
Kredyty

Bezpłatne gwarancje dla innowacyjnych 
przedsiębiorców już wkrótce dostępne 
Bank Millennium znalazł się w gronie banków, które podpisały umowę o współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), i przystąpił do programu gwarancji 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Ma on na celu wspieranie 
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zwiększenie ich potencjału 
innowacyjności. Gwarancje przyjmą formę pomocy de minimis albo regionalnej pomocy 
inwestycyjnej (gdy pomoc de minimis nie będzie możliwa). 

Program został zaplanowany jako wieloletni plan wspierania przedsiębiorstw w dostępie 
do finansowania i w dużej mierze jest przygotowany w oparciu o dotychczasowe 
założenia programu gwarancji de minimis realizowanego od 2013 r. we współpracy z BGK.

Gwarancja udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR:
•	 zabezpiecza	spłatę	nawet	do	80%	wartości	kredytu,	do	2,5	mln	euro,
•	 jest	bezpłatna,
•	 obejmuje	okres	do	20	lat,
•	 	proces	udzielania	gwarancji	jest	prosty	i	wygodny	dla	Klienta	–	w	przypadku	wyboru	

Banku Millennium jest on w całości realizowany za pośrednictwem Banku.
Zabezpieczenie dotyczy kredytu: nieodnawialnego, udzielonego w złotych, finansującego 
całość lub część kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. 

Do programu mogą zostać zakwalifikowane firmy, których projekt inwestycyjny polega 
na wdrożeniu wyników prac B+R lub które spełniają jedno z piętnastu kryteriów 
świadczących o ich innowacyjności, np.:
•	 	są	lokatorem	parku	technologicznego	lub	inkubatora	przedsiębiorczości	i	otrzymały	

wsparcie na działalność innowacyjną,
•	 	posiadają	status	centrum	badawczo-rozwojowego,
•	 	posiadają	funkcjonujący	dział	badawczo-rozwojowy	w	strukturze	organizacyjnej	firmy,
•	 	środki	 z	 kredytu	mają	 zamiar	 przeznaczyć	 na	 realizację	 projektu	 polegającego	na	

wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 
3	lat	od	zakończenia	realizacji	projektu	planują	osiągnąć	wzrost	przychodów	o	30%,

•	 	w	 ciągu	ostatnich	 3	 lat	 obrotowych	poniosły	 nakłady	 na	 działalność	 innowacyjną	
o	równowartości	co	najmniej	10%	sumy	obrotów	za	ten	okres,

•	 	w	 ciągu	ostatnich	 5	 lat	wprowadziły	 na	 rynek	 nowy/ulepszony	 towar,	 proces	 lub	
usługę,	co	dało	wzrost	przychodów	o	co	najmniej	30%,

•	 	w	ciągu	ostatnich	3	lat	obrachunkowych	odnotowały	wzrost	przychodów	o	średnio	
15%	rocznie.

Sektor	 mikro-,	 małych	 i	 średnich	 przedsiębiorstw,	 którego	 dotyczy	 program,	
jes t	 niezwyk le	 ważny	 z	 punk tu	 widzenia	 polsk iej	 gospodark i	 –	 według	
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 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. 
o wykonywaniu zadań z zakresu 
promocji polsk ie j gospodarki 
przez Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu Spółka Akcyjna, która 
ok reś la za sady w ykony wania 
zadań z zakresu promocji polskiej 
gospodarki przez Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. 
Do zadań agencji należy promocja 
polskiej gospodarki, w tym: promocja 
eksportu polskich przedsiębiorców, 
w szczególności małych i średnich; 
promocja polskich branż; wspieranie 
napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; wspieranie inwestycji 
polsk ich za granicą; wspieranie 
inwestycji polskich na terytorium 
Polski; dostarczanie przedsiębiorcom 
informacji	 ekonomiczno-handlowych	
na temat rynków zagranicznych oraz 
inwestorom zagranicznym informacji 
na temat warunków i uregulowań 
prawnych prowadzenia działalności 
gospodarczej na terytorium Polski, 
w t ym prowadzenie por ta lu 
informacy jnego; organizowanie 
pr zeds ięwz ięć in formacy jnych 
i promocyjnych na terytorium Polski 
i za granicą; działalność wydawnicza. 
Zadania te mogą być wykonywane 
pr z y  pomocy z ag r an i c znych 
b iur handlowych twor zonych 
i prowadzonych pr zez agencję 
w formie prawnej i organizacyjnej 
z a l e ż ne j  od  u w a r u n kow a ń 
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danych z „Rapor tu o stanie sektora MSP (2016)” Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości przedsiębiorstwa te tworzą w naszym kraju połowę Produktu 
Krajowego	 Brutto,	 zatrudniają	 około	 70%	 pracowników	 i	 charakteryzują	 się	
ciągłym rozwojem. 

Bezpłatne gwarancje POIR przeznaczone dla innowacyjnych przedsiębiorców 
już wkrótce będą dostępne w ofercie Banku Millennium. Nasi Doradcy służą 
Państwu informacją w przypadku jakichkolwiek pytań.

Prognozy makroekonomiczne

Dynamiczne spadki franka szwajcarskiego 

Druga połowa lipca była okresem 
dynamicznego os ł abienia f r anka 
szwajcarskiego względem euro. Kurs  
EUR/CHF z poziomu 1,10 osiągniętego 
w połowie lipca w szybkim tempie wzrósł 
do	1,1450,	najwyższego	poziomu	od	stycznia	
2015	roku,	czyli	momentu,	gdy	Szwajcarski	
Bank Narodowy (SNB) zrezygnował 
z obrony minimalnego poziomu wymiany 
EUR/CHF wyznaczonego na 1,20. Co 
więcej, lipiec był okresem największego 
jednomiesięcznego wzrostu notowań  
EUR/CHF od września 2011 roku. 

Głównym powodem wzrostu notowań 
EUR/CHF jest wzrost wartości euro. 
W ostatnich tygodniach wspólna waluta 
zyskiwała w relacji do dolara (kurs EUR/
USD	 na	 poziomie	 1,18	 jest	 najwyższy	
od	 stycznia	 2015	 roku),	 funta	 (EUR/
GBP	 osiągnął	 10-miesięczny	 szczyt),	
jena	 (1,5-roczny	 szczy t	 EUR/JPY).	
Źródłem siły euro jest coraz bardziej 
optymistyczna sytuacja gospodarcza 
w stref ie euro, która sprawia, że 
Europejski Bank Centralny stopniowo 
zaostrza swoją retorykę. Osłabienie 
franka jest także związane z pozytywnym 
sentymentem inwestycyjnym, k tóry 
pośrednio wywoływany jest przez 
dobre wyniki gospodarki europejskiej 
i światowej. Frank, jako waluta typu  
safe-haven (bezpieczna przystań), zawsze 
zyskuje w czasach zwiększonej awersji do 
ryzyka, a traci w sytuacji rosnącego apetytu 
na ryzyko. Obecnie poziom apetytu na 
ryzyko jest tak duży, że indeksy giełdowe 
w Stanach Zjednoczonych ustanawiają 
nowe historyczne maksima, a indeks VIX, 
nazywany indeksem strachu, na koniec 
lipca	zniżkował	do	minimum	z	1995	roku.	

Kolejnym argumentem tłumaczącym ostatnią 
dynamiczną deprecjację franka jest sytuacja 

techniczna na wykresie pary EUR/CHF.  
Po tym jak kurs wybił się powyżej 1,11  
–	szczytu	z	połowy	2016	roku	–	kolejnym	
poziomem oporu technicznego jest 
bariera 1,20, która była broniona przez 
Szwajcarski Bank Narodowy przez 
cztery	 lata	aż	do	stycznia	2015	roku	 jako	
minimalny poziom wymiany EUR/CHF. 

Niedawnej zwyżki EUR/CHF nie należy 
natomiast utożsamiać z działaniami SNB. 
Mimo że wcześniej bank był aktywny na 
rynku walutowym, to jak potwierdzają 
oficjalne dane, w ostatnim tygodniu lipca, 
tj. czasie największego wzrostu EUR/
CHF, bank nie interweniował. Tym samym 
potwierdza się teoria, że silne euro jest 
źródłem wzrostu EUR/CHF. Od połowy 
lipca eurodolar wzrósł bowiem gwałtownie. 

Warto również zwrócić uwagę, iż zmianie 
nie uległa retoryka SNB. W drugiej 
połowie	 lipca	T.	 Jordan,	 prezes	 SNB,	 raz	
jeszcze przypomniał, iż „modele i wskaźniki 
wskazują, że frank jest nadmiernie 
przewartościowany.	 Jest	 to	powodem,	dla	
którego bank utrzymuje stopy procentowe 
na ujemnym poziomie i interweniuje, gdy 
zachodzi potrzeba”. Podobne stanowisko 
prezentował	 w	 grudniu	 2015	 roku	
w wywiadzie dla telewizji CNBC. 

Za niedawny wzrost EUR/CHF odpowiada 
zatem przede wszystkim aprecjacja euro, 
która jest konsekwencją optymistycznych 
danych ze strefy euro, ale i globalnego 
sentymentu inwestycyjnego, a także sytuacji 
technicznej na wykresie pary EUR/CHF. 
Opierając się na takim scenariuszu, przyszła 
ścieżka EUR/CHF w największym stopniu 
zależeć będzie od wartości euro. Kurs 
EUR/USD	na	poziomie	1,18	zdyskontował	
znaczącą liczbę pozytywnych dla euro 
informacji, pomijając przy tym te, które 

w normalnych okolicznościach skutkowałyby 
osłabieniem wspólnej waluty. Obecnie 
jednak sentyment proeurowy jest niezwykle 
silny. Trend eurodolara, a pośrednio i EUR/
CHF, może się zmienić we wrześniu. 
Wtedy to Fed może zrewidować swoją 
prognozę zakładającą trzy podwyżki 
kosztu pieniądza w tym roku (dwie już 
zostały wprowadzone), a Europejski Bank 
Centralny może zdecydować o przyszłości 
wygasającego z końcem roku programu 
skupu aktywów. Może to zadecydować 
o korekcie w dotychczasowym trendzie 
w notowaniach EUR/USD i EUR/CHF. 
W dłuższym terminie natomiast o wartości 
franka decydować będzie kondycja 
szwajcarskiej gospodarki. Wskaźniki 
ekonomiczne sugerują, że stopniowo 
wkracza ona na ścieżkę ożywienia, a wzrost 
PKB powinien przyśpieszyć w kolejnych 
latach. Silny frank niekorzystnie wpływa 
jednak na niektóre gałęzie gospodarki, ale 
ostatnie zmiany wartości szwajcarskiej 
waluty wspierają proeksportowe sektory. 
W takim przypadku SNB będzie coraz mniej 
skłonny do przeprowadzania interwencji 
walutowych, co w połączeniu z dalszym 
wzrostem apetytu na ryzyko i mniej gołębim 
stanowiskiem EBC powinno wspierać 
kontynuację stopniowej przeceny franka. 

   Mateusz Sutowicz
Analityk 
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prawnych i ekonomicznych miejsca 
ich utworzenia , w tym spó łek 
kapitałowych. W zakresie promocji 
polskiej gospodarki agencja może 
udzielać pomocy finansowej związanej 
z progr amami f inansowanymi 
z budżetu Unii Europejskiej, o których 
mowa w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów 
w zakresie pol i t yk i spójności 
f inansowanych w perspek tywie 
f inansowej	 2014–2020,	 oraz	 innymi	
programami finansowanymi ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi, do której zastosowanie 
znajdą szczegółowe warunki i tryb 
właściwe dla udzielania tej pomocy. 
Zgodnie z za łożeniami ustawy 
w terminie 36 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy minister 
właściwy do spraw gospodarki dokona 
likwidacji wydziałów promocji handlu 
i inwestycji ambasad i konsulatów.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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