Bank i klient • MŚP

Bank na start-up!
Dzięki poręczeniom „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013”
udzielonym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny dla linii kredytowych Banku Pekao SA już
wkrótce do polskich mikro i małych firm trafi 1,2 mld zł. Co najważniejsze – na bankowe wsparcie
będą mogły także liczyć początkujący przedsiębiorcy!
Arkadiusz Lewicki

„Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP)”
uzupełnia fundusze strukturalne i inne
programy wspólnotowe, umożliwiając jednocześnie funkcjonowanie każdego instrumentu zgodnie z jego szczególnymi procedurami. Rynkowe instrumenty finansowe
Wspólnoty dla MŚP uzupełniają i wzmacniają efekty programów na poziomie krajowym. Mogą one w szczególności wspierać
prywatne inwestycje na rzecz stworzenia
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw
oraz mogą wspierać przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu w fazie ekspansji
w celu zmniejszenia stwierdzonej luki
w zakresie kapitału własnego. Mogą one
polepszyć dostęp istniejących MŚP do kredytów przeznaczonych na działania, które
wspierają ich konkurencyjność i potencjał
wzrostu. Instrument CIP–SMEG umożliwia wsparcie poręczeniowe dla klientów
wielu rodzajów instytucji finansowych:

Fot. ZBP

Wsparcie dla innowacyjnych

Warszawa, 28 października br. Podpisanie umowy Bank Pekao SA-Europejski Fundusz Inwestycyjny.
Wydarzenie wspaniale wpisało się w tematykę tegorocznego Forum Korporacyjnego organizowanego
przez ZBP, a poświęconego przyszłości kredytu dla firm.

banków komercyjnych i spółdzielczych,
funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, przedsiębiorstw leasingowych
itp. Polscy inwestorzy rynku venture capital,
pragnący inwestować w małe i średnie
proinnowacyjne firmy, mogą zaś ubiegać

się o wsparcie w ramach Instrumentu CIP
–GIF, polegającego na inwestycjach kapitałowych EFI w wyspecjalizowane fundusze
podwyższonego ryzyka.
W Polsce zainteresowanie programem wzrosło w okresie wychodzenia ze

Nowe instrumenty finansowe dla MŚP

Dla kogo
Maksymalny okres kredytowania
Maksymalna kwota kredytu
Wielkość portfela przeznaczonego na
poręczenia

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
Kredyty inwestycyjne
(start-up’y)
dla firm prowadzących działalność nie dłużej niż dwa lata, które
Mikro i małe przedsiębiorstwa (firmy o przychodach
wystawiły co najmniej jeden rachunek/fakturę, który został
do 10 mln zł)
opłacony przez kontrahenta
6 lat (kredyty uproszczone)
1 rok
10 lat (kredyty standardowe)
500 tys. zł (kredyty uproszczone)
20 tys. zł
Bez limitu (kredyty standardowe)
1033 mln zł
200 mln zł

Zabezpieczenie

Kredyt poniżej 10 tys. zł – poręczenie EFI
Kredyt od 10 do 20 tys. zł – poręczenie EFI i inne zabezpieczenie

Rodzaje kredytów objęte poręczeniem

Kredyty obrotowe

Poręczenie EFI i zabezpieczenie na przedmiocie
finansowania
Standardowy kredyt inwestycyjny/prosty kredyt
inwestycyjny/prosty kredyt inwestycyjny na zakup
środków transportu

Źródło: Bank Pekao SA, październik 2010 r.
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spowolnienia gospodarczego – to przejaw
poszukiwania alternatywnych form wsparcia rozwoju akcji kredytowej. Wcześniej,
także w roku 2010, dwie polskie instytucje
finansowe, z rynku bankowego i leasingowego, uzyskały już wsparcie w postaci
unijnych gwarancji portfelowych dla finansowania oferowanego małym i średnim przedsiębiorcom. Obecnie do grona
Pośredników Finansowych Programu Ramowego CIP, jako już trzecia polska instytucja, dołącza Bank Pekao SA.

Szansa dla początkujących
biznesmenów

Bank Pekao SA jest pierwszą polską instytucją finansową, która oprócz poręczeń
kredytów inwestycyjnych otrzymała także poręczenia EFI dla kredytów dedykowanych tzw. start-up’om. Umowy Pekao
dotyczą poręczeń kredytów inwestycyjnych dla firm o rocznych przychodach do
10 mln zł (o wartości 1 mld 33 mln zł) oraz
poręczeń kredytów obrotowych dla firm
rozpoczynających działalność gospodarczą

(200 mln zł). Poręczenie EFI, obejmie kapitał i odsetki kredytów.
Firmy rozpoczynające działalność są
traktowane przez banki z dużą ostrożnością. Wspólnie z EFI Bank Pekao SA chce
ułatwić takim przedsiębiorcom dostęp do
kapitału. Przedsiębiorcom działającym na
rynku nie dłużej niż dwa lata, które wystawiły co najmniej jedną fakturę opłaconą przez swego klienta, bank będzie mógł
zaproponować kredyt obrotowy o wartości
do 20 tys. zł z bezpłatnym poręczeniem
EFI. Dzięki tym środkom młode firmy nie
tylko uzyskają możliwość szybszego rozwoju, ale także już na wczesnym etapie rozpoczną budowę swojej historii kredytowej,
co z punktu widzenia banku jest kluczowe
przy ubieganiu się o większe kredyty.
Poręczenia oferowane przez Europejski
Fundusz Inwestycyjny nie wymagają też
od firm wypełniania dodatkowych wniosków ani przygotowywania sprawozdań.
Razem z poręczeniem z EFI klienci będą
mogli także korzystać z tańszych kredytów
udzielanych przez Bank Pekao dzięki pod-

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP
Został powołany przez Radę Ministrów w 2007 r. jako oficjalna jednostka ds. CIP dla
polskiego rynku finansowego. Jego misją jest inspirowanie i szkolenie rynku finansowego dla aktywnego uczestnictwa w CIP. KPK przy Związku Banków Polskich prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną i doradczą. Jego działalność dla poszczególnych podprogramów CIP nadzorowana jest przez Ministerstwo Gospodarki, a koordynowana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługiwany przez KPK komponent CIP pn.
„Instrumenty finansowe dla MŚP” stanowi największą i najtrudniejszą część Programu CIP. Adresowany jest bowiem do zróżnicowanego rynku instytucji finansowych (banków, przedsiębiorstw
leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, funduszy venture capital oraz do
funduszy współpracujących ściśle z sieciami aniołów biznesu) i wymaga opracowania instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych w perspektywie średnio- i długoterminowej. Głównym celem
KPK jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do finansowania. KPK CIP współpracuje także ze
wszystkimi organizacjami rynku finansowego, ujętego w CIP.
Więcej informacji: Joanna Dąbrowska, joanna.dabrawska@zbp.pl
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Alicja
Kornasiewicz
prezes Banku
Pekao SA
Dzięki tej umowie Bank Pekao będzie mógł
udzielić kredytów o wartości 1,2 mld zł dla
małych i mikrofirm. Od klienta będziemy
wymagać jedynie podpisania umowy,
bez obciążeń związanych ze wsparciem
publicznym. Dodatkowo, dzięki unijnej
gwarancji, złagodzone zostaną wymagania
dotyczące wkładu własnego, maksymalnej
kwoty kredytu, okresu kredytowania i wymaganych zabezpieczeń. Liczymy, że z tych
udogodnień może skorzystać nawet 25 tys.
podmiotów gospodarczych.

Fot. EFI

Jest wyspecjalizowaną instytucją UE, która zapewnia kapitał podwyższonego
ryzyka oraz instrumenty gwarancyjne dla MŚP. Jego działania skupiają się
na wspieraniu mikrofinansowania i finansowania we wczesnej fazie zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku i najlepszymi praktykami. Przyczynia się on do osiągnięcia celów
Wspólnoty, w tym społeczeństwa opartego na wiedzy, rozwoju innowacji, wzrostu zatrudnienia oraz wspierania ducha przedsiębiorczości. EFI zapewnia wymaganą ciągłość w zarządzaniu programami Wspólnoty i zebrał w tej dziedzinie rozległe doświadczenia. Z tego
względu zarządzanie przez EFI w imieniu KE instrumentami finansowymi Wspólnoty uznane
zostało w niezależnych ocenach za dobrą praktykę. EFI dysponuje również fachową wiedzą
potrzebną do wspierania nowych działań inicjowanych przez państwa członkowskie w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, mających na celu przyciągnięcie kapitału podwyższonego ryzyka z rynków kapitałowych z korzyścią dla innowacyjnych małych przedsiębiorstw.
Więcej informacji: David Yormesor, d.yormesor@eif.org

Fot. Pekao SA

EFI

Richard Pelly
prezes
Europejskiego
Funduszu
Inwestycyjnego
Cieszymy się bardzo na współpracę z Bankiem Pekao, której owocem będzie ułatwienie dostępu do finansowania dla małych
firm na szczególnie korzystnych warunkach.
Innowacyjne podejście Pekao do kwestii
finansowania sektora małych i średnich firm
i zapewnienie środków dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność przyczyni się
do jeszcze lepszego wsparcia dla sektora
przedsiębiorstw i w efekcie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

pisanej kilkanaście dni wcześniej umowie
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
o wartości 50 mln euro.

W oczekiwaniu
na kolejnych pośredników

Z informacji Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla rynku finansowego w Polsce
wynika, że kolejnych czterech polskich pośredników finansowych stara się o wsparcie
z tego programu. Według szacunków ekspertów KPK łączna kwota łatwiej dostępnych kredytów uruchomionych dla polskich przedsiębiorców w wyniku wsparcia
CIP może sięgnąć nawet miliarda euro.  
Autor jest dyrektorem Krajowego Punktu
Kontaktowego Programu CIP
dla rynku finansowego w Polsce
przy Związku Banków Polskich
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