
Strategia

2021-2025



Realizacja strategii 2017-2020 

wykreowane finansowanie gospodarki

finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm

razy przedsiębiorcy skorzystali z gwarancji de minimis

wartość programów unijnych w zarządzaniu BGK

100 mld zł

168 mld zł

8,4 mld zł

180 tys.

14,5 mld zł

wartość konsolidacji finansów publicznych

Suma bilansowa

2016 2020

CAGR +24,4%

66 mld zł

160 mld zł



+10 programów dostosowanych

7 nowych programów

Wsparcie gospodarki w czasie pandemii

(marzec 2020 - sierpień 2021)

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Pożyczki płynnościowe dla MŚP z POIR

Gwarancje faktoringowe

Gwarancje leasingowe

Fundusz dopłat do oprocentowania

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Turystyczny fundusz zwrotów



Wsparcie gospodarki w czasie pandemii

(marzec 2020 - sierpień 2021)

wartość wykreowanego finansowania

103 mld zł

razy przedsiębiorcy skorzystali z 

pakietu pomocowego BGK

150 tys.



Strategia BGK na lata 2021-2025



Strategia BGK na lata 2021-2025



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



Rola banku rozwoju

- działanie antycykliczne

Tempo realnego wzrostu PKB w okresie powyżej 4 kwartałów

Zmniejszenie całkowitego finansowania

w relacji do PKB poprzez np. zaostrzenie kryteriów

misyjnych w programach BGK, wzrost marży handlowej, 

ograniczanie programów gwarancyjnych

Zwiększanie całkowitego finansowania w relacji

do PKB poprzez np. zmiany parametrów produktów, 

inicjowanie konsorcjów, akceptację podwyższonego

ryzyka, dodatkowe wsparcie inwestycji publicznych

TRWAŁY ROZWÓJ GOSPODARCZY

>4%

<2%



Rola banku rozwoju

- działanie antycykliczne

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

NISKOEMISYJNA GOSPODARKA



Rola banku rozwoju

- działanie antycykliczne

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

SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA



Rola banku rozwoju

- działanie antycykliczne

Skumulowana wartość wypłat środków UE (perspektywa 2021-27) 

przechodzących przez BGK do końca 2022 roku

poniżej 1 mld zł (z perspektywą negatywną)

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

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH



Filary strategii BGK



Przykłady działań w 2021 r.

‣ rewitalizacja zabytków

‣ ochrona zdrowia:

‣ projekt społeczny - kardiologia i transplantologia dla dzieci

‣ Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych

‣ podnoszenie kompetencji liderskich dla JST

‣ koncepcja wsparcia ekonomii społecznej

Zaangażowanie społeczne

Chcemy budować nowoczesną polską

państwowość poprzez rozwój kapitału społecznego

w edukacji, kulturze, sporcie i zachowaniach

proekologicznych.

Dzielenie się wypracowanymi zyskami

Wyrównywanie różnic i tworzenie szans

Pobudzanie kapitału społecznego

Inspirowanie i aktywizacja lokalnych społeczności



Przykłady działań w 2021 r.

‣ 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

Zrównoważony rozwój

Chcemy wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju w 

taki sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla

następnych pokoleń.

Tworzenie rozwiązań zrównoważonego finansowania

Wdrożenie wytycznych i rekomendacji

regulatora rynku

Raportowanie zintegrowane

Budowa świadomości

Uzyskanie ratingu ESG (na poziomie 5. decyla wśród banków

europejskich)



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

Współpraca i biznes międzynarodowy

Chcemy zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki -

podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich

przedsiębiorstw i będziemy budować atrakcyjność Polski

wśród inwestorów zagranicznych jako kraju

o wysokim kapitale intelektualnym.

Kompleksowe wsparcie ekspansji polskiego biznesu

Partner dla międzynarodowych inwestorów

i rynków finansowych

Międzynarodowe rozwiązania finansowe

Relacje i współpraca z instytucjami zagranicznymi

i międzynarodowymi



Strategia 2021-2025 w liczbach

Kredyty brutto 46 mld zł 
(wykonanie 2020)

Zaangażowanie banku w 

finansowanie gospodarki
291 mld zł 
(wykonanie 2020)

Suma bilansowa 160 mld zł 
(na koniec 2020)

+5,7% (CAGR 5)

+9,8% (CAGR 5)

-2,0% (CAGR 5)

C/I <50%

144 mld zł 
(na koniec 2025)

460 mld zł 
(wykonanie 2025)

60,5 mld zł 
(wykonanie 2025)



polski bank rozwoju


