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Wstęp 

Finansowe instrumenty wspierania eksportu są kluczowym elementem reali-
zacji proeksportowej strategii rozwoju gospodarczego kraju. Tego rodzaju strate-
gia okazała się najbardziej skutecznym sposobem osiągnięcia wysokiego poziomu 
rozwoju gospodarczego, na co wskazuje przykład zarówno krajów Europy Za-
chodniej, szczególnie RFN, jak i Japonii, na której wzorowały się inne kraje Dale-
kiego Wschodu, a szczególnie Korea Płd., Singapur, Malezja. Siła finansowych 
instrumentów wspierania eksportu była szczególnie duża w krajach, które roz-
poczynając realizację proeksportowej strategii należały do krajów o niskim po-
ziomie rozwoju gospodarczego (np. Korea Płd., Brazylia, Meksyk, Malezja). 
Doświadczenia szeregu krajów potwierdzają tezę, że realizacja proeksportowej 
strategii rozwojowej nie jest możliwa bez odpowiednio silnego wsparcia ekspor-
tu instrumentami finansowymi. 

Do grupy finansowych instrumentów wspierania eksportu zalicza się: 
- subwencje eksportowe (dopłaty do eksportu) 
- ulgi eksportowe w podatku dochodowym 
- kredytowanie eksportu (dopłaty do oprocentowania kredytów eksporto-

wych) 
- ubezpieczanie i gwarancje eksportowe. 
Finansowe wspieranie eksportu mieści się w obszarze pomocy publicznej. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc publiczna klasyfikowana jest 
w czterech grupach: 

A - dotacje i subsydia podatkowe, 
B - subsydia kapitałowo-inwestycyjne, 
C - miękkie kredytowanie (umarzanie, odraczanie lub udzielanie pożyczek 

na warunkach preferencyjnych), 
D - poręczenia i gwarancje kredytowe. 
Grupy A, B i C dzielone są na dwie podgrupy w zależności od źródła finanso-

wania pomocy: bezpośrednio z budżetu lub też przez zmniejszenie wpływów 
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budżetowych (ulgi, umorzenia podatków itp.). Tak więc w podgrupie Al zawarte 
są dotacje, a także dopłaty do oprocentowania 1 . W podgrupie Al znalazłyby się 
bezpośrednie subwencje eksportowe, w tym także dotacje mające charakter do-
płat kursowych. Po rozwiązaniu RWPG i likwidacji systemu rozliczeń transakcji 
handlu zagranicznego w rublach transferowych, dopłat kursowych w praktyce 
polskiej w latach 90. nie stosowano. 

W podgrupie A2 mieszczą się wszelkie formy subsydiów podatkowych, czyli 
ulgi podatkowe, umorzenia podatków, zaniechanie ich poboru itp. W tej grupie 
zawarte są więc ulgi inwestycyjne powiązane z realizacją produkcji eksportowej. 

W grupie B, obejmującej subsydia kapitałowo-inwestycyjne, mieści się zarów-
no bezpośrednie wniesienie kapitału do spółki (pozycja BI), jak też konwersja 
zadłużenia przedsiębiorstwa na udziały lub kapitał akcyjny (podgrupa B2). Ta 
grupa subsydiów, stosowana w praktyce polskiej w niewielkim zakresie2, nie sta-
nowiła formy bezpośredniego wsparcia eksportu. „Miękkie kredytowanie" ozna-
cza zarówno udzielanie pożyczek preferencyjnych ze środków EFSAL, Funduszu 
Pracy, PFRON, NFOSiGW, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych ze 
środków MRiRW, MG, MTiGM oraz pożyczki warunkowo umorzone (podgrupa 
Cl), jak i pomoc w formie przyspieszonej amortyzacji, a także odraczanie i roz-
kładanie na raty zaległości podatkowych (podgrupa C2). Do grupy Cl zalicza się 
też dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych przyznawane przez Mi-
nistra Gospodarki. W latach 90. tylko jedno przedsiębiorstwo skorzystało z tej for-
my wsparcia eksportu. 

Grupa D obejmuje poręczenia i gwarancje kredytowe przyznawane przez skarb 
państwa i inne upoważnione podmioty (np. Agencję Rozwoju Przemysłu SA, 
Agencję Rynku Rolnego, ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, 
gmin, KUKE SA). 

Poręczenia i gwarancje kredytowe są także stosunkowo słabo wykorzystywaną 
formą dopuszczalnego wspierania gospodarki. W1998 r. ta forma wsparcia stano-
wiła tylko 1% łącznej pomocy publicznej, a w 1999 r. - 3,2%, gdy tymczasem w 
krajach wysoko rozwiniętych ma ona szczególne znaczenie dla rozwoju eksportu. 

Od 2001 r. obowiązuje w gospodarce polskiej generalna reguła, że udzielanie 
pomocy publicznej jest niedopuszczalne, o ile tego rodzaju pomoc nie wynika 
z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych lub też jest dopusz-
czalna na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności 
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. (DzU nr 60, poz. 704). 
Powyższa ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2001 r. stawia stosunkowo rygory-
styczne warunki uzyskania pomocy publicznej. 

Pomoc publiczna może zostać udzielona tylko w celu wsparcia nowych inwe-
stycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją. Poza tym 
może być udzielona pomoc regionalna (jako element polityki regionalnej), po-
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moc sektorowa przyspieszająca zmiany lub rozwój określonych sektorów, a także 
pomoc horyzontalna w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, wsparcia prac 
badawczo-rozwojowych, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw, a także w innych konkretnie określonych przypadkach 
(ochrona środowiska, inwestycje energooszczędne, zatrudnianie niepełnospraw-
nych itp.). Dopuszczalność finansowego wspierania eksportu nie została w po-
wyższej ustawie wyszczególniona. 

Uchwalenie omawianej ustawy stanowi realizację artykułu 63 Układu Euro-
pejskiego, zgodnie z którym uznano za niezgodną z Układem „wszelką pomoc 
publiczną, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji poprzez fa-
woryzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów". 
Powyższa regulacja odnosi się do produkcji stanowiącej przedmiot handlu po-
między Polską a Wspólnotą Europejską. Jednocześnie powyższy artykuł Układu 
wprowadził obowiązek corocznego informowania Wspólnoty o formach i kwo-
tach udzielonej pomocy publicznej, a na żądanie władz Wspólnoty informowa-
nia także o p rog ramach p o m o c o w y c h oraz o wszelkich i n d y w i d u a l n y c h 
przypadkach pomocy publicznej. 

Z tej krótkiej charakterystyki ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzoro-
waniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw wynika, że jej głównym zadaniem 
jest ochrona przed naruszaniem warunków konkurencji poprzez faworyzowanie 
indywidualnych podmiotów gospodarczych. W ustawie sformułowane zostały 
ramowe przesłanki, które stanowią uzasadnienie oraz dopuszczają wykorzysty-
wanie przez władze publiczne środków pomocowych. Ustawa jest ściśle wzoro-
wana na regulacjach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Regulacje 
wspólnotowe odwołują się w tym zakresie do artykułu 92 Traktatu Wspólnoty 
Europejskiej, zgodnie z którym ustanowiony jest w krajach UE generalny zakaz 
udzielania przez władze publiczne (lub też finansowania ze środków publicznych) 
pomocy, która przyczynia się do zniekształcenia albo też zagraża zniekształce-
niem warunków konkurencji poprzez faworyzowanie (uprzywilejowanie) indy-
widualnych podmiotów gospodarczych lub też stwarza korzystniejsze warunki 
produkcji określonych produktów.3 Od powyższego zakazu przewidziano wy-
jątki odnośnie do pomocy regionalnej, sektorowej i horyzontalnej, które zostały 
inkorporowane do polskiej ustawy. 

Słabym punktem polskiej ustawy jest brak przepisów przejściowych, zezwa-
lających władzom publicznym na szerszą pomoc dla przedsiębiorstw państwo-
wych, które nie będąc w wystarczającej mierze wyposażone w kapitał obrotowy 
wpadły w pułapkę zadłużenia - pomoc możliwą do stosowania do czasu zakoń-
czenia p rocesów prywatyzac j i oraz t ransformacj i sys temowej . Okreś lone 
w ustawie przepisy w zakresie pomocy sektorowej i horyzontalnej stanowiące 
odwzorowanie regulacji unijnych nie są w tym zakresie wystarczające.4 
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Subwencje eksportowe 

Problematyka pomocy publicznej w zakresie wspierania eksportu jest przed-
miotem szczególnego zainteresowania w WTO. O ile w przepisach GATT (art. 
XVI GATT) wyrażona została dezaprobata odnośnie do wspierania eksportu prze-
mysłowego poprzez jego subwencjonowanie, to zgodnie z postanowieniami Po-
rozumienia WTO o Subsydiach i Środkach Wyrównawczych wprowadzony został 
w regulacjach międzynarodowych bezwzględny zakaz stosowania subwencji eks-
portowych bezpośrednich, a także subwencji wspierających eksport pośrednio, 
przy czym określono w Porozumieniu kryteria zaliczania poszczególnych sposo-
bów wspierania produkcji przemysłowej ze środków publicznych do form sub-
wencjonowania (pośrednie wspieranie eksportu). Jednocześnie w przepisach WTO 
(art. 29 Porozumienia o Subsydiach) wprowadzono na okres 7 lat (czyli do końca 
2001 r.) rozwiązanie, że kraje dokonujące transformacji systemowej mogą stoso-
wać te formy subwencjonowania eksportu, które zostały zgłoszone do sekretaria-
tu WTO do końca 1996 r. Strona polska notyfikowała w lutym 1996 r. możliwość 
stosowania pięciu rodzajów subsydiów eksportowych. Są to: 

- ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym uzależnione od dochodu z eksportu 
- ulgi w podatku dochodowym do wysokości połowy wpływów z eksportu, 

stosowane w odniesieniu do podmiotów działających w specjalnych strefach eko-
nomicznych 

- dopłaty do stopy procentowej przy niektórych rodzajach kredytów ekspor-
towych 

- gwarantowanie przez skarb państwa kredytów eksportowych, 
- wspieranie ubezpieczeń kontraktów eksportowych w ramach działalności 

KUKE S.A.5 

Wymienione wyżej instrumenty subwencjonowania stanowią pośrednie for-
my wspierania eksportu. Bezpośrednich form subwencjonowania eksportu prze-
mysłowego, przyjmujących w istocie rzeczy postać dopłat kursowych, w latach 
90. nie stosowano. Nie było więc potrzeby zgłaszania stosowania tego rodzaju 
instrumentu. 

Możliwości stosowania tych form subwencjonowania eksportu nie przewidu-
je Układ Europejski. Ze względu na zasadę stosowania prawa określającą, że 
umowa prawna o charakterze bardziej specyficznym (lex specialis) ma prymat nad 
umową o charakterze ogólnym (lex generalis), Unia Europejska uznała, że Układ 
Europejski, mający w porównaniu z Porozumieniem WTO charakter regulacji lex 
specialis, nie daje możliwości wykorzystywania art. 29 Porozumienia WTO o Sub-
sydiach i Środkach Wyrównawczych w odniesieniu do eksportu kierowanego na 
rynki UE. W praktyce przedstawiciele UE zgłaszali zastrzeżenia głównie do moż-
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liwości stosowania ulg eksportowych i zwolnień z podatku dochodowego od osób 
prawnych, stosowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. 

Odrębną kwestią jest subwencjonowanie eksportu rolnego. Ze względu na 
szerokie stosowanie przez wiele krajów, a szczególnie przez kraje Unii Europej-
skiej subwencji eksportowych, nie udało się wprowadzić w ramach WTO zakazu 
stosowania tego rodzaju sposobów wspierania eksportu rolnego. Osiągnięciem 
Rundy Urugwajskiej GATT w tym zakresie było objęcie kontrolą subwencjono-
wania eksportu rolnego przez WTO przez przyjęcie Porozumienia WTO o Rol-
nictwie oraz ograniczenie subwencji eksportowych do towarów rolnych określo-
nych przez poszczególne kraje w listach koncesyjnych stanowiących integralny 
element akcesji każdego z krajów do WTO. Zgodnie z powyższym Porozumie-
niem każdy z członków WTO zobowiązał się ograniczyć do końca 2000 r. wartości 
subsydiów do eksportu rolnego o 36% (licząc w stosunku do okresu bazowego 
1986-1990), zredukować o 21% wolumen eksportu rolnego objętego subwencja-
mi, a także ograniczać finansowanie sektora rolnego ze środków publicznych. 

Ulgi eksportowe w podatku dochodowym 

Ulgi eksportowe w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone 
zostały w 1994 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 
r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek po-
datku dochodowego (DzU nr 18, poz. 62).6 Na mocy tego rozporządzenia stwo-
rzono możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania wydatki na cele 
inwestycyjne (do 50% tego dochodu, a płacący podatek ryczałtowy - do 60%), 
pod warunkiem uzyskania ponad 50% przychodów ze sprzedaży eksportowej 
lub też osiągnięcia przychodów z eksportu w kwocie ponad 10 min ECU (w poło-
wie 1995 r. powyższe kryterium obniżono do 8 min ECU). Wraz z obniżaniem 
od 1997 r. stawek podatku dochodowego ograniczano też limit ulg eksportowych 
do 40% dochodu do opodatkowania w 1997 r., 35% w 1998 r., 30% w 1999 r. 
Na 2000 r. pierwotnie zaplanowano ograniczenia wysokości ulgi do 25% dochodu 
do opodatkowania, ale ze względu na zmianę strategii podatkowej ulgę tę zlikwi-
dowano. 

W przypadku powyższej ulgi realizowany przez przedsiębiorstwo eksport 
wyznaczał warunki brzegowe możliwości skorzystania z ulgi (próg wartościowy 
lub też próg udziałowy). Wysokość ulgi zależała od rozmiarów osiągniętego do-
chodu do opodatkowania oraz od wysokości poniesionych wydatków inwesty-
cyjnych. Powyższa ulga, adresowana głównie do liczących się eksporterów 
(wyznaczone progi eksportowe spełniało w praktyce ok. 20% przedsiębiorstw 
eksporterów) stanowiła przede wszystkim bodziec do podejmowania inwestycji 
modernizacyjnych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, zakupu od skar-
bu państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części.7 Nie stawiano przy 
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tym wymogu, ażeby inwestycja miała proeksportowy charakter. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie spełniające progu kwotowego a finansujące inwestycję ulga-
mi, zmuszone były do przestrzegania progu udziałowego.8 

System prawny krajów Unii Europejskiej nie przewiduje możliwości stosowa-
nia ulg podatkowych powiązanych z eksportem. Nie ma więc podstawy do oce-
ny zgodności tego instrumentu z regulacjami UE. Każdy z beneficjentów tej ulgi 
zmuszony był do wcześniejszego przekroczenia progów eksportowych, zanim 
skorzystał z ulg inwestycyjnych. Nie stawiano przy tym warunku, ażeby podej-
mowane inwestycje przyniosły w przyszłości przyrost eksportu. Nie było w prak-
tyce przypadku, ażeby Komisja Europejska wszczęła postępowanie ochronne lub 
też postępowanie antysubwencyjne wobec polskich eksporterów w związku ze 
znacznym przyrostem przywozu towarów na rynki UE, który nastąpiłby w efek-
cie stosowania ulg inwestycyjnych. 

Inny natomiast charakter miały ulgi w podatku dochodowym przyznawane 
przedsiębiorstwom inwestującym w specjalnych strefach ekonomicznych zobo-
wiązującym się skierować produkcję w tych strefach na eksport. Na podstawie 
ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) (DzU 
nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów zezwoliła na utworze-
nie w okresie do końca 1998 r. 17 specjalnych stref na okres 20 lat (w tym dwa 
technoparki na okres 12 lat).9 Ze względu na zwolnienia podatkowe, a także pre-
ferencje podatkowe naruszające warunki konkurencyjności, Komisja Europejska 
zakwestionowała pomoc publiczną stosowaną w ramach SSE. 

W stanowisku negocjacyjnym w obszarze polityki konkurencji strona polska 
wstąpiła o okres przejściowy (do końca 2001 r.) w zakresie dopuszczenia stosowa-
nia dla przedsiębiorstw w SSE pomocy publicznej już przyznanej, co oznacza 
respektowanie praw nabytych. Pomoc w zakresie wspierania eksportu przyzna-
na została tylko w jednej SSE (Mielec) i potencjalnie dotyczy 22 przedsiębiorstw. 
Do końca 1998 r. z pomocy w zakresie eksportu skorzystały w tej strefie 4 przed-
siębiorstwa.10 Strona unijna odrzuciła propozycję ustanowienia okresu przejścio-
wego dla niektórych form pomocy publicznej w SSE wskazując na niezgodność 
z Układem Europejskim stosowanych w tym zakresie regulacji już w momencie 
tworzenia SSE. W wyniku uzgodnień strona polska dokonała szeregu zmian 
w regulacji SSE, zobowiązując się do niepowoływania nowych stref; ograniczono 
także zakres pomocy publicznej, w tym wyeliminowano możliwość uzyskania 
zwolnień i preferencji podatkowych wspierających eksport.11 

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych 

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych stanowią pośrednią for-
mę subwencjonowania eksportu. W przypadku ulg podatkowych władza, zwal-
niając z zapłaty części podatku, stwarza przedsiębiorstwu pośrednio lepsze 
warunki konkurowania na rynkach zagranicznych. Podobny efekt występuje, gdy 
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przedsiębiorstwo płaci niższe odsetki kredytowe od obowiązujących na rynku 
kredytowym, a różnicę w oprocentowaniu wyrównuje instytucji kredytowej wła-
dza publiczna. 

Mechanizm dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych określony 
został w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów 
bankowych przeznaczonych na finansowanie kontraktów eksportowych (DzU 
nr 83, poz. 421). Podstawę prawną do stworzenia tego mechanizmu dała ustawa 
z 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów banko-
wych (DzU nr 13, poz. 60 z póżn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą dopłatą 
w wysokości 20% kosztów kredytu eksportowego mogły być objęte kredyty ban-
kowe ubezpieczone w KUKE S.A. 

W rozporządzeniu wykonawczym określono zakres przedmiotowy kredytów 
objętych dopłatami (eksport gotowych obiektów, środków transportu, maszyn 
i urządzeń, przyrządów i narzędzi, usług budowlanych i technicznych). W po-
wyższych przypadkach można było uzyskać dopłatę do kredytu udzielonego przez 
bank krajowy w wysokości co najmniej 100 tys. ECU na okres co najmniej 6 mie-
sięcy. W przypadku eksportu pozostałych towarów przetworzonych i usług mini-
malny poziom kredytu ustalono ma 0,5 min ECU. 

Instrument ten nie był praktycznie biorąc wykorzystany. W okresie 1995-1998 
nie udzielono żadnej dopłaty, a w 1999 r. z dopłaty skorzystał tylko jeden podmiot 
na kwotę rzędu 3,9 min zł.12 Główną przyczyną braku zainteresowania tym in-
strumentem był z jednej strony niewielki udział kredytów bankowych w finanso-
waniu eksportu, a z drugiej strony s tosunkowo wysoki koszt ubezpieczenia 
kredytu w KUKE S.A. (rzędu 5-6% i więcej).13 Próbą uatrakcyjnienia tego instru-
mentu było podniesienie w grudniu 2000 r. stopy dopłaty do 40%. Dokonane zo-
stało to jednakże zbyt późno, gdyż zgodnie z regułami WTO instrument ten może 
być stosowany tylko do końca 2001 r. 

Powyżej omówiony instrument nie jest zgodny z wymogami UE. W krajach 
UE stosuje się już od 1978 r. system dopłat do oprocentowania kredytów oparty 
na stałych stopach referencyjnych CIRR (Commercial Interest Reference Rates). 
System ten został opracowany w ramach OECD. Jest on stosowany nie tylko w 
krajach UE, ale też w pozostałych krajach należących do OECD. Szczegółowe 
rozwiązania w tym zakresie zawar te są w Porozumieniu OECD w sprawie 
Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z 1 kwietnia 
1978 (Consensus OECD). Aktualnie obowiązująca wersja Porozumienia została 
inkorporowana do regulacji unijnych decyzją Rady UE z dnia 22 grudnia 2000 r. 
(2001/76/WE). 

Od 18 października 2001 r. obowiązuje formalnie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach pro-
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centowych (DzU nr 73, poz. 762), która jest oparta na regulacjach zawartych 
w Porozumieniu OECD. Powyższy system ma być administrowany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego na bazie Programu DOKE (Programu Dopłat do Opro-
centowania Kredytów Eksportowych). Programem DOKE może być objęty kre-
dyt eksportowy udzielony na okres co najmniej 2 lat, ubezpieczony w KUKE S.A. 
w zakresie ryzyka politycznego i ryzyka handlowego, o ile zagraniczny nabywca 
uiści zaliczkę w gotówce w wysokości co najmniej 15% wartości umowy ekspor-
towej. Programem DOKE będzie mógł być objęty zarówno kredyt dla nabywcy 
(lub jego banku), jak i kredyt dla dostawcy refinansujący udzielony przez ekspor-
tera kredyt kupiecki. Dopłata do oprocentowania kredytu zostanie wypłacona, 
o ile stałe stopy CIRR ogłaszane okresowo przez Sekretariat OECD będą niższe 
od kosztów finansowania (rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego 
w walucie kredytu eksportowego powiększonej o zryczałtowaną stawkę marży 
bankowej). W przypadku nadwyżki stopy CIRR ponad koszty finansowania bank 
eksportera dokona wpłaty tej nadwyżki na rzecz BGK. Przedstawiony powyżej 
mechanizm jest formą stabilizowania stawek oprocentowania kredytów ekspor-
towych. W przypadku, gdy rynkowe koszty finansowania będą niższe od stałych 
stóp CIRR (taka sytuacja występuje w krajach UE), system stanie się nieatrakcyj-
ny dla podmiotów gospodarczych. Wymóg ubezpieczania kredytu w KUKE S.A. 
(który tylko wyjątkowo będzie mógł być uchylony przez Komitet Polityki Ubez-
pieczeń Eksportowych) przyczyni się także do ograniczenia atrakcyjności powyż-
szego systemu. 

Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe 

Gwarantowane przez skarb państwa ubezpieczenia kredytów i kontraktów 
eksportowych wprowadzone zostało w 1994 r. na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. 
o gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach kontraktów eksporto-
wych (DzU nr 86, poz. 398 z późn. zm.). Ubezpieczaniem kontraktów eksporto-
wych za jmuje się u tworzona przez Ministra Finansów w 1991 r. Korporacja 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) S.A. Początkowo (od 1993 r.) 
prowadziła ona działalność ubezpieczeniową na zasadach komercyjnych (na ra-
chunek własny), ubezpieczając kontrakty eksportowe wyłącznie od ryzyka han-
d lowego . P i e rwsze ubezp ieczen ia k o n t r a k t ó w e k s p o r t o w y c h od ryzyka 
niehandlowego (głównie politycznego) gwarantowane przez skarb państwa po-
jawiły się w 1995 r. Do 1997 r. zakres tych ubezpieczeń był jednak znikomy (22 
min USD w 1997 r.).14 Znaczniejszy przyrost tych ubezpieczeń nastąpił po 1998 r., 
osiągając w 2000 r. poziom 265,5 min USD.15 

W celu stworzenia możliwości większego zaangażowania KUKE w ubezpie-
czenie eksportu, a także szerszego wykorzystania możliwości, jakie stwarzają 
w tym zakresie regulacje UE, zmieniona została z dniem 16 listopada 2000 r. usta-
wa o gwarantowanych przez skarb państwa ubezpieczeniach kontraktów eks-
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portowych (DzU nr 114, poz. 1190), która przewidziała możliwość uruchomie-
nia przez KUKE gwarantowanych przez skarb państwa nowych produktów 
ubezpieczeniowych, jak: ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą, ubez-
pieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, gwarancje ubez-
pieczeniowe.1 6 

Gwarancją skarbu państwa może być też objęte ryzyko kursowe. Ryzyko han-
dlowe może być objęte gwarancją skarbu państwa, o ile kontrakt zawarty jest na 
okres co najmniej 2 lat. Ubezpieczenie może mieć zarówno formę bezpośrednią, 
jak i formę pośrednią (reasekuracji), a także gwarancji ubezpieczeniowej. 

Kwestia ubezpieczeń i gwarancji eksportowych dokonywanych na rachunek 
skarbu państwa uregulowana jest w UE zarówno w dyrektywach, jak i w decy-
zjach Rady Europejskiej, a także w komunikatach. W regulacjach UE uznano 
specyficzny charakter ubezpieczeń eksportowych, co znalazło wyraz w wyodręb-
nieniu tego rodzaju ubezpieczeń z ogólnych zasad działalności ubezpieczenio-
wej (ubezpieczeń majątkowych i osobowych), prowadzonej jako komercyjna 
działalność usługowa. Ze względu na fakt, że gwarancje skarbu państwa dotyczą 
głównie transakcji średnio- i długoterminowych, kluczowa w tym zakresie jest 
Dyrektywa Rady 98/29/WE z 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji głównych 
postanowień dotyczących kredytów eksportowych dla powyższych transakcji. 
Kwestie gwarantowania transakcji krótkoterminowych od ryzyka politycznego 
uregulowane są w Dyrektywie Rady z dn. 1 lutego 1971 r. dotyczącej harmoniza-
cji podstawowych postanowień odnoszących się do gwarancji transakcji krótko-
terminowych zawieranych z odbiorcami państwowymi i prywatnymi (71/86/WE). 
Generalnie biorąc, reguły polskiego prawa w zakresie ubezpieczeń kredytów eks-
portowych są zgodne z dyrektywami UE. Polskie regulacje mają w tym zakresie 
ramowy charakter, gdy tymczasem zarówno dyrektywy, jak i decyzje Rady oraz 
komunikaty określają nie tylko ogólne zasady, ale też szczegółowe procedury i 
tryb postępowania. W praktyce polskiej przyjęto rozwiązanie, że szczegółowe 
rozwiązania zostaną zawarte w uchwałach Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eks-
portowych, które określają wytyczne działania dla KUKE S.A. Na posiedzeniu 
Komitetu w dniu 12 kwietnia 2001 r. podjęto uchwały w sprawie harmonizacji ze 
standardami UE szczegółowych zasad działalności KUKE S.A. w zakresie gwa-
rantowanych przez skarb państwa ubezpieczeń eksportowych, a także ubezpie-
czeń kosz tów poszuk iwan ia zagran icznych r y n k ó w zbytu . N a s t ę p n i e na 
posiedzeniach w maju i w sierpniu 2001 r. określono zasady ubezpieczeń inwe-
stycji bezpośrednich za granicą, gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kon-
traktu eksportowego, gwarancji ubezpieczeniowych dla banków refinansujących 
kredyt dostawcy oraz dla banków potwierdzających akredytywy, a także zasady 
ubezpieczenia kontraktów finansowanych kredytami poniżej 2 lat. W ten sposób 
szereg szczegółowych decyzji i postanowień unijnych zostało uwzględnione 
w obowiązujących KUKE S.A. regułach funkcjonowania. 
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Gwarancje eksportowe mogą być też przyznane przez skarb państwa na pod-
stawie ustawy z 8 maja 1987 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
skarb państwa oraz niektóre osoby prawne (DzU nr 79, poz. 484 z późn. zm.), 
które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu finansującego eksport dóbr inwe-
stycyjnych o wartości kontraktowej powyżej 10 min euro (do połowy 2000 r. po-
wyższy próg dotyczył wartości jednostkowej produktu, którego cykl produkcyjny 
wynosił co najmniej 6 miesięcy). Możliwość stosowania takiej formy pomocy pu-
blicznej dopuszczona jest w krajach UE. Wynika ona z Consensusu OECD, usta-
nawiającego możliwość stosowania specjalnych form wsparcia dla eksportu dóbr 
inwestycyjnych o wysokiej wartości jednostkowej (statki, samoloty). W praktyce 
polskiej powyższa forma wsparcia eksportu nie była dotychczas (do połowy 2001 r.) 
wykorzystywana. 

Podsumowanie 

1. Finansowe instrumenty wspierania eksportu wg ich stanu prawnego na 
połowę 2001 r. są generalnie biorąc zgodne z regulacjami UE. Ulgi inwestycyjne 
i zwolnienia z podatku z tytułu eksportu, których kraje UE nie stosują, zostały od 
2000 r. zlikwidowane. Nie stosowane przez kraje UE dopłaty do oprocentowania 
kredytów eksportowych (subwencja o stałej stopie dopłaty - 40% w 2001 r.) mają 
zostać od 2002 r. zastąpione systemem CiRR ściśle uregulowanym w Consensusie 
OECD. W ten sposób została zapewniona zgodność systemu finansowego wspar-
cia eksportu z wymogami UE. 

2. Strona polska nie wykorzystuje w pełni możliwości finansowego wspiera-
nia eksportu, jakie wypracowane zostały w krajach UE. Szczególnie dotkliwy 
w tym zakresie jest brak publicznej (państwowej) instytucji działającej na zasa-
dach non profit, która zajmowałyby się bezpośrednim finansowaniem eksportu. 
Pierwotnie tego rodzaju instytucją miał być założony w 1986 r. przez Ministra 
Handlu Zagranicznego Bank Rozwoju Eksportu S.A. Bank ten został sprywaty-
zowany jako pierwszy z krajowych banków (już w 1992 r) i tylko nazwa banku 
BRE Bank S.A. nawiązuje do stosowanego wcześniej skrótu (BRE). Już od 1993 r. 
Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (a od 1996 r. Ministerstwo 
Gospodarki) wnioskowało o utworzenie banku państwowego zajmującego się fi-
nansowaniem eksportu. 

3. Polska nie wykorzystała możliwości finansowego wsparcia (subwencjono-
wania) eksportu, jakie dawał art. 29 Porozumienia WTO o Subsydiach i Środkach 
Wyrównawczych. W okresie 1998-2000 Ministerstwo Finansów reprezentowało 
stanowisko, że wspieranie eksportu ma nastąpić bez angażowania w szerszym 
zakresie środków budżetowych. W efekcie ustalane rokrocznie w ustawie budże-
towej limity zaangażowania ubezpieczeniowego na rachunek skarbu państwa 
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KUKE S.A., gwarancji eksportowych, a także limity odszkodowań z tytułu ubez-
pieczeń i gwarancji eksportowych były wykorzystywane w znikomym zakresie. 

Przypisy 

1 W praktyce polskiej dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaliczone zostały do grupy 
„miękkiego kredytowania". 

2 W 1998 r. subsydia kapitalowo-inwestycyjne stanowiły tylko 0,4% łącznej pomocy publicznej, a w 
1998 r. - 2,6% (patrz: Raporty UOKiK o pomocy publicznej w Polsce udzielone przedsiębiorstwom 
w 1998 r. oraz w 1999 r.). 

3 Por.: EG - Polen - Ungarn. Die Vertragstexte von Maastricht und die Europa-Abkommen, Europa-
verlag, Wien-Zurich 1993, s. 67-68. 

4 Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorstwom w Polsce w latach 1998-1999 stanowiła odpowied-
nio 1,2% i 1,5% PKB. Średnia wartość pomocy w okresie 1995-97 w krajach UE wynosiła 1,2% PKB 
przy znacznie wyższym poziomie PKB. 

5 Polska w WTO, red. J. Kaczurba i E. Kawecka-Wyrzykowska, IKiC HZ, Warszawa 1998, s. 94-97 
i 107. 

6 Powyższe rozporządzenie było wielokrotnie nowelizowane, a od 1 stycznia 1997 r. przepisy doty-
czące ulg w podatku dochodowym wprowadzono bezpośrednio do ustaw z 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

7 Kwota podatkowej ulgi inwestycyjnej wyniosła w 1998 r. 1,468 mld zł, a w 1999 r. - 1,33 mld zł. 
Brak jest jednak informacji, w jakim stopniu ulgi te powiązane były z realizacją produkcji ekspor-
towej. 

8 Polski handel zagraniczny w 1994 r., IKiC HZ, Warszawa 1995. 
9 Polska. Raport o stanie gospodarki w roku 1998, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999, s. 78-79. 
111 Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-

skiej, KPRM, Warszawa 2000, s. 87. 

" Ustawą z 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o SSE oraz zmianie niektórych ustaw (DzU nr 122, 
poz. 1319) określono wielkość łącznego obszaru wszystkich stref z możliwością likwidacji, łącze-
nia i zmiany ich obszaru, a także ograniczono możliwość przyznawania pomocy publicznej do 
przypadków określonych w ustawie o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Strona polska stoi 
na stanowisku, że w ten sposób spełnione zostały wymogi wynikające z art. 87 Traktatu Wspólno-
ty Europejskiej. 

12 Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2000-2001, IKiC HZ, Warszawa 2001, s. 163. 
13 Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1997-1998 lKCiC HZ, Warszawa 1998, s. 105. 
14 Przy skali kredytowania eksportu w 1994 r. w wysokości 1% udział eksportu ubezpieczonego w 

KUKE S.A. w całości eksportu wynosił wówczas 0,48%, a w 1997 r. - 1,36% przy skali kredytowa-
nia eksportu rzędu 2,72%. W 2000 r. przy skali kredytowania eksportu w wysokości 2,09% udział 
eksportu objętego ochroną ubezpieczeniową w KUKE wyniósł 2,7%. (Patrz: Raport na temat in-
strumentów wspierania eksportu na tle sytuacji w handlu zagranicznym w latach 1999-200 i w 
okresie 1.06.2001 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001). Powyższe dane wskazują na małe 
zaangażowanie banków krajowych w finansowanie eksportu, a także na fakt, że KUKE S.A. ubez-
pieczało w 2000 r. w znacznej mierze kredyty udzielane przez banki zagraniczne. 
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15 Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. 
J. Bossak i W. Bieńkowski, IGŚ SGH, Warszawa 2000, oraz Sprawozdanie KUKE S.A. za 2000 r. 

16 W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczeń, z nazwy ustawy zostało wykreślone słowo 
„kontrakty". 

Financial Instruments Support ing Export in Poland. 
Ana lys i s on Harmonizat ion w i th the EU Regulat ions 

(Summary) 

The presented paper seeks to outline the principles governing financial sup-
port for exports applied in Poland in the 1990's, particularly with regard to their 
compliance with the regulations binding in this respect in the European Union. 
The instruments of export financial support, namely export-linked tax reliefs, sup-
plementary payments to the interest rates of export credits, providing insurance 
as well as export guarantees incurred by the Treasury, have been discussed aga-
inst the background of the general rules regarding the application of the instru-
ments of public support for enterprises. 

According to the legal status of mid-2001 it can be ascertained that the system 
of financial support for exports has been adapted to the rules operative in the EU. 
It is however worth to underline, that so far Poland hasn't fully exploited the 
possibilities of export support, especially in terms of preferential crediting, as well 
as export insurances and guarantees. 


