
Artyku∏ ten ma na celu wskazanie przyczyn
anga˝owania si´ paƒstw Unii Europejskiej
w ubezpieczanie kredytów finansujàcych eks-
port dóbr i us∏ug o charakterze inwestycyjnym,
a tak˝e przedstawienie zasad prowadzenia te-
go rodzaju dzia∏alnoÊci oraz wynikajàcych
stàd korzyÊci dla gospodarek krajów cz∏on-
kowskich. Przedstawiony zostanie równie˝
system ubezpieczeƒ kredytów eksportowych
w Polsce ze wskazaniem na po˝àdany kieru-
nek zmian, majàcych na celu uczynienie
z niego bardziej skutecznego instrumentu po-
lityki proeksportowej.

1. Determinanty systemu 
ubezpieczeƒ kredytów eksportowych
w krajach Unii Europejskiej

System ubezpieczeƒ kredytów ekspor-
towych w Unii Europejskiej funkcjonuje
w obecnym kszta∏cie od koƒca lat 70. Do je-
go g∏ównych determinantów nale˝y zaliczyç
nast´pujàce czynniki:
a) zaostrzenie tendencji protekcjonistyczn-

ych w Êwiatowej gospodarce w pierwszej
po∏owie lat 70.;

b) wzrost znaczenia kredytów eksportowych
w Êwiatowej wymianie handlowej;

c) wysoki poziom ryzyka zwiàzany z udzie-
laniem kredytów Êrednio i d∏ugotermino-
wych;

d) koniecznoÊç harmonizacji zasad ubez-
pieczeƒ kredytów eksportowych przez
kraje cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

2. Ubezpieczanie kredytów eksporto-
wych jako narz´dzie polityki protek-
cjonistycznej

Pogorszenie koniunktury gospodarczej
na prze∏omie 1973 i 1974 r. doprowadzi∏o
do zwi´kszenia praktyk protekcjonistyczny-
ch w Êwiecie. Cechà charakterystycznà wy-

korzystywanych w tym zakresie instrumen-
tów by∏a intensyfikacja poÊrednich form
wspierania konkurencyjnoÊci eksportowej
przedsi´biorstw. Wynika∏o to z ograniczenia
mo˝liwoÊci wykorzystywania narz´dzi trady-
cyjnych, jak np. instrumentów taryfowych
w zwiàzku z trwajàcym procesem liberali-
zacji Êwiatowych obrotów handlowych.
W konsekwencji dà˝enia paƒstw do zapew-
nienia przedsi´biorstwom jak najwi´kszego
udzia∏u w ograniczonym w wyniku kryzysu
Êwiatowym rynku pracy, u∏atwiano im pozy-
skiwanie nowych rynków zbytu oraz wspie-
rano proces zewn´trznego finansowania
eksportu. Przejawia∏o si´ to w formie roz-
szerzenia skali kredytowania eksportu przez
paƒstwa, udzielania gwarancji kredytowych
oraz obejmowania kredytów ochronà ubez-
pieczeniowà.

Konkurowanie mi´dzy krajami w zakre-
sie ubezpieczeƒ kredytów eksportowych
wiàza∏o si´ z ponoszeniem przez nie wyso-
kich kosztów. Mo˝liwoÊç ich ograniczenia
uzale˝niona by∏a od harmonizacji zasad
udzielanego wsparcia. Pierwsze kroki w tym
kierunku podj´to w 1973 r. Dotyczy∏y one
okreÊlenia minimalnego poziomu subsydio-
wania stóp procentowych oraz maksymalne-
go okresu sp∏aty kredytów. Efektem tych
prac by∏o zawarcie Porozumienia OECD
w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspie-
ranych Kredytów Eksportowych, tzw. Kon-
sensusu OECD, który wszed∏ w ˝ycie
w 1978 r. i obowiàzuje do dzisiaj. OkreÊla
on zasady oraz warunki wspierania kredy-
tów eksportowych o okresie sp∏aty 2 lata
i wi´cej w formie: kredytów bezpoÊrednich,
refinansowania, dop∏at do oprocentowania
kredytów, finansowania pomocowego (kre-
dytów i grantów udzielanych przez rzàdy
i instytucje finansowe dzia∏ajàce w ich imie-
niu) oraz gwarancji i ubezpieczania kredy-
tów eksportowych (OECD 1998: 27–33).
Trwajàcy kilka lat proces ujednolicania za-
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sad wspierania kredytów eksportowych wy-
maga∏ od krajów wielu ust´pstw i uwzgl´d-
nienia argumentów stron przeciwnych. Przy-
k∏adowo Stany Zjednoczone, Kanada i Ja-
ponia, posiadajàce dobrze rozwini´ty system
publicznego finansowania eksportu, prefe-
rowa∏y umo˝liwienie ubezpieczania kredy-
tów o bardzo d∏ugim okresie sp∏aty, który
odpowiada∏ okresowi u˝ytecznoÊci projektu.
Paƒstwa europejskie, opierajàce system kre-
dytowania eksportu na komercyjnych insty-
tucjach finansowych, opowiada∏y si´ za re-
latywnie krótkimi okresami sp∏aty (Evans
2004).

Poniewa˝ paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej nale˝à równie˝ do OECD, za-
sady przyj´te w Konsensusie OECD by∏y
przez nie powszechnie wykorzystywane. In-
korporacja regu∏ przyj´tych w forum OECD
do prawa wspólnotowego nastàpi∏a na mo-
cy decyzji Rady Unii Europejskiej nr
93/112/EWG.

3. Rola Êrednio i d∏ugoterminowych
kredytów we wspó∏czesnej wymianie
handlowej

Finansowanie eksportu dóbr i us∏ug
o charakterze inwestycyjnym ze wzgl´du na
d∏ugi cykl produkcyjny, d∏ugi okres amorty-
zacji oraz wysokà wartoÊç jednostkowà wy-
maga zewn´trznych êróde∏ finansowania.
Odnosi si´ to do finansowania cyklu pro-
dukcyjnego oraz cyklu rozliczeniowego.
W pierwszym przypadku Êrodki zewn´trzne
przeznaczone sà na pokrycie wydatków
zwiàzanych z wyprodukowaniem wyrobów
bàdê realizacjà us∏ugi. Finansowanie cyklu
rozliczeniowego polega na dostarczeniu
eksporterowi przez jednostk´ finansujàcà
Êrodków z tytu∏u wykonanego zobowiàzania
przed nadejÊciem terminu zap∏aty przez
d∏u˝nika kontraktowego.

Kredyt jest stosunkiem ekonomicznym
wynikajàcym z odstàpienia przez jednà ze
stron (wierzyciela) stronie drugiej (d∏u˝ni-
kowi) okreÊlonej wartoÊci wyra˝onej w pie-
niàdzu lub towarze na warunkach zwrotu jej
równowartoÊci w okreÊlonym terminie, zwy-
kle za wynagrodzeniem. Bioràc jako kryte-
rium podzia∏u przedmiot umowy, wyró˝niç
nale˝y kredyty pieni´˝ne oraz kredyty towa-
rowe. Podzia∏owi temu odpowiada równie˝
podzia∏ oparty na kryterium podmiotowym.
Kredyty pieni´˝ne udzielane sà przez in-
stytucje finansowe, g∏ównie banki, nato-
miast kredyty towarowe przez sprzedajàce-

go. Podzia∏ ten odzwierciedlony jest w defi-
nicji kredytu eksportowego opracowanej
na forum OECD. Wed∏ug tej definicji kre-
dyt eksportowy wyst´puje w sytuacji, kiedy
importer uzyskuje odroczonà p∏atnoÊç ze
strony eksportera lub uzyskuje kredyt od
wspó∏pracujàcego z nim banku bàdê innej
instytucji finansowej. U˝ywajàc powszech-
nie przyj´tej terminologii, kredyty te okre-
Êla si´ jako supplier credit oraz buyer credit.
Powszechnà formà finansowania eksportu
towarów konsumpcyjnych jest odroczona
p∏atnoÊç udzielona importerowi przez eks-
portera. W przypadku eksportu dóbr inwe-
stycyjnych z regu∏y wykorzystywany jest
kredyt bankowy nazywany powszechnie kre-
dytem dla nabywcy.

W ramach kredytu dla nabywcy bank fi-
nansujàcy zawiera umow´ kredytowà z im-
porterem. Umowa ta przewiduje, ˝e w trak-
cie realizacji zobowiàzaƒ kontraktowych
przez eksportera, otrzymywa∏ on b´dzie
Êrodki finansowe bezpoÊrednio z banku kre-
dytujàcego, natomiast obowiàzek sp∏aty
spoczywa∏ b´dzie na importerze. W zale˝-
noÊci od przedmiotu kontraktu oraz jego
wartoÊci okres sp∏aty wynosi z regu∏y od 2
do 10 lat. Odmianà kredytu dla nabywcy jest
kredyt udzielany przez bank finansujàcy na
rzecz banku wspó∏pracujàcego z importe-
rem. Podobnie jak we wczeÊniejszym przy-
padku, eksporter uzyskuje Êrodki finansowe
za realizowane us∏ugi bàdê dostawy. Obo-
wiàzek sp∏aty kredytu spoczywa w tym przy-
padku na banku wspó∏pracujàcym z impor-
terem. Poniewa˝ bank ten wyst´puje tylko
w roli poÊrednika, zawiera on drugà umow´
kredytowà z importerem. Rozwiàzanie to
podnosi koszt kredytu. Jest jednak korzyst-
ne, w sytuacji kiedy importer nie posiada
dobrego standingu finansowego, z czym
wià˝e si´ podwy˝szone ryzyko kredytowe.
Bankowi lokalnemu jest w takiej sytuacji
∏atwiej ni˝ bankowi zagranicznemu uzyskaç
zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u braku sp∏a-
ty kredytu poprzez np. sprzeda˝ rzeczy za-
bezpieczonych zastawem bàdê hipotekà.
Oparcie finansowania kontraktu na udziale
banku z kraju importera jest tak˝e korzyst-
ne, w przypadku gdy kontrakt jest relatyw-
nie ma∏y. W takiej sytuacji korzystne jest
w∏àczenie w schemat finansowania lokal-
nego banku, który posiada doÊwiadczenie
w aran˝acji finansowania poprzez kredyty
eksportowe uzyskiwane z zagranicy.

Dost´pne wspó∏czeÊnie metody pozyski-
wania przez przedsi´biorstwa zewn´trznych
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Êrodków finansowych umo˝liwiajà odcho-
dzenie od tradycyjnych sposobów finanso-
wania inwestycji w formie kredytów banko-
wych. Wp∏yw na to zjawisko wywiera rozwój
procesów globalizacyjnych, post´pujàca in-
ternacjonalizacja rynków finansowych,
wzrost konkurencji wÊród podmiotów dzia-
∏ajàcych na tych rynkach, a tak˝e rozwój
nowych technik informatycznych.

Zjawisko to w niejednakowym stopniu
odnosi si´ do wszystkich krajów. W wielu
z nich istniejà czynniki znacznie ogranicza-
jàce mo˝liwoÊci korzystania z alternatyw-
nych w stosunku do kredytu bankowego
form finansowania prowadzonej dzia∏alno-
Êci. Pewna grupa krajów posiada s∏abo roz-
wini´ty rynek us∏ug finansowych oraz nie-
kompletny system przepisów regulujàcych
t´ dzia∏alnoÊç. W konsekwencji ogranicza to
mo˝liwoÊç pozyskiwania z rynku Êrodków,
które mog∏yby zostaç przeznaczone na pro-
wadzenie inwestycji. Struktur´ systemu fi-
nansowego krajów wed∏ug kryterium ich
rozwoju obrazuje wykres nr 1.

Z przedstawionego wykresu wynika, ˝e
pomi´dzy poziomem rozwoju gospodarcze-
go kraju a udzia∏em sektora bankowego
w procesie finansowania gospodarki wyst´-
puje sprz´˝enie zwrotne. W krajach o ni˝-
szym poziomie rozwoju udzia∏ sektora ban-
kowego przewy˝sza ponad dwukrotnie
potencja∏ pozosta∏ych êróde∏ finansowania.
W krajach wysoko rozwini´tych dostarcza
on ok. 50% funduszy pozyskiwanych przez
êród∏a alternatywne w stosunku do sektora
bankowego. Mo˝na ponadto stwierdziç, ˝e
niskiemu poziomowi rozwoju systemu fi-
nansowego towarzyszy tak˝e s∏aby poziom
rozwoju sektora bankowego. Niski poziom
kapita∏u w tym sektorze oraz struktura i sto-

pieƒ rozwoju funkcjonujàcych na rynkach
krajów rozwijajàcych si´ podmiotów gospo-
darczych powodujà bardzo restrykcyjne po-
dejÊcie kredytodawców do oceny ryzyka.
W konsekwencji w krajach rozwijajàcych
si´ istnieje niska poda˝ kredytów Êrednio
i d∏ugoterminowych.

Czynnikiem, który nale˝y wziàç pod uwa-
g´ jako barier´ ograniczajàcà mo˝liwoÊç
wykorzystywania tej formy zewn´trznego fi-
nansowania dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
przedsi´biorstw w krajach rozwijajàcych si´,
jest tak˝e relatywnie wysoka cena kredytu,
wynikajàca z wysokich kosztów po stronie
pasywów bilansowych banków.

Nale˝y uznaç, ˝e ograniczona mo˝liwoÊç
wykorzystywania alternatywnych do kredytu
bankowego form finansowania dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej oraz ograniczona poda˝ atrak-
cyjnych cenowo kredytów Êrednio i d∏ugo-
terminowych w krajach rozwijajàcych si´,
sà czynnikami ograniczajàcymi zdolnoÊç
tych krajów w zakresie importu dóbr inwe-
stycyjnych. Zapewnienie atrakcyjnych wa-
runków kredytowych jest w tej sytuacji bar-
dzo cz´sto kluczem umo˝liwiajàcym sprze-
da˝ towarów inwestycyjnych na rynki krajów
rozwijajàcych si´. Anga˝owanie si´ paƒstw
w usprawnianie procesu kredytowania jest
wi´c istotnym czynnikiem wspierajàcym
konkurencyjnoÊç krajowych przedsi´biorstw
na rynkach zagranicznych.

4. Poziom ryzyka kredytowego
Sk∏onnoÊç banków do finansowania pro-

jektów eksportowych uzale˝niona jest od
satysfakcjonujàcego zabezpieczenia ryzyka
kredytowego. W przypadku kredytów Êred-
nio i d∏ugoterminowych udzielanych pod-
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miotom z krajów rozwijajàcych si´ ryzyko to
jest szczególnie wysokie. Sprowadza si´ ono
do mo˝liwoÊci utraty przez d∏u˝nika zdolno-
Êci sp∏aty zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, okre-
Êlanej jako ryzyko handlowe, oraz wystà-
pienia zdarzeƒ o charakterze politycznym,
uniemo˝liwiajàcych wywiàzanie si´ ze zobo-
wiàzaƒ kredytowych pomimo posiadanych
zdolnoÊci p∏atniczych, co okreÊlane jest mia-
nem ryzyka politycznego.

Wysokie ryzyko handlowe kredytobior-
ców z krajów rozwijajàcych si´ wynika z nie-
stabilnych warunków prowadzenia dzia∏al-
noÊci operacyjnej przez przedsi´biorstwo
importera, z czym zwiàzane jest wi´ksze ry-
zyko niewyp∏acalnoÊci ni˝ w krajach o stabil-
nych warunkach gospodarczych. Czynni-
kiem dodatkowo wzmagajàcym poziom
ryzyka kredytowego jest tak˝e d∏ugi okres
sp∏aty kredytów finansujàcych import to-
warów inwestycyjnych. Ryzyko polityczne
determinowane jest najcz´Êciej mo˝liwoÊcià
wystàpienia nast´pujàcych zdarzeƒ: wydania
lub zmiany przez kraj d∏u˝nika przepisów
prawnych, które uniemo˝liwiajà wykonanie
zobowiàzaƒ kredytowych, wprowadzenia
powszechnego moratorium p∏atniczego,
uniemo˝liwienia transferu nale˝noÊci, wybu-
chu wojny lub zamieszek. Powszechnà pra-
wid∏owoÊcià jest to, ˝e w krajach s∏abo roz-
wini´tych ryzyko polityczne jest wy˝sze ni˝
w krajach o silnych i ustabilizowanych go-
spodarkach.

Wysoki poziom ryzyka kredytowego wy-
st´puje tak˝e na etapie okreÊlania zdolnoÊci
kredytowej d∏u˝nika. Ze wzgl´du na ma∏à
liczb´ Êrednio i d∏ugoterminowych kredytów
eksportowych w porównaniu do kredytów
krótkoterminowych istnieje mniejsza mo˝li-
woÊç zastosowania metod statystycznych
w celu pomiaru ryzyka kredytowego. Ele-
mentem negatywnie wp∏ywajàcym na okre-
Êlenie zdolnoÊci importera do sp∏aty zacià-
gni´tego zobowiàzania jest prowadzenie
przez niego dzia∏alnoÊci w innym, cz´sto
nieznanym otoczeniu gospodarczym, kieru-
jàcym si´ odmiennymi zasadami i zwyczaja-
mi.

Czynniki te powodujà, ˝e instytucje fi-
nansowe niech´tnie anga˝ujà si´ w Êrednio
i d∏ugoterminowe kredytowanie eksportu.
Jest to g∏ówna przyczyna w∏àczania si´
paƒstw w ograniczanie ryzyka kredytowego
w formie ubezpieczania kredytów przezna-
czonych na finansowanie eksportu krajo-
wych towarów i us∏ug. Dzia∏alnoÊç ta prowa-
dzona jest przez paƒstwa przy pomocy

instytucji ubezpieczeniowych nazywanych
agencjami kredytów eksportowych – Export
Credit Agencies (ECA’s). W zale˝noÊci od
uwarunkowaƒ historyczno-gospodarczych
poszczególnych krajów agencje te funkcjo-
nujà w ramach powo∏anych w tym celu jed-
nostek organizacyjnych (Hiszpania –
CECE), wyodr´bnionych departamentów
ministerstw (Wielka Brytania – ECGD),
spó∏ek z udzia∏em skarbu paƒstwa (Polska –
KUKE S.A.) bàdê podmiotów prywatnych,
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie ubez-
pieczeƒ Êrednio i d∏ugoterminowych w ra-
mach umowy zawartej z paƒstwem (Niem-
cy – HERMES) (Stephens 1999: 5–6).
Zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci ubezpie-
czeniowej przez poszczególne agencje w ra-
mach dzia∏alnoÊci „na rachunek Skarbu
Paƒstwa” ustalane sà w poszczególnych kra-
jach indywidualnie.

Rys. 1. Schemat ubezpieczenia kredytu dla na-
bywcy w formule bank to bank
èród∏o: opracowanie w∏asne

W przypadku Polski w ustawie bud˝eto-
wej okreÊlony jest limit maksymalnych zo-
bowiàzaƒ KUKE S.A. z tytu∏u ubezpieczeƒ
kredytów eksportowych, kontraktów eks-
portowych, inwestycji bezpoÊrednich za gra-
nicà, kosztów poszukiwania zagranicznych
rynków zbytu oraz udzielonych gwarancji
ubezpieczeniowych. W 2005 r. limit ten wy-
nosi 10.500.000.000,00 PLN. Oznacza to,
˝e w przypadku kiedy agencja ubezpiecze-
niowa nie b´dzie w stanie wywiàzaç si´ ze
zobowiàzaƒ ubezpieczeniowych, paƒstwo
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udzieli jej wsparcia w kwocie okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej. Poprzez ubezpiecze-
nie kredytu eksportowego agencja ubezpie-
czeniowa, a poÊrednio paƒstwo, zobowiàzu-
je si´ do wyp∏aty na rzecz ubezpieczajàcego
kredytodawcy okreÊlonej kwoty po zaistnie-
niu zdarzeƒ okreÊlonych w umowie ubezpie-
czenia. W celu ograniczenia ryzyka kredyto-
wego w stopniu maksymalnym agencje
ubezpieczeniowe obejmujà ochronà, poza
nale˝noÊcià g∏ównà, tak˝e nale˝noÊci ubocz-
ne, jak odsetki oraz prowizje. Schemat
transakcji ubezpieczeniowej kredytu eks-
portowego udzielanego bankowi wspó∏pra-
cujàcemu z importerem przedstawia rys. 1.

5. Zasady ubezpieczeƒ kredytów
Êrednio i d∏ugoterminowych 
w krajach Unii Europejskiej

W dobie wspó∏czesnych powiàzaƒ glo-
balizacyjnych nie sposób rozpatrywaç za-
sad prowadzenia przez paƒstwo bàdê grupy
paƒstw skupionych w ugrupowaniu integra-
cyjnym wymiany handlowej z zagranicà
w oderwaniu od mi´dzynarodowych regula-
cji z zakresu handlu zagranicznego.

Zasady subwencjonowania eksportu po
raz pierwszy zosta∏y okreÊlone podczas wie-
lostronnych negocjacji Rundy Tokajskiej,
dzi´ki której w 1979 r. zawarto Kodeks An-
tysubwencyjny (Subsidy Code). Na podsta-
wie zawartych w nim postanowieƒ usankcjo-
nowano obowiàzywanie wprowadzonego
w ˝ycie w 1978 r. Konsensusu OECD. Zwià-
zek mi´dzy tymi dwoma aktami wyra˝ony
zosta∏ w tzw. zapisie k-2 zamieszczonym
w przyk∏adowej liÊcie zakazanych subsy-
diów, zawierajàcym stwierdzenie, i˝ „dzia∏a-
nia w zakresie wspierania kredytów ekspor-
towych zgodne z postanowieniami w za-
kresie stóp procentowych opracowanymi
w ramach mi´dzynarodowego uzgodnienia
12 cz∏onków Kodeksu Antysubwencyjnego
nie b´dà uwa˝ane za subsydia zakazane”.
Zasady subsydiowania kredytów eksporto-
wych na zasadach przyj´tych w Konsensusie
OECD zosta∏y równie˝ przyj´te w Porozu-
mieniu w Sprawie Subsydiów i Ârodków
Wyrównawczych przyj´tym w 1995 r. w ra-
mach WTO (WTO Agrement on Subsidies
and Countervailing Measures). Poza utrzy-
manym z Kodeksu Antysubwencyjnego za-
pisem k-2 wprowadzono w nim dodatkowo
warunek zawarty w przyk∏adowej liÊcie za-
kazanych subsydiów w zapisie j. Przewiduje

on, i˝ udzielanie przez rzàdy (lub specjalne
instytucje pod kontrolà rzàdowà) gwarancji
lub ubezpieczeƒ kredytów eksportowych,
ubezpieczeƒ lub gwarancji przeciwko wzro-
stowi kosztów towarów eksportowych albo
ubezpieczeƒ od ryzyk kursowych, przy sto-
sowaniu preferencyjnych stawek op∏at, któ-
re nie wystarczajà do pokrycia d∏ugotermi-
nowych kosztów bie˝àcych i strat zwiàza-
nych z takimi programami, jest uznawane
za niedozwolone subsydium eksportowe.
Z obowiàzujàcych na forum WTO zasad
wynika, i˝ prowadzenie dzia∏alnoÊci w za-
kresie ubezpieczeƒ kredytów eksportowych
jest dozwolone pod warunkiem prowadze-
nia jej w ramach mi´dzynarodowego poro-
zumienia okreÊlonej grupy krajów stosujà-
cych adekwatne do poziomu ryzyka stawki
ubezpieczeniowe (West 2005: 3–4).

Dziedzina ubezpieczeƒ Êrednio i d∏ugo-
terminowych kredytów eksportowych sta-
nowi równie˝ przedmiot uregulowaƒ unij-
nych. Wynika to z dwóch przyczyn. Po
pierwsze, z koniecznoÊci ochrony konku-
rencji pomi´dzy przedsi´biorstwami z kra-
jów nale˝àcych do tego ugrupowania. Po
drugie, z dà˝enia paƒstw do wspierania re-
alizacji okreÊlonych zadaƒ z zakresu wy-
miany handlowej z zagranicà. Najwa˝niej-
szym êród∏em zasad jest w tym zakresie
inkorporowany do prawa wspólnotowego
Konsensus OECD. Zawiera on postano-
wienia okreÊlajàce warunki, którym muszà
odpowiadaç Êrednio i d∏ugoterminowe kre-
dyty eksportowe, oraz zasady obejmowania
ich ochronà ubezpieczeniowà.

Jednym z podstawowych warunków sub-
sydiowania kredytów eksportowych jest wy-
móg p∏atnoÊci zaliczki przez importera. Mi-
nimalnà jej wartoÊç ustalono na poziomie
15% wartoÊci kontraktu eksportowego.
W przypadku kontraktów dotyczàcych eks-
portu statków wartoÊç ta wynosi 20%. Mak-
symalnym terminem zap∏aty zaliczki jest
okres zakoƒczenia realizacji przez eksporte-
ra zobowiàzaƒ kontraktowych. Podstawo-
wym celem wprowadzenia obowiàzku za-
p∏aty zaliczki jest ograniczenie ryzyka
kredytowego wyst´pujàcego na etapie po-
dejmowania przez kredytodawc´ decyzji
o udzieleniu finansowania oraz na etapie
sp∏aty zobowiàzaƒ kredytowych. Brak zaan-
ga˝owania przez importera w∏asnych Êrod-
ków w realizacj´ kontraktu poprzez oparcie
jego finansowania w ca∏oÊci na funduszach
obcych móg∏by wiàzaç si´ ze zg∏aszaniem
wniosków kredytowych przez podmioty
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o wysokiej sk∏onnoÊci do ryzyka, a tak˝e
pozbawia∏by importera bodêca do podej-
mowania rozwa˝nych decyzji, powalajàcych
na utrzymywanie p∏ynnoÊci finansowej
w przysz∏oÊci. Postanowienia Konsensusu
OECD nie odnoszà si´ do êróde∏, z których
zaliczka mo˝e byç zap∏acona. Oznacza to
mo˝liwoÊç jej finansowania przez importe-
ra z dowolnego êród∏a. Zasadà jest jedynie
to, ˝e kredyt przeznaczony na zap∏at´ zalicz-
ki nie mo˝e byç obj´ty ochronà ubezpiecze-
niowà.

Warunek p∏atnoÊci zaliczki, który z punk-
tu widzenia ograniczenia ryzyka kredyto-
wego nale˝y oceniç pozytywnie, wià˝e si´
z ryzykiem jej utraty przez importera
w przypadku niewywiàzania si´ eksportera
ze zobowiàzaƒ kontraktowych. Jednym z in-
strumentów majàcych na celu ograniczenie
wynikajàcego stàd ryzyka jest udzielenie im-
porterowi gwarancji zwrotu zaliczki przez
podmiot trzeci na zlecenie eksportera.

Czynnikiem wymagajàcym uzgodnienia
pomi´dzy krajami ze wzgl´du na ograni-
czenie mo˝liwoÊci konkurowania by∏ okres
sp∏aty kredytu. W przypadku kredytów fi-
nansujàcych eksport towarów quasi kapita-
∏owych i zwiàzanych z nimi us∏ug maksymal-
ny okres sp∏aty ustalono na 5 lat. Kredyty
o d∏u˝szym ni˝ 5 letni okresie sp∏aty mogà
finansowaç eksport dóbr kapita∏owych,
us∏ug inwestycyjnych, jak np. budow´ kom-
pletnych obiektów. Maksymalny okres sp∏a-
ty uzale˝niony jest od kraju, w którym zare-
jestrowany jest kredytobiorca. Zasady
regulujàce t´ dziedzin´ wprowadzajà po-
dzia∏ krajów na dwie kategorie, tj. I i II. Ge-
neralnie mo˝na przyjàç, ˝e do kategorii
I nale˝à kraje wysoko rozwini´te. Maksy-
malny okres sp∏aty kredytów udzielanych
podmiotom z tych krajów wynosi 5 lat. Po-
przez notyfikacj´ okres ten mo˝e byç prze-
d∏u˝ony do 8,5 roku. D∏u˝nikom z krajów
nale˝àcych do kategorii II mo˝na oferowaç
kredyty o maksymalnie dziesi´cioletnim
okresie sp∏aty. Okres sp∏aty w ka˝dym przy-
padku liczony jest od zakoƒczenia wykony-
wania zobowiàzaƒ kontraktowych przez
eksportera.

Podczas prac nad ujednoliceniem zasad
subsydiowania kredytów eksportowych
uznano, ˝e istnieje sytuacja uzasadniajàca
przyj´cie w okreÊlonych warunkach d∏u˝-
szych okresów sp∏aty kredytów. Ustalono, i˝
w przypadku finansowania budowy elek-
trownii niezaliczanych do nuklearnych, stat-
ków oraz samolotów maksymalny okres

sp∏aty mo˝e wynieÊç 12 lat, natomiast 15 lat
w odniesieniu do kredytów finansujàcych
budow´ elektrownii nuklearnych.

Kolejny warunek dotyczàcy subsydiowa-
nych kredytów eksportowych odnosi si´ do
harmonogramu sp∏aty. W przypadku kredy-
tów Êrednio i d∏ugoterminowych, ze wzgl´-
du na ich przeznaczenie, istnieje mo˝liwoÊç
sp∏aty kredytu w d∏u˝szym okresie czasu.
Stwarza to przestrzeƒ do konkurowania
mi´dzy eksporterami poprzez udzielanie
kredytów o jak najbardziej korzystnym dla
nich profilu sp∏aty. Oznaczaç to mo˝e sku-
pienie p∏atnoÊci w koƒcowym okresie sp∏a-
ty kredytu, np. w formie raty balonowej.
W celu wyeliminowania tej mo˝liwoÊci
wprowadzono ujednolicone zasady sp∏aty
zarówno nale˝noÊci g∏ównej, jak i odsetek
od kredytu. Wed∏ug zasad obowiàzujàcych
kraje oferujàce ubezpieczenia Êrednio i d∏u-
goterminowe kredytów eksportowych na-
le˝noÊç g∏ówna powinna byç sp∏acana
w równych i regularnych ratach nie rzadziej
ni˝ co 6 miesi´cy. Warunkiem jest równie˝,
aby p∏atnoÊç pierwszej raty nie przypada∏a
póêniej ni˝ 6 miesi´cy od zakoƒczenia re-
alizacji zobowiàzaƒ kontraktowych. Wy-
chodzàc z za∏o˝enia, ˝e istniejà przypadki
uzasadniajàce inny harmonogram sp∏aty na-
le˝noÊci g∏ównej, dopuszcza si´ równie˝
mo˝liwoÊç sp∏aty kredytu w ratach nieregu-
larnych. W celu ograniczenia mo˝liwoÊci
nadu˝ywania tej zasady wprowadzony zosta∏
warunek, aby pojedyncza rata lub seria rat
p∏atnych w okresie 6 miesi´cy nie przekra-
cza∏a 25% kwoty nale˝noÊci g∏ównej. Mo˝-
liwoÊç zastosowania niestandardowego
okresu sp∏aty kredytu uwarunkowana jest
z∏o˝eniem przez podmiot subsydiujàcy ofi-
cjalnej notyfikacji do sekretariatu OECD.
Warunki sp∏aty kapita∏u kredytu odnoszà
si´ te˝ do sp∏aty odsetek. Przedstawione
rozwiàzania mo˝na okreÊliç jako standardo-
we, znajdujàce zastosowanie w zdecydo-
wanej wi´kszoÊci kredytów. Wyjàtkowymi
przypadkami sà kredyty finansujàce eksport
statków oraz samolotów cywilnych. Raty
kapita∏owe mogà byç sp∏acane w okresach
rzadszych ni˝ co 6 miesi´cy. Maksymalny
okres wynosi jednak 12 miesi´cy.

Wspólne uzgodnienia odnoszà si´ tak˝e
do kalkulacji stawek ubezpieczeniowych
przez agencje ubezpieczeniowe. Jest to pod-
stawowym warunkiem respektowania zasa-
dy nieingerowania przez paƒstwo w mecha-
nizmy gospodarcze Êwiatowej gospodarki.
Uwzgl´dnienie wspólnych zasad kalkulacji

70 Studia i Materia∏y – Wydzia∏ Zarzàdzania UW



minimalnych progów stawek ubezpiecze-
niowych ma na celu uniemo˝liwienie kon-
kurowania przez paƒstwa cenà udzielanej
ochrony oraz eliminacj´ kosztów bie˝àcych
i strat zwiàzanych z wyp∏acanymi odszkodo-
waniami. Zawarta w Konsensusie OECD
metodologia kalkulacji stawek ustala mini-
malnà ich wysokoÊç za ubezpieczenie ryzy-
ka politycznego, niezale˝nie od faktu, czy
nabywca/kredytobiorca jest d∏u˝nikiem pu-
blicznym, czy prywatnym. Zró˝nicowanie
wysokoÊci stawek ubezpieczeniowych po-
mi´dzy krajami uzale˝nione jest od klasyfi-
kacji kraju, w którym zarejestrowany jest
kredytobiorca. W celu okreÊlenia ryzyka
kraju i przyporzàdkowania go do jednaj z 8
kategorii (0–7) wykorzystywany jest ekono-
metryczny model oparty na wskaênikach
iloÊciowych obrazujàcych jego sytuacj´ go-
spodarczà i finansowà oraz doÊwiadczenia
p∏atnicze innych paƒstw. Brane sà równie˝
pod uwag´ czynniki jakoÊciowe o charakte-
rze politycznym, ekonomicznym i finanso-
wym, które nie sà uwzgl´dniane w modelu
iloÊciowym. Kalkulujàc wysokoÊç stawki
ubezpieczeniowej poza kategorià kraju
d∏u˝nika zaliczanego do kategorii od 0 do 7,
standardowo uwzgl´dnia si´ równie˝ czyn-
niki dodatkowe, jak: okres wyp∏at z kredy-
tu, okres sp∏aty kredytu oraz jeden z mo˝li-
wych statusów prawnych d∏u˝nika, tj. status
d∏u˝nika prywatnego lub publicznego. Mini-
malne progi stawek odzwierciedlajà tak˝e
procent pokrycia.

Zasady kalkulacji stawek ubezpieczenio-
wych przewidujà równie˝ mo˝liwoÊç od-
st´pstw od standardowych warunków. Uza-
sadnione sà one okolicznoÊciami, w których
ryzyko kredytowe kraju jest ca∏kowicie prze-
niesione, usuni´te lub ograniczone na pe∏-
ny okres istnienia zobowiàzaƒ zwiàzanych
ze sp∏atà zad∏u˝enia. Przyk∏ady okolicznoÊci
uzasadniajàcych zastosowanie obni˝onego
poziomu stawki to m.in.: bezwarunkowa
gwarancja kraju trzeciego, zabezpieczenia
ustanowione na aktywach kredytobiorcy po-
∏o˝onych w kraju trzecim czy standing finan-
sowy d∏u˝nika lepszy od standingu kraju
jego rejestracji. Lista dopuszczalnych od-
st´pstw oraz kryteria ich stosowania sà pod-
dawane aktualizacji w oparciu o obserwacje
i doÊwiadczenia poszczególnych agencji
ubezpieczeƒ kredytów eksportowych.

Stosownie do zasad naliczania sk∏adek
przez agencje ubezpieczeniowe, powinny
byç one pobierane najpóêniej wraz z pierw-
szà wyp∏atà z kredytu Istnieje jednak mo˝-

liwoÊç p∏atnoÊci ca∏ej sk∏adki lub jej cz´Êci
po dacie pierwszej wyp∏aty z kredytu (pierw-
szej dostawy). Agencje zobowiàzane sà w ta-
kiej sytuacji do weryfikowania sk∏adki ubez-
pieczeniowej. W zwiàzku z tym ka˝da cz´Êç
sk∏adki, która jest p∏acona po tej dacie, po-
winna byç powi´kszona o odsetki naliczane
za okres mi´dzy pierwszà wyp∏atà z kredy-
tu a datà zap∏aty tej cz´Êci sk∏adki. Ostatecz-
na wartoÊç sk∏adki, która ma zostaç zap∏a-
cona po rozpocz´ciu wyp∏at, ustalana jest
wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

Urealniona suma sk∏adki

PV – kwota cz´Êci sk∏adki, której p∏atnoÊç przy-
pada w momencie t, przy za∏o˝eniu p∏atnoÊci
w punkcie zerowym,

d– stopa dyskontowa (uj´cie roczne),
t – czas mi´dzy datà pierwszego ciàgnienia a da-

tà zap∏aty sk∏adki w latach (w u∏amkach lat).

G∏ównym aktem prawa wspólnotowego
okreÊlajàcym zasady ubezpieczeƒ Êrednio
i d∏ugoterminowych przez kraje cz∏onkow-
skie jest Dyrektywa Rady Unii Europejskiej
nr 98/29/WE z 7 maja 1998 r. w sprawie
harmonizacji podstawnych przepisów doty-
czàcych zasad ubezpieczeƒ kredytów eks-
portowych dla transakcji obj´tych ubez-
pieczeniem Êrednio i d∏ugoterminowym.
W cz´Êci wst´pnej Dyrektywy okreÊlona
zosta∏a celowoÊç harmonizacji zasad ubez-
pieczania Êrednio i d∏ugoterminowych kre-
dytów eksportowych. Wskazano, ˝e dzia∏al-
noÊç ta odgrywa decydujàcà rol´ w handlu
mi´dzynarodowym i stanowi istotny instru-
ment polityki handlowej. Stwierdzono rów-
nie˝, ˝e Êrednio i d∏ugoterminowe ubezpie-
czanie kredytów eksportowych odgrywa
wa˝nà rol´ w handlu z krajami rozwijajàcy-
mi si´ i w ten sposób sprzyja ich integracji
z gospodarkà Êwiatowà, co stanowi cel po-
lityki Wspólnoty na rzecz rozwoju. Bardzo
wa˝ne z punktu widzenia harmonizacji za-
sad dzia∏ania poszczególnych agencji jest
stwierdzenie, ˝e ró˝nice mi´dzy systemami
ubezpieczeƒ w poszczególnych krajach mo-
gà prowadziç do zniekszta∏ceƒ w konkuren-
cji mi´dzy przedsi´biorstwami. BezpoÊred-
nim nawiàzaniem prawa unijnego do
przepisów WTO jest zapis przewidujàcy, ˝e
udzielanie gwarancji dla kredytów eksporto-
wych lub realizacja programów ubezpiecze-
niowych nieadekwatna do pokrycia d∏ugo-
terminowych kosztów operacyjnych i strat
zwiàzanych z takimi programami jest kla-
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syfikowana jako zakazane subsydia ekspor-
towe.

Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e kraje Unii
Europejskiej funkcjonujà w ramach ugru-
powania integracyjnego, prawo unijne za-
wiera równie˝ regulacje majàce na celu
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przed-
si´biorstw unijnych poprzez u∏atwienie ich
wspólnego udzia∏u w realizacji projektów
eksportowych. Zosta∏y one zawarte w Decy-
zji Rady z 10 grudnia 1982 r. w sprawie za-
sad majàcych zastosowanie w dziedzinie
gwarancji eksportowych i finansowania wy-
wodu, w odniesieniu do niektórych umów
podwykonawstwa ze stronami z innych
Paƒstw Cz∏onkowskich Wspólnot Europej-
skich lub z paƒstw trzecich (82/854/EWG).
Stosownie do regu∏ wynikajàcych z tej De-
cyzji, je˝eli eksporter zawar∏ umow´ z pod-
wykonawcà majàcym siedzib´ lub miejsce
zamieszkania w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej w celu otrzymania towa-
rów i us∏ug (oprócz surowców i pó∏fabryka-
tów) niezb´dnych do wykonania przez nie-
go kontraktu obj´tego ubezpieczeniem,
ubezpieczyciel powinien w∏àczyç do ubez-
pieczenia kwoty nale˝ne z tego tytu∏u pod-
wykonawcom, je˝eli wartoÊç umów podwy-
konawczych;
1. Stanowi nie wi´cej ni˝ 40% wartoÊci kon-

traktu g∏ównego, w przypadku kiedy jego
wartoÊç nie przekracza 7,5 mln EUR,

2. Wynosi nie wi´cej ni˝ 3 mln EUR,
w przypadku kontraktów g∏ównych
o wartoÊci od 7,5 mln EUR do 10 mln
EUR,

3. Stanowi nie wi´cej ni˝ 30% wartoÊci kon-
traktu g∏ównego w przypadku kontrak-
tów o wartoÊci przekraczajàcej 10 mln
EUR.

Uwzgl´dniwszy fakt, ˝e system ubezpie-
czeƒ kredytów eksportowych ze wsparciem
Skarbu Paƒstwa jest instrumentem wspiera-
jàcym w du˝ym stopniu konkurencyjnoÊç
eksportowà przedsi´biorstw, z czym wià˝e
si´ mo˝liwoÊç nadu˝yç ze strony poszczegól-
nych rzàdów, istotne jest, aby dzia∏alnoÊç ta
by∏a przejrzysta i kontrolowalna. Aby osià-
gnàç ten cel, Rada Wspólnot Europejskich
wyda∏a Decyzj´ z 3 grudnia 1973 r. w spra-
wie procedur konsultacyjnych i informacyj-
nych w sprawach ubezpieczenia kredytów,
gwarancji kredytowych i kredytu finansowe-
go (73/391/EWG). Na jej podstawie ka˝de
paƒstwo, organizacja paƒstwowa lub jaki-
kolwiek organ prowadzàcy dzia∏alnoÊç w za-

kresie ubezpieczeƒ kredytów obowiàzany
jest prowadziç procedur´ konsultacyjnà
w przypadku stosowania rozwiàzaƒ odbiega-
jàcych od norm przyj´tych przez paƒstwa
cz∏onkowskie. W trakcie procedury konsul-
tacyjnej paƒstwa obowiàzane sà udzielaç
dodatkowych wyjaÊnieƒ oraz uzasadniaç
przyj´te rozwiàzania.

6. System ubezpieczeƒ kredytów 
eksportowych w Polsce

Mo˝liwoÊç ubezpieczania Êrednio i d∏u-
goterminowych kredytów eksportowych
z gwarancjami Skarbu Paƒstwa istnieje
w Polsce od 1994 r., tj. od uchwalenia usta-
wy o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa
ubezpieczeniach eksportowych1. Jednostkà,
która uzyska∏a pe∏nomocnictwo do pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci, jest Korporacja
Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych –
KUKE S.A. WczeÊniej ubezpiecza∏a ona
jedynie krótkoterminowe kredyty kupiec-
kie, udzielane przez polskich eksporterów
podmiotom z krajów o niskim ryzyku go-
spodarczym. Na mocy postanowieƒ ustawy
z 1994 r. agencja ta tworzyç ma warunki
sprzyjajàce promocji eksportu na warun-
kach kredytowych i wzmacniaç pozycj´ kon-
kurencyjnà polskich eksporterów oraz pol-
skich towarów i us∏ug, oferowanych na
rynku mi´dzynarodowym. Aktualnie w∏a-
Êcicielem Korporacji jest Skarb Paƒstwa re-
prezentowany przez Ministerstwo Finan-
sów, które posiada 87,85% akcji, oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego dysponujàcy
12,15% akcji. Kapita∏ w∏asny nie jest wyso-
ki i wynosi 79.000.000,00 PLN. Z perspek-
tywy dzia∏alnoÊci prowadzonej „ze wspar-
ciem Skarbu Paƒstwa” nie jest to jednak
czynnik ograniczajàcy mo˝liwoÊç dzia∏ania
polskiej agencji2. Podstawowà rol´ odgrywa
w tym zakresie wysokoÊç Êrodków zarezer-
wowanych corocznie w ustawie bud˝etowej,
których nie mogà przekroczyç ∏àczne zo-
bowiàzania Korporacji z tytu∏u ubezpieczeƒ
eksportowych. Mechanizm okreÊlajàcy od-
powiedzialnoÊç paƒstwa z tytu∏u dzia∏alno-
Êci KUKE S.A. w zakresie gwarantowanym
przez Skarb Paƒstwa okreÊlony jest w usta-
wie z 1994 r. Stosownie do jego zapisów,
stronami umowy ubezpieczenia sà ubezpie-
czajàcy oraz KUKE S.A. Skarb Paƒstwa nie
jest stronà umowy ubezpieczenia. Ubezpie-
czajàcy nie ma w zwiàzku z tym roszczenia
do Skarbu Paƒstwa z tytu∏u umowy ubezpie-
czenia. Gwarancja Skarbu Paƒstwa udzie-
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lona jest wy∏àcznie KUKE S.A. na wypa-
dek niedoboru Êrodków na prowadzonym
w NBP rachunku przeznaczonym na wyp∏a-
t´ odszkodowaƒ.

Limit zobowiàzaƒ KUKE S.A. w zakre-
sie ubezpieczeƒ i gwarancji kredytów eks-
portowych ustalany w latach 1996–2004
oraz jego wykorzystanie przedstawia poni˝-
sze zestawienie.

Tab. 2. Limit zobowiàzaƒ KUKE S.A. w zakresie
ubezpieczeƒ i gwarancji kredytów eksportowych
ustalany w latach 1996–2004 oraz jego wykorzy-
stanie (dane w mld PLN)
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie da-
nych KUKE S.A.

Nale˝y stwierdziç, ˝e z perspektywy dzie-
si´cioletniej dzia∏alnoÊci KUKE S.A. w za-
kresie ubezpieczeƒ kredytów o okresie sp∏a-
ty 2 lata i wi´cej, limity zobowiàzaƒ ustalone
na ten cel w ustawach bud˝etowych nigdy
nie stanowi∏y przeszkody do wspierania kre-
dytowania eksportu. W ustawie bud˝etowej
na 2005 r. wysokoÊç tych Êrodków ustalono
10,5 mld PLN.

W ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
w odniesieniu do ubezpieczeƒ kredytów
Êrednio i d∏ugoterminowych KUKE S.A.
oferuje nast´pujàce produkty: ubezpiecze-
nie kredytu dla nabywcy, ubezpieczenie kre-
dytu dostawcy, ubezpieczenie nale˝noÊci le-
asingowych. W przypadku kredytu dla
nabywcy ochronà ubezpieczeniowa obejmo-
wany jest kredyt udzielany przez polskà lub
zagranicznà instytucj´ finansowà, udzielany
zagranicznemu kredytobiorcy/importerowi
bàdê wspó∏pracujàcemu z nim bankowi
z przeznaczeniem na finansowanie okreÊlo-
nego w umowie kredytowej kontraktu eks-
portowego. W przypadku kredytu dostawcy
przedmiotem ubezpieczenia sà nale˝noÊci
wynikajàce z odroczenia importerowi przez
eksportera terminu zap∏aty za zrealizowanà
dostaw´ bàdê us∏ug´. Poniewa˝ mo˝liwoÊç

realizacji kontraktów eksportowych uzale˝-
niona jest od dost´pu eksportera do Êrod-
ków finansowych, prawa wynikajàce z poli-
sy ubezpieczenia cedowane sà na bank,
refinansujàcy importerowi kredyt kupiecki.
W przypadku ubezpieczenia nale˝noÊci le-
asingowych ochronà obejmowane sà nale˝-
noÊci przys∏ugujàce instytucji finansowej
od leasingobiorcy z tytu∏u umowy leasingu
finansowego.

Z racji cz∏onkostwa Polski w WTO,
OECD oraz w Unii Europejskiej produkty
ubezpieczeniowe oferowane przez polskà
agencj´ ubezpieczeniowà sà zbli˝one do
produktów oferowanych przez pozosta∏e
kraje unijne. Sk∏ania to jednak do postawie-
nia pytania o procentowy udzia∏ kredytów
ubezpieczanych przez publiczne agencje
ubezpieczeniowe w relacji do wartoÊci ca∏e-
go eksportu Z przeprowadzonej analizy wy-
nika, ˝e w Polsce udzia∏ tego rodzaju kredy-
tów jest w relacji do wartoÊci eksportu niski.

Tab. 3. Procentowy stosunek ubezpieczonych
przez publiczne agencje kredytów eksportowych
z wybranych krajów do wartoÊci eksportu w latach
2000–2003
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych
Unii Berneƒskiej i IMF Statistical Yearbook 2004

Przyczyn ma∏ego znaczenia ubezpieczeƒ
kredytów eksportowych w ramach polityki
proeksportowej Polski w porównaniu do in-
nych krajów mo˝na doszukiwaç si´ bàdê
w niskiej jakoÊci instrumentów ubezpiecze-
niowych oferowanych przez KUKE S.A.,
bàdê w niskiej poda˝y Êrodków kredytujà-
cych eksport. Poniewa˝ struktura instru-
mentów ubezpieczeniowych w Polsce i in-
nych krajach jest bardzo podobna, jedynym
wyjaÊnieniem tego zjawiska jest niska poda˝
kredytów eksportowych w gospodarce.
W konsekwencji jest to g∏ówna przyczyna
niewykorzystania mo˝liwoÊci oferowanej
przez paƒstwo w zakresie ubezpieczeƒ kre-
dytów eksportowych.

Polska

Francja
Hiszpania
Czechy

2000 2001 2002 2003
2,68

14,32
9,14
4,11

1,98
15,02
9,38
6,56

2,12
18,17
9,93
3,59

2,45
33,75
8,78
5,71

limit okreÊlony
w ustawie 
bankowej

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1999

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2000 2001 2002 2003 2004

wartoÊç 
wykorzystania 
limitu

3,40

1,00

3,40

2,20

3,40

2,10

6,50

2,10

6,50

4,20

9,50

6,30
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W paƒstwach, które du˝à uwag´ przywià-
zujà do zapewnienia po˝àdanego z punktu
widzenia polityki proeksportowej poziomu
finansowania eksportu, tworzone sà banki
specjalizujàce si´ w udzielaniu kredytów
Êrednio i d∏ugoterminowych. Ideà le˝àcà
u podstaw tej formy wspomagania przez
paƒstwo eksportu dóbr i us∏ug inwestycyj-
nych jest wype∏nienie luki pomi´dzy niskà
poda˝à kredytów Êrednio i d∏ugotermino-
wych dost´pnych w kraju eksportera, a wy-
sokim popytem na tego rodzaju kredyty
w krajach rozwijajàcych si´. W wielu kra-
jach, w których system bankowy jest wyso-
ko rozwini´ty, nie ma szczególnej potrzeby
tworzenia tego rodzaju jednostek, ponie-
wa˝ banki komercyjne sà w stanie dostar-
czyç po˝àdanà iloÊç atrakcyjnych cenowo
kredytów eksportowych. Inaczej sytuacja
wyglàda w krajach, gdzie system finansowy
jest gorzej rozwini´ty. Dotyczy to zw∏aszcza
krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej, jak
Polski, Czech czy W´gier3. Wsparcie przez
paƒstwo procesu kredytowania eksportu
bez wàtpienia przyczyni∏oby si´ do poprawy
konkurencyjnoÊci krajowych przedsi´-
biorstw na rynkach zagranicznych w zakre-
sie eksportu dóbr o charakterze inwesty-
cyjnym. Potwierdzeniem tej potrzeby jest
relacja ubezpieczanych przez polskà, w´-
gierskà i czeskà agencj´ kredytów krótko,
Êrednio i d∏ugoterminowych. W portfelu
polskiej agencji ubezpieczeniowej dominu-
jà kredyty krótkoterminowe, natomiast
w przypadku agencji w´gierskiej i czeskiej
du˝y udzia∏ w ubezpieczonych kredytach
przypada kredytom Êrednio i d∏ugotermi-
nowym.

Nale˝y jednoznacznie stwierdziç, ˝e sys-
tem publicznego ubezpieczania kredytów
eksportowych odgrywa du˝à rol´ w zapew-
nieniu krajowym przedsi´biorstwom mo˝-
liwoÊci konkurowania na rynkach zagra-
nicznych. Uwarunkowane jest to jednak
kompleksowymi dzia∏aniami w tym zakre-

sie. Zapewnienie systemu nowoczesnych
produktów ubezpieczeniowych nie rozwià-
zuje problemu ich niskiej efektywnoÊci ze
wzgl´du na barier´ poda˝y kredytów Êred-
nio i d∏ugoterminowych w gospodarce
(Mbewe 2003; ¸on 2004).

6. Podsumowanie
Kredytowanie mi´dzynarodowej wymia-

ny handlowej jest cechà gospodarki rynko-
wej. Odnosi si´ to do handlu towarami kon-
sumpcyjnymi oraz dobrami inwestycyjnymi.
Oferowanie odroczonych terminów zap∏aty
za towary konsumpcyjne jest wspó∏czeÊnie
powszechnà praktykà. Wynika to z charak-
teru tych transakcji oraz dà˝enia do za-
proponowania kontrahentom atrakcyjnej
oferty handlowej. W przypadku rozliczeƒ
dokonywanych pomi´dzy przedsi´biorstwa-
mi z dwóch ró˝nych krajów niezb´dny jest
d∏u˝szy w porównaniu z obrotem krajowym
okres czasu konieczny do dokonania zap∏a-
ty. Stawia to eksportera w roli kredytodaw-
cy. W przypadku eksportu dóbr inwestycyj-
nych, takich jak np. maszyny, urzàdzenia,
us∏ugi budowlane, dost´p do zewn´trznych
Êrodków finansowych jest nie tyle powszech-
nà praktykà wynikajàcà z walki konku-
rencyjnej mi´dzy eksporterami, co podsta-
wowym warunkiem realizacji projektów
inwestycyjnych.

Oznacza to w∏àczenie w schemat finanso-
wania transakcji eksportowej wielu podmio-
tów zapewniajàcych finansowanie oraz
ograniczajàcych zwiàzane z tym ryzyko kre-
dytowe. Poza podmiotami dzia∏ajàcymi na
zasadach komercyjnych, majàcych na celu
uzyskanie jak najwi´kszej stopy zwrotu z za-
inwestowanych Êrodków, du˝à rol´ odgry-
wajà jednostki prowadzàce dzia∏alnoÊç „na
rachunek bud˝etu paƒstwa”. Zalicza si´ do
nich publiczne agencje ubezpieczeniowe
oraz banki kredytujàce eksport krajowych
towarów i us∏ug. Udzia∏ tych jednostek uza-
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Kredyty Kredyty Êrednio Kredyty Êrednio 

Kraj krótkoterminowe i d∏ugoterminowe i d∏ugoterminowe/ 

w mln USD w mln USD kredyty krótkoter-
minowe w proc.

Polska 1 225,64 91,29 7,45
W´gry 307,55 103,05 33,51
Czechy 2 313,07 464,83 20,10

Tab. 1. Udzia∏ kredytów Êrednio i d∏ugoterminowych w relacji do kredytów krótkoterminowych w 2003 r.
w Polsce, na W´grzech i w Czechach
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych z agencji ubezpieczeniowych



sadniony jest koniecznoÊcià udzielania
wsparcia podmiotom dzia∏ajàcym na zasa-
dach komercyjnych, które ze wzgl´du na
wysoki poziom ryzyka kredytowego nie mo-
gà anga˝owaç si´ w kredytowanie Êrednio
i d∏ugoterminowe. JeÊli uwzgl´dni si´ du˝e
znaczenie eksportu towarów inwestycyjnych
dla gospodarki kraju, nale˝y stwierdziç, i˝
system wspierania kredytowania eksportu
stanowi wa˝ny element polityki proekspor-
towej krajów rozwijajàcych si´. Z racji
cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
sàsiedztwa krajów odznaczajàcych si´ wyso-
kim popytem na import dóbr inwestycyj-
nych oraz przewagi komparatywnej, wyni-
kajàcej z po∏o˝enia geograficznego i rela-
tywnie niskich kosztów si∏y roboczej, bardzo
wa˝ne jest zapewnienie polskim eksporte-
rom równie dobrych warunków konkuren-
cyjnych, jakie posiadajà eksporterzy z kra-
jów unijnych.
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Przypisy
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z póêniejszymi zmianami.
2 Poza dzia∏alnoÊcià obj´tà gwarancjami Skarbu

Paƒstwa KUKE S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç ubez-
pieczeniowà za zasadach komercyjnych, która
podlega ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.
W przypadku niewyp∏acalnoÊci Korporacji nale˝-
noÊci wynikajàce z ubezpieczeƒ komercyjnych
dotyczàcych krótkoterminowych kredytów ku-
pieckich udzielanych podmiotom krajowym
oraz z krajów o niskim ryzyku politycznym i go-
spodarczym nie sà obj´te gwarancjami Skarbu
Paƒstwa.

3 Czechy oraz W´gry utworzy∏y banki finansowa-
nia eksportu w pierwszej po∏owie lat 90.
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