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Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na
poziomie krajowym i poziomie regionalnym.
Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze
rodków UE.

Jan Szczucki,
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Por czeniowych
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Aktualna sytuacja funduszy por czeniowych
(FPK) w Polsce
•

cznie wszystkie fundusze lokalne i regionalne (bez
BGK) na koniec 2008 r. dysponowa y kapita em ok. 605
mln z .

• W 2008 roku fundusze lokalne i regionalne udzieli y a
5 698 por cze na kwot ponad 745 mln. z . Liczba
por cze udzielanych rocznie ustabilizowa a si na
poziomie 5-6 tysi cy, ro nie natomiast ich rednia
warto .
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Kluczowe ród a finansowania kapita u funduszy
por czeniowych w przesz ci i obecnie
W przesz ci:
•
rodki bud etowe (lata 2001-2002).
•
rodki programów Phare (lata 2004 i 2005).
• Dzia anie 1.2 SPO WKP (lata 2005-2007).
• Wej cia kapita owe ze rodków KFPK BGK.
Obecnie:
• Znaczne rodki przewidziane w ramach poszczególnych
regionalnych programów operacyjnych (projekty
konkursowe oraz Inicjatywa JEREMIE).

K S
F
P

Kapita FPK – zmiany warto ci w czasie

Warto

w PLN

Kapita FPK w Polsce w latach 1999 - 2008
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Kapita – roczne przyrosty
Roczne przyrosty warto ci sumy kapita u FPK
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Por czenia wyp acone
• Wska nik wyp aconych por cze (rozumiany jako stosunek
warto ci por cze wyp aconych do udzielonych - bez
wzgl du na pó niejsze odzyskiwanie rodków) wynosi
obecnie 1,12 % i jest wyra nie wy szy ni rok wcze niej.
• Zwi kszy si równie wska nik warto ci por cze
wyp aconych i odzyskiwanych do warto ci aktualnego
portfela por czeniowego. Na koniec 2008 roku wynosi on
1,24%.
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Charakterystyka udzielanych por cze
• Dominacja por cze zobowi za o charakterze obrotowym.
• Koncentracja na sektorze mikroprzedsi biorstw.
• Praktycznie brak oferty (z wyj tkiem BGK) por cze jako
wadiów przetargowych lub zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy.
• Do

niewielka liczba produktów por czeniowych.

K S
F
P

Por czenia wg instytucji finansuj cej
W uj ciu warto ciowym
Fundusze
po yczkowe
3,33%

Inne
0,33%

W uj ciu ilo ciowym

Fundusze
po yczkowe
8,97%

Inne
2,23%
Banki
88,80%

Banki
96,34%
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Por czenia wg rodzaju por czanego zobowi zania (warto ciowo)
Po yczka
obrotowa
1%

Kredyt
obrotowy
77%

Pozosta e
0%

Kredyt
inwestycyjny
20%

Po yczka
inwestycyjna
2%
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Por czenia wg bran y beneficjenta
Inne
5%
Produkcja
14%
Budownictwo
13%

Handel
36%

Us ugi i transport
32%
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Por czenia wg liczby zatrudnionych u beneficjenta

od 50 do 250
4,39%

powy ej 250
0,05%

od 11 do 49
28,10%

do 10
67,46%
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Ocena obecnej sytuacji sektora FPK i osi gni
sferze
•
•
•
•

•
•

w tej

Uda o si zbudowa sprawnie funkcjonuj
, cho nadal z
powa nymi lukami, sie instytucji por czeniowych.
Du rol odegra y rodki europejskie, szczególnie w ramach
Dzia ania 1.2 SPO WKP.
Wi kszo funduszy jest sprawnie zarz dzana, a straty z tytu u
wyp acanych por cze
na zadowalaj cym, niskim poziomie.
Istniej ce fundusze nadal nie s niestety wystarczaj co
wykorzystywane jako instrument polityki wspierania MSP i
atwiania dost pu do finansowania d nego.
Nadal brak wystarczaj cej wiedzy o g bszych efektach dzia ania
funduszy.
Sie funduszy nie ma charakteru jednolitego systemu i niestety nie
wydaje si , aby tak sytuacj uda o si zmieni .
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Sie funduszy por cze kredytowych –
najwa niejsze wyzwania (1)
• Regulacje europejskie – niestety s abo dostosowane do
specyfiki polskich FPK.
• Brak odpowiedniego przygotowania samorz dów
regionalnych do projektowania i nadzorowania konkursów
na dokapitalizowanie funduszy por czeniowych (kwestie
zabezpieczenia wykonania umowy, kosztów zarz dzania,
dopuszczalnych strat).
• Brak wystarczaj cego wsparcia merytorycznego
samorz dów ze szczebla centralnego.
• Dyskusyjne w niektórych obszarach i maj ce niekorzystne
konsekwencje zalecenia MRR, dotycz ce udzielania wsparcia
funduszom po yczkowym i por czeniowym w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych.
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Sie funduszy por cze kredytowych –
najwa niejsze wyzwania (2)
• Olbrzymie niejasno ci, dotycz ce statusu udzielanych
por cze w wietle przepisów o pomocy publicznej.
– Prze enie na polski system prawny postanowie obwieszczenia
Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy
pa stwa w formie gwarancji (2008/C 155/02) tylko w stosunku do
finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
– Dostosowanie tak e do postanowie tego komunikatu nowej oferty
BGK, powoduj ce jednak znaczne podniesienie prowizji, g ównie dla
kredytów d ugoterminowych.
– Brak dostosowania pozosta ej oferty por czeniowej (z innych
rodków). Sprzeczno sposobu wyliczania ekwiwalentu dotacji w
oparciu o przepisy powy szego komunikatu i przepisy prawa polskiego
(oparcie o wielko ryzyka i stopy referencyjnej, a nie o tzw.
bezpieczne stawki prowizji).
– Zakres stosowania niniejszego komunikatu w stosunku do por cze
innych, ni por czenia kredytów i po yczek.
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Sie funduszy por cze kredytowych – najwa niejsze
wyzwania (3)
•

•
•

•
•

Pogodzenie integracji cz ci funduszy wokó Banku Gospodarstwa
Krajowego z zachowaniem ró norodno ci rozwi za i relatywnej
niezale no ci poszczególnych instytucji. Budowa mechanizmów
minimalizuj cych nieunikniony i wielowymiarowy konflikt
interesów, w jakim znajduje si BGK.
Doskonalenie (w celu budowy bardziej partnerskich relacji)
wspó pracy z sektorem bankowym.
Uruchomienie powszechnie dost pnego i efektywnego mechanizmu
regwarancyjnego, a jednocze nie sensowna koordynacja
poszczególnych programów regwarancyjnych (regwarancje BGK,
PO RPW, Inicjatywa JEREMIE).
Uruchamianie wyspecjalizowanych programów por czeniowych –
dla okre lonych grup podmiotów, czy rodzajów kredytów.
Pilna budowa atrakcyjnej i prostej oferty por cze wadiów i
nale ytego wykonania umowy.
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Sie funduszy por cze kredytowych – najwa niejsze
wyzwania (4)
•

•

Badanie realnych potrzeb przedsi biorców – ró norodne badania
ewaluacyjne ze zwi kszeniem udzia u technik jako ciowych (FGI,
IDI) i odpowiednie dostosowywanie oferty funduszy.
Dyskusja na temat zasad funkcjonowania funduszy (konkurencja
vs. jej brak, dopuszczalny poziom strat, rola szczebla lokalnego i
regionalnego vs. szczebla centralnego).

