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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku

Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku
05.05.2017
pdf
Podczas misji gospodarczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Meksyku Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju PAIH oraz KUKE otworzył nowe możliwości ekspansji
polskich firm.
- Dzisiaj otwieramy nowe możliwości wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami –powiedziała podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes
zarządu BGK. – Jako grupa instytucji rozwoju, systemowo ważnych dla realizacji SOR, dobrze ze sobą współpracujemy przy realizacji strategicznych projektów, czego przykładem jest misja biznesowa do
Meksyku. BGK pełni w tej grupie kluczową rolę, zapewniając kapitał - podstawowe źródło wielu inwestycji. Jesteśmy strategicznym i stabilnym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządzają TFI
BGK, spółka BGK Nieruchomości i PFR - nasze udziały stanowią w nich od 75 do 100%. Poprzez jeden z nich – Fundusz Ekspansji Zagranicznej – w którym jesteśmy jedynym inwestorem, będziemy
jeszcze mocniej wspierać inwestycje polskich firm za granicą. W tej kwestii będziemy bardzo blisko współdziałać z PAIH oraz KUKE, korzystając z naszego doświadczenia i wspólnie je rozwijając– dodała
prezes BGK.
Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, reprezentowała polski bank rozwoju BGK, który swą działalność rozpoczął ponad 90 lat temu w okresie, gdy Polska i Meksyk nawiązały po raz pierwszy stosunki
dyplomatyczne. Misja w Meksyku obfitowała w wydarzenia gospodarcze. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w obecności prezydentów obu krajów porozumienie o współpracy z meksykańskim bankiem
rozwoju Bancomext w zakresie finansowania wymiany handlowej oraz inwestycji. Podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” instytucje rozwoju – BGK, PAIH i KUKE - zaprezentowały
informacje o możliwościach współpracy i dostępnych narzędziach wsparcia przedsiębiorców. Drugiego dnia wizyty Prezydent RP wziął udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu w Meksyku.
Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm to jedno ze strategicznych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2014 roku BGK dynamicznie zwiększa liczbę krajów, w których finansuje
transakcje polskich firm. Obecnie jest zaangażowany w projekty realizowane na terenie 41 państw na 6 kontynentach. Polski bank rozwoju oferuje paletę rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać
współpracę z meksykańskimi odbiorcami dóbr lub usług. Firmy najczęściej korzystają z akredytyw, a w przypadku długoterminowych projektów BGK udziela finansowania nawet na okres 15 lat. Od kilku lat
Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem wspiera ekspansję polskich firm do Meksyku. Od 2012 roku finansuje meksykańską kopalnię węgla, która kupiła polskie maszyny górnicze od spółki Famur, a w
2015 roku BGK udzielił kredytu na budowę zakładu produkcyjnego w Meksyku, który należy do polskiej grupy kapitałowej Boryszew.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl

W przypadku pytań pochodzących od osób innych niż przedstawiciele mediów prosimy o kontakt z recepcją lub infolinią banku.
Tweety użytkownika @BGK_pl

Materiały do pobrania
Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
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Skontaktuj się z doradcą
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Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
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Oprocentowanie
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