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Rola instytucji pañstwowych i publicznych
w finansowym wspieraniu rozwoju polskiego eksportu

Przedsiêbiorcy d¹¿¹cy do ograniczenia ryzyka realizacji transakcji w handlu
zagranicznym oczekuj¹ ró¿nych form wsparcia dzia³alnoœci ponadnarodowej zarówno ze strony instytucji komercyjnych, jak i przede wszystkim instytucji pañstwowych. Pomoc tych drugich uzale¿niona jest w istotny sposób od
aktualnej sytuacji gospodarczej. Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie
koncepcji œrednio- i d³ugoterminowego wsparcia polskich eksporterów opracowanego w ramach rz¹dowego programu wspierania eksportu przez rz¹d
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w reakcji na dekoniunkturê gospodarcz¹.
Wspieranie dzia³alnoœci eksportowej jest pojêciem kompleksowym,
bêd¹cym elementem polityki gospodarczej, a tak¿e instrumentem sprzyjaj¹cym wymianie handlowej. Rola pañstwa polega obecnie przede wszystkim na prowadzeniu stosownej polityki gospodarczej, w tym na zmaganiu siê
z wyzwaniami globalizacji, która doprowadzi³a do zredefiniowania pojêcia
konkurencyjnoœci. Nale¿y j¹ rozumieæ jako trwa³¹ zdolnoœæ do rywalizacji,
kooperacji oraz do osi¹gania korzyœci w warunkach otwartej gospodarki rynkowej1. Si³a gospodarcza pañstwa jest jednym z elementów miary jego pozycji konkurencyjnej na arenie œwiatowej, stanowi¹c równoczeœnie istotn¹ formê
poœredniego wsparcia dzia³alnoœci eksportowej przedsiêbiorstw. W okresie
kryzysu gospodarczego przedsiêbiorcy napotykaj¹ zwiêkszone trudnoœci
w procesie ekspansji na rynki zagraniczne, przede wszystkim w obszarze warunków finansowych realizacji transakcji eksportowych, dlatego te¿ w tym
szczególnym okresie oczekuj¹ wzmo¿onego wsparcia ze strony pañstwa. Marian Gorynia definiuje wsparcie jako „zespó³ narzêdzi, które maj¹ sk³aniaæ

1

J. Rymarczyk, Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2006, s. 417–428.
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podmioty gospodarcze do okreœlonych zachowañ”2, miêdzy innymi do decyzji o internacjonalizacji. Poœród form wsparcia mo¿na wyró¿niæ wsparcie
promocyjne, organizacyjno-informacyjne oraz finansowe3. To ostatnie zdaje
siê byæ najistotniejsze z punktu widzenia przedsiêbiorcy.
Zapaœæ na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej w 2007 r. zapocz¹tkowa³a ogólnoœwiatowy kryzys gospodarczy rynku finansowego, który bardzo silnie wyeksponowa³ w Polsce problem
finansowego wspierania eksporterów w okresie dekoniunktury. W okresie recesji bowiem banki komercyjne, których g³ównym celem jest maksymalizacja zysku, nie anga¿uj¹ siê w przedsiêwziêcia ryzykowne. Eksporterzy
chc¹cy wspó³pracowaæ z krajami, z którymi wspó³praca obarczona jest du¿ym ryzykiem, pozostaj¹ zatem bez mo¿liwoœci uzyskania kredytu lub uzyskuj¹ go na niekorzystnych warunkach. Wp³ywa to na pogorszenie sytuacji
eksporterów, którzy w tym trudnym okresie nie mog¹ oczekiwaæ wspó³pracy
z bankami komercyjnymi. Rz¹d postanowi³ wiêc sytuacjê eksporterów poprawiæ i zaproponowaæ rozwi¹zania, które wype³ni³yby lukê w dostêpnoœci
do kredytów eksportowych.
W okresie kryzysu pañstwa staraj¹ siê kreowaæ popyt zewnêtrzny na oferowane towary oraz us³ugi. Dlatego te¿ je¿eli istnieje importer zainteresowany ofert¹ krajowego producenta, a nie posiada wystarczaj¹cej iloœci œrodków,
¿eby dan¹ transakcjê zrealizowaæ, mo¿e on liczyæ na wsparcie w kraju eksportera, w postaci tzw. kredytu eksportowego. Wspieranie przez rz¹dy kredytów eksportowych jest kwesti¹ kontrowersyjn¹, dlatego te¿ regulowan¹
w wielu aktach o zasiêgu miêdzynarodowym. Kraje cz³onkowskie OECD ju¿
w 1978 r. wyda³y tzw. Consensus w sprawie wspierania przez rz¹dy krajów
cz³onkowskich kredytów eksportowych. Po wielu zmianach regulacja ta funkcjonuje obecnie jako Porozumienie w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych4, które zosta³o podpisane w ramach Grupy OECD ds. kredytów eksportowych. Ma ono sprzyjaæ konkurencji pomiêdzy eksporterami
z krajów cz³onkowskich OECD. Konkurencja ta powinna opieraæ siê na jakoœci i cenie, a nie na nierównych warunkach wsparcia otrzymywanego od
rz¹dów poszczególnych eksporterów. Dla Polski jako kraju cz³onkowskiego
Unii Europejskiej dodatkowo istotne s¹ ustalenia Grupy Roboczej ds. Kredytów Eksportowych powo³anej w 1960 r. w celu zharmonizowania warunków
udzielania oraz ubezpieczania kredytów eksportowych w krajach cz³onkow2
3

4

M. Gorynia, Trzeba wspieraæ wszystkich, Rzeczpospolita, 25.03.2011, E-14.
B. Jeliñski, Polityka wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009, s. 189–192.
Arrangement on Officially Supported Export Credits, March 2011, http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=tad/pg%282011%294&doclanguage=en, data wejœcia: 08.06.2011.
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skich oraz ustalenia stanowiska dotycz¹cego tych zagadnieñ, prezentowanego na arenie miêdzynarodowej. Dyrektywa Rady UE z 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotycz¹cych zasad ubezpieczeñ
kredytów eksportowych dla transakcji objêtych ubezpieczeniem œrednioi d³ugoterminowym5 jest podstawowym dokumentem, na którym swoj¹
dzia³alnoœæ opiera m.in. Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych
SA (KUKE SA)6. Miêdzynarodowe uregulowanie jednej z g³ównych form
wspierania eksporterów zwraca uwagê na wa¿n¹ rolê pañstwa w tym wsparciu oraz na jego bliskie zwi¹zki z niedozwolonymi formami wspierania.
Internacjonalizacja gospodarki ma du¿e znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i tym samym dla dobrobytu jego spo³eczeñstwa, st¹d uzasadniona jest chêæ tworzenia rz¹dowych programów wsparcia rozwoju eksportu.
Wsparcie to ma na celu wzrost poziomu umiêdzynarodowienia na trzech poziomach: polskiej gospodarki, poszczególnych bran¿ i przedsiêbiorstw. Aby
je zapewniæ nale¿y dokonaæ uprzedniego zidentyfikowania potrzeb eksporterów oraz rynków, którymi s¹ oni zainteresowani jako potencjalnymi kierunkami ekspansji. Nale¿y poddaæ analizie nie tylko sam system zachêt finansowych tych krajów, ale te¿ okreœliæ zwi¹zane z ekspansj¹ ryzyko ekonomiczne
i polityczne. Czynniki te bowiem silnie wp³ywaj¹ na potencja³ eksportowy
przedsiêbiorstwa oraz decyduj¹ o rozpoczêciu b¹dŸ kontynuowaniu dzia³alnoœci na rynkach zagranicznych. Fakt ten zosta³ potwierdzony w danych
przedstawionych przez KPMG sp. z o.o.7 w raporcie badawczym „Ekspansja
miêdzynarodowa polskich przedsiêbiorstw produkcyjnych”8, który jest wynikiem badania przeprowadzonego na próbie losowej 112 przedsiêbiorstw
spoœród 1000 najwiêkszych firm produkcyjnych9.

5

6

7

8

9

Dyrektywa Rady 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych
przepisów dotycz¹cych zasad ubezpieczeñ kredytów eksportowych dla transakcji objêtych
ubezpieczeniem œrednio- i d³ugoterminowym, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0029:PL:NOT, data wejœcia: 08.06.2011.
Oficjalna strona internetowa Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych SA,
http://www.kuke.com.pl/wspolpraca_miedzynarodowa.php, data wejœcia: 25.02.2011
KPMG to miêdzynarodowa sieæ firm œwiadcz¹cych us³ugi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego.
Raport firmy doradczej KPMG i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Warszawa 2010
Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2009 r. przez firmê Norstat przy wykorzystaniu techniki wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Zastosowano w nim kryterium przychodu, kwalifikuj¹c firmy z ponad 50% w³asnoœci¹ polskiego
kapita³u. (Raport badawczy „Ekspansja miêdzynarodowa polskich przedsiêbiorstw produkcyjnych”, s. 9, KPMG 2010).
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Rys. 1. ród³a pomocy instytucjonalnej dla przedsiêbiorstw
wchodz¹cych na rynki zagraniczne
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie raportu Ekspansja miêdzynarodowa polskich przedsiêbiorstw produkcyjnych, KPMG 2010.

Jedynie co trzecie badane przedsiêbiorstwo korzysta³o z pomocy instytucji publicznych lub komercyjnych w procesie przeprowadzania ekspansji zagranicznej. W badanej populacji najczêœciej korzystano z pomocy izb handlowych, ambasad i konsulatów, firm doradczych oraz banków. Równoczeœnie
jakoœæ pomocy œwiadczonej przez instytucje publiczne zosta³a oceniona negatywnie przez 51% respondentów. Jako g³ówne wady wskazywane by³y:
zbyt d³ugi czas oczekiwania na informacjê, jej wysoki stopieñ ogólnoœci oraz
nadmierna biurokratyzacja procedur. Zdaniem respondentów wiêksza ostro¿noœæ banków w udzielaniu finansowania, bêd¹ca efektem kryzysu finansowego, ograniczy³a przede wszystkim zdolnoœæ nabywcz¹ ich klientów oraz mo¿liwoœci inwestycyjne ankietowanych przedsiêbiorców10. W istotny sposób
wp³ynê³o to na ich potencja³ eksportowy. Problemowi temu maj¹ zapobiegaæ
inicjatywy pañstwa u³atwiaj¹ce dostêp do Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci
eksportowej, w szczególnoœci w okresie dekoniunktury.
Jednymi z podstawowych, dostêpnych w Polsce instrumentów wspierania kredytów eksportowych s¹ ubezpieczenia oferowane przez KUKE SA
oraz Program dop³at do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE)11.
Wsparcie to okaza³o siê jednak niewystarczaj¹ce w czasie kryzysu, anga¿uje
bowiem banki komercyjne udzielaj¹ce kredyty eksportowe, które w tym trud10

11

Raport Ekspansja miêdzynarodowa polskich przedsiêbiorstw produkcyjnych, KPMG 2010,
s. 40–41.
Wiêcej informacji na stronie internetowej KUKE SA: www.kuke.com.pl.
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nym czasie postanowi³y ograniczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ na wielu rynkach,
w szczególnoœci tych obarczonych wysokim ryzykiem. Lukê tê postanowi³o
wype³niæ pañstwo, oferuj¹c eksporterom dofinansowanie w ramach rz¹dowego programu „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez
Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i us³ug lub ich banków z ochron¹ ubezpieczeniow¹ Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A.12”. Zarz¹dza nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Organami zaanga¿owanymi w realizacjê programu s¹
równie¿ Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. oraz minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych. W ramach programu oferowany jest:
– kredyt dla banku nabywcy (od 2 do 10 lat),
– kredyt dla nabywcy (od 2 do 10 lat),
– postfinansowanie akredytywy (do 2 lat),
– dyskonto akredytywy z odroczonym terminem p³atnoœci (do 2 lat).

kredyt udzielany
bankowi nabywcy
œrednioi d³ugoterminowe
kredyt dla nabywcy

Finansowanie
postfinansowanie
akredytywy (finansowanie
banku importera)
krótkoterminowe
dyskonto akredytywy
z odroczonym
terminem p³atnoœci
(finansowanie eksportera)

Rys. 2. Instrumenty finansowania dzia³alnoœci eksportowej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informatora Ministerstwa Finansów dotycz¹cego
Programu rz¹dowego Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i us³ug
lub ich banków z ochron¹ ubezpieczeniow¹ Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A.

12

Program zosta³ przyjêty 28 lipca 2009 r. przez Radê Ministrów.
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Kredyty eksportowe udzielane w ramach programu rz¹dowego s¹ objête
ubezpieczeniem KUKE S.A. w ramach gwarantowanych przez Skarb Pañstwa ubezpieczeñ eksportowych. Zgodnie z zasadami Porozumienia OECD
w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych koszt wynikaj¹cy
z ubezpieczenia kredytu eksportowego w KUKE S.A. bêdzie pokrywany
przez kredytobiorcê13. Program ten jest przede wszystkim reakcj¹ na wycofywanie siê banków komercyjnych z finansowania transakcji eksportowych.
W ramach rz¹dowego programu wspierania eksportu udzielane s¹ kredyty
dla banku nabywcy oraz kredyty bezpoœrednio dla nabywcy, oba na okres od
2 do 10 lat w jednej z dwóch walut: EUR lub USD. Finansowanie to dotyczy
towarów o d³u¿szym okresie zu¿ycia ekonomicznego oraz tzw. „projektów
pod klucz” realizowanych za granic¹. Dwa podstawowe wymogi stawiane
w programie to: krajowe pochodzenie przedmiotu kontraktu14 oraz obowi¹zkowe ubezpieczenie kredytu w KUKE SA w ramach dzia³alnoœci gwarantowanej przez Skarb Pañstwa. Oznacza to, ¿e zagraniczny przedsiêbiorca
chc¹cy nawi¹zaæ wspó³pracê z polsk¹ firm¹ mo¿e wyst¹piæ do BGK o kredyt
bezpoœrednio lub za poœrednictwem swojego banku. Po dope³nieniu formalnoœci i uzyskaniu zgody bank BGK przekazuje œrodki na konto polskiego eksportera i nastêpnie odbiera raty od importera. W ramach programu przewidziano w perspektywie do 2015 r. 5,7 mld PLN œrodków, z czego 5,1 mld
PLN przeznaczono na umowy d³ugoterminowe o wartoœci przekraczaj¹cej
1 mln EUR, pozosta³a kwota przewidziana zosta³a na wsparcie finansowania
kontraktów krótkoterminowych15. Wsparcie œrednio- i d³ugoterminowych
kredytów eksportowych o okresie sp³aty przekraczaj¹cym dwa lata jest zwi¹zane z wysokim ryzykiem, dlatego te¿ wobec niewystarczaj¹cego finansowania eksportu na warunkach rynkowych dopuszczalna jest pomoc rz¹dowa,
która nie jest przez Komisjê Europejsk¹ kwalifikowana jako pomoc publiczna.

13

14

15

Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego
kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i us³ug lub ich banków z ochron¹
ubezpieczeniow¹ Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. http://www.mf.
gov.pl/_files_/informatory/wspieranie_eksportu/program_rzncdowy-bgk-kredyty_eksprotowe.pdf,
data dostêpu: 20.02.211.
Krajowe pochodzenie produktu zdefiniowane jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego procentowanego udzia³u sk³adników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umo¿liwiaj¹cego uznanie tego produktu za krajowy, Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 1097.
Zgodnie z §1 tego rozporz¹dzenia maksymalny procentowy udzia³ sk³adników pochodzenia
zagranicznego nie mo¿e przekroczyæ 50% wartoœci transakcyjnej eksportowanego produktu
finalnego. Przewidziano wyj¹tki, dla których granica ta jest wy¿sza: kable œwiat³owodowe, samoloty rolnicze i transportowe, wyroby farmaceutyczne (60%), systemy komputerowe,
urz¹dzenie elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby przemys³u elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego (80%) oraz 90% w przypadku eksportu us³ug budowlanych.
M. Ko³tuniak, Finansowanie i ubezpieczanie transakcji z rz¹dowym wsparciem, „Dobra Firma”, 11.01.2011.
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Udzielenie kredytu bankowi nabywcy oznacza dla eksportera przede
wszystkim przeniesienie ryzyka zap³aty z eksportera na Skarb Pañstwa, a tak¿e mo¿liwoœæ uzyskania finansowania eksportu na rynki o podwy¿szonym
ryzyku, daje te¿ eksporterom mo¿liwoœæ zaproponowania swoim odbiorcom
zap³aty z odroczonym terminem p³atnoœci16. Nie wprowadzono ograniczeñ
co do wielkoœci przedsiêbiorstwa beneficjenta. O kredyt mog¹ ubiegaæ siê
importerzy z wszystkich krajów œwiata, które otrzymaj¹ limit17 oraz nie s¹
wy³¹czone spod ubezpieczenia. Warto jednak wspomnieæ, ¿e w praktyce
g³ównymi beneficjentami programu s¹ przedsiêbiorstwa eksportuj¹ce do
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, Azji oraz Afryki, co nie oznacza, ¿e nie pojawiaj¹ siê zg³oszenia z krajów ba³kañskich, Indii czy te¿ Argentyny. Jednym
z podstawowych warunków uzyskania finansowania w formie kredytu w ramach Programu jest udzia³ w³asny importera stanowi¹cy przynajmniej 15%
wartoœci eksportowanych towarów lub us³ug i przekazywany eksporterowi
jako zaliczka przed rozpoczêciem kontraktu. Sp³ata kredytu nastêpuje w równych ratach, przekazywana co miesi¹c, kwarta³ lub w cyklu pó³rocznym18.

Praktyka udzielania wsparcia w ramach Programu
Poni¿sze przyk³ady ilustruj¹ specyfikê projektów finansowanych w ramach rz¹dowego programu „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i us³ug lub ich banków z ochron¹ ubezpieczeniow¹
Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A.”
Pierwszy przyk³ad dotyczy udzielenia kredytu w formule „kredytu dla nabywcy w ramach ochrony ubezpieczeniowej KUKE S.A.”. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisa³ umowê z kazachsk¹ spó³k¹ Astra Residence LLP
dotycz¹c¹ inwestycji typu „pod klucz” realizowan¹ przez polsk¹ firmê
BUDMEX. W ramach finansowania inwestor otrzyma kredyt stanowi¹cy do
85% kwoty kontraktu (kwota ta nie zosta³a ujawniona przez BGK). Wiadomo
jedynie, ¿e inwestycja zaplanowana jest na 18 miesiêcy, a sp³ata udzielonego
kredytu ma potrwaæ 5,5 roku. Zgodnie z za³o¿eniami to realizowany projekt

16

17

18

Materia³y z konferencji Wsparcie polskich przedsiêbiorstw za granic¹ zorganizowanej przez
BGK oraz Puls Binesu 17.11.2010.
Do ustalenia limitów dochodzi na wniosek polskiego eksportera. Na podstawie dotychczasowych zapytañ ustalono limity dla banków w nastêpuj¹cych krajów: Argentyny, Bia³orusi, Boœni, Czech, Gruzji, Indonezji, Kazachstanu, Mo³dawii, Rosji, Serbii, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu.
Oficjalna strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/
kredyt-eksportowy-dla-nabywcy/kredyt-eksportowy-dla-nabywcy, data wejœcia: 20.02.2011.
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ma wygenerowaæ œrodki na sp³atê kredytu. Przedmiotem kontraktu jest budowa szeœciopiêtrowego hotelu apartamentowego, sk³adaj¹cego siê z 36 lokali, które maj¹ byæ przeznaczone na wynajem d³ugoterminowy dla kadry
mened¿erskiej przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w okolicach miasta Atyrau19.
Miasto to jest g³ównym kazachskim portem le¿¹cym w delcie rzeki Ural nad
morzem Kaspijskim, a tak¿e du¿ym oœrodkiem wydobywczo-przetwórczym
ropy naftowej, w którym dzia³aj¹ nie tylko kazachskie, ale te¿ i zagraniczne
firmy. Jest to pierwsza finansowana w ramach programu inwestycja w Kazachstanie, który jest najwiêkszym polskim partnerem w Azji Centralnej,
bêd¹cym cz³onkiem unii celnej z Rosj¹ i Bia³orusi¹. Dodatkowo to w³aœnie
bran¿a budowlana jest najlepiej rokuj¹ca dla wspó³pracy polsko-kazachskiej.
Kolejny przyk³ad dotyczy udzielenia kredytu dla banku nabywcy. BGK
podpisa³ wart¹ ponad 45 mln EUR umowê z bia³oruskim JCS Savings Bank
Bielarusbank w sprawie kredytu dla inwestora – miejskiego, pañstwowego
przedsiêbiorstwa Biznes-Centr Stolica. Udzielony kredyt pokryje 85% kosztów kontraktu z przedsiêbiorstwem Unibep S.A. z Bielska Podlaskiego.
Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa w centrum Miñska
22 kondygnacyjnego hotelu o wysokim standardzie i 6 kondygnacyjnego gara¿u wolnostoj¹cego, wszystko o ³¹cznej powierzchni 40 000 m2. Jest to tak¿e inwestycja typu „pod klucz”. Prace zaplanowane s¹ na okres miêdzy majem 2011, a grudniem 2013 r.20
Kolejnym przyk³adem ponadnarodowej inwestycji finansowanej w ramach programu rz¹dowego jest inwestycja z udzia³em przedsiêbiorstwa Wiedemann Polska, które bêdzie realizowaæ projekt rozbudowy bia³oruskiej cukrowni „Gorodiejskij Sacharnyj Kombinat”. Zleceniobiorca ma dostarczyæ
i zainstalowaæ aparat wyparny w celu zwiêkszenia zdolnoœci przerobowej
cukierni Gorodieja21. Jest to kolejny etap modernizacji, w którym polskie
przedsiêbiorstwo bierze udzia³.
Przyk³ady dotychczasowego korzystania przez firmy z programu rz¹dowego potwierdzaj¹ jego walory i praktyczn¹ u¿ytecznoœæ, a tak¿e rosn¹ce
nim zainteresowanie, które œwiadczy o trafnie zidentyfikowanych potrzebach eksporterów. Rz¹dowy program wspierania eksportu jest w³aœciw¹ reakcj¹ na kryzys gospodarczy oraz na rosn¹c¹ konkurencjê na rynkach zagranicznych. Ma on przede wszystkim u³atwiæ zagranicznym przedsiêbiorcom
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Oficjalna strona internetowa Bank Gospodarstwa Kajowego: http://www.bgk.com.pl/informacje-prasowe/bgk-finansuje-budowe-hotelu-w-kazachstanie, data wejœcia: 08.06.2011.
Oficjalna strona internetowa firmy Unibep S.A: http://unibep.pl/Aktualnosci/one_news_
form?ktab=25&f_kat=25&n_id=news2010-09-22-093243708&b_start:int=0, data wejœcia:
10.06.2011.
Oficjalna strona firmy Wiedemann Polska: http://www.wiedemann.com.pl/content/view/66/
78/lang,pl/, data wejœcia: 10.02.2011.
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dostêp do kredytów na sfinansowanie zakupu polskich towarów i us³ug,
a w rezultacie doprowadziæ do wzrostu polskiego eksportu. Realizacja programu rz¹dowego ma zrównaæ pozycjê konkurencyjn¹ Polski z pozycj¹
przedsiêbiorstw z innych krajów cz³onkowskich OECD, a g³ównie wesprzeæ
eksport o charakterze inwestycyjnym przy wykorzystaniu œrodków bud¿etowych. Potrzebê finansowego wspierania eksportu podkreœla fakt, ¿e jest to
pierwszy etap internacjonalizacji przedsiêbiorstw, na którym pomoc jest
przedsiêbiorcom najbardziej potrzebna. Kryzys unaoczni³ nietypow¹ tendencjê, pomimo ¿e oferta finansowania kierowana jest do podmiotów zagranicznych czêsto to polscy eksporterzy zwracaj¹ siê do banku, ¿eby sprawdziæ, jakie s¹ mo¿liwoœci pomocy ich kontrahentowi.
Realizacja programu przebiega nieco wolniej ni¿ przewidywano, w 2010 r.
udzielono jedynie 6 kredytów d³ugoterminowych ³¹cznie opiewaj¹cych na
kwotê 60,3 mln EUR, co stanowi jedynie oko³o 4% œrodków przewidzianych
w perspektywie do 2015 r. Podobnie jest w przypadku akredytyw eksportowych, których otwarto 22 na ³¹czn¹ kwotê 8,1 mln EUR i 0,2 mln USD22.
Stopieñ wykorzystania œrodków po pierwszym roku funkcjonowania programu jest niski, nale¿a³oby zastanowiæ siê, czy wymagania stawiane przez
BGK nie s¹ za wysokie. Je¿eli przyznawanie œrodków mia³oby przebiegaæ jak
dotychczas, efektywnoœæ ca³ego programu trzeba bêdzie uznaæ za znikom¹.
Mo¿liwe jednak, ¿e wraz z rosn¹c¹ liczb¹ sk³adanych wniosków wzroœnie
odsetek akceptowanych podañ, dlatego aby jednoznacznie oceniæ efektywnoœæ i sposób realizacji rz¹dowego programu, nale¿y poczekaæ do zakoñczenia programu w 2015 r., kiedy to mo¿liwa bêdzie takowa analiza.
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Summary
The role of state and public institutions
in supporting the development of Polish exports
Entrepreneurs operating in international markets are dealing with high risk attached to deal closures. Hence, they expect a support coming from both public and
private sector. The international financial crisis of 2007 exposed the weakness of financial support of the Polish exporters. The main problem occurred in the field of export credits offered mainly by the commercial banks that decided to withdraw their
offer in the time of recession. The decision although understandable since it’s aiming
at minimalizing the risk faced by the bank, put the exporters in a difficult situation.
Therefore Polish authorities developed a program aiming at supporting Polish exporters. It’s planned for the years 2010-2015 and offers 5,7 billiard zloty altogether for
both export credits and letters of credit. Such a program is supposed to support polish entrepreneurs on the high risk markets, to even the competitiveness of Polish
companies to those coming from other OECD counties and encourage foreign investment of polish companies by using public funding.

