Bank państwowy założony w 1924 roku

Szanowni Państwo,
Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Program rządowy wspierania polskiego eksportu jest to
narzędzie mogące ułatwić finansowanie międzynarodowych transakcji .
W ramach programu BGK udziela zagranicznym importerom kredytów finansujących zakup polskich
towarów. Chodzi o umożliwienie realizacji transakcji, które w przeciwnym wypadku byłyby trudne do
przeprowadzenia.
W jakiej sytuacji można skorzystać z programu.
Zagranicznemu kontrahentowi np. brakuje środków własnych na dokonanie zapłaty, a polski
eksporter nie jest wstanie udzielić mu długiego kredytu kupieckiego. Wykorzystując ten instrument
zagraniczny partner zaciąga kredyt w BGK(bezpośrednio lub pośrednio przez swój bank)i spłaca go zgodnie z
harmonogramem. Natomiast polski eksporter uzyskuje środki od razu po tym, jak po swojej stronie
prawidłowo zrealizuje kontrakt. Program zakłada finansowanie krótko-, średnio- i długoterminowe.
Finansowanie średnio- i długoterminowe obejmuje:
- kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank importera,
- kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio przez BGK (w trakcie przygotowania).
Natomiast finansowanie krótkoterminowe obejmuje:
- postfinansowanie akredytyw dokumentowych,
- dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych.
Te ostanie produkty mogą być stosowane wyłącznie dla akredytyw otwartych przez banki mające swoją
siedzibę w tzw. krajach ryzyka nierynkowego (m.in. Albania, Angola, Armenia, Bośnia i Hercegowina,
Dominikana, Ekwador, Gambia, Gruzja, Irak, Iran, Kazachstan, Kuba, Macedonia, Mołdowa, Nigeria,
Pakistan, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Wenezuela, Zambia).
Należy zaznaczyć, że każdy taki kredyt musi być ubezpieczony w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych (o ubezpieczenie występuje BGK).
Jakie są zalety tego programu?
Na pewno można wskazać:
- uzupełnienie oferty handlowej eksportera o element finansowania, a tym samym jej uatrakcyjnienie,
- możliwość realizacji transakcji na rynkach uznawanych za ryzykowne,
- przeniesienie ryzyka braku zapłaty na BGK i KUKE,
- otrzymanie płatności za towar lub usługę wkrótce po zrealizowaniu kontraktu (oderwanie od terminów
spłaty kredytu przez importera),
- możliwość zaproponowania importerowi dłuższych terminów płatności,
- poprawę płynności firmy.

W ramach programu zatwierdzono limity już na 33 banki w 13 krajach (lista dostępna na drugiej stronie).
Lista ta może być uzupełniana w zależności od potrzeb zgłaszanych przez eksporterów.
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Beneficjentem Programu są polscy eksporterzy, dla których zwiększone zostały możliwości wejścia
na nowe rynki. Dzięki Programowi polscy przedsiębiorcy mogą oferować zagranicznym klientom zakup
towarów i usług w kredycie. Kredyt na atrakcyjnych warunkach jest udzielany przez BGK. Ryzyko zapłaty
za towar przejmuje bank. Eksporter otrzymuje płatność za eksport z BGK tuż po jego dokonaniu,
a importer dokonuje zapłaty w okresie spłaty kredytu w BGK.
Poniżej prezentujemy koszty kredytów dla banku importera przeznaczonych na finansowanie
działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach
Rosja
Składniki kosztu kredytu
dla banku importera
EURIBOR12 M
Marża (w tym ubezpieczenie KUKE)
Brak dodatkowych opłat
Pełny roczny koszt kredytu
Składniki kosztu kredytu
dla banku importera
Stała stopa CIRR
Marża
Ubezpieczenie KUKE
jeżeli płatne jednorazowo

Pełny roczny koszt kredytu

Białoruś
Kazachstan Azerbejdżan
Gruzja
Czechy*
Okres spłaty: do 2 lat (eksport dowolnych dóbr i usług)
Przykład: kredyt o jednorocznym okresie spłaty, udzielony w EUR
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Okres spłaty kredytu: od 2 do 5 lat (eksport dóbr i usług inwestycyjnych)
Przykład: kredyt o pięcioletnim okresie spłaty, udzielony w EUR
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3,42%

*oferta finansowania z okresem spłaty do 2 lat - poza Programem Rządowym

Brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK
Koszt dla importera = koszt dla banku importera + marża banku importera

Drugim instrumentem realizowanym przez BGK jest program DOKE. To system polegający na udzielaniu z
budżetu państwa dopłat do oprocentowania konkretnego kredytu eksportowego o stałej stopie
procentowej, udzielonego przez bank krajowy, zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową.
Dopłaty realizowane są w ramach wzajemnych rozliczeń między BGK a bankiem udzielającym kredytu.
Podstawę prawną programu stanowi ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o
stałych stopach procentowych (DzU z 2001 r. nr 73, poz. 762 ze zm.).
Zapraszamy do kontaktu z BGK Oddział w Olsztynie ul. Seweryna Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn
tel. +48 89 523 05 00, fax +48 89 527 48 37, e-mail: olsztyn@bgk.com.pl
Dyrektor Oddziału Pani Bernarda Gosztowt,
Z-ca Dyr. Oddz. ds. Sprzedaży Pani Maria Borzym
Doradcy Klienta: Pani Anna Cichosz, Pan Jarosław Maczuga i Pan Dariusz Nadolny

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, przetwarzane,
wykorzystywane, publikowane w żadnej formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunki zawarte
w niniejszym materiale służą wyłącznie do celów informacyjnych i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub
potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla BGK.
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