


O BGK

Ocena ratingowa Fitch

A-/stabilny
równa ratingowi Skarbu Państwa

Misją BGK jest wspieranie rozwoju  
społeczno-gospodarczego Polski

oraz sektora publicznego
w realizacji jego zadań

Wartość aktywów

84,75 mld zł
na 31 grudnia 2018 r.

100%
własność Skarbu Państwa

Centrala w Warszawie,
16 Regionów w całej Polsce
2 przedstawicielstwa zagraniczne (Bruksela, Frankfurt)
~ 1600 pracowników

Partner finansowy aktywnie wspierający
przedsiębiorczość i efektywne wykorzystanie
projektów rozwojowych. Inicjator i uczestnik 
współpracy między  biznesem, sektorem
publicznym i instytucjami finansowymi



16 Regionów BGK

 Regiony BGK są centrami kompetencji, 
wymiany doświadczeń i wiedzy o potrzebach 
rozwojowych danego regionu. To ośrodki 
wsparcia biznesu

 każdy przedsiębiorca, zainteresowany 
rozwojem swojej firmy, może liczyć na 
profesjonalną i przekrojową informację o 
możliwości skorzystania z rządowych 
programów wsparcia

 BGK blisko współpracuje z regionalnymi 
partnerami – bankami spółdzielczymi, 
bankami komercyjnymi, lokalnymi izbami 
gospodarczymi i agencjami rozwoju



Przedstawicielstwa BGK

otwarte:
 Bruksela – wrzesień 2018
 Frankfurt – maj 2019

plany:
 Nowy Jork
 Singapur

Cele:
 promowanie marki BGK
 wspieranie polskich firm w ekspansji 

zagranicznej
 pogłębianie kontaktów z lokalnymi 

instytucjami 
 monitorowanie i wpływanie na zmiany 

legislacyjne w UE 

wkrótce:
 Londyn – II połowa 2019
 Waszyngton – II połowa 2019



Rozwój gospodarki

Wartość kreowanego finansowania gospodarki*

2016 2017 2018

57
mld zł

68
mld zł

78
mld zł

* Wartość akcji kredytowej i gwarancyjnej BGK powiększona o akcję kredytową banków komercyjnych uzyskaną 
dzięki gwarancjom de minimis.



Kluczowe obszary zaangażowania

Infrastruktura,
budownictwo

i projekty strategiczne

Finansowanie inwestycji,  
eksportu i rozwoju  
przedsiębiorstw

Konsolidacja finansów
publicznych

Programy europejskie

Inwestycje 
samorządowe



Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw 1/2

Bank, we współpracy z sektorem finansowym, udziela poręczeń i gwarancji 
dla MŚP oraz preferencyjnych kredytów dla początkujących przedsiębiorców

Gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla MŚP

 150 tys. przedsiębiorców skorzystało z gwarancji na kwotę 60 mld zł, zaciągając 
kredyty o wartości 100 mld zł*

 200 tys. miejsc pracy utworzonych lub utrzymanych dzięki kredytom 
zabezpieczonym gwarancjami de minimis**

 gwarancje dostępne są w sieci banków kredytujących na terenie całego kraju 
(gwarancje: Biznesmax z dotacją, de minimis, Cosme, Kreatywna Europa, Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa)

* Okres 2013 r. – 31. 03.2019 r.

**Badanie BGK 2018 r. 



Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw 2/2

Preferencyjne kredyty dla początkujących przedsiębiorców

 583 pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej o wartości 63,48 mln zł *

 blisko 4 200 pożyczek dla studentów, absolwentów i bezrobotnych udzielonych 
w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie**

 ponad 400 podpisanych umów z MŚP i ponad 700 mln zł wypłaconego 
dofinansowania na innowacje technologiczne**

* Stan na 30.04.2019 r.

** Stan na 31.12.2018 r.



Kryteria:

 finansowanie min. 2 MPLN,

 przychody firmy min. 10 MPLN,

 wymagane zabezpieczenie 
kredytu i zdolność kredytowa

Zasady rynkowe.

Produkty dla średnich i 
dużych przedsiębiorców

Kredyty
inwestycyjne (budowlane, 

pomostowe, 
uzupełniające), obrotowe

Programy
emisji obligacji

samorządy,
sp. komunalne

Gwarancje
np. dobrego wykonania, 
zwrotu zaliczki, zapłaty, 
rękojmi, zaliczki i inne. 
Również w formie linii

Finansowanie bilateralne lub konsorcjalne

Dostępne bezpośrednio
w Regionach BGK



Finansowania projektu – kluczowe założenia

kredyt 
inwestycyjny 
lub obligacje 
(od 2 MPLN)

długoterminowy 
charakter 
finansowania 
inwestycyjnego 
(15 lat lub dłużej)

finasowanie 
pomostowe podatku 
VAT od nakładów 
inwestycyjnych

wymagania co do 
wkładu własnego, 
min. Wkład 
własny 20%

korzystne 
warunki cenowe

możliwe 
współfinansowanie 
środkami 
Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI)

Budowa nieruchomości 
komercyjnych. Kwota 
inwestycji min. 15 MPLN,  
silny sponsor, realizacja 
przez spółkę celową. 
Pozostałe kluczowe 
parametry transakcji są 
przedmiotem negocjacji.  

okres dostępności 
finansowania 
skorelowany z 
okresem realizacji 
inwestycji 

ewentualne 
zaangażowanie 
doradców zewnętrznych: 
finansowych, prawnych 
i technicznych



2016

krajów

2014 9
krajów

2017 52
kraje

2015 23
kraje

2018

krajów

2019

kraje

Finansowanie eksportu  
i ekspansji zagranicznej 1/3

60 72

36

Wsparcie dla polskich  
przedsiębiorstw na 
rynkach podwyższonego 
ryzyka

Warunki dostosowane  
do indywidualnych 
potrzeb klientów

Wiele dostępnych 
produktów, w tym 
akredytywy, gwarancje,  
kredyty dla nabywcy,  
finansowanie ekspansji  
zagranicznej

Doświadczenie we 
wspieraniu  eksportu

i inwestycji polskich 
przedsiębiorstw na 6 
kontynentach (72 kraje)



BGK finansuje eksport i ekspansję polskich przedsiębiorstw

Wartość finansowania w latach 2015-2018 wyniosła 6,1 mld zł

BGK wsparł w 2018 r. ponad 200 zagranicznych projektów polskich 
przedsiębiorstw, w tym m.in. finansowanie sprzedaży maszyn do Argentyny, 
sprzedaży linii technologicznej na Białoruś, budowy hotelu w Grecji, budowy 
elektrowni w Indonezji, budowy kompleksu handlowo-rekreacyjnego na 
Ukrainie, jak i finansowanie akwizycji w Wielkiej Brytanii

Finansowanie eksportu  
i ekspansji zagranicznej 2/3



Finansowanie ekspansji
i inwestycji zagranicznych 3/3

Białoruś

Budowa centrum  
handlowego

55 mln EUR

Białoruś

Budowa centrum  
sportowego

34 mln EUR

Brazylia, Holandia 

Budowa zakładów  
produkcyjnych

300 mln EUR

Chiny, Indie, Meksyk 
Rozbudowa zakładów  
produkcyjnych

22 mln EUR

Norwegia

Finansowanie
zabezpieczone złożami

30 mln USD

Grecja

Modernizacja i rozbudowa 
hotelu

15,5 mln EUR

Niemcy 

Zakup  

samolotów

11 mln EUR

Wielka Brytania 

Finansowanie 

akwizycji

220 mln PLN

Węgry

Finansowanie  

akwizycji

7,5 mld HUF

Ukraina

Budowa centrum 
handlowego

41,1 mln EUR

Indie

Energetyka

16 mln PLN

Indonezja

Budowa

elektrowni

81 mln EUR

Kazachstan

Części

do maszyn

8 mln EUR

Meksyk

Narzędzia  

górnicze

23 mln USD

Rosja 

Sprzedaż narzędzi  

górniczych

20 mln EUR



Inwestycje w samorządach

BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego oraz projekty, które rozwijają 
polskie miasta, m.in.:

Rewitalizacje kultowych miejsc
Muzeum Śląskie w Katowicach, 
zabytkowy kompleks basenowy 
w Wiśle   

Ekologia

Zakup autobusów 
hybrydowych w Głogowie,
modernizacja sieci 
ciepłowniczej m.in. 
w Grudziądzu i Włocławku

Transport
Zakup tramwajów i autobusów 
miejskich w Toruniu, autobusów 
w Tomaszowie Mazowieckim, zakup 
tramwajów i modernizacja  
infrastruktury tramwajowej 
w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej

Oświata
Budowa szkół i przedszkoli 
m.in. w Lublinie, Poniecu , 
Płocku, Szczecinie, Zielonej 
Górze 



Zapraszamy do kontaktu
Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Małopolski
ul. Promienistych 1, Kraków
www.bgk.pl
Tel. (22) 475 14 00
krakow@bgk.pl


