Projekt z dnia 19.05.2008 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia ..................
w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów objętych Programem DOKE

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia ............................. o dopłatach do oprocentowania
kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. ...) zarządza się co
następuje:
§ 1. Obowiązujące marże bankowe określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Przyjmowana do ustalenia wysokości marży bankowej kwota kredytu eksportowego
wyrażonego w walucie obcej wynika z przeliczenia kwoty tego kredytu na walutę polską po
kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy kredytu
eksportowego.
§ 3. Wysokość marży bankowej jest stała i obowiązuje przez cały okres obowiązywania
Umowy DOKE.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …………….

MINISTER FINANSÓW

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia………... (poz.

)

Tabela określająca wysokość marży bankowej w ramach Programu DOKE w punktach
bazowych (p.b.)

Kwota kredytu (w mln zł)
poniżej 50 mln zł
....... p.b.

powyżej 50 mln zł
.......... pb.

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie określa wysokość marży bankowej dla kredytów eksprotowych
objętych Programem DOKE.
Wysokość marży bankowej uzależniona będzie od kwoty kredytu eksportowego objętego
Programem DOKE.
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła negatywnych skutków finansowych dla
budżetu państwa i nie spowoduje zwiększenia wydatków podmiotów sektora finansów
publicznych, ani zmniejszenia ich dochodów.
Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie podlegają harmonizacji z prawem
europejskim.
Termin wejścia w życie rozporządzenia będzie skorelowany z terminem wejścia w życie
ustawy. Dokładna data wejścia w życie rozporzadzenia, zostanie określona w §4 po dniu
ogłoszenia ustawy.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania do uzgodnień z członkami Rady
Ministrów
Ocena skutków regulacji:
dot. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości marży bankowej dla
kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Projektowane rozporządzenie określa wysokość marży bankowej dla kredytów eksportowych
objętych Programem DOKE.
2. Podmioty, na które oddziałuje nowelizacja
Rozporządzenie będzie miało wpływ na podmioty korzystające z Programu DOKE oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego.
3. Zakres oceny skutków regulacji
Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą zwiększonych kosztów w związku z
czym nie ma potrzeby tworzenia pogłębionej analizy.
4. Skutki wprowadzenia rozporządzenia
• Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego:
Wejście w życie rozporzadzenia nie spowoduje zmniejszenia dochodów ani
zwiększenia wydatków podmiotów sektora finansów publicznych. Ani nie wywoła
innych negatywnych skutków finansowych dla budzetu państwa i budzetów jednostek
samorządu terytorialnego.

•
•

•

Wpływ rozporządzenia na rynek pracy:
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw:
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość ani na funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Wpływ regulacji na sytuację regionów i rozwój regionalny:
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sytuacji regionów ani dla
rozwoju regionalnego.

5. Zakres konsultacji społecznych
Projekt rozporządzenia konsultowany będzie ze Związkiem Banków Polskich.

