

Wielka Brytania1 (FLS)

Węgry (FGS)

1

Przed wdrożeniem programu
wsparcia
Roczna
Wskaźnik krestopa wzrodyt dla przedstu kredytu
siębiorstw do
dla SPN
PKB
koniec 2011 koniec 2011 r.
r. ok. -4%
31%
(-2%)
(wszystkie
waluty),
stagnacja

koniec 2012
r. ok. -4%,
stagnacja

koniec 2012 r.
ok. 25%

Po wdrożeniu programu wsparcia
Roczna stopa
wzrostu kredytu dla SPN

Wskaźnik kredyt dla
przedsiębiorstw do
PKB

koniec 2014 r.
ok. -2,2%
(-0,9%)
(wszystkie
waluty), 2014 r.
i początek 2015
r.
tendencja
wzrostowa
koniec 2014 r.
ok. 2%, 2014 r.
tendencja wzrostowa

koniec 2014 r. ok.
22%
w 2014 r. stopa wzrostu PKB wyższa niż
stopa wzrostu kredytów

koniec 2014 r. ok.
22%
w 2014 r. stopa wzrostu PKB nieznacznie
wyższa
niż
stopa
wzrostu kredytów

Uwagi

Na podstawie posiadanych danych nie można
stwierdzić, że zmiany
wartości wskaźników są
efektem wdrożonych
programów wsparcia

Dane o stopie wzrostu kredytów w Wielkiej Brytanii podane w nawiasach są danymi wyrównanymi sezonowo.

Źródło: Wielka Brytania: BoE, Interactive Database Money and Lending Monetary financial institutions loans to
non-financial businesses, by size of business, not seasonally adjusted; BoE, Trends in Lending, kwiecień 2012,
kwiecień 2015; BoE, Inflation Report, maj 2015 r.; Węgry: BFG, Bilansowe uwarunkowania akcji kredytowej w
Polsce, 2012; MNB, Financial Stability Report, maj, 2015 r

Dla żadnego wymienionych z krajów nie są dostępne wyniki dokładnych analiz efektów programów pomocowych zgodnie z opisaną zasadą sześciu stopni oceny. Na podstawie posiadanych danych nie można więc z całą pewnością stwierdzić, że pozytywne zmiany na rynkach kredytów dla przedsiębiorstw tych krajów wynikają z wdrożenia wymienionych programów
wsparcia.
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Załącznik II
Wybrane charakterystyki sektora przedsiębiorstw, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MSP
Wykres II.1. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce

Wykres II.2. Wartość dodana w cenach czynników
produkcji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce

0-9

0-9

10 - 49

10 - 49
14,8

50 - 249
31,0

36,5

250 +
14,5

49,8

18,8

50 - 249

250 +

20,9
13,7

Źródło: KE, Annual Report on European SMEs
2013/2014.

Źródło: KE, Annual Report on European SMEs
2013/2014, EC.

Wykres II.3. Udział liczby przedsiębiorstw w Polsce według wielkości zatrudnienia
0-9
10 - 49
50 - 249
250 +
3,6

1,2

1,0

95,4
0,2

Źródło: KE, Annual Report on European SMEs 2013/2014, EC.
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Wykres II.4. Dynamika całkowitych przychodów (r/r)

Wykres II.5. Dynamika przychodów z eksportu (r/r)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z
formularzy F-01 GUS

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z
formularzy F-01 GUS

Wykres II.6. Dynamika zatrudnienia (r/r)

Wykres II.7. Dynamika inwestycji (r/r)
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Wykres II.8. Przepływy gotówkowe do nakładów na
inwestycje
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z
formularzy F-01 GUS
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Źródło: Szybki Monitoring NBP, nr 02/2015.
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Tabela II.1. Źródła finansowania inwestycji sektora MSP
Odsetek przedsiębiorstw
Źródła finansowania inwestycji
2011
2012
2013
Kapitał
40,1
44,2
48,3
Fundusze unijne
5,9
3,9
5,3
Zatrzymane zyski
22,6
23,5
16,1
Kredyty
16,2
18,7
19,9
Leasing
12,3
6,3
8,8
Pożyczki od rodziny/przyjaciół
2,2
3,2
0,6
Źródło: Report on The Condition of Small and Medium-Sized Enterprise
Sector in Poland in 2012-2013, PARP 2014.

Tabela II.2. Czynniki stanowiące barierę w dostępie do finansowania
UE-28
Polska
Niewystarczające zabezpieczenie lub gwarancja

18,1%

24,4%

Wysoka stopa procentowa lub cena

17,0%

19,0%

Ograniczona kontrola nad przedsiębiorstwem

3,2%

2,4%

Brak dostępnego finansowania

7,4%

2,6%

Inne
Formalności

12,2%
8,8%

5,3%
24,4%

Brak przeszkód

29,0%

18,5%

Źródło: KE, Survey on the Access to Finance of Enterprises, 2014.
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Tabela II.3. Gotowość banków do udzielania kredytu
UE-28
Polska
24,5%
29,4%
Poprawiła się
Pozostała niezmieniona
44,5%
46,2%
21,2%
9,2%
Pogorszyła się
Nie dotyczy
6,8%
9,9%
Dane niedostępne
3,0%
5,4%
3,4%
20,2%
Bilans netto
Źródło: KE, Survey on the Access to Finance of Enterprises, 2014.

Tabela II.4. Przyszła dostępność kredytów bankowych (bez uwzględnienia debetu i linii kredytowych)
UE-28
Polska
Poprawiła się
21,1%
21,5%
Pozostała niezmieniona
55,4%
55,1%
17,2%
9,2%
Pogorszyła się
Nie dotyczy
3,0%
4,5%
Dane niedostępne
3,4%
9,7%
3,9%
12,3%
Bilans netto
Źródło: KE, Survey on the Access to Finance of Enterprises, 2014.

Tabela II.5. Poziom stóp procentowych
UE-28
Polska
22,7%
14,0%
Wzrósł
Pozostał niezmieniony
40,3%
42,6%
Spadł
31,6%
33,1%
Dane niedostępne
5,4%
10,3%
-8,9%
-19,1%
Bilans netto
Źródło: KE, Survey on the Access to Finance of Enterprises, 2014.
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