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W Polsce pożyczki pozabankowe i poręczenia kredytowe dla  małych i średnich przedsiębiorstw 

udzielają organizacje, które często obok działalności poręczeniowej i pożyczkowej oferują usługi 

doradcze, księgowe, pomieszczenia na prowadzenie działalności. Większość z tych organizacji została 

sfinansowana z środków UE i innych programów zagranicznych, jak np. polsko-amerykańskiego 

funduszu przedsiębiorczości i kanadyjsko-polskiego programu przedsiębiorczości. Badania prowadzone 

do tej pory oraz raporty opracowywane przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych dotyczą znaczenia pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców 

oraz skali wykorzystania przez nich tych instrumentów finansowych. Jednocześnie brak informacji na 

temat wyników finansowych funduszy i stopnia uzależnienia tych podmiotów od zewnętrznego 

dofinansowania stawia pytanie badawcze jakie są szanse na rozwój funduszy pożyczkowych i 

poręczeniowych w Polsce po zmniejszeniu dofinansowania z programów UE. Celem badawczym jest 

ustalenie stopnia niezależności finansowej funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce i 

szans ich rozwoju w przyszłości bez konieczności dofinansowania z środków UE.  

Dla realizacji celu projektu zostaną przeprowadzone badania: 

1. analiza treści regulaminów, informacji na stronach internetowych oraz wywiady telefoniczne z 

funduszami nie prowadzących strony internetowej w celu zebrania informacji na temat oferty funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce, usług niefinansowych oferowanych przez instytucje 

prowadzące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz warunków pożyczek i poręczeń.  

2. badanie ankietowe wśród kierownictwa funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w celu 

zebrania informacji na temat zależności oferty funduszy od dostępnych źródeł dofinansowania (np. 

inicjatywy JEREMIE), na temat oceny przez fundusze ryzyka działalności, zasad ustalania wysokości 

prowizji, oprocentowania i czynników wpływających za liczbę i wartość udzielanych pożyczek i 

poręczeń. 

3. analiza statystyczna (regresji, testy parametryczne i nieparametryczne) dla celów weryfikacji  

postawionych hipotez badawczych.  

4. badanie fokusowe z przedstawicielami funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w celu 

zaprezentowania wyników badań i konsultacji wyciągniętych wniosków. 

Badania pozwolą ustalić czy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe będą w stanie w przyszłości 

prowadzić działalność na dotychczasowym lub nawet zwiększonym w stosunku do potrzeb poziomie, 

jeżeli zostaną pozbawione możliwości dofinansowania z programów UE.  
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