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W czasach niskich stóp procentowych i dobrej gospodarczej koniunktury uzyskanie kredytu 

staje się dla małych i średnich przedsiębiorstw coraz łatwiejsze. 

Z zaprezentowanego w lipcu przez Związek Banków Polski raportu wynika, że 40 proc. małych 

i 51 proc. średnich firm ocenia dostępność kredytu jako bardzo dobrą.  

Jeszcze dwa lata wcześniej podobne oceny formułowało tylko 28 proc. małych przedsiębiorstw 

i co trzecie średnie.  

Jednak mimo znaczącej poprawy, problemy z pozyskaniem finansowania pozostaje jedną z 

ważnych barier rozwoju dla sektora MSP. 

Oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego instrumenty pomagają usunąć ten problem.  

Przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać za pośrednictwem sieci pośredników finansowych 

współpracujących z BGK.  

Taką rolę pełnią najczęściej banki komercyjne, spółdzielcze, a także fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe. 

Instrumenty znajdujące się w ofercie BGK mają z reguły charakter preferencyjny, co oznacza, 

że kosztują mniej niż standardowe produkty dostępne na rynku. 

Ponadto można z nich dłużej korzystać, są łatwiej dostępne lub też kwota finansowania jest 

wyższa niż na rynku komercyjnym. 

W ostatnich latach często wykorzystywanym narzędziem wspomagającym finansowanie MSP 

stały się gwarancje.  

Tego rodzaju instrument pozwala uzyskać kredyt przedsiębiorstwom z krótką historią 

kredytową lub takim, które nie mają wystarczającego majątku, mogącego stanowić 

zabezpieczenie kredytu.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  
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Skorzystanie z gwarancji pozwala obniżyć koszty uzyskania kredytu, a także aplikować o wyższą 

kwotę.  

Gwarancje ułatwiają pożyczanie pieniędzy przede wszystkim mniejszym firmom. 

BGK prowadzi obecnie dwa programy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 

gwarancje na preferencyjnych warunkach.  

Od czterech lat dostępne są gwarancje de minimis.  

Program skierowany jest do firm, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników, a ich 

roczny obrót jest niższy niż 50 mln euro lub mają aktywa mniejsze niż 43 mln euro.  

Zastosowanie unijnej definicji do krajowych warunków powoduje, że z gwarancji de minimis 

mogą skorzystać nawet relatywnie duże przedsiębiorstwa.  

Kredyty udzielane na preferencyjnych zasadach kredyty stanowią obok gwarancji drugie 

podstawowe narzędzie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.  

Także w tym przypadku zakres dostępnych instrumentów jest dość szeroki i skierowany do 

przedsiębiorstw znajdujących się na różnych etapach rozwoju. 

Źródło tekstu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1071109,male-i-srednie-firmy-w-centrum-

uwagi-bgk-po-jakie-instrumenty-moga-siegnac.html 


