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Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
eksportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 59, poz. 609, z późn. zm.) powierzyła
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna prowadzenie w imieniu własnym
gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych. Ponadto, w art. 5a tej ustawy
wskazano, iż ustawa budżetowa będzie określała co roku limit, którego nie mogą przekroczyć
łączne zobowiązania Korporacji z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń
eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, a także przewidywane na dany rok wypłaty
ze środków budżetu państwa z tytułu poręczeń kredytów wraz z odsetkami zaciągniętych przez
Korporację lub pożyczek udzielanych Korporacji z budżetu państwa.
Ubezpieczenia eksportowe, o których mowa w ww. ustawie, obejmują: ubezpieczenie kontraktów
eksportowych, ubezpieczenie kredytów eksportowych, ubezpieczenie kosztów poszukiwania
zagranicznych

rynków

zbytu,

ubezpieczenie

inwestycji

bezpośrednich

za

granicą

oraz

ubezpieczenie umów sprzedaży towarów wysyłanych i usług realizowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawartych przez przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i których wspólnikami, akcjonariuszami, udziałowcami, założycielami,
współwłaścicielami lub właścicielami są przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający bezpośrednio więcej niż 50% udziałów albo
akcji u tych przedsiębiorców, zwanych dalej „przedsiębiorcami zależnymi”. Ubezpieczenia
eksportowe mogą być realizowane w formie ubezpieczenia bezpośredniego, ubezpieczenia
pośredniego (reasekuracji) lub udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej.
Z ubezpieczeń eksportowych mogą korzystać przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium RP, dokonujący eksportu krajowych produktów i usług, dokonujący
inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu, jednostki
finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez wyżej wymienionych przedsiębiorców, a także
przedsiębiorcy zależni w zakresie, w jakim ubezpieczenie eksportowe będzie dotyczyć towarów
i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe.
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Towary i usługi będące przedmiotem eksportu powinny spełniać wymogi z rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie maksymalnego procentowego udziału
składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego
produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dz. U. z 2001 roku
Nr 101, poz. 1097).

3

RAPORT ROCZNY KUKE S.A. ZA 2012 ROK
DZIAŁALNOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ SKARB PAŃSTWA

Wyniki

Gwarantowane

przez

Skarb

Państwa

ubezpieczenia

kontraktów

eksportowych

i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie
poniżej 2 lat
W zakresie ubezpieczeń kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat, w 2012
roku Korporacja odnotowała wzrost liczby wniosków o ubezpieczenie. Wobec 2011 roku, liczba
wniosków wzrosła o 9,1%, co przyniosło w 2012 roku o 12,9% więcej nowych umów niż w roku
poprzednim.
W 2012 roku Korporacja objęła ochroną obrót w wysokości 861.303.698,90 USD tj. o 3,2% więcej
niż w roku 2011. Na zwiększenie wolumenu ubezpieczonych obrotów miała wpływ rosnąca
aktywność polskich eksporterów w 2012 r. na rynkach wschodnich, w szczególności Rosji.

Ubezpieczony obrót
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych w kredycie poniżej 2 lat)
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W strukturze geograficznej ubezpieczonego obrotu, podobnie jak w roku 2011, dominowały Rosja
z udziałem 40,2% (wobec 38,6% w 2011 r.) oraz Ukraina 28,8% (wobec 31,2% w 2011 r.). Udział
ubezpieczonych przez KUKE S.A. obrotów na rynek białoruski w całości ubezpieczonych obrotów
krótkoterminowych utrzymał się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w 2011 r. (15,6%
w roku 2012 wobec 15,3% w 2011 roku).
Łącznie do krajów WNP w ramach ubezpieczeń kontraktów realizowanych w kredycie poniżej 2 lat
ubezpieczono 813,82 mln USD, co stanowiło 94,5% całego obrotu w tych ubezpieczeniach
(w porównaniu do 95,6% łącznych obrotów w roku 2011).
Struktura geograficzna ubezpieczonego obrotu w 2012roku
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat)

pozostałe3,5%
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Rosja 40,2%

0,9%

Azerbejdżan
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Serbia2,2%
Mołdowa2,6%
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3,8%

Białoruś 15,6%

Ukraina 28,8%

W strukturze przedmiotowej ubezpieczonego obrotu w 2012 r. największy udział (podobnie,
jak w roku 2011) miała produkcja drewna i wyrobów z drewna (12,9% udział) oraz produkcja
wyrobów chemicznych (12,9% udział).
Struktura branżowa ubezpieczonego obrotu w 2012 roku
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat)
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Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia kontraktów eksportowych oraz
kredytów eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat
Łączna wartość udzielonej w 2012 roku ochrony ubezpieczeniowej z tytułu kontraktów i kredytów
eksportowych o okresie spłaty 2 i więcej lat wyniosła 319.775.889,12 USD, co w porównaniu
z rokiem 2011 oznaczało spadek o 28,72%.
Wartość umów ubezpieczenia
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych w kredycie 2 i więcej lat)
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Struktura geograficzna zawartych w 2012 r. umów ubezpieczenia została zdominowana przez
Szwajcarii)ę (dłużnik z Luksemburga) (68,7%) i Rosję (22,1%). Ubezpieczone w 2012 r. obroty
skoncentrowały się na 5 rynkach.
Struktura geograficzna umów ubezpieczenia w 2012 roku
wg wartości
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie 2 i więcej lat)

Ukraina 0,3%
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Rosja 22,1%

W strukturze branżowej zawartych w 2012 r. umów ubezpieczenia dominował przemysł maszyn
i urządzeń rolniczych (68,7%) i branża budowlana (22,1%).
Struktura branżowa zawartych umów ubezpieczenia w 2012 roku
wg wartości
(ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie 2 i więcej lat)
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Według stanu na 31 grudnia 2012 r. czynne były 103 umowy ubezpieczenia.
Wartość zobowiązań z tytułu czynnych umów ubezpieczenia według stanu na 31 grudnia 2012 r.
wynosiła 5.598,17 mln zł i wzrosła o 15,2% w porównaniu do stanu zobowiązań na 31 grudnia
2011 r. Zobowiązania wynikające z 107 czynnych umów ubezpieczenia wynosiły na koniec 2011 r.
4.858,87 mln zł.
Gwarantowane przez Skarb Państwa gwarancje ubezpieczeniowe
W 2012 r. KUKE S.A. udzieliła 167 gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji
ubezpieczeniowych na łączną kwotę 118.734.339,54 USD, w tym 24 gwarancje kontraktowe
o wartości 87.031.339,36 USD oraz 143 gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności związane
z akredytywami o wartości 31.703.000,18 USD.
Suma gwarancyjna
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W strukturze geograficznej wystawionych gwarancji pod względem wartości dominowały
zdecydowanie Niemcy (64,27%).
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Struktura geograficzna gwarancji udzielonych w 2012 roku
wg kraju eksportu
(gwarancje ubezpieczeniowe)

Indie 0,4%
Ukraina 1,0%

Niemcy 64 ,3%

Rosja 7,0%
Norwegia 8,4%

Białoruś 18 ,9%

Wartość zobowiązań z tytułu czynnych gwarancji ubezpieczeniowych według stanu na 31 grudnia
2012 r. wyniosła 434,90 mln zł.
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Działalność międzynarodowa

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
W 2012 roku w ramach Grupy Uczestników Porozumienia w sprawie Oficjalnie Wspieranych
Kredytów Eksportowych, Korporacja uczestniczyła w pracach związanych z kontynuowaniem
modyfikacji tekstu Porozumienia. Nowy tekst Porozumienia obowiązuje od 1.01.2013 r. W jego
treści na przestrzeni 2012 r. dokonano m.in. następujących zmian: zakończono negocjacje
Porozumienia Sektorowego w zakresie kredytów eksportowych przeznaczonych na projekty
łagodzące zmiany klimatyczne, energii odnawialnej oraz projekty wodne (Aneks IV), poszerzono
zakres

projektów,

wprowadzono

możliwość

stosowania

minimalnych

zmiennych

stóp

procentowych i większego zakresu wsparcia kosztów lokalnych oraz wzmocniono efekt
przeciwdziałania

zmianom

klimatycznym.

Uczestnicy

Porozumienia

zdecydowali

również

o przedłużeniu warunków dla projektów typu project finance do końca 2013 roku (Aneks X). Tekst
Porozumienia dostosowano do podjętej po koniec 2012 roku decyzji o wykreśleniu zakazu
udzielania pomocy wiązanej dla Ukrainy (soft ban), która była efektem propozycji Unii Europejskiej
(zainicjowanej przez Polską Prezydencję). Grupa uzgodniła także procedurę regulującą działania
w sytuacjach dostosowania Guidance Note on situations of matching. Zrezygnowano także
z automatycznego klasyfikowania krajów o wysokim dochodzie należących do OECD i/lub strefy
Euro oraz wprowadzono korektę wzoru na stawkę minimalną (MPR). Ważną kwestią pozostaje
udział państw spoza OECD w pracach Organizacji (outreach). W ramach prowadzonego od 2007
roku dialogu, którego celem jest przystąpienie Federacji Rosyjskiej do OECD, członkowie ECG
zaprosili przedstawicieli Rosji do udziału w spotkaniach technicznych.
Przedstawiciel

Korporacji

brał

udział

w

spotkaniach

Grupy

Roboczej

ds.

Stawek

Ubezpieczeniowych i Warunków Uzupełniających, podczas których kontynuowano prace
nad

określeniem

wytycznych

dotyczących

stosowania

rynkowych

punktów

odniesienia

dla dłużników z państw klasy 0 oraz państw aktualnie nieklasyfikowanych (tzw. market
benchmarks) wymienionych w zasadach regulujących wysokość stawek minimalnych OECD
(Pakiet Malzkuhn-Drysdale).
Grupa Robocza ds. Kredytów Eksportowych i Gwarancji Kredytowych (ECG) sfinalizowała
negocjacje nowej Rekomendacji Rady OECD w sprawie Wspólnego Podejścia przy analizie
środowiskowej i społecznej w kontekście Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.
Regulacjami objęto m.in. prawa człowieka i emisję gazów cieplarnianych. Przedstawiciele
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Korporacji wzięli udział w V warsztatach agencji kredytów eksportowych i instytucji finansowych
z Equator Principles Financial Institutions. Spotkanie poświęcono praktycznym aspektom
stosowania międzynarodowych standardów w odniesieniu do praw człowieka oraz zmian
klimatycznych.
W 2012 roku rozpoczął się okresowy przegląd Polski mający na celu ocenę implementacji
postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych
w międzynarodowych transakcjach handlowych. Korporacja, w toku przeglądu, informowała
o stosowaniu ww. przepisów w procedurach i praktyce działania w ramach ubezpieczeń
gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wyniki przeglądu zostaną przekazane stronie polskiej
w drugim kwartale 2013 r.

Unia Europejska
W 2012 roku przy współudziale Korporacji prowadzone były intensywne prace w zakresie
komunikatu krótkoterminowego. W oparciu o przeprowadzone konsultacje i badanie rynku,
w grudniu 2012 roku, opublikowano Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie
zastosowania art. 107 i 108 TFUE do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych
na lata 2013-2018. W związku z sytuacją na prywatnym rynku ubezpieczeń oraz w celu
zapewnienia europejskim eksporterom dostępu do ubezpieczeń oferowanych przez oficjalne
agencje kredytów eksportowych podjęto decyzję o wykreśleniu Grecji z listy krajów ryzyka
rynkowego do końca 2013 r. W nowym Komunikacie przewidziano przede wszystkim nowe
rozwiązania dotyczące możliwości ubezpieczania tzw. ryzyka tymczasowo nierynkowego
(na warunkach określonych w Komunikacie). W związku z powyższym, skutkiem Komunikatu jest
możliwość angażowania się ubezpieczycieli państwowych (działających ze wsparciem Skarbu
Państwa) w ubezpieczenia należności od dłużników z krajów dotychczas traktowanych
jako rynkowe bez konieczności występowania o zgodę lub nawet notyfikacji takiego zamiaru do
Komisji Europejskiej, o ile zaistnieją przesłanki określone w Komunikacie.
Wobec ogłoszonej przez Stany Zjednoczone i Chińską Republikę Ludową, w lutym 2012 roku,
inicjatywy

wypracowania

globalnego

porozumienia

w

dziedzinie

finansowania

eksportu

(odmiennego od Porozumienia OECD, jednakże skonstruowanego na jego podstawie), członkowie
CWG podjęli intensywne prace nad wspólnym stanowiskiem do zaprezentowania podczas
przygotowań procesu negocjacyjnego i właściwych negocjacji.
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Unia Berneńska i Klub Praski
W roku 2012, Korporacja kontynuowała udział w pracach Unii Berneńskiej, których celem
nadrzędnym było dalsze przeciwdziałanie skutkom spowolnienia gospodarczego.
W marcu 2012 roku Korporacja wraz z Sekretariatem Unii Berneńskiej zorganizowała
w

Warszawie

dwudniowe

warsztaty

szkoleniowe

poświęcone

globalnym

trendom

w odszkodowaniach i odzyskiwaniu należności. Podczas sesji równoległych uczestnicy wymienili
się

m.in.

doświadczeniami

w

zakresie

organizacji

procesu

obsługi

roszczeń,

technik

zabezpieczania płatności oraz wskaźnikom windykacji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Natomiast w trakcie dorocznego spotkania członków Unii Berneńskiej w październiku 2012 roku,
zorganizowanym tym razem w Sztokholmie, podsumowano sposoby wsparcia przez członków Unii
Berneńskiej handlu i inwestycji w zmiennym otoczeniu gospodarczym. W 2011 roku 49 członków
objęło ochroną transakcje eksportowe oraz inwestycje zagraniczne na kwotę 1,8 bliliona USD, co
stanowiło ok. 10% światowego eksportu, a tym samym było realnym wsparciem dla światowej
gospodarki.
W listopadzie 2012 r. Korporacja podpisała kolejną, dwudziestą ósmą już, Umowę o współpracy,
z Rosyjską Agencją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Inwestycji EXIAR. Zgodnie z Umową,
obie agencje będą wspierać wspólne projekty z udziałem polskich i rosyjskich przedsiębiorców
realizowane w krajach trzecich oraz rozwijać współpracę w dziedzinie finansowania eksportu,
gwarancji i ubezpieczeń eksportowych. Strony będą konsultować warunki wsparcia w odniesieniu
do ubezpieczanych projektów, a także przekazywać, na zasadach wzajemności, informacje
o realizowanych transakcjach. Umowa daje równocześnie możliwość dalszego rozwoju współpracy
pomiędzy instytucjami.
W roku 2012 do grona członków Unii Berneńskiej została przyjęta multilateralna agencja African
Trade Insurance Agency (ATI). Obecnie Unia Berneńska liczy 50 członków. W roku 2012
Korporacja uczestniczyła również w pracach Klubu Praskiego, działającego pod egidą Unii
Berneńskiej, który zrzesza obecnie 36 członków.
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