Realizacja strategii 2017-2020

8,4

mld zł

finansowanie eksportu i ekspansji
zagranicznej polskich firm

180

przedsiębiorcy skorzystali z
tys. razy gwarancji de minimis

14,5
mld zł

wartość programów unijnych w
zarządzaniu BGK

100

wartość konsolidacji finansów
publicznych

168

wykreowane finansowanie
gospodarki

mld zł

mld zł

Suma bilansowa
CAGR +24,4%
160
mld zł
66
mld zł

2016

2020
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Wsparcie gospodarki w czasie pandemii w roku 2021

Instrumenty wsparcia
1

2

3

4

Fundusz
Gwarancji
Płynnościowych

Pożyczki
płynnościowe
dla MŚP z POIR

Gwarancje
faktoringowe

Gwarancje
leasingowe

5

6

7

8

Fundusz dopłat do
oprocentowania

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19

Turystyczny
Fundusz
Zwrotów

Rządowy Fundusz
Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych
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Wsparcie gospodarki w czasie pandemii w 2021 roku

#PakietPomocowyBGK
72 mld zł

87 tys.

49 mld zł

wartość wsparcia
z jakiego skorzystali
przedsiębiorcy

przedsiębiorcy, którzy
skorzystali z pakietu
pomocowego BGK

wartość środków
wypłaconych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19

4

Strategia BGK na lata 2021-2025

5

Strategia BGK na lata 2021-2025
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Rola banku rozwoju

Odpowiadamy na
główne wyzwania
rozwojowe
w najważniejszych
obszarach

Dostosowujemy
działania do
pojawiających się
potrzeb i trendów
gospodarczych
(poprzez filary
strategii i programy
BGK)

Skuteczność naszych
działań mierzymy
rezultatem, jaki
osiągamy, aby
budować
zrównoważoną i
konkurencyjną
gospodarkę oraz silne
społeczeństwo
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Rola banku rozwoju
- zrównoważony rozwój gospodarki

Trwały rozwój gospodarczy
Tempo realnego wzrostu PKB w okresie powyżej 4 kwartałów

>4%

Zmniejszenie całkowitego finansowania
w relacji do PKB poprzez np. zaostrzenie kryteriów
misyjnych w programach BGK, wzrost marży
handlowej, ograniczanie programów gwarancyjnych

<2%

Zwiększanie całkowitego finansowania w relacji do
PKB poprzez np. zmiany parametrów produktów,
inicjowanie konsorcjów, akceptację podwyższonego
ryzyka, dodatkowe wsparcie inwestycji publicznych
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Rola banku rozwoju
- zrównoważony rozwój gospodarki

Niskoemisyjna gospodarka
Zatrzymanie pozytywnego trendu spadku emisyjności
gospodarki w relacji do PKB przez 2 lata
Intensyfikacja wsparcia finansowania inwestycji
w gospodarkę niskoemisyjną poprzez np. podwyższenie
celów ESG w programach BGK, tworzenie i zmiany
parametrów właściwych produktów
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Rola banku rozwoju
- zrównoważony rozwój gospodarki

Spójność terytorialna
Spadek relacji przeciętnych dochodów z PIT na głowę
mieszkańca w gminach województwa najbiedniejszego
do przeciętnej w kraju w okresie co najmniej 2 lat z rzędu
Dodatkowe wspomaganie wzrostu akcji kredytowej
i/lub gwarancyjnej w wybranych regionach poprzez
np. intensyfikację współpracy z sektorem komercyjnym
i samorządami, tworzenie nowych lub zmiany parametrów
adekwatnych produktów
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Rola banku rozwoju
- zrównoważony rozwój gospodarki

Wykorzystanie środków unijnych
Gotowość banku do podjęcia działań w celu wypełnienia
luki w przypadku opóźnienia uruchamiania środków
unijnych.
Dodatkowe działania w kierunku pozyskania finansowania
pozwalającego na zwiększenie przez BGK możliwości
zaangażowania w publiczne programy inwestycyjne poprzez
np. intensyfikację emisji obligacji na rynku krajowym i/lub
zagranicznym, intensyfikację pozyskiwania inwestorów
instytucjonalnych dla konkretnych projektów
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Filary strategii BGK
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Zaangażowanie społeczne

Dzielenie się
wypracowanymi zyskami

Wyrównywanie
różnic
i tworzenie
szans

Pobudzanie
kapitału
społecznego

Inspirowanie
i aktywizacja
lokalnych
społeczności

Przykłady działań w 2021 r.
Chcemy budować nowoczesną polską
państwowość poprzez rozwój kapitału
społecznego w edukacji, kulturze, sporcie
i zachowaniach proekologicznych.

 rewitalizacja zabytków
 ochrona zdrowia:
 projekt społeczny - kardiologia i transplantologia
dla dzieci
 Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych
 podnoszenie kompetencji liderskich dla JST
 koncepcja wsparcia ekonomii społecznej
13

Zrównoważony rozwój

Tworzenie
Wdrożenie Raportowanie
Budowa
rozwiązań
wytycznych zintegrowane świadomości
zrównowai
żonego
rekomendacji
finansowania regulatora
rynku

Uzyskanie
ratingu ESG
(na poziomie
5. decyla
wśród
banków
europejskich)

Przykłady działań w 2021 r.
Chcemy wspierać rozwój społecznogospodarczy kraju w taki sposób, abyśmy
tworzyli lepsze warunki do życia dla
następnych pokoleń.

 pierwsze stress-testy z uwzględnieniem ryzyk ESG
 3W - Woda, Wodór, Węgiel
 gwarancje „Czyste powietrze” wygenerują 3 mld zł
kredytów
 linia z EBI - 700 mln zł na inwestycje miast
 dodatkowe środki 430 mln zł na gwarancje Biznesmax
 Tramwaje Śląskie - finansowanie wymiany taboru
 Invest EU - gwarancje wspierające transformację
energetyczną
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Współpraca i biznes międzynarodowy

Kompleksowe
wsparcie
ekspansji
polskiego
biznesu

Chcemy zwiększyć konkurencyjność polskiej
gospodarki - podniesiemy poziom
umiędzynarodowienia polskich
przedsiębiorstw i będziemy budować
atrakcyjność Polski wśród inwestorów
zagranicznych jako kraju
o wysokim kapitale intelektualnym.

Partner dla
międzynarodowych inwestorów i rynków
finansowych

Międzynarodowe
rozwiązania
finansowe

Relacje
i współpraca
z instytucjami
zagranicznymi
i międzynarodowymi

Przykłady działań w 2021 r.
 partner wdrażający instrument gwarancyjny w
programie InvestEU
 rozwój Funduszu Trójmorza
 inwestycje kapitałowe w innowacje (faza
komercjalizacji i wzrostu)
 promocja Polski za granicą
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Model biznesowy

Programy modelu biznesowego
Rozwój przemysłu

Infrastruktura,
transport i logistyka

Ochrona
zdrowia

Finanse
publiczne

Rozwój
przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo
strategiczne

Spójność społeczna
i terytorialna

Mieszkalnictwo
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Program Rozwój przemysłu

Ambicja programu: wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu
(produktywność, wykwalifikowana kadra, przemysł 4.0, zrównoważony rozwój)
 Program kierujemy do polskich przedsiębiorstw - głównie produkcyjnych lub zajmujących się przetwórstwem (80 proc. kapitał
prywatny, ponad 60 proc. firmy małe i średnie do 40 mln zł obrotu) oraz przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, inwestujących
w Polsce, tworzących nowoczesne miejsca pracy i/lub istotne dla tworzenia i rozwoju lokalnych sieci kooperacyjnych.
 Wspieramy tworzenie i rozwój krajowych czempionów.
 Angażujemy się w duże projekty centralne (krajowi championi), a także mniejsze - o istotnym znaczeniu lokalnym - zgodnie z
lokalnymi strategiami rozwoju.
 Dostarczamy, we współpracy z partnerami, rozwiązania dla projektów wspierających rozwój przemysłu, szczególnie w obszarze
ekspansji zagranicznej i wdrażania nowych technologii (transformacja przemysłu).

Przykładowe produkty w programie








Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Gwarancje bankowe
Wykup wierzytelności
Wykup wierzytelności eksportowych
Linia wielocelowa
Akredytywa dokumentowa – własna i
zlecona










Kredyt dla banku nabywcy
Kredyt dla nabywcy
Kredyt unijny
Kredyt inwestycyjny podporządkowany
Obligacje podporządkowane
Fundusz strefowy
Obligacje korporacyjne
Poręczenia
Dane na 07/2022
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Program Infrastruktura, transport i logistyka

Ambicja programu: rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce
 Wspieramy rozwój zrównoważonej i zintegrowanej infrastruktury transportowej oraz promujemy rozwiązania ograniczające
negatywny wpływ transportu na środowisko.
 Przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki, poprawy jakości życia obywateli poprzez zwiększanie
dostępności i jakości transportu zbiorowego (a więc także dostępności miejsc pracy i usług publicznych) oraz do zmniejszania
zanieczyszczenia środowiska.

Przykładowe produkty w programie
 Krajowy Fundusz Drogowy
 Fundusz Kolejowy
 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych
 Kredyt preferencyjny z FŻŚ
 Refinansowanie z FŻŚ
 Wykup wierzytelności
 Kredyt inwestycyjny
 Kredyt obrotowy
 Linia wielocelowa












Program DOKE
Kredyt dla banku nabywcy
Kredyt dla nabywcy
Kredyt unijny
Kredyt inwestycyjny podporządkowany
Obligacje podporządkowane
Akredytywa dokumentowa – własna i zlecona
Pożyczka szerokopasmowa
Obligacje korporacyjne
Gwarancje bankowe
Dane na 07/2022
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Program Ochrona zdrowia

Ambicja programu: podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej
 Przyczyniamy się do poprawy efektywności działania ochrony zdrowia, aby zwiększać dostępność i podnosić jakość
usług medycznych.
 Finansujemy inwestycje w ochronie zdrowia, aby podnosić standardy leczenia.

Przykładowe produkty w programie










Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Akredytywa dokumentowa własna
Kredyt obrotowy dla podmiotów opieki zdrowotnej
Gwarancje bankowe
Wykup wierzytelności
Fundusz Polskiej Nauki
Kredyt unijny
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Dane na 07/2022
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Program Finanse publiczne

Ambicja programu: zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi
 Działamy na rzecz zapewnienia stabilności finansów publicznych, które są fundamentem sprawnego funkcjonowania państwa oraz
trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 Zapewniamy efektywne zarządzanie środkami publicznymi poprzez realizację projektów rządowych.
 Wspieramy polski rządu w realizacji zadań związanych z zarządzaniem państwowym długiem publicznym.
 Zapewniamy obsługę bankową jednostek sektora finansów publicznych.

Przykładowe produkty w programie
 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
 Rachunki i depozyty - konsolidacja finansów
publicznych
 Obsługa rachunków depozytowych MF (depozyty
sądowe)
 Obsługa długu publicznego
 Obsługa płatności ze środków europejskich i
krajowego współfinansowania
 Obsługa transakcji skarbowych na rzecz MF
 Pełnienie funkcji agenta emisji obligacji SP i
obsługa papierów wartościowych MF






Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ)
Rekompensaty zabużańskie (PWRZ)
Gwarancje bankowe
Program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk
ziemnych i huraganów
 Pożyczki z PROW 2014-2020 (PROW2)

Dane na 07/2022
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Program Rozwój przedsiębiorczości

Ambicja programu: zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe
przedsiębiorstw
 Program kierujemy do przedsiębiorców spełniających kryteria unijnej definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 Przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększamy konkurencyjność MŚP zapewniając dostęp do finansowania
dostosowanego do potrzeb rynku. Prowadzimy również działania informacyjno-edukacyjne.

Przykładowe produkty w programie













Gwarancje de minimis
Gwarancje Biznesmax
Gwarancje dla sektora rolnego
Gwarancje dla leasingu
Pożyczki unijne dla MŚP
Poręczenia unijne dla MŚP
Unijne wejścia kapitałowe
Pożyczka płynnościowa dla MŚP z POIR
Kredyt inwestycyjny
Kredyt obrotowy
Linia wielocelowa
Gwarancje bankowe













Wykup wierzytelności eksportowych
Kredyt dla banku nabywcy
Akredytywa dokumentowa – własna i zlecona
Wykup wierzytelności
Kredyt dla nabywcy
Kredyt na prefinansowanie eksportu
Kredyt unijny
Obligacje korporacyjne
Gwarancja płynnościowa i na inwestycje FGK
Gwarancje przejęcia ryzyka w programach faktoringowych
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych

Dane na 07/2022
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Program Bezpieczeństwo strategiczne

Ambicja programu: zrównoważony rozwój w energetyce (surowce oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju) oraz
zwiększenie bezpieczeństwa obronnego
 Działamy na rzecz zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju w zrównoważony sposób oraz zwiększania bezpieczeństwa
obronnego.
 Tworzymy rozwiązania zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej oraz dbamy o utrzymanie długofalowego
finansowania sektora zbrojeniowego.
 Działamy na rzecz wzrostu cyberbezpieczeństwa.

Przykładowe produkty w programie
 Kredyt obrotowy
 Gwarancje bankowe
 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych
 Obligacje korporacyjne
 Kredyt unijny
 Kredyt inwestycyjny
 Linia wielocelowa
 Akredytywa dokumentowa – własna i zlecona

Dane na 07/2022
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Program Spójność społeczna i terytorialna

Ambicja programu: wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań
własnych JST
 Zwiększamy efektywność działań na rzecz niwelowania różnic w rozwoju i dostępie do usług publicznych poprzez efektywne
wykorzystanie instrumentów zwrotnych (np. kredyty i pożyczki).
 Zapewniamy finansowanie odbiorcom o bardzo zróżnicowanym potencjalne rozwojowym, społecznym i finansowym.

Przykładowe produkty w programie
 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
 Fundusz Pomocy
 Kredyt inwestycyjny dla JST
 Kredyt obrotowy dla JST
 Kredyt obrotowy
 Kredyt inwestycyjny
 Obligacje komunalne
 Obligacje korporacyjne
 Pożyczka dla JST
 Kredyt unijny
 Pożyczka unijna na założenie działalności
gospodarczej
 Pożyczka unijna na rewitalizację












Pożyczka na rozwój turystyki
Poręczenia kredytów studenckich
Pożyczka z Funduszu Dostępności
Pożyczka rewitalizacyjna/Jessica2
Pożyczka na efektywność energetyczną Jessica2
Pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”
Pożyczka szerokopasmowa
Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
Gwarancje bankowe
Pożyczki unijne na efektywność energetyczną i OZE dla MŚP
i w budownictwie
 Wykup wierzytelności
 Dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich z
Funduszu Kredytów Studenckich
Dane na 07/2022
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Program Mieszkalnictwo

Ambicja programu: zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach oraz poprawa stanu
technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym wzrost efektywności energetycznej budynków
 Działamy na rzecz zwiększenia dostępu do mieszkań osobom o dochodach niepozwalających na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie, w tym osobom najuboższym i bezdomnym oraz zwiększania efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych, ograniczenia emisji CO2 i zjawiska smogu. Realizujemy w ten sposób cele Narodowego Programu
Mieszkaniowego.
 Program jest odpowiedzią na deficyt mieszkaniowy szczególnie w segmencie komunalnym i społecznym, przeludnienie,
deprywację mieszkaniową, zły stan techniczny zasobów komunalnych, pustostany, malejący zasób gruntów oraz zjawisko smogu.

Przykładowe produkty w programie
 Kredyt preferencyjny SBC
 Kredyt budowlany – inwestycje na wynajem
 Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu
Dopłat
 Premia termomodernizacyjna z FTiR
 Premia remontowa z FTiR
 Premia kompensacyjna z FTiR
 Pożyczka na efektywność energetyczna Jessica2
 Pożyczki unijne na efektywność energetyczną i
OZE w budynkach






Fundusz Wsparcia Kredytobiorców FWK
Gwarancja Czyste Powietrze
Gwarancja Wkładu Własnego
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
 Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa
 Dopłaty do czynszu MnS

Dane na 07/2022
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Strategia 2021-2025 w liczbach

Kredyty brutto

46 mld zł

60,5 mld zł

(wykonanie 2020)

(wykonanie 2025)

Zaangażowanie banku
w finansowanie
gospodarki

291 mld zł

460 mld zł

(wykonanie 2020)

(wykonanie 2025)

Suma bilansowa

160 mld zł

144 mld zł

(na koniec 2020)

(na koniec 2025)

C/I

+5,7% (CAGR 5)

+9,8% (CAGR 5)

-2,0% (CAGR 5)

<50%
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