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Polski Związek Funduszy Pożyczkowych oddaje w Państwa ręce Raport 

FUNDUSZE POŻYCZKOWE w POLSCE 2016. Jest to kolejna edycja, corocz-

nego, wydawanego od 2004 roku, opracowania naszej Organizacji. Jest to jedyna 

publikacja obrazująca działalność funduszy pożyczkowych, opisująca trendy 

i zjawiska występujące w naszym środowisku. Lektura Raportu pozwoli Państwu 

m.in. na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat aktywności funduszy pożycz-

kowych w 2016 roku i znaczenia funduszy we wspieraniu kapitałowym polskich 

przedsiębiorstw.

Struktura portfela pożyczkowego funduszy w 2016 r. wskazuje jednoznacznie 

na to, że badane podmioty nadal wypełniają misję do której zostały powołane, 

a więc wspierają rozwój tych przedsiębiorstw, które mogłyby mieć, ze względu 

na krótką historię kredytową lub jej brak, trudności w dostępie do finansowania 

zewnętrznego na rynku komercyjnym. Fundusze przez kolejne 12 miesięcy wyko-

nywały ciężką pracę, która dodatkowo miała miejsce w warunkach daleko posu-

niętej niepewności co do przyszłych regulacyjnych i finansowych determinantów 

działalności. W Słowie Wstępnym do ubiegłorocznego Raportu wskazywano 

na to, że „w 2016 roku prawdopodobnie nie zostaną uruchomione środki na finan-

sowanie instrumentów zwrotnych z perspektywy 2014-2020”. I tak się stało. 

Zresztą w momencie gdy oddajemy Raport do składu perspektywa 2014-2020 

w interesującym nas obszarze nadal de facto nie ruszyła – dopiero jeden z ogłoszo-

nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku został rozstrzygnięty. 

Innymi słowy, fundusze pożyczkowe przez ponad 2 lata (licząc także połowę roku 

2017) funkcjonowały bez dopływu „świeżego” kapitału pożyczkowego. W efek-

cie tego w 2016 roku nastąpił po raz pierwszy, odkąd prowadzimy nasze badania, 

spadek globalnej wartości kapitału pożyczkowego pozostającego w dyspozycji 

funduszy. Dodatkowo należy pamiętać o niepewności co do tego, jak będzie 

wyglądała ostatecznie kwestia wynagradzania funduszy za ich pracę. Trzeba także 

pamiętać o tym, że przyszłość środków z perspektywy 2007-2013 była nieznana 

przez większą część ubiegłego roku. Fundusze musiały zmierzyć się z ogranicze-

niem popytu na kapitał przez przedsiębiorców. Podkreślić należy to, że administra-

cja rządowa nie jest zainteresowana naszymi podmiotami, żaden z resortów nie 

jest dla nas „gospodarzem”. Wiele ministerstw powtarza hasła o wspieraniu przed-

siębiorczości, oczywiście w szczególności sektora małych i średnich przed-

siębiorstw – tym bardziej dziwi fakt, iż zapomina się o podmiotach, które od 25 lat 

skutecznie pomagają przedsiębiorcom w wejściu na rynek, czy też rozwinięciu 

działalności. Pierwszy raz od 3 lat minister właściwy ds. gospodarki nie udzielił 

nam dofinansowania na przygotowanie Raportu. Jest to pewien symptom tego, 

że fundusze pożyczkowe spotykają się z obojętnością ze strony rządu.
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W części regionów udało się w drugiej połowie 2016 roku ostatecznie 

zakończyć pozytywnie perspektywę finansową 2007-2013. Mamy tu na myśli 

rozwiązanie polegające na tym, że fundusze będą w kolejnych latach zarządzać 

środkami z poprzedniej perspektywy na nowych warunkach. Można oczywiście 

dyskutować czy są one optymalne. Pamiętajmy jednak o tym, że jeszcze niedawno 

krążyło wśród funduszy widmo oddania całości przedmiotowych środków, co dla 

części funduszy byłoby równoznaczne z końcem działalności.

Dla funduszy pożyczkowych perspektywa 2014-2020 dopiero się zaczyna. 

Łączna alokacja na instrumenty finansowe we wszystkich województwach tylko 

w ramach regionalnych programów operacyjnych wynosi ponad 6 mld zł. 

Przeważająca część tej kwoty będzie przeznaczona na preferencyjne pożyczki dla 

sektora MŚP – tylko w 12 regionach na pożyczki zostanie wydatkowana kwota 

niemal 4,4 mld złotych (niestety brakuje danych obrazujących pełną wartość 

alokacji w perspektywie 2007-2013). Nie ukrywajmy, mówimy tu o dużych 

pieniądzach, które będzie „rozdzielał” prawie w całym kraju pośród pośredników 

finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze przetargów nieograni-

czonych. Można zadać pytanie – kto będzie w stanie „przerobić” tak duże środki 

– przekazać je przedsiębiorcom transparentnie i zgodnie z przeznaczeniem? 

Biorąc pod uwagę tylko fakt, iż to dzięki funduszom Inicjatywa JEREMIE okazała 

się sukcesem, w naturalny sposób nasuwa się odpowiedź – to fundusze pożycz-

kowe powinny być głównymi realizatorami pożyczkowych instrumentów finan-

sowych w ramach obecnej perspektywy – posiadają odpowiednie zaplecze kadro-

we i logistyczne doświadczone kadry oraz 25 lat praktyki. Analizując jednak 

dotychczas ogłoszone przetargi okazuje się, że tylko część wymogów związanych 

z doświadczeniem (średnioroczna ilość i wartość udzielonych pożyczek z prze-

ciągu 3 ostatnich lat) uniemożliwia samodzielne stawanie do przetargów ponad 

połowie funduszy. Będą one oczywiście mogły uczestniczyć w ewentualnych 

konsorcjach. Nie zmienia to jednak faktu, że nasz jeszcze niedawny optymizm 

oparty na tym, że alokacja środków na instrumenty zwrotne jest bardzo wysoka, 

a system przetargowy daje szansę na wyższe od standardowych (opartych 

na prawie wspólnotowym) kosztach zarządzania, został przygaszony. Oczy-

wiście najbliższe lata to okres szansy na znaczący wzrost kapitału pożyczkowego. 

Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że będzie on mocno 

nierównomierny dla poszczególnych funduszy. Drugie nasuwające się pytanie 

brzmi – jeśli nie fundusze pożyczkowe, to kto będzie wdrażał pożyczkowe 

instrumenty zwrotne? Wydaje się, że zainteresowanie banków komercyjnych 

i spółdzielczych tym tematem nie jest współmierne do wartości alokacji.

Niezależnie od powyższego, kapitał pożyczkowy uzyskany przez fundusze 

w ramach obecnej perspektywy nadal będzie środkami powierzonymi – nie będą 

one środkami własnymi poszczególnych funduszy. Taki stan rzeczy powoduje 

niepewność co do przyszłości i trudności w bieżącym funkcjonowaniu – wyrazem 

tego jest choćby ożywiona dyskusja na temat wymaganej wysokości wkładów 

własnych, czy też wymogi przetargowe BGK co do posiadanego kapitału 

własnego. Nadal musimy dyskutować na temat tego jak zapewnić dopływ kapitału 

pożyczkowego w trwały, systemowy sposób, w maksymalny sposób uniezależ-

niony od otoczenia regulacyjnego oraz politycznego. To zagadnienie jest kwestią 

fundamentalną dla naszej przyszłości.

Zarząd Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych
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Wprowadzenie

Fundusze pożyczkowe wspierają rozwój polskich przedsiębiorstw od po-

czątku lat 90-tych. Przez ponad 25 lat, zdobywając doświadczenie, doskonaląc 

procedury oraz szkoląc kadry, fundusze stały się organizacjami eksperckimi 

w zakresie dostarczania finansowania zewnętrznego przedsiębiorcom z sektora 

MŚP. Ogólnopolska sieć pozwala zainteresowanym podmiotom gospodarczym 

na dostęp do kapitału praktycznie w całym kraju.

Opóźnienie we wdrażaniu obecnej perspektywy finansowej UE spowodowało 

to, że łączna wartość kapitału pożyczkowego w 2016 roku spadła. Główną 

przyczyną zmniejszenia się akcji pożyczkowej w ujęciu rocznym była natomiast 

specyfika Inicjatywy JEREMIE – konieczność zwrotu środków przełożyło się 

na brak „wolnego” kapitału pożyczkowego w pięciu regionach.

2016 rok to okres wyraźnie gorszego niż rok wcześniej otoczenia makro-

ekonomicznego. Wystarczy wspomnieć, że wzrost PKB wyniósł 2,8% wobec 

3,9% w 2015 r., a nakłady ogółem przedsiębiorstw niefinansowych spadły rok 

do roku o 13,2%. Te dane pozwalają wnioskować co do apetytu przedsiębiorstw 

na kapitał. Był on zdecydowanie mniejszy niż rok wcześniej. Należy podkreślić 

korelację pomiędzy koniunkturą gospodarczą a popytem na ofertę funduszy. 

Widać to zresztą także w 2017 roku – z informacji sygnalnych otrzymywanych 

od Członków PZFP wynika, że wraz z poprawą wskaźników gospodarczych fun-

dusze odnotowują zdecydowane większe zainteresowanie swoją ofertą ze strony 

przedsiębiorców. Powyższe trzeba mieć na uwadze oceniając wyniki osiągnięte 

przez fundusze w 2016 roku. 

Co bardzo ważne, mówimy o podmiotach najbardziej doświadczonych we 

wdrażaniu instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków Unii Europej-

skiej. Ma to niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę wielkość alokacji na ten cel 

w bieżącej perspektywie finansowej. Dzięki działalności funduszy powstają 

i rozwijają się tysiące przedsiębiorstw. Przede wszystkim tych najmniejszych, 

które mają ograniczone szanse na zdobycie finansowania na komercyjnym rynku 

finansowym. W ten sposób fundusze nie tylko wspierają rozwój gospodarczy 

kraju, ale o czym warto pamiętać ograniczają skalę ubóstwa. Doskonale znają 

swoje rynki lokalnie i dużo lepiej niż „Warszawa”, czy nawet „województwo” 

wiedzą jakie instrumenty finansowe są potrzebne na danym terenie i w jaki sposób 

należy je wdrażać.

Raport obejmujący wyniki funkcjonowania funduszy pożyczkowych 

w Polsce w roku 2016 przygotowany został na podstawie badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród funduszy pożyczkowych prowadzących działalność 

w 2016 roku. Badanie zostało przeprowadzone przez Związek i Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości. Narzędzie badawcze w postaci ankiety, podobnie 

jak rok wcześniej obejmowało 8 zagadnień tematycznych, w ramach których 
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łącznie zadano 82 pytania. Ankiety w ramach badań przekazane zostały przez 

fundusze pożyczkowe zarówno zrzeszone w Polskim Związku Funduszy 

Pożyczkowych, jak również przez fundusze niezrzeszone. W 2016 roku działal-

ność prowadziło 87 funduszy pożyczkowych. Niniejszy raport powstał, iden-

tycznie jak to miało miejsce rok wcześniej, na podstawie danych z 71 funduszy 

pożyczkowych, a więc 81,6% wszystkich, które prowadziły akcję pożyczkową 

w 2016 roku. Roczne porównania mają więc idealną wartość badawczą. Prezen-

towany ranking funduszy, gdzie porównywane są podmioty z poszczególnych 

grup, nadal jest oparty na przedziałach wartości kapitału pożyczkowego. 

Na podstawie ankiety przygotowano rozdziały nr II, III, IV i V. 

2016 rok to także okres aktywnej działalności PZFP. W dniach 16-17 czerwca 

2016 roku pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP odbyła się w Warszawie, 

dzięki zaangażowaniu PZFP, trzynasta coroczna European Microfinance 

Network. Organizacja konferencji w Polsce była niewątpliwym sukcesem naszej 

organizacji. Tematem przewodnim spotkania było: „Co, Kto i dla Kogo? Kreo-

wanie Europejskich Mikrofinansów”

W konferencji uczestniczyło ok. 300 przedstawicieli rynku mikrofinanso-

wego z całej Europy. W trakcie spotkania uczestnicy konferencji zastanawiali 

się nad tym w jakim kierunku powinien następować rozwój rynku mikrofinan-

sowego – jakie instrumenty finansowe powinni oferować jego uczestnicy oraz 

do jakiego rodzaju podmiotów należy kierować ofertę. 

Spotkanie miało formę warsztatów, paneli dyskusyjnych, wystąpień. Udało 

nam się zgromadzić w Warszawie najważniejsze postaci europejskiego sektora 

mikrofinansowego. Mieliśmy okazje przedstawić osiągnięcia i sukcesy polskich 

funduszy pożyczkowych, a także przedstawić nasz mocny głos pokazujący 

w jakim kierunku powinien rozwijać się europejski rynek mikrofinansowy.

Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu w konferencję przedstawicieli Mini-

sterstwa Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego a także współpracy z Kance-

larią Prezydenta RP, rozpropagowaliśmy wiedzę o działalności funduszy 

pożyczkowych na arenie krajowej.

Zabieramy głos we wszystkich tematach, które dotyczą warunków działal-

ności funduszy pożyczkowych oraz ogólnie pojętego systemu wspierania 

rozwoju sektora MŚP. Wystarczy wspomnieć tu o naszych działaniach na rzecz 

udziału funduszy we wdrażaniu tzw. Planu Junckera, prace nad projektem 

nowelizacji ustawy wdrożeniowej, postulaty związane z tzw. Pakietem Wierzy-

cielskim, Co bardzo ważne, nasze uwagi są nierzadko uwzględnianie przez 

projektodawców.

Należy wspomnieć np. o tym, że już w 2017 r. w związku z informacją 

o bliskim terminie ogłoszenia przez BGK pierwszych przetargów na wybór 

pośredników finansowych PZFP w Warszawie odbyło się spotkanie Członków 

Związku z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem 

dyskusji były zasady wyboru pośredników finansowych w perspektywie 

2014-2020 oraz wdrażanie instrumentów finansowych. Wydarzenie było dobrą 

okazją do zdobycia wiedzy w powyższym zakresie. Uczestnicy spotkania uzys-

kali szereg ważnych informacji, które pozwoliły im lepiej przygotować się 

do pozyskiwania kapitału pożyczkowego w drodze przetargów organizowanych 

przez BGK.

We współpracy z Microfinance Centre (MFC) ułatwiamy wdrożenie 

w poszczególnych funduszach Europejskiego Kodeksu Dobrego Postępowania 

w Zakresie Udzielania Mikrokredytów (European Code of Good Conduct 
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for Microcredit Provision). W ramach oferowanych usług, MFC pomagał 

podmiotom przeanalizować wypełnione przez nie narzędzie do samooceny pod 

kątem spełnienia wymogów zawartych w poszczególnych klauzulach, a także 

zweryfikować dostępne dokumenty i stosowane w organizacjach praktyki 

w celu udokumentowania udzielonych odpowiedzi.

Permanentnie promujemy ofertę funduszy pożyczkowych. Biuro Związku 

– po udzieleniu wstępnej informacji, kieruje osoby zainteresowane do funduszy 

występujących w danym regionie, które są członkami PZFP. Jednocześnie 

na stronach internetowych PARP przy Członkach naszej Organizacji widnieje 

logo PZFP dodatkowo uwiarygadniające podmioty zrzeszone w Związku. 

Ponadto, na stronie internetowej PZFP umieszczona jest aktualna oferta wszyst-

kich Członków Organizacji.

Obecnie Związek zrzesza 53 podmioty prowadzące fundusze pożyczkowe 

i ta liczba rośnie każdego roku. Trzeba także pamiętać o działalności szkole-

niowej. W 2017 roku przeszkoliliśmy ponad 60 osób wchodzących w skład kadr 

funduszy z zakresu kluczowego obecnie tematu, tj. skutecznego udziału 

w przetargach.

Powyższe poparte jest działalnością medialną zwiększającą rozpoznawal-

ność samych funduszy pośród decydentów i przedsiębiorców.
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Fundusze pożyczkowe prowadzą działalność finansową na rzecz przedsię-

biorstw i podmiotów zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospo-

darczej. Analiza wyników funduszy w roku 2016 musi być więc osadzona 

w warunkach makroekonomicznych, które miały miejsce w tym czasie. Z jednej 

strony bowiem działalność przedsiębiorstw warunkuje wskaźniki ekonomiczne, 

z drugiej otoczenie ekonomiczne determinuje decyzje podejmowane przez 

klientów funduszy pożyczkowych. Trzeba pamiętać o tym, że warunki makro-

ekonomiczne kształtują popyt przedsiębiorstw na finansowanie zewnętrzne. 

Popyt na pożyczki jest w naturalny sposób ograniczony w okresie np.: osłabienia 

wzrostu gospodarczego, załamania eksportu. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa 

restrukturyzują koszty i są mniej skłonne do inwestycji i zaciągania zobowiązań. 

Z drugiej strony, okres dobrej koniunktury, wzrostu zamówień, ekspansja na rynki 

zagraniczne skłania ku realizacji nowych przedsięwzięć lub je wręcz wymusza. 

W tym scenariuszu popyt na ofertę funduszy rośnie. 

11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw

W 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były 

wyższe od notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były 

również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Z drugiej jednak strony, 

co jest bardzo ważne z punktu widzenia analizy działalności funduszy pożyczko-

wych, nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w 2015 roku.

Przychody z całości działalności wzrosły r./r. o 3,9% przy jednoczesnym 

wzroście kosztów ich uzyskania o 3,2%. W rezultacie odnotowano spadek wskaź-

nika poziomu kosztów z 95,7% przed rokiem do 95,0%. Przychody netto 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 3,8%, 

a koszty tej działalności w tempie 3,3%. Wynik finansowy ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów wyniósł 127,1 mld zł (wzrost r./r. o 14,9%). 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 

6,6 mld zł i wzrósł o 1,0 mld zł w ujęciu rocznym. 

Wynik finansowy brutto wyniósł 131,4 mld zł wobec 108,2 mld zł przed rokiem, 

a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 20,4 mld zł wobec 

16,7 mld zł. Zysk netto wykazało 81,5% ogółu przedsiębiorstw (wobec 82,8% 

przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,7% przychodów 

z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,6% przed rokiem). 

Analizując powyższe wskaźniki trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. 

Po pierwsze wzrósł wyraźnie wynik finansowy brutto przedsiębiorstw. Z jednej 

Rozdział I
Uwarunkowania makroekonomiczne 

działalności pożyczkowej w 2016 roku
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strony mogłoby to skłaniać przedsiębiorstwa do inwestycji, a więc i zaciągania 

zobowiązań (co mogłoby pozytywnie wpłynąć na popyt na ofertę funduszy), 

z drugiej jednak strony dobre wyniki finansowe wyposażyły przedsiębiorstwa 

w kapitał własny z którego potencjalne inwestycje mogłyby być finansowane. 

Jednocześnie spadł odsetek firm odznaczających się zyskiem. Z punktu widzenia 

funduszy najważniejszy jest jednak wyraźny spadek nakładów inwestycyjnych 

co determinowało ograniczenie popytu na ofertę funduszy. Należy jednak pamię-

tać o tym, że powyżej przedstawione dane dotyczą ogółu przedsiębiorstw. 

Z punktu widzenia naszego badania bardzo przydatne byłyby informacje doty-

czące samego sektora MŚP.

Opisując działalność funduszy pożyczkowych nie sposób nie odnieść się do 

wskaźników  płynności przedsiębiorstw I i II stopnia.

Wykres nr 1. Wskaźnik płynności przedsiębiorstw I i II stopnia w latach 2013-2016 

(w %).

Wskaźnik płynności I stopnia osiągnął w 2016 roku poziom 38,8%, tj. o 0,5 p.p. 

więcej niż rok wcześniej. Mówimy tutaj o tzw. cash ratio, który obrazuje zdolność 

przedsiębiorstw do regulowania bieżących zobowiązań w bardzo krótkim okresie 

najczęściej za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. W nauce ekonomii przeważa 

pogląd, iż najlepszym dla gospodarki przedziałem wartości omawianego 

wskaźnika jest 10% – 30%. Poniżej tego poziomu przedsiębiorstwa miałyby 

trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań. Natomiast wyraźne przekro-

czenie przedziału wskazuje to, że firmy nie inwestują posiadanych, znacznych 

środków, co ma negatywne skutki dla całej gospodarki (kapitał „leżący” nie 

przynosi zysków). Wartość wskaźnika na poziomie 38,8% pozwala wnioskować, 

iż podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku (choć w większym wymiarze) 

przedsiębiorstwa cieszyły się nadpłynnością finansową co w naturalny sposób 

ograniczało potrzebę zaciągania zobowiązań, a więc ograniczało także popyt 

na ofertę funduszy pożyczkowych.  

Wskaźnik płynności II stopnia (tzw. quick ratio) ukształtował się w 2016 roku 

na poziomie 102%, tj. o 1  p.p. wyższym niż w 2014 roku. Omawiany wskaźnik 

pokazuje to, w jakim stopniu przedsiębiorstwa są zdolne do regulowania swoich 

zobowiązań w terminach ich zapadalności. Wzorcowa wartość wskaźnika to 
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100%. W 2016 roku po raz kolejny mieliśmy do czynienia z przekroczeniem tej 

wartości. W praktyce jest to kolejną przesłanką przemawiającą za tym, 

że przedsiębiorstwa nie miały problemu z płynnością finansową – ograniczenie 

popytu na pożyczki, ale jednocześnie większe prawdopodobieństwie ich regular-

nego spłacania. 

Omawiając powyższe trzeba pamiętać o specyfice klienta funduszy pożycz-

kowych. Jest nim najczęściej mikroprzedsiębiorca, a więc podmiot najbardziej 

narażony na wahania koniunktury i rzadko posiadający większe zapasy gotówki, 

którymi mógłby regulować swoją płynność finansową. Dla samego sektora MŚP 

odczyty wskaźników płynności finansowej mogłyby mieć inne wartości, niestety 

także w tym obszarze brakuje rzetelnych danych w tym obszarze. Niemniej 

jednak, poczynione wnioski są uprawnione.

Przedsiębiorstwa w 2016 roku odznaczały się wyraźną nadpłynnością i wyraźnie 

ograniczyły działalność inwestycyjną, którą jednocześnie mogły finansować 

ze środków własnych. Pomimo tego, fundusze pożyczkowe dostarczyły sektorowi 

MŚP finansowania o wartości niemal 740 mln zł za pośrednictwem ponad 6500 

pożyczek. 

Zdecydowaną większość portfela pożyczkowego stanowią pożyczki inwesty-

cyjne (w ujęciach ilościowym i wartościowym odpowiednio 71% i 74%). Konie-

czne jest więc przeanalizowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 

w 2016 roku.

Wykres nr 2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w latach 2013-2016 (w mld zł).

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 120,8 mld zł 

i były (w cenach stałych) o 13,2% niższe niż przed rokiem (w 2015 roku 

odnotowano wzrost o 11,9%). Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się 

o 20,1%, natomiast na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki 

13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

20

40

80

100

120

140

160

180

0

60

2013 2014 2015 2016

162,2

120

136,5

120,8

1. Uwarunkowania makroekonomiczne działalności pożyczkowej w 2016 roku

Fundusze Pożyczkowe w Polsce. Raport 2016



transportu obniżyły się o 8,3%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 

63,4% (przed rokiem 59,4%). Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) 

wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji 

(o 51,3% wobec wzrostu przed rokiem o 9,3%), w transporcie i gospodarce maga-

zynowej (o 48,3% wobec wzrostu przed rokiem o 16,6%), w budownictwie 

(o 21,1% wobec wzrostu przed rokiem o 41,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,6% wobec wzrostu 

o 27,4%). Wzrosły natomiast nakłady w administrowaniu i działalności wspiera-

jącej (o 14,6% wobec wzrostu przed rokiem o 32,7%), w handlu; naprawie pojaz-

dów samochodowych (o 7,0% wobec spadku przed rokiem o 2,2%), w przetwór-

stwie przemysłowym (o 4,4% wobec wzrostu o 14,4%).

Powyższe jest bardzo ważne z punktu widzenia oceny popytu przedsiębiorstw 

na finansowanie zewnętrzne. Pełny obraz sytuacji dla działalności funduszy 

pożyczkowych dałyby dane o dotyczące samego sektora MŚP, tych niestety 

brakuje. Niemniej jednak 2016 rok był okresem wyraźnego ograniczenia działal-

ności inwestycyjnej przedsiębiorstw, w pewnym stopniu odpowiada to za ograni-

czanie akcji pożyczkowej funduszy.

2. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na zewnętrzne źródła finansowania

Analizując działalność funduszy pożyczkowych trzeba pamiętać o tym, 

że podmioty mają bardzo ograniczony (wręcz minimalny) pakiet instrumentów 

za pomocą których mogłyby stymulować popyt na swoją ofertę – jej parametry 

w bardzo dużym stopniu są determinowane przez podmiot powierzający 

funduszowi kapitał. Warto więc przyjrzeć się temu jak duży apetyt na zewnętrzne 

źródła finansowania przejawiały przedsiębiorstwa w 2016 roku jeśli chodzi 

o sektor bankowy. Dane z tego obszaru pozwolą na wyciągnięcie wniosków co 

do popytu przedsiębiorstw na kapitał zewnętrzny, a więc także na ofertę funduszy.

Wykres nr 3. Wartość kredytów udzielonych przez banki przedsiębiorstwom 

w latach 2013-2016 (w mld zł) – wartość na koniec roku.

2
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Wykres nr 4. Wartość kredytów udzielonych przez banki przedsiębiorcom w latach 

2013-2016 z podziałem na klasy wielkości przedsiębiorstw (w mld zł) – wartość 

na koniec roku.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz 

sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 

2016 r. wyniosła 1 105,6 mld zł (wzrost o 5,1% w porównaniu do stanu o rok 

wcześniej). Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,1% tej 

kwoty i wyniosły 1 007,4 mld zł (wzrost o 5,3%). Kredyty dla przedsiębiorstw 

osiągnęły wartość 344,8 mld zł (wzrost o 5,8%), i dla gospodarstw domowych 

– 656,1 mld zł (więcej o 5,1%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości 

(56,1%) zaciągnięte przez MŚP. 

Sektor MŚP jest bardzo istotnym elementem portfela kredytowego banków 

– większa wartość zobowiązań niż w przypadku dużych firm. Zwrócić jednak 

należy uwagę na to, że dynamika przyrostu wartości kredytów zaciągniętych przez 

sektor MŚP w 2016 roku była niższa niż rok wcześniej. Fundusze dysponują 

kapitałem pożyczkowym w ogromnym stopniu mniejszym od potencjału banko-

wego w tym zakresie. Co więcej, fakt, iż parametry pożyczek w zdecydowanej 

większości linii pożyczkowych są ukształtowane przez podmioty przekazujące 

funduszom środki zmniejsza możliwość elastycznego reagowania funduszy 

na zmianę sytuacji rynkowej. Te czynniki trzeba mieć na uwadze przykładając 

do siebie dynamikę wartości pożyczek i wartość kredytów udzielonych przedsię-

biorcom przez sektor funduszy i banki komercyjne. 

3. Dynamika wzrostu gospodarczego Polski w 2016 roku a sytuacja w sektorze 
3funduszy pożyczkowych

Analiza otoczenia makroekonomicznego funduszy pożyczkowych musi 

obejmować także dynamikę wzrostu gospodarczego kraju w badanym okresie. 

W 2016 r. produkt krajowy brutto był realnie wyższy o 2,8% w porównaniu 

z 2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku poprzedniego). Tempo 

rozwoju gospodarczego było więc wyraźnie niższe, także w stosunku do roku 

2014 gdy wyniosło 3,3%. Taki stan rzeczy miał niewątpliwie negatywny wpływ 

na warunki funkcjonowania funduszy pożyczkowych – potencjał popytowy był 
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wyraźnie niższy niż rok i dwa lata wcześniej. Wzrost gospodarczy w 2016 roku 

w szczegółach prezentuje się następująco:

1) Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. wzrosła o 2,7% 

w porównaniu z 2015 r., wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.

2) Wartość dodana brutto w przemyśle w 2016 r. wzrosła o 3,5% w porównaniu 

z 2015 r., wobec wzrostu o 6,5% w 2015 r.

3) Wartość dodana brutto w budownictwie w 2016 r. w porównaniu z rokiem 

2015 spadła o 11,9%, wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.

4) Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2016 r. w porównaniu 

z rokiem poprzednim wzrosła o 5,4%, wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r.

5) Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2016 r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 6,4%, wobec spadku o 3,4% 

w 2015 r.

6) W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% przy wzroście PKB również 

o 2,8%. W 2015 r. popyt krajowy wzrósł o 3,4% przy wzroście PKB o 3,9%.

7) Spożycie ogółem w 2016 r. przekroczyło poziom z 2015 r. o 3,6%, w tym 

spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,6% (w 2015 r. odpowied-

nio wzrost: o 3,0% oraz o 3,2%).

8) Akumulacja brutto w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła 

realnie o 0,3%, w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% 

(w 2015 r. zanotowano odpowiednio wzrost o 4,9%, oraz o 6,1%). Stopa 

inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki 

trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2016 r. wynio-

sła 18,5%, wobec 20,1% w 2015 r.

W sposób szczególny trzeba zwrócić uwagę na to, że w 2016 roku znacząco 

gorsze wyniki osiągnął przemysł, a trzeba pamiętać o tym, że przetwórstwo prze-

mysłowe to sekcja PKD, która jest tradycyjnie co roku jedną z głównych kategorii 

pożyczkobiorców. Nie pozostało to zapewne bez wpływu na wyniki globalne 

funduszy. 

Wyniki osiągane przez fundusze pożyczkowe są zależne w głównej mierze od 

tego jakiego rodzaju projekty realizują (to z kolei jest determinowane przez 

podmioty „rozdzielające” kapitał pożyczkowy), a także konkurencji ze strony 

banków lub programów rządowych realizowanych przez banki na rzecz wsparcia 

sektora MŚP. Niemniej jednak otoczenie makroekonomiczne także wywiera 

wpływ na warunki funkcjonowania funduszy.

4.

Pocieszające jest to, że 2017 rok ma być już wyraźnie lepszy pod względem 

rozwoju gospodarczego kraju. Dane za I kw. 2017 roku mówią o tym, że PKB 

w tym okresie wzrosło w ujęciu rocznym o 4%. Zgodnie z przyjętym przez Radę 

Ministrów 25 kwietnia 2017 roku dokumentem „Wieloletni Planu Finansowego 

Państwa na lata 2017-2020” wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. ma wynieść 

3,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospo-

darstw domowych przy istotnym – w stosunku do 2016 r. – wzroście udziału inwe-

stycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie 

stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8 proc. w 2018 r. oraz po 3,9 proc. w latach 

2019-2020.

Prognozy innych ośrodków prezentują się następująco:

Prognoza na rok 2017 

16

1. Uwarunkowania makroekonomiczne działalności pożyczkowej w 2016 roku

Fundusze Pożyczkowe w Polsce. Raport 2016



1) Narodowy Bank Polski – 3,7%

2) Międzynarodowy Fundusz Walutowy – 3,4%

3) Bank Światowy – 3,3%

4) Komisja Europejska – 3,5%

Koniunktura gospodarcza w 2017 roku powinna więc dalece bardziej sprzyjać 

funduszom pożyczkowym, niż miało to miejsce w 2016 roku. Szczególnie istotny 

jest, pojawiający się praktycznie we wszystkich opracowaniach wątek mówiący 

o tym, że dojdzie do wyraźnego ożywienia w obszarze działalności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony prognozy wszystkich ośrodków dotyczą-

ce roku 2016, prezentowane w naszym poprzednim Raporcie okazały się wyraźnie 

zbyt optymistyczne. Trzeba mieć to na uwadze, choć biorąc pod uwagę dane 

za I kw. 2017 roku dotyczące dynamiki produktu krajowego brutto oraz miesięcz-

ne odczyty poszczególnych wskaźników makroekonomicznych wydaje się, 

że przyspieszenie gospodarcze ma trwałe podstawy.
4

Warto także przyjrzeć się planom sektora bankowego . Dane pochodzą z pla-

nów finansowych banków na 2017 r., zawierających prognozy makroekono-

miczne banków, prognozy pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat, a także 

uwzględniających zapewnienie adekwatności kapitałowej. Banki komercyjne pla-

nują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2017 r., czego przejawem jest wzrost 

sumy bilansowej o 4,7%. Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefi-

nansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 5,9%. Banki tradycyjnie już 

przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost 

o 10,2%), przy czym rok temu szacunki te były prawie o 8 p.p. wyższe od osta-

tecznego wykonania. Okazało się więc, że 2016 rok także dla banków okazał się 

nie tak dobry jak to planowano, fundusze pożyczkowe nie są więc wyjątkiem jeśli 

chodzi o ograniczenie popytu na kapitał ze strony przedsiębiorstw. W 2017 roku 

kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 9,1%. 

Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali 

sektora o 11,6%.
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4. „Plany Finansowe Krajowych Banków Komercyjnych  na 2017 r.” Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa,  marzec 2017 r.

1. Uwarunkowania makroekonomiczne działalności pożyczkowej w 2016 roku
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Analiza wartości kapitału pożyczkowego znajdującego się w dyspozycji 

funduszy pożyczkowych pozwala na ocenę potencjału interesujących nas pod-

miotów w zakresie wspierania sektora MŚP. Roczna dynamika przyrostu kapitału 

jest  wypadkową tego w jaki sposób w danym okresie kształtowało się otoczenie 

instytucjonalno-regulacyjne badanych podmiotów – innymi słowy, niniejszy roz-

dział odpowie na pytanie czy 2016rok był czasem w którym decydenci stworzyli 

szansę na wzrost potencjału funduszy.

1. Dynamika wartości kapitału pożyczkowego

Na koniec 2016 roku wartość kapitału pożyczkowego funduszy wyniosła 2 mld 

688 mln 638 tys. 815,31 zł, co oznacza roczny spadek tej wartości o 0,65%. 

Wykres nr 5. Zmiana wartości kapitału pożyczkowego pozostającego w dyspozycji 

funduszy pożyczkowych na przestrzeni lat 2005-2016. (w mln zł).

18

Rozdział II
Wartość kapitału pożyczkowego 

i aktywność funduszy pożyczkowych 
w układzie ogólnopolskim i regionalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w stosunku do roku 2016 
obejmujących sytuację finansową funduszy pożyczkowych oraz informacji zamieszczonych w raportach: Rynek 
Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP Warszawa 2012 r., Rynek Funduszy Pożyczkowych 
w Polsce, Raport 2012, PZFP Warszawa 2013 r., Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2013, PZFP 
Warszawa 2014 r., Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2014, PZFP Warszawa 2015 r., Rynek 
Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2015, PZFP Warszawa 2016.

2500

3000

2000

1500

1000

500

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

558,20

714,11
823,20

946,40 960,80

1614,90

1674,60

1983,10

2166,71

2537,84 

2706,35 2688,64

Fundusze Pożyczkowe w Polsce. Raport 2016



Rok 2016 był okresem szczególnym – pierwszy raz odkąd prowadzimy nasze 

badania nastąpił spadek łącznej wartości kapitału pożyczkowego znajdującego się 

w dyspozycji funduszy. Ma to wysoce niekorzystny wpływa na warunki prowa-

dzenia działalności przez badane podmioty. Taki stan rzeczy jest skutkiem 

opóźnień we wdrażaniu na poziomie krajowym perspektywy finansowej UE 

2014-2020. Trzeba mieć na uwadze także to, że zakwalifikowanie danej puli 

środków jako kapitał pożyczkowy nie oznacza automatycznie tego, że dane kwoty 

mogły w 2016 roku być w całości przeznaczone na pożyczki – w wymiarze fak-

tycznym przez znaczną część roku w większości regionów fundusze, co wynika 

z informacji sygnalnych otrzymywanych przez PZFP bezpośrednio od funduszy, 

musiały się liczyć z koniecznością „oddania” środków pochodzących z perspek-

tywy 2007-2013. 

Wykres nr 6. Dynamika zmian wartości wyposażenia kapitałowego funduszy 

pożyczkowych w Polsce w latach 2005-2016 roku (rok do roku, w %).

Analizując powyższy wykres widzimy wyraźnie punkty przełomowe w historii 

rozwoju funduszy pożyczkowych. Lata 2012-2014 to absorpcja przez fundusze 

środków w ramach perspektywy 2007-2013. Ten okres pokazał to, jak dobrze 

fundusze są przygotowane do realizacji projektów unijnych, jakimi 

kompetencjami i potencjałem dysponują. Niestety 2015 rok charakteryzował się 

już osłabieniem dynamiki przyrostu kapitału pożyczkowego i to w sytuacji gdy na 

instrumenty zwrotne w perspektywie 2014-2020 przeznaczono bardzo duże 

środki. Brak wyraźnego przyspieszenia we wdrażaniu instrumentów zwrotnych w 

2016 roku, w połączeniu z wygaszaniem Inicjatywy JEREMIE, przełożył się na 

spadek wartości kapitału pożyczkowego. Trzeba w tym miejscu z całą mocą 

podkreślić to, że taki stan rzeczy wynika z przyczyn niezależnych od funduszy 

pożyczkowych.

2. Działalność funduszy pożyczkowych w ujęciu ogólnokrajowym 
i regionalnym

W 2016 roku mieliśmy do czynienia z mniejszą, w porównaniu do 2015 roku, 

liczbą i wartością udzielonych pożyczek. 
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Wykres nr 7. Liczba pożyczek udzielonych przez fundusze w latach 2012-2016.

Wykres nr 8. Wartość udzielonych pożyczek w latach 2012-2016 r. (w mln zł).

W 2016 roku fundusze udzieliły o 2244 pożyczki mniej niż rok wcześniej. 

Mieliśmy więc do czynienia z pierwszym spadkiem omawianej wartości 

od 2013 roku. Wartość akcji pożyczkowej uległa natomiast obniżeniu o 139 mln 

488 tys. 708,94 zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy możemy podzielić na trzy 

części:

1) Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na regiony w których była realizo-

wana Inicjatywa JEREMIE, tj. woj.: łódzkie, zachodniopomorskie, pomor-

skie, mazowieckie, wielkopolskie. Środki z Inicjatywy stanowiły w ostat-

nich latach główne źródło kapitału pożyczkowego dla funduszy w wymie-

nionych regionach. Specyfiką  JEREMIE jest to, że fundusze na bieżąco 

przekazują do Banku Gospodarstwa Krajowego środki zwracane przez 

pożyczkobiorców. Tym samym, możliwy jest tylko jednokrotny obrót środ-

kami pożyczkowymi. W związku z tym  wraz z wygaszaniem JEREMIE 

możliwości pożyczkowe w wymienionych regionach były ograniczone 

co obrazuje tabela nr 1.

Przypomnijmy, że w 2016 roku fundusze udzieliły o 2244 pożyczki mniej 

niż rok wcześniej o wartości łącznej niższej o 139 mln 488 tys. 708,94 zł. 

Jak pokazuje poniższe zestawienie omawiane regiony odpowiadają 

za obniżenie aktywności funduszy o 1474 pożyczki o łącznej wartości 

133 mln 578 tys. 769,96 zł, co w ujęciu procentowym stanowi odpowiednio: 

65,68% i 95,76% obniżenia przedmiotowych wskaźników. Widać więc 

wyraźnie to, że spadek wartości akcji pożyczkowej funduszy w 2016 roku 
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wynikał, w szczególności w ujęciu wartościowym, przede wszystkim z 

tego, że badane podmioty w pięciu regionach miały bardzo mocno 

ograniczone możliwości działania w związku ze specyfiką Inicjatywy 

JEREMIE.

Tabela nr 1. Porównanie akcji pożyczkowej w latach 2015 i 2016 na terenie 

województw w których była realizowana Inicjatywa JEREMIE.

2) Wyposażenie kapitałowe funduszy w 2016 roku uległo, co prawda minimal-

nemu ale jednak, obniżeniu i jest to wydarzenie bez precedensu w historii 

naszych badań. Ponadto kapitał „rozkładał” się nierównomiernie pod 

względem geograficznym. Z badań sygnalnych prowadzonych przez Biuro 

PZFP wynikało, że w części regionów wiele funduszy już późną wiosną 

2016 roku nie dysponowało kapitałem, który mógłby zostać przeznaczony 

na pożyczki. Tym samym niemożliwe było zaspokojenie w pełni, i tak ogra-

niczonego, popytu ze strony przedsiębiorstw. Szczególnie w warunkach 

niepewności co do tego, czy środki pochodzące z perspektywy 2007-2013 

nie będą musiały zostać oddane dysponentom oraz jak duże środki należy 

zabezpieczyć na wkład własny w kontekście faktycznego uruchomienia 

perspektywy 2014-2020. 

3) Otoczenie makroekonomiczne przedsiębiorstw było mniej korzystne, 

z punktu widzenia popytu przedsiębiorstw na finansowe zewnętrzne, niż 

w 2015 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe trzeba stwierdzić, że wyniki osiągnięte przez 

fundusze w 2016 roku należy uznać za zadowalające. Jednocześnie trzeba z całą 

mocą podkreślić to, że wskaźnik wykorzystania przez fundusze kapitału pożycz-

kowego (stosunek wartości środków „znajdujących się” u pożyczkobiorców 

do wartości kapitału pożyczkowego) wyniósł na koniec 2016 roku 76,78%, a więc 

wzrósł w ujęciu rocznym o 4,30 p.p. Wskazuje to jednoznacznie na wzrost 

aktywności funduszy. Pamiętać należy także o tym, że jak same fundusze wska-

zują, 2016 rok cechował się także koniecznością „przytrzymywania” kapitału 

w kontekście możliwości aplikowania o kolejne środki, a przede wszystkim wyga-

szaniem Inicjatywy JEREMIE.

W 2016 roku mieliśmy do czynienia z kolejnymi zmianami jeśli chodzi 

o aktywność funduszy pożyczkowych w poszczególnych regionach. Tabela nr 2 

przedstawia dane dotyczące charakterystyki działalności pożyczkowej w poszcze-

gólnych regionach.
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Łódzkie

Pomorskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Suma

Liczba

582

1202

575

552

730

3641

Liczba

417

732

324

348

346

2167

Wartość (w zł)

52 532 146,65

64 241 497,69

69 518 240,61

47 731 694,86

149 510 217,33

383 533 797,14

Wartość (w zł)

81 427 983,53

51 433 208,13

36 628 711,56

31 621 889,45

48 843 234,51

249 955 027,18

2015 2016

Województwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Tabela nr 2. Przestrzenne rozmieszczenie funduszy pożyczkowych według 

województwa (fundusze z siedzibą główną na terenie danego regionu oraz 

fundusze posiadające oddziały w danym województwie), w którym udzielano 

pożyczek, liczby udzielanych pożyczek w układzie przestrzennym, wartości tych 

pożyczek oraz średniej wartości pożyczki udzielonej w poszczególnych regionach.

Średnia wartość pożyczki udzielonej w 2016 roku wyniosła 113 256,71 zł, 

a więc wzrosła w stosunku do 2015 roku o 13 071 zł. Nadal więc przeciętna 

pożyczka jest zgodna z unijną definicją mikrofinansowania (25 tys. euro). 

W dalszym ciągu mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem regionalnym 

w omawianym obszarze. Przeciętna wartość udzielonej pożyczki w 2016 roku 

osiągnęła najwyższy poziom w woj. podlaskim i jest to zmiana w stosunku 

do 2015 roku gdy na pierwszym miejscu znajdowało się woj. wielkopolskie. 

Zwraca jednak uwagę fakt, że Podlasie w 2016 roku umiejscowiło się w dolnym 

rejonie zestawienia jeśli chodzi o ilość udzielonych pożyczek, fundusze wydat-

kowały swój kapitał poprzez pożyczki o jednostkowo wyższych wartościach 

co zapewne było odpowiedzią na strukturę popytu w tym regionie. Niewiele niższa 

średnia wartość pożyczki została odnotowana w regionach łódzkim oraz opol-

skim. Z kolei najniższa przeciętna wartość pożyczki miała miejsce w woje-

wództwie podkarpackim (rok wcześniej było to woj. pomorskie). Warto zwrócić 

uwagę na to, że mówimy tu o wartości ponad trzykrotnie niższej niż w przypadku 

regionu podlaskiego. Generalnie rzecz ujmując wysokość średniej pożyczki jest 

bardzo zróżnicowana regionalnie i możemy zastosować tu następujące przedziały 
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Woj. Dolnośląskie

Woj. Kujawsko–Pomorskie

Woj. Lubelskie

Woj. Lubuskie

Woj. Łódzkie

Woj. Małopolskie

Woj. Mazowieckie

Woj. Opolskie

Woj. Podkarpackie

Woj. Podlaskie

Woj. Pomorskie

Woj. Śląskie

Woj. Świętokrzyskie

Woj. Warmińsko–Mazurskie

Woj. Wielkopolskie

Woj. Zachodniopomorskie

Razem

Wyszczególnienie Liczba funduszy 
udzielających 

pożyczek 
na terenie danego 

województwa 
wraz 

z oddziałami

6                                           6    

                                           5    

                                           6    

                                           5    

                                           8    

                                        11    

                                        11    

                                           2    

                                           8    

                                           7    

                                           8    

                                           9    

                                           7    

                                           8    

                                           9    

                                           7    

117

Liczba
pożyczek 

177

385

584

101

417

704

348

209

588

216

732

356

401

640

346

324

6528

2,36

6,66

6,27

1,54

11,01

9,73

4,28

5,52

4,98

5,88

6,96

7,83

6,88

8,53

6,61

4,95

100,00

Wartość 
pożyczek 

17 461 892,00 zł

49 247 591,18 zł

46 374 307,55 zł

11 382 540,00 zł

81 427 983,53 zł

71 923 085,05 zł

31 621 889,45 zł

40 835 999,57 zł

36 838 352,75 zł

43 455 449,00 zł

51 433 208,13 zł

57 879 192,18 zł

50 884 117,14 zł

63 102 267,77 zł

48 843 234,51 zł

36 628 711,56 zł

739 339 821,37 zł

98 654,76 zł

127 915,82 zł

79 408,06 zł

112 698,42 zł

195 270,94 zł

102 163,47 zł

90 867,50 zł

195 387,56 zł

62 650,26 zł

201 182,63 zł

70 263,95 zł

162 582,00 zł

126 893,06 zł

98 597,29 zł

152 449,52 zł

113 051,58 zł

113 256,71 zł

Udział w %
w wartości
pożyczek 
ogółem  

Spadek/
wzrost 

w stosunku 
do roku 
2015

Średnia 
wartość 
pożyczki

Spadek/
wzrost 

w stosunku 
do roku 
2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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wartości: do 100 000 zł (7 regionów), 100 000 – 150 000 zł (4 regiony), 150 000 

- 201182,63 zł (5 regionów). Średnia wartość pożyczki w poszczególnych regio-

nach jest wypadkową kilku czynników: otoczenie regulacyjnego na poziomie 

regionalnym, czy też ilości funkcjonujących funduszy. Bardzo ważne jest to, jaką 

politykę w zakresie instrumentów finansowych prowadzi dane województwo 

– takie kwestie jak: maksymalna wartość pożyczki, powiązanie wynagrodzenia 

z kwotą dofinansowania, a nie liczbą pożyczkobiorców (racjonalne zachowanie 

funduszy – wyższa wartość pożyczek – niższe koszty funkcjonowania funduszu). 

Najmniejszą ilość pożyczek udzielono w województwie lubuskim (101), 

co skutkowało także najniższą wartością udzielonych pożyczek. Wynika to przede 

wszystkim z dwóch czynników. Po pierwsze, przedsiębiorczość na terenie regionu 

jest stosunkowo słabo rozwinięta co skutkuje ograniczonym popytem. Po drugie 

potencjalni pożyczkobiorcy mają nierzadko problem z przedstawieniem potrzeb-

nych zabezpieczeń pożyczki. Problem ten jest dodatkowo potęgowany tym, 

że regionalny fundusz poręczeniowy, w związku z tzw. problemem podwójnego 

finansowania, przestał udzielać poręczeń przedsiębiorcom zaciągającym 

pożyczki w funduszach.  Z kolei najwięcej pożyczek udzielono, podobnie jak 

w 2015 roku, w regionie pomorskim (732), Powyżej przedstawione dane nie mogą 

być samoistną podstawą do oceny działalności funduszy w poszczególnych 

regionach. Nie można zapominać o tym, że wiele determinantów aktywności 

pożyczkowej jest de facto niezależnych od samych funduszy – dostępność kapitału 

pożyczkowego, czy też wymogi decydentów co do parametrów udzielanych 

pożyczek. Wykres nr 9 przedstawia ilość funduszy pożyczkowych działających 

w poszczególnych regionach w 2016 roku.

Wykres nr 9. Liczba funduszy pożyczkowych (fundusze z siedzibą główną na terenie 

danego regionu oraz oddziały funduszy spoza województwa) udzielających poży-

czek na terenie poszczególnych województw w 2016 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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W 2016 roku najwięcej funduszy prowadziło działalność na terenie Małopolski 

i Mazowsza (po 11). Identyczna sytuacja miała miejsce rok wcześniej. Z kolei 

najmniejsza liczba podmiotów, podobnie jak w 2015 roku, prowadziła działalność 

na terenie woj. opolskiego (po raz kolejny 2). Zwraca jednak uwagę to, że 2 fun-

dusze na Opolszczyźnie udzieliły pożyczek o większej wartości niż miało to 

miejsce w regionach: lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, podkarpackim 

i zachodniopomorskim, gdzie działało odpowiednio: 5, 6, 11, 8 i 7 funduszy. 

Widać wiec wyraźnie to, że gęstość siatki oddziałów funduszy w danym regionie 

nie musi przekładać się automatycznie na większą wartość akcji pożyczkowej. 

Jest ona uzależnione przede wszystkim od specyfiki realizowanych projektów. 

Fundusze działają racjonalnie. Muszą kierować się rachunkiem ekonomicznym  

i tym, ile mają czasu na realizację powierzonych działań. Generalnie, regionalny 

rozkład funduszy jest bardzo podobny do tego, jaki miał miejsce w 2015 roku. 

Wykres nr 10. Struktura wartości pożyczek udzielonych przez fundusze pożycz-

kowe w 2016 r. w podziale na regiony, na terenie których zostały udzielone, 

w odniesieniu do ogólnej wartości udzielonych pożyczek (w %).

W 2016 roku największy udział w wartości udzielonych pożyczek miało woj. 

łódzkie notując wzrost wartości omawianego wskaźnika o 5,03 p.p. Woj. wielko-

polskie, w związku z wygaszaniem Inicjatywy JEREMIE spadło z pozycji lidera 

na dziewiąte miejsce. W stosunku do 2015 roku zauważalny spadek odnotowało, 

z identycznych przyczyn jakie miały miejsce w Wielkopolsce, woj. zachodnio-

pomorskie – z miejsce drugiego na trzynaste, o 2,96 p.p. W stosunku do 2015 roku 

zauważalny jest wzrost zróżnicowania omawianego wskaźnika. 

3. Aktywność funduszy pożyczkowych w podziale na obszar miejski i wiejski

PZFP co roku bada także działalności funduszy pożyczkowych pod kątem 

prowadzenia akcji pożyczkowej na obszarach wiejskich i miejskich. Tabela nr 3 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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11,01

9,73

8,53
7,83

6,96 6,88 6,66 6,61 6,27 5,88 5,52
4,98 4,95

4,28

2,36
1,54
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2. Wartość kapitału pożyczkowego i aktywność funduszy pożyczkowych w układzie ogólnopolskim ...

obrazuje rozkład pożyczek udzielonych w 2016 roku ze względu na wskazane 

powyżej kategorie.

Tabela nr 3. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 roku według 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej pożyczkobiorcy.

W 2016 roku po raz kolejny fundusze pożyczkowe udzieliły więcej pożyczek 

na terenach miejskich, a co za tym idzie także wartość akcji pożyczkowej była 

na tych obszarach większa. Wynika to oczywiście z faktu, iż baza popytowa 

na terenach miejskich jest dalece większa, niż ma to miejsce na terenach wiejskich.  

Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że w stosunku do 2015 roku omawiana 

różnica w wyraźny sposób się zwiększyła. Nie zmienia to faktu, że fundusze 

pożyczkowe są aktywne także na obszarach o mniejszym poziomie zurbanizo-

wania. Powyższe obserwację potwierdza wykres nr 11.

Wykres nr 11. Struktura udzielonych pożyczek według miejsca prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej pożyczkobiorcy z podziałem na obszary wiejskie i miejskie 

w ujęciu wartościowym (w %).

W stosunku do 2015 roku zaszły następujące zmiany:

1) Udział wartości pożyczek udzielonych na obszarze miejskim wzrósł 

o 6,39 p.p.

2) Udział wartości pożyczek udzielonych na obszarze wiejskim spadł 

o 1,08 p.p.

Powyższe dane wskazują na to, że fundusz pożyczkowe są zmuszane do cięcia 

kosztów a co za tym idzie ograniczania akcji pożyczkowej do terenów najbardziej 

zurbanizowanych (mniejszy koszt dotarcia do klienta, monitoringu etc.). Należy 
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Wartość (w zł)

264 976 317,80

401 136 191,52

73 227 312,04

739 339 821,37

Liczba

2437

3437

654

6528

Wyróżnienie

Obszar wiejski (gminy wiejskie, wiejsko-miejskie 

oraz miasta poniżej 25 tys. mieszkańców)

Obszar miejski (miasta powyżej 25 tys. mieszkańców)

*Pożyczki niesklasyfikowane

* Pożyczki niesklasyfikowane - liczba i wartość pożyczek udzielonych przez dwa fundusze, które nie zostały 
przypisane do żadnej kategorii.

* Pożyczki niesklasyfikowane - liczba i wartość pożyczek udzielonych przez dwa fundusze, które nie zostały 
przypisane do żadnej kategorii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

obszar wiejski
(gminy wiejskie,
wiejsko-miejskie

oraz miasta < 25 tys. 
mieszkańców) 

35,84%
obszar miejski
(miasta > 25 tys. 
mieszkańców)
54,26%

pożyczki 
niesklasyfikowane*
9,90%
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zadać pytanie czy taki stan rzeczy jest celem władz regionu, czy też powinno nim 

być maksymalnie efektywne wspieranie rozwoju sektora MŚP.

W ujęciu ogólnopolskim rok 2016 był okresem zmniejszenia się akcji 

pożyczkowej. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki Inicjatywy JEREMIE, 

a także z ograniczenia popytu związanego z osłabieniem koniunktury gospodar-

czej (przede wszystkim w obszarze inwestycji przedsiębiorstw) oraz czynników 

związanych z otoczeniem regulacyjnym (brak możliwości dysponowania kapi-

tałem pożyczkowym, aby w pełni odpowiedzieć na ograniczony popyt oraz okresy 

całkowitego braku „wolnego” kapitału). W ujęciu regionalnym nadal największą 

i najmniejszą liczbę udzielonych pożyczek odnotowano w regionach odpowied-

nio: pomorskim i lubelskim. Jednak na czoło pod względem wartości  wysunęło 

się woj. łódzkie kosztem woj. wielkopolskiego. Zwraca uwagę sytuacja w woj. 

opolskim gdzie funkcjonują tylko dwa fundusze a potrafią udzielić pożyczek 

o wyższej łącznej wartości, niż ma to miejsce w regionach, gdzie działa nawet 

kilka razy więcej podmiotów. 2016 rok to także okres w którym w wyraźny sposób 

zwiększyło się zróżnicowanie regionów pod względem udziału w globalnej war-

tości udzielonych pożyczek. Ważne jest to, aby wykreowane przez decydentów 

zasady pozyskiwania kapitału dawały szansę na rozwój funduszy pożyczkowych.
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Fundusze pożyczkowe dostarczają kapitał osobom zamierzającym rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom z sektora MŚP 

– firmy te mogą być klasyfikowane według różnego rodzaju wyznaczników, 

takich jak np.: wielkość, czy też branże w której działają. Niniejszy rozdział 

przybliży charakterystykę klientów funduszy pożyczkowych w 2016 roku.

1. Działalność funduszy pożyczkowych w kontekście długości prowadzenia
działalności gospodarczej przez pożyczkobiorców

Za podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą uważamy (zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w obszarze instrumentów zwrotnych) te firmy, 

które funkcjonują nie dłużej niż 12 miesięcy. Tabela nr 4 pokazuje liczbę i wartość 

pożyczek udzielonych przez fundusze w 2016 r. z podziałem ze względu 

na długość prowadzenia działalności gospodarczej pożyczkobiorcy.

Tabela nr 4. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 roku według 

okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez pożyczkobiorcę.

W porównaniu do 2015 roku o 4,3 p.p. zmniejszył się udział wartości pożyczek 

udzielanych przedsiębiorstwom funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 12 mie-

sięcy, natomiast w ujęciu liczbowym spadek ten wyniósł 18,42 p.p. Fakt, iż 

w portfelu pożyczkowym funduszy dominują zobowiązania zaciągnięte przez 

podmioty działające na rynku dłużej niż rok jest cechą charakterystyczną bada-

nego obszaru. 
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Rozdział III
Charakterystyka klienta 
funduszy pożyczkowych

Udział w %

16

84

100

Udział w %

28

72

100

Wartość 

(w zł)

120 038 642

619 301 179

739 339 821

Liczba

1 829

4 699

6 528

Status przedsiębiorstwa

Rozpoczynający 

działalność gospodarczą 

(do 12 m-cy od zarejestrowania) 

Kontynuujący 

działalność gospodarczą

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Wykres nr 12. Struktura udzielanych pożyczek przez fundusze pożyczkowe 

w 2016 r. w podziale na przedsiębiorców kontynuujących oraz rozpoczynają-

cych działalność gospodarczą w ujęciu ilościowym (w %).

W 2016 roku ponad 70 % pożyczek trafiło do już istniejących firm. Wynika to 

m.in. z tego, że już funkcjonujące na rynku firmy posiadają większy potencjał 

w zakresie zabezpieczenia pożyczki.

Wykres nr 13. Struktura udzielanych pożyczek przez fundusze pożyczkowe 

w 2016 r. w podziale na przedsiębiorców kontynuujących oraz rozpoczynających 

działalność gospodarczą w ujęciu ilościowym (w %).

W 2016 roku fundusze dostarczyły nowoutworzonym przedsiębiorstwom 

kapitału o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Spadek udziału wartości tych poży-

czek w całym portfelu funduszy wynika z tego, że w ubiegłym roku nastąpiło 

globalne ograniczenie akcji pożyczkowej. Dzięki funduszom powstało jednak 

kolejnych ponad 1800 firm, a trzeba pamiętać o tym, że finansowanie przedsię-

biorstw działających krócej niż 12 miesięcy wiąże się z podwyższonym ryzykiem. 

Co więcej, trzeba pamiętać o kwestiach regulacyjnych i instytucjonalnych:

1) Realizowane przez fundusze projekty nierzadko przewidują maksymalną 

wysokość wsparcia dla nowoutworzonego przedsiębiorstwa w wysokości 

niższej, niż ma to miejsce na rynku komercyjnym. Środki na rozpoczęcie 

działalności można zdobyć u inwestorów zewnętrznych, za pośrednictwem 

tzw. funduszy zalążkowych, czy też w przyjaznych dla młodych biznesów 

bankach.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

rozpoczynający 
działalność gospodarczą 

(do 12 m-cy od 
zarejestrowania) 

28%

rozpoczynający 
działalność gospodarczą 

(do 12 m-cy od 
zarejestrowania) 

16%

kontynuujący 
działalność gospodarczą
72%

kontynuujący 
działalność gospodarczą
84%

3. Charakterystyka klienta funduszy pożyczkowych
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2) Realizowany jest rządowy atrakcyjny program Wsparcie w Starcie, w któ-

rym uczestniczyć może niewiele funduszy.

3) Popularnością cieszą się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

udzielane przez powiatowe urzędy pracy.

Powyższe determinuje to, że udział funduszy w rynku finansowania nowo-

utworzonych podmiotów gospodarczych jest trudny do zwiększenia. Należy 

pamiętać o tym, że fundusze pożyczkowe są w badanym obszarze ograniczane 

sztywną konstrukcją projektów realizowanych w ramach Regionalnych Progra-

mów Operacyjnych. To w połączeniu z niskimi dopuszczalnymi wskaźnikami 

zniechęca fundusze do podejmowania ryzyka finansowania przedsiębiorstw dzia-

łających krócej niż 12 miesięcy. Finansowanie takich przedsiębiorstw wiąże się 

z większym nakładem pracy szczególnie w zakresie doradztwa i nadzoru/moni-

toringu. Zwiększenie funduszy na ten cel umożliwiłoby funduszom pożyczko-

wym zintensyfikowanie akcji pożyczkowej w tym sektorze.

2. Klienci powracający do funduszy pożyczkowych

Jednym z probierzy jakości oferty funduszy pożyczkowych mogłoby być to, 

jaki odsetek klientów funduszy powraca do nich, aby skorzystać z usług tego 

rodzaju podmiotów po raz kolejny. Nie jest jednak tak do końca. Zadaniem 

funduszy jest bowiem przygotowanie podmiotów o krótkiej historii kredytowej 

do funkcjonowania na komercyjnym rynku finansowym. Byłoby wręcz niewła-

ściwe to, gdyby poszczególne przedsiębiorstwa wielokrotnie korzystały z oferty 

funduszy. Oznaczałoby to bowiem, że są nadal nieprzygotowane  do poruszania 

się po tradycyjnym świecie finansowania zewnętrznego – pożyczka z funduszu ma 

dać możliwość zdobywania środków na kolejne inwestycje już z innych źródeł. 

Jednocześnie całkowity brak „powracania” świadczyłby o tym, że fundusze speł-

niają jedynie funkcję awaryjną, a ich  oferta jest wysoce nieatrakcyjna. Takie pod-

mioty jak mikroprzedsiębiorcy, czy też nowoutworzone przedsiębiorstwa charak-

teryzują się tym, że czas ich „dojrzewania” do komercyjnego rynku finansowego 

jest wydłużony.

Wykres nr 14. Struktura pożyczek udzielonych w 2016 r. w ujęciu ilościowym 

w podziale na przedsiębiorców korzystających z usług funduszu pożyczkowego 

po raz pierwszy oraz po raz kolejny.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

przedsiębiorcy 
korzystający z usług 

funduszu pożyczkowego
po raz kolejny

36%

przedsiębiorcy 
korzystający z usług 
funduszu pożyczkowego
po raz pierwszy
64%

Fundusze Pożyczkowe w Polsce. Raport 2016



Wykres nr 14 obrazuje to, że zdecydowaną większość liczby pożyczek sta-

nowią te udzielone danemu podmiotowi po raz pierwszy (w liczbach bezwzględ-

nych 4177 do 2351). W stosunku do 2015 roku o 10 p.p. zwiększył się odsetek 

pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców w funduszu po raz kolejny. Dowo-

dzi to tego, że postępujące ograniczenie kosztów działalności funduszy zmusza 

badane podmioty do wybierania tańszych form działania – bez wątpienia obsługa 

pożyczkobiorców którzy posiadają już historię pożyczkową w danym funduszu 

jest zdecydowanie tańsza i niesie ze sobą znaczącą niższe ryzyko strat. 

3. Udzielone pożyczki w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa

2016 rok był okresem w którym po raz kolejny w portfelu pożyczkowym 

funduszy dominowały pożyczki udzielone mikroprzedsiębiorstwom. Tabela nr 5 

przedstawia rozkład pożyczek udzielonych w 2016 roku ze względu na klasy 

wielkości przedsiębiorstw.

Tabela nr 5. Pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. a wielkość 

zaciągających je przedsiębiorstw.

Powyższa tabela w jednoznaczny sposób pokazuje to, że w portfelu pożyczko-

wym funduszy zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa, a więc podmioty 

o najsłabszym potencjale kapitałowym, w sposób szczególny wymagający wspar-

cia. Do tej grupy trafiło 86,90% pożyczek (spadek o 2,35 p.p. r./r.), a udział tej 

kategorii w portfelu pożyczkowym w ujęciu wartościowym wynosi 72,70% 

(spadek o 2,66 p.p. r./r.). Omawiana grupa pożyczkobiorców cieszy się najmniej-

szym zainteresowaniem banków. Nakładają się tu na siebie: niskie jednostkowe 

potrzeby kapitałowe i duże ryzyko oraz potrzeby z zakresu wsparcia doradczego. 

To wszystko powoduje, iż mikroprzedsiębiorcy nie są atrakcyjnymi klientami 

dla rynku komercyjnego. Kategoria „inne” ma marginalne znaczenie w działal-

ności funduszy co jest naturalne biorąc pod uwagę to, że głównym zadaniem 

funduszy jest wspieranie rozwoju sektora MŚP. Kolejne dwa wykresy obrazują 

udział poszczególnych kategorii pożyczkobiorców w ogóle liczby i wartości 

pożyczek.

30

3. Charakterystyka klienta funduszy pożyczkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Wartość (w zł) 

537 504 674,42

165 130 309,27

28 127 971,43

8 576 866,25

2 541 626,25

739 339 821,37

Liczba

5673

695

96

64

17

6 528

Wyszczególnienie

Mikro

Małe

Średnie

inne (np. instytucje publiczne)

w tym instytucje ekonomii społecznej np.: 

fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.

ogółem
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Wykres nr 15. Struktura liczby pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze 

pożyczkowe w Polsce w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw w ujęciu 

ilościowym (w %).

Wykres nr 16. Struktura liczby pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze 

pożyczkowe w Polsce w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw w ujęciu 

wartościowym (w %).

Prawie 72 grosze z każdej złotówki wypłacanej przez fundusze pożyczkowe 

trafia do najmniejszych podmiotów gospodarczych. Tak wysoki udział mikro-

przedsiębiorstw w portfelu pożyczkowym funduszy świadczy o tym, że w kolej-

nym już roku bardzo dobrze wypełniały one swoją misję jaką jest wspomaganie 

rozwoju tych podmiotów, które mają małe szanse na zdobycie finansowania 

na komercyjnym rynku. Bez wątpienia mikroprzedsiębiorstwa są główną składo-

wą tej grupy, dlatego fundusze skupiają się na współpracy właśnie z nimi. Tylko 

niecałe 1,5 pożyczki na 100 udzielonych trafia do przedsiębiorstw o średniej wiel-

kości. Widać więc wyraźnie to, że większe podmioty gospodarcze nie są dla fun-

duszy znaczącą grupą adresatów oferty. Powyżej zaprezentowane dane nie są 

zaskakujące biorąc pod uwagę także to, że startup'y zazwyczaj posiadają status 

mikroprzedsiębiorcy, a jednocześnie najmniejsze podmioty gospodarcze nie leżą 

w głównym nurcie zainteresowań kredytowych banków.
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inne

(np. instytucje publiczne)
0,98%

 
inne

(np. instytucje publiczne)
1,16%

 
średnie
1,47%

 
średnie
3,80%

 

małe
10,65%

 

małe
22,34%

 

mikro
86,90%

 

mikro
72,70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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4. Popyt na pożyczki w kontekście płci/formy prawnej pożyczkobiorcy

 Badania prowadzone przez PZFP obejmują także analizę rozkładu pożyczek 

pod względem płci i formy prawnej pożyczkobiorców. Szczegółowe dane w tym 

obszarze zaprezentowano w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. w podziale 

na płeć/formę prawną pożyczkobiorcy.

Klientami funduszy pożyczkowych są zdecydowanie częściej mężczyźni, 

niż kobiety i taki stan rzeczy powtarza się w kolejnych latach – przy czym prze-

waga w ujęciu kwotowym jest wyraźnie większa od tej jaka ma miejsce przy 

analizie ilościowej pożyczek. Bardzo rzadko fundusze pożyczkowe finansują pod-

mioty prawne. Wykresy nr 17 i 18 pokazują rozkład ilościowy i wartościowy 

w badanym obszarze.

Wykres nr 17. Struktura pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze pożycz-

kowe w Polsce w podziale na płeć/ formę prawną pożyczkobiorcy w ujęciu 

ilościowym (w %).

Wykres nr 18. Struktura pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze pożycz-

kowe w Polsce w podziale na płeć/ formę prawną pożyczkobiorcy w ujęciu 

wartościowym (w %).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Wartość (w zł) 

198 813 707,86

400 935 195,09

139 590 918,42

739 339 821,37

Liczba

2 119

3 790

619

6 528

Wyszczególnienie

Kobieta

Mężczyzna

Podmioty prawne typu spółki, spółdzielnie, itp.

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: jak w wykresie 17.

podmioty prawne 
typu spółki, 

spółdzielnie, itp.
9,48%

podmioty prawne 
typu spółki, 

spółdzielnie, itp.
18,88%

 

kobieta
32,46%

 

kobieta
26,89%

 

mężczyzna
58,06%

 

mężczyzna
54,23%
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3. Charakterystyka klienta funduszy pożyczkowych

W stosunku do 2015 roku w minimalnym stopniu (o 0,71 p.p.) zmniejszył się 

udział mężczyzn w ogóle udziału pożyczkobiorców w ujęciu wartościowym, 

wzrósł natomiast (o 1,41 p.p.) w ujęciu ilościowym. Jeśli chodzi o kobiety to 

w ujęciu wartościowym udział zaciągniętych przez nie pożyczek spadł o 1,53 p.p., 

a w ujęciu ilościowym spadł o 1,9 p.p.. 2016 rok był więc okresem utrwalenia 

zasady według której to mężczyźni są wyraźnie częściej klientami funduszy 

pożyczkowych. Taki stan rzeczy koresponduje z otoczeniem społeczno-

gospodarczym funduszy. Szacunki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

mówią o tym, że kobiety prowadzą około 1/3 przedsiębiorstw w Polsce. 

I w okolicach 30% oscyluje ilość i wartość wypłaconych przez fundusze 

w 2016 roku pożyczek. Omawiane dane są więc odbiciem sytuacji rynkowej. 

5. Popyt na pożyczki w kontekście celu przeznaczenia pozyskanych środków

Pożyczki udzielane przez fundusze są klasyfikowane, biorąc pod uwagę prze-

znaczenie środków na: inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe. 

W 2016 roku po raz kolejny mieliśmy do czynienia z dominacją pożyczek 

inwestycyjnych. Szczegóły przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. w podziale 

na cel przeznaczenia pozyskanych środków.

Pożyczki inwestycyjne są udzielane niemal 2,5 krotnie częściej niż obrotowe 

i inwestycyjno-obrotowe liczone łącznie. Przewaga ta jest jeszcze większa w 

ujęciu wartościowym. Dowodzi to tego, że fundusze wspierają przede wszystkim 

inwestycje, a więc działania pozwalające na rozwój, poszerzanie działalności, 

wchodzenie przedsiębiorstw w kolejne obszary biznesowej aktywności. Ma to 

wartość nie do przecenienia i dowodzi tego, że fundusze mają istotny wkład 

w rozwój gospodarczy kraju. Istnieje oczywiście pole do poszerzenia działalności 

funduszy w obszarze pożyczek obrotowych. Jednak w 2016 roku, podobnie jak w 

latach poprzednich, na przeszkodzie stały względy regulacyjne. Warto, aby 

decydenci rozważyli wprowadzenie zmian w tym zakresie. Dzięki ich ewen-

tualnemu wprowadzeniu fundusze mogłyby pomagać przedsiębiorcom w nie-

rzadkich przecież sytuacjach gdy dana firma potrzebuje szybkiego zastrzyku 

gotówki niezbędnego do zaspokojenia nagłego wzrostu popytu na oferowane 

przez siebie produkty.

Wykresy nr 19 i 20 pokazują procentowy rozkład poszczególnych rodzajów 

pożyczek w 2016 roku w ujęciu ilościowym i wartościowym.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Wartość (w zł) 

110 136 758,31

548 668 792,88

80 534 270,18

739 339 821,37

Liczba

909

4 619

1 000

6 528

Wyszczególnienie

Obrotowy

Inwestycyjny

Inwestycyjno-obrotowy (gdzie inwestycje 

stanowią ponad 50% wartości pożyczki)

Ogółem
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Wykres nr 19. Struktura pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze pożycz-

kowe w Polsce w podziale na cel przeznaczenia pozyskanych środków w ujęciu 

ilościowym (w %).

Wykres nr 20 Struktura pożyczek udzielonych w 2016 r. przez fundusze pożyczk-

owe w Polsce w podziale na cel przeznaczenia pozyskanych środków w ujęciu 

wartościowym (w %).

W stosunku do 2015 roku udział pożyczek inwestycyjnych w ogólnej wartości 

udzielonych pożyczek wzrósł o 4,45 p.p., w ujęciu ilościowym był większy 

o 3,9 p.p. Godną odnotowania zmianą jest to, że odsetek środków wypłaconych 

na cele obrotowe był większy od tego, który obrazuje zaangażowanie środków 

w pożyczki inwestycyjno-obrotowe. W ujęciu ilościowym nadal większy udział 

mają pożyczki inwestycyjno-obrotowe.

6. Popyt na ofertę funduszy w poszczególnych branżach

Dane zbierane przez PZFP pozwalają na analizę działalności funduszy 

w odniesieniu do poszczególnych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Ze względu na ciągłość prowadzonych analiz na przestrzeni lat, zakres badania 

w tym obszarze nie zmienia się. Tabela nr 8 oraz wykresy nr 21 i nr 22 dostarczają 

nam szczegółowych danych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

obrotowy
14%

 

Inwestycyjno-obrotowy 
(gdzie inwestycje stanowią 

ponad 50% 
wartości pożyczki)

15%

obrotowy
11%

 

Inwestycyjno-obrotowy 
(gdzie inwestycje stanowią 

ponad 50% 
wartości pożyczki)

15%

 

inwestycyjny
71%

 

inwestycyjny
74%
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Tabela nr 8. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. w podziale 

oraz w ujęciu wartościowym i ilościowym (w %) według sektora działalności 

zgodnie z klasyfikacją PKD-2007.

Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym w 2016 roku dominowały 

pożyczki udzielane przedsiębiorstwom działającym w ramach takich działów 

PKD jak: pozostałe usługi, handel, przetwórstwo przemysłowe oraz budow-

nictwo. Trzeba pamiętać o tym, że dział „pozostałe usługi” jest bardzo  „pojemny” 

jeśli chodzi o sekcje w nim zawarte. W tym należy upatrywać przyczyn tego, 

że w kolejnym już roku jest liderem jeśli chodzi o udział w portfelu pożyczkowym 

funduszy. Po raz kolejny wysoką pozycję zajmują przedsiębiorstwa handlowe,. 

Śladowe znaczenie mają takie branże jak: górnictwo i wydobywanie, energetyka 

i gospodarka komunalna oraz rolnictwo. Pierwsze dwa działy obejmują firmy, 

których jednostkowe potrzeby kapitałowe przekraczają zazwyczaj możliwości 

funduszy, natomiast finansowanie rolnictwa jest ograniczone względami regula-

cyjnymi (pożyczki mogą otrzymać startup'y, podmioty zarejestrowane w CEIDG 

lub w KRS, ale jedynie w KRUS już nie).

Wykres nr 21. Struktura pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. 

w podziale według sektora działalności zgodnie z klasyfikacją PKD-2007, w ujęciu 

ilościowym (w %).
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1,12%

0,25%

13,92%

0,72%

10,45%

26,27%

7,78%

38,97%

0,52%

0,90%

0,43%

18,22%

1,08%

11,35%

26,37%

7,21%

33,74%

0,71%

73

16

909

47

682

1 715

508

2 544

34

6 618 910,91

3 145 000,00

134 694 988,13

7 991 404,92

83 919 510,79

194 945 751,10

53 337 887,99

249 442 600,59

5 243 766,94

90,67

196,56

148,18

170,03

123,05

113,67

105

98,05

154,23

Średnia 
wartość 
pożyczki 
(w tys. zł)

Liczba Struktura 
ilościowa 
(w %)

Struktura 
wartości
(w %)

Wartość
(w zł)

Wyszczególnienie

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo

Górnictwo i wydobywanie

Przetwórstwo przemysłowe 

„Energetyka 

i gospodarka komunalna”

Budownictwo

Handel

Transport

Pozostałe usługi

Inne rodzaje działalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

 
pozostałe usługi

38,97%

 
inne rodzaje działalności

0,52%
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budownictwo
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przetwórstwo przemysłowe
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rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 
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górnictwo i wydobywanie 
1,12%

„energetyka i gospodarka 
komunalna”
0,72%
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Wykres nr 21 jednoznacznie pokazuje to, że przedsiębiorstwa usługowe są 

najczęstszymi klientami funduszy. Firmy te bardzo często są podmiotami małymi, 

o ograniczonej skali działalności. To w naturalny sposób predestynuje je do 

korzystania z oferty właśnie funduszy pożyczkowych.

Wykres nr 22. Struktura pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. 

w podziale według sektora działalności zgodnie z klasyfikacją PKD-2007, w ujęciu 

wartościowym (w %).

W stosunku do 2015 roku rozkład wartościowy pożyczek w poszczególnych 

działach PKD praktycznie nie uległ zmianie. Mamy tu do czynienia z dużą stabil-

nością sytuacji. Biorąc pod uwagę to jakiego rodzaju przedsiębiorstwa dominują 

ilościowo w poszczególnych branżach możemy powiedzieć, iż fundusze finansują 

przede wszystkim te podmioty, które mają największy problem z dostępem 

do finansowania zewnętrznego. 

7. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe według przedziałów wartości,
w tym wraz z pomocą de minimis

Fundusze wspierają swoimi pożyczkami te podmioty gospodarcze, których 

skala działalności oraz krótka historia kredytowa utrudniają zdobycie finanso-

wania zewnętrznego na tradycyjnym rynku. W przeważającej części klientami 

funduszy są najsłabsze podmioty gospodarcze – dysponujące ograniczonym 

zasobem wolnej gotówki, wrażliwe na zatory płatnicze oraz wahania popytu, 

często znajdujące się we wstępnej fazie rozwoju. Działalność w tym obszarze 

niesie ze sobą podwyższone ryzyko dla funduszy. Poza tym, skuteczna pomoc 

opisanym powyżej podmiotom wymaga stosowania preferencyjnego oprocento-

wania. Tani kapitał ułatwia rozpoczęcie, czy też rozwinięcie działalności gospo-

darczej, a spłata zobowiązania nierzadko pozwala w kolejnych latach na korzysta-

nie przez przedsiębiorców z innych form finansowania zewnętrznego. Tabela nr 9 

przedstawia rozkład wartości pożyczek udzielonych w 2016 roku w tym z udzia-

łem pomocy de minimis.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Tabela nr 9. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w 2016 r. według 

przedziałów wartości wraz z pomocą de minimis.

W porównaniu do 2015 roku spadła zarówno liczba, jak i wartość pożyczek 

udzielonych z pomocą de minimis. Biorąc jednak pod uwagę spadek ogólnej 

wartości liczby i wartości udzielonych w 2016 roku pożyczek trudno jest wyciągać 

z powyższego jakiekolwiek wnioski. Dlatego warto przyjrzeć się procentowemu 

udziałowi pożyczek z pomocą de minimis w ogólnej działalności pożyczkowej 

funduszy w 2016 roku. Stosowne dane znajdują się na wykresach nr 23 i 24.

Wykres nr 23. Pożyczki de minimis w strukturze pożyczek udzielonych ogółem.

Wykres nr 24. Wartość pożyczek de minimis w strukturze wartości pożyczek ogółem.
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Wartość (w tys. zł)

5 886,16

2 768,75

29 783,88

12 821,33

65 550,19

38 422,05

167 152,25

69 826,95

271 066,87

90 890,71

199 900,46

93 893,42

739 339,82

308 623,21

Liczba

135

59

1 258

555

1 473

837

1 923

891

1 341

475

361

179

6 491*

2 996

Wyszczególnienie

do 10 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

pow. 10 tys. zł. do 30 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

pow. 30 tys. zł. do 50 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

pow. 50 tys. zł. do 120 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

pow. 120 tys. zł. do 300 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

pow. 300 tys. zł.

w tym ilość i wartość udzielonych pożyczek z pomocą de minimis

Suma pożyczek 

Suma pożyczek z pomocą de minimis

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

* Różnica pomiędzy liczbą pożyczek podanych w tym zestawieniu oraz w innych tabelach wynika z braku danych 
w tym zakresie kompletnych danych sprawozdawczych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: jak dla wykresu 23.

pożyczki udzielone 
z pomocą de minimis

46,06%

pożyczki udzielone 
z pomocą de minimis

41,73%

pożyczki udzielone 
bez pomocy de minimis
53,94%

pożyczki udzielone 
bez pomocy de minimis
58,27%
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Dopiero analiza powyższego pozwala przedstawić, w sposób miarodajny 

zmiany w badanym obszarze jakie zaszły w 2016 roku. Udział liczby pożyczek 

z pomocą de minimis w ogóle pożyczek udzielonych spadł o 6 p.p., natomiast 

w ujęciu wartościowym spadek wyniósł 6,27 pkt proc. Nie są to wahania, które 

wskazywałyby na wyraźną zmianę struktury portfela pożyczkowego. Wynikają 

raczej z zakończenia w 2016 roku kolejnych projektów realizowanych przez fun-

dusze. Nadal niemal połowa środków i pożyczek jest przekazywana przedsię-

biorcom na warunkach preferencyjnych co jest w pełni zrozumiałe biorąc pod 

uwagę charakterystykę pożyczkobiorców i ich potrzeby.

Wykresy nr 25 i 26 obrazują to w jaki sposób w ujęciu liczbowym i wartościo-

wym wyglądał rozkład pożyczek w 2016 roku jeśli chodzi o przedziały wartości. 

Wykres nr 25. Struktura udziału w ogólnej liczbie pożyczek udzielonych w 2016 r. 

stosując kryterium podziału wg. przedziału wartości udzielonych pożyczek 

w danym przedziale wartości, wyrażona (w %).

W 2016 roku nadal fundusze udzielały najczęściej pożyczek o wartości mies-

zczącej się w przedziale 50-120 tys. zł. Podobny udział w strukturze udzielonych 

pożyczek odnotowano w przedziałach: 30-50 tys. zł. Znaczącą część portfela 

zajmują także pożyczki w przedziale 10-30 tys. zł. Widać więc wyraźnie to, 

że fundusze pożyczkowe finansują przede wszystkim stosunkowo niewielkie 

przedsięwzięcia biznesowe, takie na które często trudno jest znaleźć finansowanie 

w innych miejscach, realizowane przez niewielkie podmioty gospodarcze. 

Wykres nr 26. Struktura udziału w ogólnej wartości pożyczek udzielonych w 2016 r. 

według przedziałów wartości (w %).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: jak dla wykresu 25.
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Wysoki udział pożyczek o wysokich przedziałach wartości jest wynikiem 

sumowania się pożyczek o większej wartości Nie zmienia to tego, że pożyczki są 

udzielane najczęściej w kwotach wpisujących się w unijną definicję mikrofinan-

sowania (do 25 tys. euro). Fundusze realizując więc swoją misję dostarczają 

finansowania tym podmiotom gospodarczym, które pomimo dobrej kondycji 

i ciekawych pomysłów biznesowych mają problem ze zdobyciem kapitału.

Podsumowując tę część rozważań warto pokusić się o wskazanie głównych 

zmian, które odnotowano w porównaniu z 2015 rokiem. W 2016 roku pogłębiła się 

w niewielkim stopniu różnica pomiędzy finansowaniem startup'ów a już działa-

jących przedsiębiorstw. Trzeba w tym miejscu po raz kolejny przypomnieć to, 

że wielkość strumienia środków, które fundusze mogą przekazywać nowoutwo-

rzonym przedsiębiorstwom jest uzależniona od decyzji organów rozdzielających 

środki pożyczkowe, zapisów programów operacyjnych oraz otoczenia instytucjo-

nalnego (Program Wsparcie w Starcie). W strukturze klientów funduszy pożycz-

kowych nadal w zdecydowany sposób, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i warto-

ściowym, dominują mikroprzedsiębiorstwa, co jest oznaką tego, że fundusze reali-

zują przypisane im zadania dopełniając bankowy system finansowania przedsię-

biorstw. W stosunku do 2015 roku znacząco wzrósł w portfelu funduszy udział 

pożyczkobiorców, korzystających z usługi pożyczkowej po raz kolejny. Jeśli cho-

dzi o strukturę udzielonych pożyczek ze względu na płeć/formę prawną pożyczko-

biorcy, to w 2016 roku nadal dominowali mężczyźni, natomiast pożyczkobiorcy 

w postaci zinstytucjonalizowanych podmiotów prawnych pozostają na marginesie 

interesariuszy funduszy. Nie zmieniło się także to, że pożyczki są przeznaczane 

przede wszystkim na inwestycję, a ok. połowa z nich jest udzielana z pomocą 

de minimis.

Podobnie jak rok wcześniej, w 2016 roku statystyczny pożyczkobiorca jest 

mężczyzną już prowadzącym działalność gospodarczą, pierwszy raz korzysta 

z usług funduszu pożyczkowego, zaciąga pożyczkę inwestycyjną o wartości 

ok. 110 tys. zł nierzadko z pomocą de minimis, na działalność usługową.
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Rozdział IV
Jakość portfela pożyczkowego

Analizując jakość portfela pożyczkowego funduszy należy po raz kolejny pod-

kreślić to, że badane podmioty udzielają finansowania tym przedsiębiorstwom, 

którym trudno byłoby zdobyć kapitał na komercyjnym rynku. Mówimy tu przede 

wszystkim o mikroprzedsiębiorstwach bez historii kredytowej, często o bardzo 

krótkim okresie funkcjonowania, nierzadko o znikomym doświadczeniu bizneso-

wym, ograniczonych kompetencjach marketingowych, technologicznych, czy też 

zarządczych. Grupa o której mówimy znacznie trudniej, niż średnie i duże przed-

siębiorstwa, znosi wahania koniunktury, czy też zatory płatnicze. To wszystko 

powoduje, iż fundusze pożyczkowe działają w obszarze podwyższonego ryzyka 

jeśli chodzi o jakość portfela i trzeba mieć to na uwadze przyglądając się poniżej 

prezentowanym danym. Wystarczy bowiem wspomnieć o tym, że jak się szacuję 

aż 25% przedsiębiorstw jest zamykana już w trakcie pierwszego roku działalności, 

a krytyczny jest trzeci rok działania (po dwóch latach rosną koszty prowadzenia 

działalności – koniec „małego ZUS-u”), który „przeżywa” tylko nieco ponad 40% 

przedsiębiorstw. Tymczasem fundusze udzielają pożyczek często na okres pięciu 

lat. Przyczyny podwyższonego ryzyka działalności funduszy, leżące po stronie 

pożyczkobiorców można skatalogować:

— Uproszczona sprawozdawczość lub jej brak (startup'y) – słaba jakość 

danych potrzebnych do analizy wniosków pożyczkowych,

— Słaba rentowność, niska płynność finansowa,

— Wysoka skłonność do ryzyka,

— Nierzadko nieefektywne zarządzanie,

— Uproszczona manipulacja danymi – niska transparentność rynku mikro-

przedsiębiorstw,

— Znaczna rotacja przedsiębiorstw.

Do powyższego należy dodać „tradycyjne” zagrożenia rynkowe, takie jak: 

niepowodzenie przedsięwzięcia biznesowego, czy też nieuczciwość pożyczko-

biorca (zaciągnięte zobowiązanie od początku, w zamyśle pożyczkobiorcy, 

ma pozostać niespłacone). W świetle powyższego bardzo dobra jakość portfela 

pożyczkowego funduszy zasługuje na szczególne docenienie.

1. Terminowość spłaty pożyczek

Odpowiedzią funduszy na przedstawione powyżej wyzwania jest przede 

wszystkim przykładanie szczególnej wagi do analizy wniosków pożyczkowych. 

Fundusze posiadają w tym zakresie ścisłe procedury postępowania oraz dysponują 

doświadczonymi kompetentnymi kadrami. Te atuty pozwalają na to, aby pożyczki 

były udzielane podmiotom, które po pierwsze wsparcia potrzebują, a po drugie 
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(a w omawianym kontekście przede wszystkim) będą w stanie zaciągnięte 

zobowiązanie spłacić. Dzięki temu, w 2016 roku jakość portfela pożyczkowego 

funduszy była nadal dobra. Tabela nr 10 oraz wykresy nr 27 i nr 28 dostarczają nam 

szczegółowych danych w tym zakresie. 

Tabela nr 10. Liczba i wartość pożyczek aktywnych oraz straconych oraz udział 

w ogólnej liczbie i wartości udzielonych pożyczek.

W porównaniu do stanu na koniec 2015 roku trzeba zwrócić uwagę na:

1) Spadek odsetka pożyczek wypowiedzianych i windykowanych o 0,05 p.p., 

przy jednoczesnym minimalnym wzroście (o 0,07 p.p.) odsetka pożyczek 

straconych.

2) Wzrost wartości odsetka wypowiedzianych i windykowanych oraz straco-

nych o odpowiednio: 0,49 p.p. i 0,28 p.p.

Powyższe zmiany miały miejsce przy spadku wartości pożyczek aktywnych 

o 16 mln 895 tys. zł. Łączny odsetek pożyczek wypowiedzianych i windykowa-

nych oraz straconych to jedynie 8,93% wartości ogółu pożyczek. Pozwala to 

na stwierdzenie, iż jakość portfela pożyczkowego jest nadal dobra i nie zagraża 

stabilności działalności funduszy. 

Na koniec 2016 roku jedynie 146 pożyczek było uznawanych za stracone. 

Pokazuje to jak dużą pracę wykonuję fundusze w obszarze analizy wniosków 

pożyczkowych. 

Wykres nr 27. Udział pożyczek aktywnych, windykowanych i wypowiedzianych 

oraz straconych w ogólnej liczbie udzielonych pożyczek (w %).
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Udział w %

100,00

91,07

8,26

0,67

Wartość (w zł)

2 078 262 310

1 892 734 430

171 691 770

13 836 110

Pożyczki razem

31 005

28 204

2 655

146

Udział w %

100,00

90,97

8,56

0,47

Wyszczególnienie

Suma pożyczek ogółem

Pożyczki aktywne

Pożyczki wypowiedziane 

i windykowane

Pożyczki stracone

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Wykres nr 28. Udział pożyczek aktywnych, windykowanych i straconych w ogólnej 

wartości udzielonych pożyczek (w %).

Powyższe dane potwierdzają fakt, iż jakość portfela pożyczkowego funduszy 

znajduje się na bardzo dobrym poziomie.

Tabela nr 11 obrazuje sytuację (w ujęciu wartościowym i ilościowym) jeśli 

chodzi o opóźnienia w spłacie pożyczek przez klientów funduszy z podziałem 

na długość okresu czasu zalegania ze spłatą.

Tabela nr 11. Liczba i wartość pożyczek aktywnych w ogólnej liczbie i wartości 

udzielonych pożyczek (w %) według długości opóźnień w spłacie w roku 2016.

W 2016 roku w porównaniu do roku poprzedniego (ujęcie liczbowe):

1) o 2,14 p.p. wzrósł odsetek pożyczek spłacanych terminowo,

2) o 2,12 p.p. spadł odsetek pożyczek z opóźnieniami od 31 do 90 dni,

3) o 0,02 p.p. spadł odsetek pożyczek z opóźnieniami powyżej 90 dni.

Zmiany w ujęciu wartościowym:

1) o 1,5 p.p. wzrósł odsetek pożyczek spłacanych terminowo,

2) o 1,56 p.p. spadł odsetek pożyczek z opóźnieniami od 31 do 90 dni,

3) o 0,06 p.p. wzrósł odsetek pożyczek z opóźnieniami powyżej 90 dni.

2016 rok był więc okresem pozytywnych zjawisk w obszarze jakości portfela 

pożyczkowego funduszy. Większość przytoczonych zmian, które zaszły w ujęciu 

rocznym, mają charakter pozytywny. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i warto-

ściowym wskaźniki terminowego (opóźnienia nieprzekraczające 30 dni są czymś 

normalnym w praktyce gospodarczej – np. zatory płatnicze) spłacania zobowiązań 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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oscylują w okolicy 90%. W generalnym ujęciu można więc stwierdzić, 

iż pożyczkobiorcy regulują swoje zobowiązania względem funduszy na bieżąco. 

Zwraca uwagę fakt, iż opóźnianie powyżej 90-dniowe zdarzają się wyraźnie 

rzadziej od tych obejmujących okres 30-90 dni. Jest to dowodem tego, że wielu 

pożyczkobiorców nawet jeśli będzie w pewnym momencie miała kłopoty 

ze spłacaniem pożyczki to w krótkim okresie czasu te problemy znikają.

Powyższe dane są tym bardziej godne docenienia, że portfel pożyczkowy 

funduszy w naturalny sposób starzeje się, (wzrost udziału dłużej spłacanych poży-

czek zwiększa ryzyko tego, że będzie więcej tych wśród których występują opóź-

nienia). Ponadto, rośnie średnia wartość udzielanych pożyczek – opóźnienie 

w spłacie pożyczek o dużej wartości w naturalny sposób przekłada się na wzrost 

udziału pożyczek z opóźnieniami w spłacie w ogólnej wartości pożyczek. 

Wykresy nr 29 i 30 obrazują graficznie odpowiednio wartość pożyczek aktyw-

nych w podziale na terminowość spłaty oraz udział terminowo spłaconych 

pożyczek w liczbie pożyczek aktywnych.

Wykres nr 29. Wartość pożyczek aktywnych w podziale na terminowość spłaty 

(w zł ).

Wykres nr 30. Udział terminowo spłaconych pożyczek w liczbie pożyczek 

aktywnych  (w %).

Na koniec 2016 roku spłacane terminowo były pożyczki o łącznej wartości 

przekraczającej 1,7 mld zł. Jednocześnie, za poważnie zagrożone (opóźnienia 

powyżej 90 dni) można uważać jedynie niecałe 60 mln zł, co przekłada się 
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na 4,05% liczby pożyczek ogółem, w ujęciu wartościowym to tylko 3,03%. Jest to 

jednoznacznym dowodem tego, że fundusze pożyczkowe we właściwy sposób 

gospodarują środkami także w ujęciu bezpieczeństwa kapitału pożyczkowego. 

Taki stan rzeczy jest wynikiem wytężonej pracy kadr funduszy na etapie analizy 

wniosków pożyczkowych. Należy docenić to tym bardziej, że badane podmioty 

działają w obszarze podwyższonego ryzyka pożyczkowego (sektor MŚP, najczę-

ściej mikroprzedsiębiorstwa).

2. Prognoza na rok 2017

Praktycznie wszystkie prognozy liczących się ośrodków analitycznych pro-

gnozują to, że 2017 rok będzie okresem zdecydowanego przyspieszenia gospodar-

czego. Zakładając, że tym razem przewidywania ekspertów się spełnią można 

zakładać, iż jakość portfela pożyczkowego funduszy będzie nadal na stabilnym, 

bezpiecznym poziomie. Nie zmienia to jednak tego, że ogólna dobra sytuacja 

gospodarcza nie wyklucza zawirowań w poszczególnych branżach. Dlatego 

konieczna jest stała analiza zachodzących procesów gospodarczych w poszcze-

gólnych segmentach gospodarki. Drugi ważny czynnik to dalszy postęp zjawiska 

jakie określamy mianem „starzenia się” portfela pożyczkowego – naturalny czyn-

nik wpływający negatywnie na wskaźniki opisujące to w jaki sposób przedsię-

biorcy spłacają zobowiązania zaciągnięte w funduszach. Ponadto, powinniśmy 

trzymać kciuki za skuteczność obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku rozwiązań 

prawnych zawartych w tzw. Pakiecie wierzycielskim. Zwiększenie ochrony wie-

rzyciela oraz ułatwienia w dochodzeniu należności mogą skutkować większą 

dyscypliną płatniczą po stronie dłużników. Być może zanotujemy także poprawę 

sytuacji w obszarze etyki biznesowej – w interesie wszystkich uczestników rynku 

jest to, aby przedsiębiorcy nie kredytowali swojej działalności poprzez 

nieterminowe regulowanie wszelkiego rodzaju należności.
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W 2016 roku, podobnie jak rok wcześniej, działalność prowadziło 87 funduszy 

pożyczkowych, nie wszystkie jednak prowadziły akcję pożyczkową. Co najmniej 

jeden fundusz jedynie administrował wcześniej udzielonymi pożyczkami. Jak już 

podkreślano, posiadamy dane z 71 funduszy. Jeśli chodzi o najbliższe lata to 

z jednej strony zwiększenie alokacji środków przeznaczonych na instrumenty 

zwrotne w perspektywie 2014-2020 sugerowałoby, że liczba funduszy będzie 

rosła. Z drugiej jednak strony wymogi stawiane przez BGK funduszom w ramach 

pierwszych przetargów na wybór pośredników finansowych są takie, że „nowy” 

podmiot praktycznie nie ma szans na zdobycie kapitału pożyczkowego tą drogą. 

1. Wyposażenie kapitałowe funduszy pożyczkowych

Jak już wskazywano w Rozdziale II, na koniec 2016 roku wartość kapitału 

pożyczkowego funduszy wyniosła 2 mld 688 mln 638 tys. 815,31 zł, co oznacza 

roczny spadek tej wartości o 0,65%. Tabela nr 12 obrazuje wyposażenie kapita-

łowe funduszy pożyczkowych w Polsce w 2016 roku w zależności od wartości 

posiadanego kapitału.

Tabela nr 12. Wyposażenie kapitałowe funduszy pożyczkowych w Polsce 

w 2016 roku w zależności od wartości posiadanego kapitału.

Najważniejsze zmiany w powyższej strukturze w stosunku do 2015 roku 

przedstawiają się następująco:

1) o 6,85 p.p. wzrósł udział liczby funduszy o kapitale w przedziale 5-20 mln zł 

w ogóle badanych podmiotów.

2) o 1,49 p.p. wzrósł udział liczby funduszy o kapitale w przedziale 

50-100 mln zł w ogóle badanych podmiotów.
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Struktura % 

wartości funduszy

0,61 

13,37 

22,26 

29,60 

34,17 

100

Suma kapitału 

(w tys. zł)

16 531,11

359 354,19

598 383,87

795 705,57

918 664,06

2 688 638,82

Wartość kapitału

do 5 mln

5-20 mln

20-50 mln

50-100 mln

100-350 mln

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Struktura %

 liczby funduszy

9,86

40,85

25,35

15,49

8,45

100

Liczba

7

29

18

11

6

71



3) o 4,60 p.p. wzrósł łączny udział kapitałów funduszy o przedziale 

50-100 mln zł w globalnej wartości kapitału.

4) o 4,65 p.p. spadł udział liczby funduszy o kapitale w przedziale 20-50 mln zł 

w ogóle badanych podmiotów.

5) o 2,74 p.p. obniżył się łączny udział kapitałów funduszy o przedziale 

20-50 mln zł w globalnej wartości kapitału.

W 2016 roku zwiększyła się różnica pomiędzy liczbą funduszy o kapitale 

5-20 mln zł a tymi, które dysponują 20-50 mln zł. Jest to o tyle niekorzystne 

zjawisko, że de facto mieliśmy do czynienia z rozdrobnieniem kapitału, a fundusze 

silniejsze kapitałowo mają większe możliwości skutecznego działania. Jednocześ-

nie jednak wzmocniła się pozycja funduszy o kapitale 50-100 mln zł. Rok 2016 

był więc okresem, ograniczonej lecz jednak występującej, polaryzacji funduszy 

pożyczkowych ze względu na wartość posiadanego kapitału pożyczkowego.

W ujęciu liczbowym ogólnym nadal dominują fundusze dysponujące 

kapitałem w przedziale 5-20 mln zł i 20-50 mln zł. Łącznie stanowią ponad 66% 

funduszy. Wykres nr 31 prezentuje podział funduszy w badanym obszarze w ujęciu 

ilościowym.

Wykres nr 31. Struktura liczby funduszy pożyczkowych w 2016 roku w zależności 

od wartości posiadanego kapitału.

6 największych funduszy dysponuje ponad 34% kapitału wszystkich badanych 

podmiotów. Co jednak bardzo ważne mówimy tu o podmiotach działających 

w kilku województwach. Koncentracja kapitału z którą mamy do czynienia nie 

ogranicza więc dostępu sektora MŚP do kapitału oferowanego przez te fundusze. 

Wyposażenie kapitałowe na poziomie 20-50 mln zł, czy też 50-100 mln zł pozwala 

już na wyraźne wspieranie rozwoju sektora MŚP. Fundusze z tych segmentów 

łącznie dysponują 51,84% ogólnej wartości kapitału pożyczkowego funduszy, 

wartość ta w przeciągu roku praktycznie nie zmieniła się. Wykres nr 32 prezentuje 

podział funduszy w badanym obszarze w ujęciu wartościowym.
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100-350 mln
8,45%

20-50 mln
25,35%

50-100 mln
15,49%

5-20 mln
40,85%

 
do 5 mln
9,86%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Wykres nr 32. Struktura wartości posiadanego kapitału funduszy pożyczkowych 

w 2016 roku w zależności od ich wartości.

Należy także zwrócić uwagę na najmniejsze fundusze. Mniej niż 5 mln zł 

kapitału pożyczkowego posiada 7 funduszy. Ich wkład w globalną wartość kapi-

tału jest mniejszy niż 1%. Wydaje się, że podmioty te powinny zrobić wszystko, 

aby taki stan rzeczy zmienić. Trudność polega na tym, że wymogi postawione 

ostatecznie przed funduszami w ramach perspektywy 2014-2020 dotyczą także 

odpowiedniego wyposażenia w kapitały nawet nie tyle pożyczkowe, co własne. 

W województwach gdzie kapitał pożyczkowy jest „dzielony” przez BGK w dro-

dze przetargów dostęp do nowych środków dla przywołanej grupy podmiotów 

będzie bardzo trudny.

2.  Sieć oddziałów terenowych funduszy pożyczkowych

Jak już wspominano fundusze pożyczkowe są „blisko” przedsiębiorców. Ma to 

także swój wymiar geograficzny, przekładający się na ułatwienie logistyczne 

– gęsta sieć funduszy i ich oddziałów powoduje to, że potencjalni pożyczkobiorcy 

nie muszą tracić czasu (i pieniędzy) na pokonywanie dużych odległości, aby 

skorzystać z oferowanego prze badane podmioty finansowania zewnętrznego. 

Tabela nr 13 obrazuje sieć oddziałów terenowych funduszy pożyczkowych 

w 2016 roku.

Tabela nr 13. Sieć oddziałów terenowych funduszy pożyczkowych w 2016 roku.

45,07% funduszy nie posiada żadnego oddziału terenowego, w 2016 roku 

nastąpił wzrost tego wskaźnika o 1,07 p.p. Więcej niż co trzeci fundusz posiada 

jeden oddział, jednak w ujęciu rocznym także w tej kategorii nastąpił spadek, 
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100-350 mln
34,17%

50-100 mln
29,60%

20-50 mln
22,26%

5-20 mln
13,37%

 
do 5 mln
0,61%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.

Struktura %

45,07

33,81

5,63

8,45

7,04

100

Liczba

32

24

4

6

5
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Liczba posiadanych oddziałów terenowych

Nie posiada żadnego oddziału 

Posiadają 1 oddział terenowy 

Posiadają 2 oddziały terenowe 

Posiadają 3 oddziały terenowe 

Posiadają 4 i więcej oddziałów terenowych 

Razem funduszy
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o 4,19 p.p. Co ciekawe zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym 

zanotowano wyraźny wzrost liczby funduszy posiadających trzy oddziały, 

odpowiednio o: 3 i 5,45 p.p. Jednocześnie, w porównaniu do 2015 roku zmniej-

szyła się o 1 liczba funduszy posiadających 4 lub więcej oddziałów. 2016 rok był 

okresem w którym najważniejszym zjawiskiem był wzrost liczby funduszy 

„trzyoodziałowych”. Warto także zwrócić uwagę na spadek liczby oddziałów 

posiadających 1 oddział. Generalnie jednak struktura funduszy w badanym 

okresie zmieniła się w niewielkim zakresie. Zjawiska zauważone w tym obszarze 

są pochodną dwóch czynników: po pierwsze ograniczenia akcji pożyczkowej 

w 2016 roku (spadek liczby oddziałów), po drugie przygotowywania się części 

funduszy do obsłużenia zwiększonej alokacji na instrumenty zwrotne (wzrost 

liczby oddziałów). Ewidentnie istnieje pole do dalszego zagęszczania sieci 

oddziałów funduszy (szczególnie w kontekście wielkości alokacji przeznaczonej 

w perspektywie 2014-2020 na instrumenty zwrotne). Trudno jednak przypusz-

czać, aby większe ruchy w tym zakresie nastąpiły już w 2017 roku, a więc 

w okresie gdy „nowy” kapitał pożyczkowy dopiero zacznie (a przynajmniej 

powinien) spływać do funduszy.

3.  Polityka kadrowa funduszy pożyczkowych

Na koniec 2016 roku zatrudnienie w funduszach pożyczkowych wynosiło 

1532,12 etatów. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy w badanym sektorze pracę 

straciło 60 osób. Fundusze ograniczały zatrudnienie drugi rok z rzędu. Przy czym 

ubiegłoroczny spadek etatów miał dalece mniejszy wymiar, niż  ten z 2015 roku. 

Szczegółowych danych dotyczących polityki kadrowej funduszy dostarcza 

tabela nr 14.

Tabela nr 14. Struktura zatrudnienia w funduszach pożyczkowych w 2016 roku 

(według etatów).

Przy ograniczeniu akcji pożyczkowej spadek zatrudnienia w funduszach nie 

jest niczym szczególnym, ani zaskakującym. Trzeba jednak postawić pytanie, 

w jaki sposób będzie wyglądała polityka kadrowa funduszy w sytuacji progno-

zowanego na 2017 rok wzrostu liczby i wartości udzielonych pożyczek – czy 

konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia? A jeśli tak, to czy w warunkach nie 

najlepszych zasad wynagradzania pośredników finansowych w perspektywie 

2014-2020 przy jednoczesnym stałym wzroście wynagrodzeń w gospodarce, 

będzie to możliwe? Na tym etapie wdrażania przywołanej perspektywy przed-

stawione pytania muszą pozostać bez odpowiedzi. 
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Struktura % liczby 

zatrudnionych ogółem

9,46

16,97

45,59

27,98

100

Liczba zatrudnionych 

ogółem wg etatów

145

260

698,62

428,5

1532,12

Struktura % 

liczby funduszy

38,03

23,95

30,98

7,04

100

Liczba pracowników 

funduszu

od 1 do 10

od 11 do 20

od 21 do 50

pow. 50 osób

Razem

Liczba 

funduszy

27

17

22

5
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku obejmujących 
sytuację funduszy pożyczkowych.
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Nadal najwięcej funduszy zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników. W sto-

sunku do 2015 roku największą zmianą jest to, że wyraźnie wzrosła (z 1 do 5) 

różnica w liczbie funduszy zatrudniających od 21 do 50 pracowników i tych 

o zatrudnieniu 11-20 pracowników. Może to sugerować, że fundusze zwiększają 

swój potencjał osobowy po to, aby w pierwszej kolejności zdobyć „nowy” kapitał 

pożyczkowy, a następnie efektywnie i sprawnie wspierać rozwój sektora MŚP 

finansowaniem zewnętrznym. Jest to zachowanie racjonalne. Trzeba jednak 

pamiętać o tym, że ograniczanie zatrudnienia przez część funduszy może nie tylko 

zahamować ich rozwój, lecz wręcz poprzez utratę szans na zdobycie kapitału 

postawić pod znakiem zapytania ich dalsze funkcjonowanie – szczególnie biorąc 

pod uwagę zasady wdrażania instrumentów finansowych w obecnej perspektywie 

finansowej UE (o czym więcej w kolejnym rozdziale).

Tylko 5 funduszy (tyle samo co w 2015 roku) zatrudnia więcej niż 50 pracow-

ników. Jednak te kilka funduszy odpowiada za niemal 30% ogólnej liczby zatrud-

nionych. Niemal połowę kadr funduszy angażują podmioty zatrudniające pomię-

dzy 21 a 50 pracowników. Te dwie dane są kolejnym dowodem tego, że fundusze 

nie są jednorodną grupą jeśli chodzi o skalę działania. Poziom zatrudnienia jest 

oczywiście pochodną zakresu działalności poszczególnych podmiotów. W przy-

padku funduszy pożyczkowych należy nie tylko analizować kadry pod względem 

ilościowym, lecz zwrócić uwagę także na aspekt jakościowy. Mówimy tu o pra-

cownikach, którzy już kilkanaście (a niekiedy ponad 20) lat zajmują się wspiera-

niem rozwoju sektora MŚP. Stali się ekspertami w tej dziedzinie. Potrafią 

w doskonały sposób dokonywać analiz wniosków pożyczkowych, co w połącze-

niu ze znajomością regionalnych i lokalnych rynków znajduje odbicie w wysokiej 

jakości portfela pożyczkowego funduszy.

Podsumowując tę część Raportu należy wskazać kilka zjawisk generalnych. 

Fundusze nadal posiadają dobrze rozwiniętą sieć placówek w całej Polsce. Kon-

kurując ze sobą podnoszą jakość oferty. 2016 rok to okres dalszej optymalizacji 

zatrudnienia. Jednocześnie przesunięcia kadrowe wewnątrz funduszy wskazują na 

przygotowania do aplikowania i obsługi zwiększonego kapitału pożyczkowego. 

W dalszym ciągu istnieje przestrzeń do zagęszczania sieci oddziałów funduszy 

i wdrażanie perspektywy 2014-2020 jest ku temu dobrą okazją. Nie zmieniło się 

nic w zakresie tego, że istnieje stosunkowo mało liczna, ale bardzo silna kapitało-

wo i organizacyjnie grupa funduszy. Jednocześnie nadal otwarte pozostaje pyta-

nie, czy te mniejsze powinny rozważyć konsolidację, czy też zwiększać wysiłki 

na rzecz własnego wzrostu.
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Perspektywa finansowa 2014-2020 ruszyła, w obszarze instrumentów finanso-

wych dopiero w 2017 roku. Ze względu na to, że w bieżącym okresie budżetowym 

UE przewidziano wyraźnie więcej środków na interesujące nas działania można 

było zakładać to, że najbliższe lata będą czasem prosperity dla funduszy budże-

towych. Oczywiście jest zdecydowanie za wcześnie na to, aby wyrokować czy tak 

się rzeczywiście stanie. Jednak już po kilku pierwszych miesiącach 2017 roku 

można pokusić się o pierwsze wnioski.

1. Alokacja na instrumenty zwrotne w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wartość środków przeznaczonych w perspektywie 2014-2020 na instrumenty 

zwrotne przedstawia tabela nr 15. Mówimy tu jedynie o pieniądzach „ulokowa-

nych” w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych. Pomijamy 

tu potencjalny kapitał pożyczkowy po który mogą sięgać fundusze pożyczkowe 

za pośrednictwem Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej 

(potocznie – środki „bezpośrednio z Brukseli”).

Na instrumenty zwrotne w bieżącej perspektywie finansowej zostanie przezna-

czone 4 mld 353 mln zł oraz 477 mln euro co daje łącznie (przy zastosowaniu kursu 

NBP z dnia 21.06.2017), sumę 6 mld 377 mln zł. Przy czym trzeba pamiętać, 

że z tej sumy tylko w 10 regionach (poz. od 1 do 10 w tab. nr 14) na same pożyczki 

zostanie przeznaczona kwota 4 mld zł. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na koniec 2016 roku łączny kapitał pożyczkowy 

wynosił niecałe 2,7 mld zł, uprawnione jest twierdzenie, że opisana powyżej 

wartość alokacji jest bardzo wysoka. Oczywiście o kapitał mogą starać się także 

inne podmioty, np. banki spółdzielcze i komercyjne, jednak jak pokazują pierwsze 

wdrożenia najbardziej aktywne są fundusze pożyczkowe. 

Jeszcze w marcu 2017 roku prognozowaliśmy, że na koniec 2020 roku wartość 

kapitału pożyczkowego funduszy może się podwoić. Jak ta prognoza wygląda 

w zderzeniu z pierwszymi doświadczeniami z wdrażania instrumentów finanso-

wych w aktualnej perspektywie finansowej UE zostanie rozważone w dalszej 

części niniejszego Rozdziału. 
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Tabela nr 15. Wartość alokacji na instrumenty zwrotne w perspektywie 2014-2020 

w ramach RPO.

2. Wymagania stawiane oferentom w przetargach Banku Gospodarstwa
Krajowego a możliwości funduszy pożyczkowych w konkurowaniu 
o kapitał pożyczkowy

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe (finansowane ze środków regio-

nalnych programów operacyjnych) w bieżącej perspektywie finansowej będą 

wyłaniane, co do zasady, w następujący sposób:

1) W 14 województwach, tj. pomorskim, zachodniopomorskim, podlaskim, 

warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubel-

skim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim oraz 

świętokrzyskim, pośrednicy finansowi będą wybierani w drodze przetar-

gów ogłaszanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2) W województwie kujawsko-pomorskim pośredników będzie wybierało 

trzech operatorów, tj.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank 

Inwestycyjny, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

3) W województwie śląskim pośrednicy będą wyłaniani przez Europejski 

Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Zgodnie ze stanem na dzień 06.07.2017 r. BGK ogłosił przetargi na wybór pośred-

ników finansowych w 9 regionach, tj. pomorskim, łódzkim, zachodniopomor-

skim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim, podkar-

packim. Większość zamówień podzielone jest na części (od 2 do 7). Dokumentacja 

przetargowa stawia potencjalnym wykonawcom, co zrozumiałe, szereg warun-

ków dotyczących m.in. zdolności ekonomicznej i finansowej technicznej i zawo-

dowej (nomenklatura na przykładzie przetargu „Wybór Pośredników Finanso-

wych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „1.1 

Innowacje w przedsiębiorstwach – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu 

Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek 
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Wartość alokacji na instrumenty zwrotne

703 mln zł

353 mln zł

571 mln zł

555 mln zł

268 mln zł

203 mln zł

252 mln zł

290 mln zł

544 mln zł

374 mln zł

240 mln zł

210 mln EUR

60 mln EUR

66 mln EUR

50 mln EUR

91 mln EUR

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Województwo

Dolnośląskie

Lubelskie

Łódzkie

Małopolskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Kujawsko-Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Lubuskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Instytucji Zarządzających.
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/ poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014 – 2020”).

Jeśli chodzi o zdolność ekonomiczną i finansową potencjalnych wykonawców 

to skupimy się tylko na wymogu wykazania przez potencjalnego wykonawcę 

kapitału (funduszy) własnego według stanu na koniec ostatniego zamkniętego 

roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według 

stanu na dzień rozpoczęcia działalności w określonej przez zamawiającego wyso-

kości. Jest ona oczywiście różna w poszczególnych przetargach i ich częściach. 

PZFP nie posiada danych o wysokości kapitałów własnych funduszy tak w ujęciu 

indywidualnym, ani globalnym. Z informacji sygnalnych jakie Biuro Związku 

otrzymywało bezpośrednio od funduszy można jednak wywnioskować to, 

iż opisywane wymogi mogą być istotną barierą „wejścia” do przetargu dla części 

funduszy. Taki stan rzeczy nie dziwi biorąc pod uwagę to, że fundusze gromadzą 

kapitał w niektórych przypadkach od ponad 20 lat. Mowa jednak o kapitale 

pożyczkowym, którego stan prawny niekiedy (nierzadko po wielu latach od po-

wierzenia go funduszowi) jest nadal niejasny. W tym miejscu warto wspomnieć 

o tym, że brak jednoznacznej polityki organów władzy rządowej i samorządowej 

w zakresie stabilnego dokapitalizowania funduszy jest jedną z barier rozwoju tego 

sektora.

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej warto zwrócić uwagę 

na wymóg wykazania tego, że w okresie ostatnich 3 lat  przed  upływem  terminu  

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności gospodarczej jest krót-

szy, w tym okresie, potencjalny wykonawca udzielił średniorocznie określonej 

liczby kredytów/pożyczek o określonej wartości przedsiębiorstwom z sektora 

MŚP. 

Biorąc pod uwagę tylko jeden wymóg stawiany przez zamawiającego fundu-

szom, średnio rzecz ujmując (dane z 11 ogłoszonych przetargów) o realizację 

każdej części zamówienia mogą ubiegać się 33 z 71 badanych podmiotów, a więc 

nieco ponad 46%. Okazuje się więc, że więcej niż połowa funduszy jest niejako 

z góry pozbawiona szans na zdobycie kapitału pożyczkowego poprzez omawiane 

przetargi. Oczywiście fundusze te mogą tworzyć konsorcja, aby spełnić opisywa-

ny warunek przetargowy. Podkreślić jednak należy to, że realizowanie działal-

ności pożyczkowej w ramach konsorcjum (choć może mieć wiele zalet) jest zaw-

sze bardziej skomplikowane, niż działalność samodzielna. Podsumowując, 

warunki stawiane potencjalnym wykonawcom przez BGK są na tyle wyśrubo-

wane, że „otwartość” przetargów trzeba określić jako ograniczoną.

3. Pierwsze rozstrzygnięcia

Według stanu na dzień 07.07.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych 

w ramach sześciu przetargów. W zdecydowanej większości przypadków przedsta-

wione oferty wynagrodzenia w poszczególnych częściach „mieszczą” się w limi-

tach wynagrodzenia określonych przez BGK. Przetarg prowadzony w odniesieniu 

do woj. opolskiego posiada pewien szczególny wątek. Oferty złożone w części 

drugiej zamówienia opiewają na kwoty wyższe od tych, które na wynagrodzenie 

przewidział BGK. W tej sytuacji ciekawe jest to czy zamawiający zdecyduje się 

na unieważnienie postępowania w tej części, czy też podwyższy wynagrodzenie 

i podpiszę umowę z którymś z oferentów – na takie rozwiązanie pozwala prawo 

krajowe i wspólnotowe.
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Trzeba podkreślić to, że oferowane przez BGK kwoty wynagrodzenia dotyczą 

całego okresu trwania umowy, odmiennie niż było to w perspektywie 2007 – 2013 

gdy opłaty za zarządzanie miały, upraszczając, charakter coroczny. Co ważne, 

wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 

4. Wnioski

W przytłaczającej większości oferentami są fundusze pożyczkowe. Sprawdza 

się więc nasza prognoza mówiąca o tym, że to właśnie te podmioty będą w głównej 

mierze wdrażać instrumenty finansowe w ramach bieżącej perspektywy finanso-

wej UE. Inne podmioty, takie jak banki, są zdecydowanie mniej aktywne.

Jednocześnie trzeba wskazać na to, że ilość ofert składanych w poszczególnych 

przetargach jest stosunkowo ograniczona. Wynika to bezpośrednio z tego o czym 

już wspominano – wymogi stawiane potencjalnym oferentom w obszarze doś-

wiadczenia (liczba i wartość pożyczek udzielanych średniorocznie w przeciągu 

trzech ostatnich lat) oraz posiadanego kapitału własnego. Remedium na pierwszy 

z wymienionych wymogów mogłyby być konsorcja. Jednak jak pokazuje 

praktyka nie cieszą się one przesadną popularnością. Być może jest jeszcze 

za wcześnie na ostateczne wnioski. Uzasadniona jest jednak obawa, że bardzo 

duża część funduszy jest jednak de facto „odcięta” od dopływu „nowego” kapitału 

pożyczkowego. 

System przetargowy pozwala, przy spełnieniu pewnych warunków, na to, aby 

wynagrodzenie pośredników finansowych było wyższe od tego, jakie (maksy-

malna stawka) co do zasady określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR. Pierwsze przetargi 

wskazują jednak na to, że limity wynagrodzeń wyznaczane przez BGK nie prze-

kraczają limitu określonego w przywołanym rozporządzeniu i w odpowiednim 

akcie delegowanym. Co ważne mówimy tu o limitach, które w praktyce przełożą 

się na niższe opłaty za zarządzanie od tych jakie miały miejsce w perspektywie 

2007-2013. Nie zmienia to oczywiście tego, że w kolejnych przetargach ofero-

wane przez zamawiającego wynagrodzenia być może będą wyższe.

Dokonując syntetycznego podsumowania pierwszych sześciu przetargów 

BGK, gdzie dokonano już otwarcia ofert, trzeba stwierdzić, że: dostęp funduszy do 

postępowań przetargowych jest mocno ograniczony, a oferowane przez BGK 

wynagrodzenie utrzymane, co nie dziwi, w ryzach prawa wspólnotowego. Czas 

pokaże, czy przebieg kolejnych postępowań spowoduje zmianę warunków w tym 

zakresie, co jak należy podkreślić jest możliwe z punktu widzenia prawnego.
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Wnioski

2016 rok to kolejne 12 miesięcy w trakcie których fundusze pożyczkowe 

skutecznie wspierały rozwój sektora MŚP w Polsce. Ograniczenie akcji pożycz-

kowej wynikało przede wszystkim ze specyfiki Inicjatywy JEREMIE i spadku 

wartości kapitału pożyczkowego pozostającego w dyspozycji funduszy. Przypo-

mnijmy to, że w ujęciu procentowym województwa w których była realizowana 

Inicjatywa „odpowiadają” za 65,68% rocznego spadku liczby udzielonych poży-

czek i 95,76% ich wartości. Raz jeszcze podkreślmy – na „terenie JEREMIE” 

w związku z koniecznością bieżącego zwracania środków do BGK oraz wyga-

szaniem Inicjatywy fundusze praktycznie nie posiadały kapitału pożyczkowego. 

Oprócz powyższego na ograniczenie akcji pożyczkowej wpływało zmniejszenie 

poziomu inwestycji przedsiębiorstw (zdecydowana większość pożyczek udziela-

nych przez fundusze to, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, 

pożyczki inwestycyjne) oraz fakt, że część funduszy była zmuszona do akumulo-

wania kapitału słusznie przewidując to, że będzie on niezbędny, jako wkład 

własny, do pozyskania kapitału pożyczkowego już w ramach obecnej perspektywy 

finansowej. Jednocześnie raz jeszcze trzeba wyraźnie wskazać na to, że wskaźnik 

wykorzystania przez fundusze kapitału pożyczkowego (stosunek wartości środ-

ków „znajdujących się” u pożyczkobiorców do wartości kapitału pożyczkowego) 

wyniósł na koniec 2016 roku 76,78%, a więc wzrósł w ujęciu rocznym o 4,30 p.p.

Portfel pożyczkowy odznacza się nadal dobrą jakością. Co ważne, jak pokazują 

dane, fundusze realizują postawione przed nimi zadania – m.in. finansują przede 

wszystkim mikroprzedsiębiorstwa (nierzadko startup'y) a więc podmioty które 

najczęściej nie mogą w danym momencie liczyć na finansowanie komercyjne. 

Wysoką ocenę jakości usług oferowanych przez fundusze pożyczkowe wzmacnia 

to, że ich oferta jest powszechnie dostępna, tj. we wszystkich regionach, w gęstej 

sieci placówek. Po raz kolejny trzeba podkreślić to, że fundusze konkurują między 

sobą i tym samym podnoszą jakość swojej oferty.

Analizując wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu dane trzeba 

pamiętać o kilku kwestiach. Fundusze pożyczkowe są silnie uzależnione od decy-

zji podejmowanych przez dysponentów środków przeznaczonych na instrumenty 

zwrotne. Fundusze realizujący projekty w ramach Regionalnych Programów Ope-

racyjnych mają „wychodzą” do przedsiębiorców z góry narzuconą ofertą (grupa 

docelowa, oprocentowanie, rodzaj pożyczki, zabezpieczenia). W wysokim stop-

niu utrudnia to elastyczne reagowanie na dynamicznie zmieniające się przecież 

potrzeby rynku. 

Dokonując generalnego podsumowania roku 2016 należy stwierdzić to, że fun-

dusze pożyczkowe w badanym okresie zapracowały na dalsze zakorzenienie się 

w systemie wspierania sektora MŚP. Wydaje się, że bezsprzeczne jest to, że instru-

menty zwrotne w ramach perspektywy 2014-2020 będą wdrażane głównie przez 
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fundusze pożyczkowe. I jest to dobra wiadomość z punktu widzenia sektora MŚP, 

który będzie w tym obszarze współpracował z doświadczonymi, transparentnie 

działającymi podmiotami. Możemy być pewni tego, że pożyczki będą kierowane 

do właściwych pożyczkobiorców szybko i sprawnie. W chwili obecnej otwarte 

zostanie pytanie jak ostatecznie system wdrażania instrumentów zwrotnych 

w bieżącej perspektywie finansowej UE wpłynie na kondycję i możliwości rozwo-

jowe samych funduszy.
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1.

pożyczkowego (w zł) na tle liczby i wartości udzielonych pożyczek (w zł) 

oraz średniej wartości pożyczki (w zł) w 2016 roku.

Podstawowe dane dotyczące funduszy pożyczkowych według kapitału 
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Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Śląska 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Fundacja Rozwoju  

Fundusz Górnośląski S.A. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 

Fundusz Górnośląski S.A. - Oddział w Katowicach 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach 

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" 

w Suchej Beskidzkiej 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej 

Regionalna Izba Gospodarcza 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

zachodniopomorskie

wielkopolskie

opolskie

świętokrzyskie

lubelskie

śląskie

mazowieckie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

dolnośląskie

podkarpackie

mazowieckie

świętokrzyskie

zachodniopomorskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

podlaskie

małopolskie

małopolskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

wielkopolskie

lubuskie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

podlaskie

podkarpackie

świętokrzyskie

wielkopolskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

Szczecin

Poznań

Opole

Końskie

Lublin

Katowice

Warszawa

Gdańsk

Toruń

Łódź

Wałbrzych

Mielec

Warszawa

Kielce

Szczecin

Kraków

Pasłęk

Olsztyn

Działdowo

Katowice

Suwałki

Sucha Beskidzka

Rabka

Białystok

Gołdap

Stalowa Wola

Ostrów Wielkopolski

Zielona Góra

Jelenia Góra

Kalisz

Zelów

Dzierżgoń

Łukta

Warszawa

Suwałki

Leżajsk

Pierzchnica

Konin

Rzeszów

Koszalin

Świdnica

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)
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 284 292 129,35    

 159 679 741,61    

 136 222 371,61    

 117 826 483,58    

 114 251 000,00    

 106 392 337,95    

 97 822 325,68    

 91 411 035,73    

 83 107 018,75    

 82 679 013,49    

 75 070 037,00    

 69 078 474,25    

 63 449 743,42    

 61 741 175,36    

 59 750 000,00    

 56 215 969,67    

 55 380 779,90    

 47 508 043,49    

 42 105 923,27    

 41 311 021,15    

 40 837 186,91    

 39 766 607,34

    

 38 599 631,78    

 36 869 909,81    

 34 531 924,83    

 33 494 009,43    

 32 563 767,01    

 32 238 205,57    

 32 209 489,94    

 29 759 331,13    

 28 241 916,08    

 22 951 086,41    

 22 510 745,30    

 21 448 793,82    

 21 436 276,66    

 19 775 000,00    

 19 096 754,10    

 18 034 238,97    

 17 544 587,51    

 17 075 967,34    

 16 293 487,30    

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21    

 22  

  

 23    

 24    

 25    

 26    

 27    

 28    

 29    

 30    

 31    

 32    

 33    

 34    

 35    

 36    
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 38    

 39    

 40    

 41    
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 6    
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 8    
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 16    
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 26    
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 23    

 27    

 20    
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 33    
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 35    
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 41    
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 18    
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 51    
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 5    
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 21    

 60    

 71    

 12    

 58    

 32    
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 36    

 44    

 16    

 43    
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1

34

9

5

4

14

7

3

6

18

12

10

36

21

63

13

8

22

16

43

29

11

17

19

25

24

35

32
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27

15

23

2

39

31

40

42

41

37
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 72 427 312,05    

 13 504 123,46    

 47 021 254,54    

 43 411 750,00    

 35 204 185,75    

 34 932 756,00    

 27 976 500,00    

 28 381 211,80    

 35 674 491,18    

 29 701 457,00    

 21 025 332,00    

 17 184 189,78    

 6 228 893,20    

 19 356 917,14    

 4 970 000,00    

 27 303 920,00    

 18 195 137,23    

 11 513 576,17    

 16 389 306,14    

 5 824 000,00    

 14 289 649,00    

 15 061 189,00

    

 10 310 326,00    

 16 823 300,00    

 7 372 322,22    

 6 738 042,11    

 7 857 989,69    

 7 301 320,00    

 863 000,00    

 -      

 10 712 668,15    

 10 571 933,22    

 7 438 605,79    

 13 267 500,00    

 8 835 500,00    

 5 863 300,00    

 3 463 000,00    

 5 345 500,00    

 3 301 680,00    

 4 784 855,56    

 800 000,00    

646

54

231

343

387

156

249

431

252

119

177

213

54

71

8

165

238

71

140

32

60

202

120

84

65

66

54

57

12

0

62

142

68

468

46

59

39

33

37

54

8

 112 117    

 250 076    

 203 555    

 126 565    

 90 967    

 223 928    

 112 355    

 65 850    

 141 565    

 249 592    

 118 787    

 80 677    

 115 350    

 272 633    

 621 250    

 165 478    

 76 450    

 162 163    

 117 066    

 182 000    

 238 161    

 74 560

    

 85 919    

 200 277    

 113 420    

 102 092    

 145 518    

 128 093    

 71 917    

 -      

 172 785    

 74 450    

 109 391    

 28 349    

 192 076    

 99 378    

 88 795    

 161 985    

 89 235    

 88 608    

 100 000    

w zł w złnr miejsca nr miejsca szt. nr miejsca w zł nr miejsca

Kapitał pożyczkowy na 31.12.2016 Wartość pożyczek udzielonych 
w 2016 r.

Przeciętna wartość 
udzielonych w 2016 r.

pożyczek Liczba udzielonych w 2016 r.pożyczek 
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Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. 

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości 

Tarnowska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" 

z siedzibą w Lublinie

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania 

Przedsiębiorczości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

Fundacja Wałbrzych 2000 

Fundacja Inkubator 

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

OGÓŁEM 

wielkopolskie

śląskie

śląskie

pomorskie

małopolskie

śląskie

lubelskie

mazowieckie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

mazowieckie

lubelskie

świętokrzyskie

pomorskie

śląskie

małopolskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

małopolskie

wielkopolskie

podkarpackie

dolnośląskie

łódzkie

łódzkie

lubuskie

Ostrzeszów

Bielsko-Biała

Ruda Śląska

Słupsk

Tarnów

Sosnowiec

Lublin

Ostrołęka

Biłgoraj

Warszawa

Malbork

Radom

Puławy

Sandomierz

Kartuzy

Gliwice

Chrzanów

Dobiegniew

Bydgoszcz

Żyrardów

Śrem

Nidzica

Częstochowa

Kraków

Poznań

Krosno

Wałbrzych

Łódź

Poddębice

Gorzów Wielkopolski

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)
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 15 528 741,98    

 14 135 428,51    

 14 099 276,37    

 14 071 896,67    

 13 820 752,16    

 13 695 575,65    

 13 494 388,51  

  

 13 402 203,45  

  

 13 366 181,00    

 12 724 283,81    

 12 065 836,33    

 10 831 406,00    

 10 300 994,87    

 10 286 212,19    

 9 964 732,91    

 9 572 229,65    

 8 761 381,43    

 8 329 109,07    

 7 264 689,05    

 7 111 892,57    

 6 749 625,56 

   

 6 191 677,83    

 5 765 643,24    

 3 211 856,84    

 3 000 000,00    

 2 676 000,00    

 2 393 045,29    

 2 339 127,62    

 2 123 822,88    

 787 261,37    

 2 688 638 815,31    

 42    

 43    

 44    

 45    

 46    

 47    

 48  

  

 49  

  

 50    

 51    

 52    

 53    

 54    

 55    

 56    

 57    

 58    

 59    

 60    

 61    

 62    

 63    

 64    

 65    

 66    

 67    

 68    

 69    

 70    

 71    

 38    

 52    

 44    

 50    

 31    

 40    

 41  

  

 47  

  

 39    

 49    

 61    

 45    

 56    

 46    

 53    

 59    

 48    

 57    

 58    

 55    

 54    

 51    

 66    

 67    

 69    

 60    

 64    

 68    

 65    

 70    

 20    

 46    

 13    

 50    

 31    

 62    

 65  

  

 47    

 61    

 9    

 37    

 67    

 55    

 30    

 69    

 42    

 34    

 38    

 39    

 53    

 40  

  

 19    

 23    

 52    

 56    

 64    

 49    

 66    

 59    

 68    

44

49

52

47

30

38

26

45

33

57

61

20

51

46

28

60

48

56

59

50

53

54

68

66

69

55

65

67

62

70

 4 219 200,00    

 1 983 000,00    

 3 279 000,00    

 2 316 900,00    

 6 685 823,00    

 3 774 000,00    

 3 738 400,00   

 

 2 669 700,00    

 4 091 700,00    

 2 400 126,25    

 892 211,11    

 3 267 470,00    

 1 674 521,80    

 3 240 600,00    

 1 882 222,22    

 993 000,00    

 2 508 000,00    

 1 364 990,00    

 1 060 000,00    

 1 758 700,00    

 1 773 265,00  

  

 2 182 900,00    

 623 487,81    

 620 000,00    

 299 430,00    

 960 980,00    

 675 000,00    

 382 400,00    

 650 000,00    

 144 800,00    

 739 339 821,37    

31

23

19

28

60

54

65

31

57

12

9

73

22

29

62

11

25

14

11

23

19

16

5

8

4

16

8

7

9

4

6528

 136 103    

 86 217    

 172 579    

 82 746    

 111 430    

 69 889    

 57 514  

  

 86 119    

 71 784    

 200 011    

 99 135    

 44 760    

 76 115    

 111 745    

 30 358    

 90 273    

 100 320    

 97 499    

 96 364    

 76 465    

 93 330    

 136 431    

 124 698    

 77 500    

 74 858    

 60 061    

 84 375    

 54 629    

 72 222    

 36 200    

 113 257    

w zł w złnr miejsca nr miejsca szt. nr miejsca w zł nr miejsca

Kapitał pożyczkowy na 31.12.2016 Wartość pożyczek udzielonych 
w 2016 r.

Przeciętna wartość 
udzielonych w 2016 r.

pożyczek Liczba udzielonych w 2016 r.pożyczek 
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2.

pożyczkowego, wartości i liczby udzielonych pożyczek na 31.12.2016 r.

Udział poszczególnych funduszy pożyczkowych w ogólnej sumie kapitału 

OGÓŁEM

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Śląska 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Fundacja Rozwoju  

Fundusz Górnośląski S.A. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 

Fundusz Górnośląski S.A. - Oddział w Katowicach 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach 

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" 

w Suchej Beskidzkiej 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej 

Regionalna Izba Gospodarcza 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zachodniopomorskie

wielkopolskie

opolskie

świętokrzyskie

lubelskie

śląskie

mazowieckie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

dolnośląskie

podkarpackie

mazowieckie

świętokrzyskie

zachodniopomorskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

podlaskie

małopolskie

małopolskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

wielkopolskie

lubuskie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

podlaskie

podkarpackie

świętokrzyskie

wielkopolskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

Szczecin

Poznań

Opole

Końskie

Lublin

Katowice

Warszawa

Gdańsk

Toruń

Łódź

Wałbrzych

Mielec

Warszawa

Kielce

Szczecin

Kraków

Pasłęk

Olsztyn

Działdowo

Katowice

Suwałki

Sucha Beskidzka

Rabka

Białystok

Gołdap

Stalowa Wola

Ostrów Wielkopolski

Zielona Góra

Jelenia Góra

Kalisz

Zelów

Dzierżgoń

Łukta

Warszawa

Suwałki

Leżajsk

Pierzchnica

Konin

Rzeszów

Koszalin

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)
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 2 688 638 815,31

 284 292 129,35    

 159 679 741,61    

 136 222 371,61    

 117 826 483,58    

 114 251 000,00    

 106 392 337,95    

 97 822 325,68    

 91 411 035,73    

 83 107 018,75    

 82 679 013,49    

 75 070 037,00    

 69 078 474,25    

 63 449 743,42    

 61 741 175,36    

 59 750 000,00    

 56 215 969,67    

 55 380 779,90    

 47 508 043,49    

 42 105 923,27    

 41 311 021,15    

 40 837 186,91    

 39 766 607,34

    

 38 599 631,78    

 36 869 909,81    

 34 531 924,83    

 33 494 009,43    

 32 563 767,01    

 32 238 205,57    

 32 209 489,94    

 29 759 331,13    

 28 241 916,08    

 22 951 086,41    

 22 510 745,30    

 21 448 793,82    

 21 436 276,66    

 19 775 000,00    

 19 096 754,10    

 18 034 238,97    

 17 544 587,51    

 17 075 967,34    

10,57 

5,94 

5,07 

4,38 

4,25 

3,96 

3,64 

3,40 

3,09 

3,08 

2,79 

2,57 

2,36 

2,30 

2,22 

2,09 

2,06 

1,77 

1,57 

1,54 

1,52 

1,48

 

1,44 

1,37 

1,28 

1,25 

1,21 

1,20 

1,20 

1,11 

1,05 

0,85 

0,84 

0,80 

0,80 

0,74 

0,71 

0,67 

0,65 

0,64 

 739 339 821,37 

 72 427 312,05    

 13 504 123,46    

 47 021 254,54    

 43 411 750,00    

 35 204 185,75    

 34 932 756,00    

 27 976 500,00    

 28 381 211,80    

 35 674 491,18    

 29 701 457,00    

 21 025 332,00    

 17 184 189,78    

 6 228 893,20    

 19 356 917,14    

 4 970 000,00    

 27 303 920,00    

 18 195 137,23    

 11 513 576,17    

 16 389 306,14    

 5 824 000,00    

 14 289 649,00    

 15 061 189,00

   

 10 310 326,00    

 16 823 300,00    

 7 372 322,22    

 4 232 342,11    

 7 857 989,69    

 7 301 320,00    

 863 000,00    

 -      

 10 712 668,15    

 10 571 933,22    

 7 438 605,79    

 13 267 500,00    

 8 835 500,00    

 5 863 300,00    

 3 463 000,00    

 5 345 500,00    

 3 301 680,00    

 4 784 855,56    

6 528 

646

54

231

343

387

156

249

431

252

119

177

213

54

71

8

165

238

71

140

32

60

202

120

84

65

66

54

57

12

0

62

142

68

468

46

59

39

33

37

54

9,80 

1,83 

6,36 

5,87 

4,76 

4,72 

3,78 

3,84 

4,83 

4,02 

2,84 

2,32 

0,84 

2,62 

0,67 

3,69 

2,46 

1,56 

2,22 

0,79 

1,93 

2,04 

1,39 

2,28 

1,00 

0,57 

1,06 

0,99 

0,12 

0,00 

1,45 

1,43 

1,01 

1,79 

1,20 

0,79 

0,47 

0,72 

0,45 

0,65 

9,90 

0,83 

3,54 

5,25 

5,93 

2,39 

3,81 

6,60 

3,86 

1,82 

2,71 

3,26 

0,83 

1,09 

0,12 

2,53 

3,65 

1,09 

2,14 

0,49 

0,92 

3,09 

1,84 

1,29 

1,00 

1,01 

0,83 

0,87 

0,18 

0,00 

0,95 

2,18 

1,04 

7,17 

0,70 

0,90 

0,60 

0,51 

0,57 

0,83 

w zł  %w zł  %

Kapitał pożyczkowy na 31.12.2016 r. Wartość pożyczek udzielonych w 2016 r.

szt.  %

Liczba udzielonych w 2016 r.pożyczek 
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Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. 

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości 

Tarnowska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" 

z siedzibą w Lublinie

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania 

Przedsiębiorczości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-Oddział w Bydgoszczy

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

Fundacja Wałbrzych 2000 

Fundacja Inkubator 

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

dolnośląskie

wielkopolskie

śląskie

śląskie

pomorskie

małopolskie

śląskie

lubelskie

mazowieckie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

mazowieckie

lubelskie

świętokrzyskie

pomorskie

śląskie

małopolskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

małopolskie

wielkopolskie

podkarpackie

dolnośląskie

łódzkie

łódzkie

lubuskie

Świdnica

Ostrzeszów

Bielsko-Biała

Ruda Śląska

Słupsk

Tarnów

Sosnowiec

Lublin

Ostrołęka

Biłgoraj

Warszawa

Malbork

Radom

Puławy

Sandomierz

Kartuzy

Gliwice

Chrzanów

Dobiegniew

Bydgoszcz

Żyrardów

Śrem

Nidzica

Częstochowa

Kraków

Poznań

Krosno

Wałbrzych

Łódź

Poddębice

Gorzów Wielkopolski

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)

Załączniki
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 16 293 487,30    

 15 528 741,98    

 14 135 428,51    

 14 099 276,37    

 14 071 896,67    

 13 820 752,16    

 13 695 575,65    

 13 494 388,51   

 

 13 402 203,45  

  

 13 366 181,00    

 12 724 283,81    

 12 065 836,33    

 10 831 406,00    

 10 300 994,87    

 10 286 212,19    

 9 964 732,91    

 9 572 229,65    

 8 761 381,43    

 8 329 109,07    

 7 264 689,05    

 7 111 892,57    

 6 749 625,56 

   

 6 191 677,83    

 5 765 643,24    

 3 211 856,84    

 3 000 000,00    

 2 676 000,00    

 2 393 045,29    

 2 339 127,62    

 2 123 822,88    

 787 261,37    

    

0,61 

0,58 

0,53 

0,52 

0,52 

0,51 

0,51 

0,50 

0,50 

0,50 

0,47 

0,45 

0,40 

0,38 

0,38 

0,37 

0,36 

0,33 

0,31 

0,27 

0,26 

0,25 

0,23 

0,21 

0,12 

0,11 

0,10 

0,09 

0,09 

0,08 

0,03 

 800 000,00    

 4 219 200,00    

 1 983 000,00    

 3 279 000,00    

 2 316 900,00    

 6 685 823,00    

 3 774 000,00    

 3 738 400,00    

 2 669 700,00   

 

 4 091 700,00    

 2 400 126,25    

 892 211,11    

 3 267 470,00    

 1 674 521,80    

 3 240 600,00    

 1 882 222,22    

 993 000,00    

 2 508 000,00    

 3 870 690,00    

 1 060 000,00    

 1 758 700,00    

 1 773 265,00  

  

 2 182 900,00    

 623 487,81    

 620 000,00    

 299 430,00    

 960 980,00    

 675 000,00    

 382 400,00    

 650 000,00    

 144 800,00    

   

8

31

23

19

28

60

54

65

31

57

12

9

73

22

29

62

11

25

14

11

23

19

16

5

8

4

16

8

7

9

4

   

0,11 

0,57 

0,27 

0,44 

0,31 

0,90 

0,51 

0,51 

0,36 

0,55 

0,32 

0,12 

0,44 

0,23 

0,44 

0,25 

0,13 

0,34 

0,52 

0,14 

0,24 

0,24 

0,30 

0,08 

0,08 

0,04 

0,13 

0,09 

0,05 

0,09 

0,02 

0,12 

0,47 

0,35 

0,29 

0,43 

0,92 

0,83 

1,00 

0,47 

0,87 

0,18 

0,14 

1,12 

0,34 

0,44 

0,95 

0,17 

0,38 

0,21 

0,17 

0,35 

0,29 

0,25 

0,08 

0,12 

0,06 

0,25 

0,12 

0,11 

0,14 

0,06 

w zł  %w zł  %

Kapitał pożyczkowy na 31.12.2016 r. Wartość pożyczek udzielonych w 2016 r.

szt.  %

Liczba udzielonych w 2016 r.pożyczek 
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Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Śląska 

Lubelska Fundacja Rozwoju  

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Fundusz Górnośląski S.A. 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundusz Górnośląski S.A. - Oddział w Katowicach 

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" 

w Suchej Beskidzkiej 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości 

Fundacja Wspomagania Wsi

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania 

Przedsiębiorczości

zachodniopomorskie

wielkopolskie

opolskie

lubelskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

mazowieckie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

dolnośląskie

mazowieckie

świętokrzyskie

małopolskie

podkarpackie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

śląskie

małopolskie

podlaskie

małopolskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

pomorskie

łódzkie

wielkopolskie

pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

świętokrzyskie

podkarpackie

podkarpackie

podlaskie

mazowieckie

Szczecin

Poznań

Opole

Lublin

Gdańsk

Katowice

Końskie

Warszawa

Toruń

Łódź

Wałbrzych

Warszawa

Kielce

Kraków

Mielec

Pasłęk

Olsztyn

Szczecin

Jelenia Góra

Katowice

Sucha Beskidzka

Białystok

Rabka

Kalisz

Działdowo

Gołdap

Zielona Góra

Suwałki

Łukta

Dzierżgoń

Zelów

Ostrów Wielkopolski

Słupsk

Warszawa

Konin

Pierzchnica

Leżajsk

Rzeszów

Suwałki

Ostrołęka

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)

3.

pożyczkowych na 31.12.2016 r.

Aktywność funduszy pożyczkowych – wybrane informacje o funduszach 
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 284 292 129,35    

 159 679 741,61    

 136 222 371,61    

 114 251 000,00    

 91 411 035,73    

 106 392 337,95    

 117 826 483,58    

 97 822 325,68    

 83 107 018,75    

 82 679 013,49    

 75 070 037,00    

 63 449 743,42    

 61 741 175,36    

 56 215 969,67    

 69 078 474,25    

 55 380 779,90    

 47 508 043,49    

 59 750 000,00    

 32 209 489,94    

 41 311 021,15    

 39 766 607,34  

  

 36 869 909,81    

 38 599 631,78    

 29 759 331,13    

 42 105 923,27    

 34 531 924,83    

 32 238 205,57    

 40 837 186,91    

 22 510 745,30    

 22 951 086,41    

 28 241 916,08    

 32 563 767,01    

 14 071 896,67    

 21 448 793,82    

 18 034 238,97    

 19 096 754,10    

 19 775 000,00    

 17 544 587,51    

 21 436 276,66    

 13 402 203,45 

   

 308 029 000,00    

 169 176 000,00    

 128 774 000,00    

 120 977 000,00    

 109 470 000,00    

 106 500 000,00    

 100 264 000,00    

 93 262 000,00    

 82 836 000,00    

 79 427 000,00    

 78 413 000,00    

 64 975 000,00    

 62 510 000,00    

 55 143 000,00    

 52 474 000,00    

 51 180 000,00    

 50 663 000,00    

 46 250 000,00    

 42 391 000,00    

 41 036 000,00    

 39 629 000,00  

  

 38 438 000,00    

 38 219 000,00    

 37 462 000,00    

 35 077 000,00    

 33 522 000,00    

 32 329 000,00    

 30 981 000,00    

 26 893 000,00    

 26 826 000,00    

 24 226 000,00    

 23 587 000,00    

 22 558 000,00    

 21 499 000,00    

 20 510 000,00    

 18 786 000,00    

 17 475 000,00    

 17 194 000,00    

 16 436 276,66    

 15 745 000,00  

  

na 31.12.2016 r. na 31.12.2016 r. w 2015 r. w 2015 r. 

89,51 

80,80 

73,17 

59,33 

89,82 

64,02 

86,25 

72,95 

94,24 

79,36 

96,36 

31,55 

77,18 

93,10 

72,10 

86,34 

71,75 

36,22 

84,63 

7,03 

89,46 

76,39 

65,77 

74,63 

87,05 

68,31 

52,09 

60,30 

98,00 

46,06 

98,69 

81,69 

45,04 

100,00 

100,00 

73,56 

95,22 

79,99 

100,00 

72,80 

Stosunek wartości udzielonych 
pożyczek w 2015 roku do kapitału 
pożyczkowego na dzień 31.12.2016 r. 
(w %)

Kapitał pożyczkowy w zł
Wartość środków 

zaangażowanych w pożyczki w zł 

* Część funduszy pożyczkowych realizuje projekty, w których wartość kwoty wsparcia (z której są udzielane pożyczki) nie jest wliczana do wartości kapitału pożyczkowego. 
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 254 466 786,75    

 129 025 456,89    

 99 672 440,69    

 67 780 284,57    

 82 108 874,24    

 68 111 985,94    

 101 622 206,22    

 71 364 776,01    

 78 316 268,66    

 65 613 267,88    

 72 336 638,00    

 20 018 012,66    

 47 653 514,54    

 52 334 903,80    

 49 803 584,12    

 47 814 937,75    

 34 088 637,14    

 21 639 188,27    

 27 259 370,31    

 2 902 969,71    

 35 574 951,55   

 

 28 163 857,22    

 25 386 479,00    

 22 208 132,51    

 36 652 593,47    

 23 590 450,75    

 16 793 227,58    

 24 624 537,27    

 22 060 530,39    

 10 571 933,22    

 27 871 311,36    

 26 600 673,23    

 6 337 942,55    

 21 448 793,82    

 18 034 238,97    

 14 048 113,36    

 18 829 809,19    

 14 034 358,11    

 21 436 276,66    

 9 756 883,92 

   

Wartość środków zaangażowanych 
w pożyczki/wartość kapitału pożyczkowego 

na dzień 31.12.2016 r. 
(w %)
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"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

Tarnowska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" 

z siedzibą w Lublinie

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-Oddział w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Fundacja Inkubator 

Fundacja Wałbrzych 2000 

ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości W Poddębicach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

Regionalna Izba Gospodarcza 

OGÓŁEM 

mazowieckie

pomorskie

zachodniopomorskie

śląskie

wielkopolskie

śląskie

małopolskie

śląskie

lubelskie

lubelskie

dolnośląskie

mazowieckie

lubelskie

świętokrzyskie

śląskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

pomorskie

wielkopolskie

małopolskie

podkarpackie

śląskie

łódzkie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

lubuskie

podkarpackie

Warszawa

Malbork

Koszalin

Ruda Śląska

Ostrzeszów

Bielsko-Biała

Tarnów

Sosnowiec

Biłgoraj

Lublin

Świdnica

Radom

Puławy

Sandomierz

Gliwice

Dobiegniew

Bydgoszcz

Chrzanów

Nidzica

Żyrardów

Kartuzy

Śrem

Kraków

Krosno

Częstochowa

Łódź

Wałbrzych

Poznań

Poddębice

Gorzów Wielkopolski

Stalowa Wola

Nazwa Instytucji Województwo
Siedziba 

(miejscowość)
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 12 724 283,81    

 12 065 836,33    

 17 075 967,34    

 14 099 276,37    

 15 528 741,98    

 14 135 428,51    

 13 820 752,16    

 13 695 575,65    

 13 366 181,00    

 13 494 388,51   

 

 16 293 487,30    

 10 831 406,00    

 10 300 994,87    

 10 286 212,19    

 9 572 229,65    

 8 329 109,07    

 7 264 689,05    

 8 761 381,43    

 6 191 677,83    

 7 111 892,57    

 9 964 732,91    

 6 749 625,56  

  

 3 211 856,84    

 2 676 000,00    

 5 765 643,24    

 2 339 127,62    

 2 393 045,29    

 3 000 000,00    

 2 123 822,88    

 787 261,37    

 33 494 009,43    

 2 688 638 815,31    

 15 647 000,00    

 15 417 000,00    

 14 392 000,00    

 14 238 000,00    

 14 137 000,00    

 14 101 000,00    

 13 992 236,38    

 13 768 000,00    

 13 366 000,00    

 12 726 000,00 

   

 11 293 487,30    

 10 834 000,00    

 10 305 000,00    

 10 271 000,00    

 9 641 000,00    

 8 722 000,00    

 7 162 000,00    

 7 005 000,00    

 6 202 000,00    

 5 075 000,00    

 4 985 000,00    

 4 976 360,56   

 

 3 205 000,00    

 2 676 000,00    

 2 585 000,00    

 2 427 000,00    

 2 371 000,00    

 2 250 000,00    

 2 108 000,00    

 760 000,00    

 29 464 000,00    

 12 724 283,81    

 11 147 583,81    

 14 315 037,18    

 11 189 922,43    

 13 246 985,89    

 7 834 719,47    

 12 820 755,13    

 11 760 120,95    

 8 796 142,63    

 9 164 405,04   

 

 11 293 487,30    

 7 138 414,75    

 5 560 234,22    

 7 880 680,66    

 5 364 186,15    

 6 903 002,23    

 3 875 028,73    

 8 107 476,57    

 5 011 269,52    

 5 888 840,44    

 1 882 222,22    

 6 749 625,56  

  

 3 109 905,94    

 2 345 577,59    

 3 470 276,32    

 1 661 397,27    

 2 083 392,50    

 2 550 208,24    

 2 068 882,38    

 618 530,72    

 19 810 753,00    

 

100,00 

92,39 

83,83 

79,37 

85,31 

55,43 

92,76 

85,87 

65,81 

67,91 

69,31 

65,90 

53,98 

76,61 

56,04 

82,88 

53,34 

92,54 

80,94 

82,80 

18,89 

100,00 

96,83 

87,65 

60,19 

71,03 

87,06 

85,01 

97,41 

78,57 

59,15 

* Część funduszy pożyczkowych realizuje projekty, w których wartość kwoty wsparcia (z której są udzielane pożyczki) nie jest wliczana do wartości kapitału pożyczkowego. 

Wartość środków zaangażowanych 
w pożyczki/wartość kapitału pożyczkowego 

na dzień 31.12.2016 r. 
(w %)na 31.12.2016 r. w 2015 r. w 2015 r. 

Kapitał pożyczkowy w zł

Fundusze Pożyczkowe w Polsce. Raport 2016

na 31.12.2016 r. 

Wartość środków 
zaangażowanych w pożyczki w zł 
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NOTATKI

4.

pożyczkowego.

Aktywność funduszy pożyczkowych według wartości kapitału 

Załączniki

Grupa funduszy bardzo dużych (grupa BD)*

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Śląska 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Fundacja Rozwoju  

Fundusz Górnośląski S.A. 

Grupa funduszy dużych (grupa D)*

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" 

Grupa funduszy średnich (grupa Ś)*

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 

Fundusz Górnośląski S.A. - Oddział w Katowicach 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach 

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" 

w Suchej Beskidzkiej 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej 

Regionalna Izba Gospodarcza 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

zachodniopomorskie

wielkopolskie

opolskie

świętokrzyskie

lubelskie

śląskie

mazowieckie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

dolnośląskie

podkarpackie

mazowieckie

świętokrzyskie

zachodniopomorskie

małopolskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

podlaskie

małopolskie

małopolskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

wielkopolskie

lubuskie

dolnośląskie

wielkopolskie

łódzkie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

podlaskie

Szczecin

Poznań

Opole

Końskie

Lublin

Katowice

Warszawa

Gdańsk

Toruń

Łódź

Wałbrzych

Mielec

Warszawa

Kielce

Szczecin

Kraków

Pasłęk

Olsztyn

Działdowo

Katowice

Suwałki

Sucha Beskidzka

Rabka

Białystok

Gołdap

Stalowa Wola

Ostrów Wielkopolski

Zielona Góra

Jelenia Góra

Kalisz

Zelów

Dzierżgoń

Łukta

Warszawa

Suwałki

Nazwa Instytucji Województwo

* Grupa funduszy bardzo małych (grupa BM) - kapitał pożyczkowy o wartości do 5 mln zł. Grupa funduszy małych (grupa M) - kapitał pożyczkowy o wartości od 5 do 20 mln zł. 

Grupa funduszy średnich (grupa Ś) - kapitał pożyczkowy o wartości od 20 do 50 mln zł. 
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Siedziba 
(miejscowość) na 31.12.2016 r.

Kapitał pożyczkowy w zł

918 664 064,10    

 284 292 129,35    

 159 679 741,61    

 136 222 371,61    

 117 826 483,58    

 114 251 000,00    

 106 392 337,95    

 795 705 573,25    

 97 822 325,68    

 91 411 035,73    

 83 107 018,75    

 82 679 013,49    

 75 070 037,00    

 69 078 474,25    

 63 449 743,42    

 61 741 175,36    

 59 750 000,00    

 56 215 969,67    

 55 380 779,90    

 598 383 869,93    

 47 508 043,49    

 42 105 923,27    

 41 311 021,15    

 40 837 186,91    

 39 766 607,34  

  

 38 599 631,78    

 36 869 909,81    

 34 531 924,83    

 33 494 009,43    

 32 563 767,01    

 32 238 205,57    

 32 209 489,94    

 29 759 331,13    

 28 241 916,08    

 22 951 086,41    

 22 510 745,30    

 21 448 793,82    

 21 436 276,66   
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 246 501 381,80    

 72 427 312,05    

 13 504 123,46    

 47 021 254,54    

 43 411 750,00    

 35 204 185,75    

 34 932 756,00    

 235 998 049,33    

 27 976 500,00    

 28 381 211,80    

 35 674 491,18    

 29 701 457,00    

 21 025 332,00    

 17 184 189,78    

 6 228 893,20    

 19 356 917,14    

 4 970 000,00    

 27 303 920,00    

 18 195 137,23    

 171 170 227,49    

 11 513 576,17    

 16 389 306,14    

 5 824 000,00    

 14 289 649,00    

 15 061 189,00

    

 10 310 326,00    

 16 823 300,00    

 7 372 322,22    

 6 738 042,11    

 7 857 989,69    

 7 301 320,00    

 863 000,00    

 -      

 10 712 668,15    

 10 571 933,22    

 7 438 605,79    

 13 267 500,00    

 8 835 500,00 

 

  

 

liczba wartość w zł

 1 817    

646

54

231

343

387

156

 1 977   

249

431

252

119

177

213

54

71

8

165

238

 1 749    

71

140

32

60

202

120

84

65

66

54

57

12

0

62

142

68

468

46

Pożyczki udzielone w 2016 r.

** Część funduszy pożyczkowych realizuje projekty, w których kwoty wsparcia (z której są udzielane pożyczki) nie są wliczane do wartości kapitału pożyczkowego.
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Przeciętna wartość 
pożyczek udzielonych 

w 2016 r.

Wartość środków zaangażowanych 
w pożyczki/wartość kapitału pożyczkowego 

na dzień 31.12.2016 r. (w %)**

 78,45 

89,51 

80,80 

73,17 

86,25 

59,33 

64,02 

76,54 

72,95 

89,82 

94,24 

79,36 

96,36 

72,10 

31,55 

77,18 

36,22 

93,10 

86,34 

71,37 

71,75 

87,05 

7,03 

60,30 

89,46

 

65,77 

76,39 

68,31 

59,15 

81,69 

52,09 

84,63 

74,63 

98,69 

46,06 

98,00 

100,00 

100,00 

 135 664    

 112 117    

 250 076    

 203 555    

 126 565    

 90 967    

 223 928    

 119 372    

 112 355    

 65 850    

 141 565    

 249 592    

 118 787    

 80 677    

 115 350    

 272 633    

 621 250    

 165 478    

 76 450    

 97 867    

 162 163    

 117 066    

 182 000    

 238 161    

 74 560

    

 85 919    

 200 277    

 113 420    

 102 092    

 145 518    

 128 093    

 71 917    

 -      

 172 785    

 74 450    

 109 391    

 28 349    

 192 076    



Nazwa Instytucji

Załączniki
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Grupa funduszy małych (grupa M)*

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. 

Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości 

Tarnowska Agencja Rozowju Regionalnego S.A. 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" 

z siedzibą w Lublinie

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania 

Przedsiębiorczości

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej s.a. 

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne-Oddział w Bydgoszczy

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Grupa funduszy bardzo małych (grupa BM)*

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

Fundacja Wałbrzych 2000 

Fundacja Inkubator 

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości W Poddębicach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

* Grupa funduszy dużych (grupa D) - kapitał pożyczkowy o wartości od 50 do 100 mln zł. Grupa funduszy bardzo dużych (grupa BD) - kapitał pożyczkowy o wartości od 100 do 350 mln zł.
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Województwo
Siedziba 

(miejscowość)

podkarpackie

świętokrzyskie

wielkopolskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

dolnośląskie

wielkopolskie

śląskie

śląskie

pomorskie

małopolskie

śląskie

lubelskie

mazowieckie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

mazowieckie

lubelskie

świętokrzyskie

pomorskie

śląskie

małopolskie

lubuskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

śląskie

małopolskie

wielkopolskie

podkarpackie

dolnośląskie

łódzkie

łódzkie

lubuskie

Leżajsk

Pierzchnica

Konin

Rzeszów

Koszalin

Świdnica

Ostrzeszów

Bielsko-Biała

Ruda Śląska

Słupsk

Tarnów

Sosnowiec

Lublin

Ostrołęka

Biłgoraj

Warszawa

Malbork

Radom

Puławy

Sandomierz

Kartuzy

Gliwice

Chrzanów

Dobiegniew

Bydgoszcz

Żyrardów

Śrem

Nidzica

Częstochowa

Kraków

Poznań

Krosno

Wałbrzych

Łódź

Poddębice

Gorzów Wielkopolski

 359 354 194,03    

 19 775 000,00    

 19 096 754,10    

 18 034 238,97    

 17 544 587,51    

 17 075 967,34    

 16 293 487,30    

 15 528 741,98    

 14 135 428,51    

 14 099 276,37    

 14 071 896,67    

 13 820 752,16    

 13 695 575,65    

 13 494 388,51  

  

 13 402 203,45  

  

 13 366 181,00    

 12 724 283,81    

 12 065 836,33    

 10 831 406,00    

 10 300 994,87    

 10 286 212,19    

 9 964 732,91    

 9 572 229,65    

 8 761 381,43    

 8 329 109,07    

 7 264 689,05    

 7 111 892,57    

 6 749 625,56

    

 6 191 677,83    

 5 765 643,24    

 16 531 114,00    

 3 211 856,84    

 3 000 000,00    

 2 676 000,00    

 2 393 045,29    

 2 339 127,62    

 2 123 822,88    

 787 261,37    

    

na 31.12.2016 r.

Kapitał pożyczkowy w zł
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Załączniki

* Część funduszy pożyczkowych realizuje projekty, w których wartość kwoty wsparcia (z której są udzielane pożyczki) nie jest wliczana do wartości kapitału pożyczkowego. 

liczba wartość w zł

Pożyczki udzielone w 2016 r. Przeciętna wartość 
pożyczek udzielonych 

w 2016 r.

Wartość środków zaangażowanych 
w pożyczki/wartość kapitału pożyczkowego 

na dzień 31.12.2016 r. (w %)**

76,02 

95,22 

73,56 

100,00 

79,99 

83,83 

69,31 

85,31 

55,43 

79,37 

45,04 

92,76 

85,87 

67,91 

72,80 

65,81 

100,00 

92,39 

65,90 

53,98 

76,61 

18,89 

56,04 

92,54 

82,88 

53,34 

82,80 

100,00 

80,94 

60,19 

87,34 

96,83 

85,01 

87,65 

87,06 

71,03 

97,41 

78,57 

 88 200    

 99 378    

 88 795    

 161 985    

 89 235    

 88 608    

 100 000    

 136 103    

 86 217    

 172 579    

 82 746    

 111 430    

 69 889    

 57 514    

 86 119    

 71 784    

 200 011    

 99 135    

 44 760    

 76 115    

 111 745    

 30 358    

 90 273    

 100 320    

 97 499    

 96 364    

 76 465    

 93 330    

 136 431    

 124 698    

 66 654    

 77 500    

 74 858    

 60 061    

 84 375    

 54 629    

 72 222    

 36 200    

   

 81 937 552,75    

 5 863 300,00    

 3 463 000,00    

 5 345 500,00    

 3 301 680,00    

 4 784 855,56    

 800 000,00    

 4 219 200,00    

 1 983 000,00    

 3 279 000,00    

 2 316 900,00    

 6 685 823,00    

 3 774 000,00    

 3 738 400,00

    

 2 669 700,00

    

 4 091 700,00    

 2 400 126,25    

 892 211,11    

 3 267 470,00    

 1 674 521,80    

 3 240 600,00    

 1 882 222,22    

 993 000,00    

 2 508 000,00    

 1 364 990,00    

 1 060 000,00    

 1 758 700,00    

 1 773 265,00

    

 2 182 900,00    

 623 487,81    

 3 732 610,00    

 620 000,00    

 299 430,00    

 960 980,00    

 675 000,00    

 382 400,00    

 650 000,00    

 144 800,00    

   

 929    

59

39

33

37

54

8

31

23

19

28

60

54

65

31

57

12

9

73

22

29

62

11

25

14

11

23

19

16

5

 56    

8

4

16

8

7

9

4

** Część funduszy pożyczkowych realizuje projekty, w których kwoty wsparcia (z której są udzielane pożyczki) nie są wliczane do wartości kapitału pożyczkowego.
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