
 

 

 

 

 Kielce, 24.11.2022 

Sz. P. Andrzej Bętkowski  

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

 

W imieniu środowiska gospodarczego skupionego wokół Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan apeluję do Pana Marszałka o podjęcie przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego działań w celu zmniejszenia stopy oprocentowania pożyczek unijnych dot. 

finansowania przedsięwzięć inwestycyjno-obrotowych dla przedsiębiorstw.  

Aktualnie oferowane oprocentowanie pożyczek finansowanych przez Unię Europejską 

udzielanych przez operatorów: Lubelską Fundację Rozwoju oraz Biłgorajską Agencję Rozwoju 

Regionalnego wynosi 7,17 %. Taką wartość oprocentowania trudno nazwać preferencyjną, podczas 

gdy wskazane pożyczki winny być nimi z założenia. Dodatkowo oprocentowanie to jest 

niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki.   

Niemniej jak wiemy, Zarząd Województwa w odpowiedzi na szczególne wyzwania i warunki 

gospodarcze, może wprowadzić wykorzystując będące w jego dyspozycji narzędzia/instrumenty 

zmiany wartości oprocentowania pożyczek udzielanych na terenie regionu. Działania takie zostały 

już podjęte przez Zarząd Województwa w odpowiedzi na zatrzymanie gospodarki wywołanej 

pandemią COVID-19. Uruchomiono wówczas pożyczki tzw. covidowe, nieoprocentowane, które 

pozwoliły przetrwać trudności rodzimym przedsiębiorcom.   

Obecne realia prowadzenia działalności gospodarczej wywołane wojną na Ukrainie i zerwaniem 

łańcucha dostaw, kryzysem energetycznym, galopująca inflacją, oprocentowaniem komercyjnych 

instrumentów finansowych – są sytuacją szczególnego zagrożenia dla rodzimego biznesu, a tym 

samym miejsc pracy w regionie.  

Jako organizacja zrzeszająca rodzimy biznes, przedsiębiorstwa głównie sektora MSP, wszystkich 

branż – z niepokojem przyjmujemy coraz liczniejsze sygnały od przedsiębiorców borykających się 

z licznymi problemami w bieżącej działalności.  Dodatkowo jak wynika z najnowszego badania 

nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu” przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 

przedsiębiorców przez CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan, 65% firm zapowiada 

wstrzymanie w najbliższym roku inwestycji lub planów rozwoju firmy. Warto podkreśli, że 

najbardziej pesymistycznie spoglądają w przyszłość firmy średnie, ponieważ o ograniczeniu 

inwestycji i planów rozwoju wspomina 67% spośród nich. Podobnie myśli 65% małych firm. 

Niewątpliwie mamy już do czynienia z pierwszymi oznakami spowolnienia w gospodarce. Tym 

bardziej znaczne obniżenie oprocentowania pożyczek dot. finansowania przedsięwzięć 

inwestycyjno-obrotowych dla przedsiębiorstw, pozwoli te niepokojące trendy w regionalnej 

gospodarce spowolnić. Uczynienie preferencyjnymi – nie tylko z nazwy – narzędzi finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej stanowić będzie wsparcie dla regionalnej przedsiębiorczości i impuls 

do inwestycji. Nadmieniam, że władze innych województw np. województwa małopolskiego  

 



 

 

 

w odpowiedzi na potrzeby rodzimych przedsiębiorców już podjęło stosowne działania w tym 

obszarze.   

Licząc na zrozumie powagi sytuacji, apeluję do Pana Marszałka o podjęcie stosownych działań.  

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Banasik 

 

 
Prezes Zarządu 
Świętokrzyskiego Związku 
Pracodawców Prywatnych 

 

Do wiadomości:  
 

1. Panie/ Panowie Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.  

2. Prezesi Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego.  

 


