Sergiusz Kuczyński

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego
Przyczyny, które spowodowały zmianę warunków gospodarowania:
Rozwój biznesu międzynarodowego, likwidacja granic

Przejście od rynku producenta do rynku konsumenta,

To powoduje to wzrost znaczenia handlu międzynarodowego,
konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu, źródeł zaopatrzenia,
sposobów dostarczania towarów do odbiorców w kraju i za granicą.

Istotną kwestią wpływającą na osiągnięcie przez firmę przewagi
konkurencyjnej jest umiejętne zarządzanie działalnością
przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
HANDEL ZAGRANICZNY to odpłatna wymiana towarów lub usług
z partnerami mającymi stałą siedzibę

poza granicą celną państwa.
Wolny obszar celny – wyodrębniona, niezamieszkana część większego obszaru celnego,
traktowana jako zagranica, na którym obowiązuje jednolity system celny.

W wolnym obszarze celnym może być prowadzona działalność gospodarcza, z wyłączeniem
handlu detalicznego.
Wolne obszary celne w Polsce znajdują się w następujących miastach:
Gdańsk – WOC na obszarze Portu Gdańskiego, Szczecin i Świnoujście (porty)
Terespol, Gliwice, Warszawa – Port Lotniczy.

Freihafen Hamburg

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Pojęcie HANDEL ZAGRANICZNY
odnosi się :
- w wąskim rozumieniu | do dóbr materialnych sprzedawanych za

granicę bądź kupowanych za granicą.
- w szerszym rozumieniu | dotyczy również usług (dóbr niematerialnych
sprzedawanych za granicę bądź kupowanych za granicą:
finansowych, kredytowo-majątkowych, patentów, know-how, licencji,
leasingowych, konsultingowych, agencyjnych itd.

Podstawowe formy handlu zagranicznego to:
I.

Transakcje typowe:

II.

Transakcje nietypowe: barter, transakcja wiązana, kompensacyjna, uszlachetniająca itd;

III.

Transakcje zawierane na rynku instytucjonalnym: giełda, aukcje, targi, przetargi.

import, eksport, reeksport / reimport;

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego

We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo,
nawet o zasięgu lokalnym, ma jakieś powiązania międzynarodowe
(pośrednie lub bezpośrednie):
- konkuruje z podmiotami zagranicznymi,
- dostosowuje swoje towary (usługi) do norm międzynarodowych,

- korzysta ze światowych doświadczeń oraz rozwiązań
technologicznych i zarządczych,
- powiązania kapitałowe z podmiotami zagranicznymi, itd.

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Czy firma jest przygotowana do
prowadzenia działalności w sferze handlu zagranicznego?

Odpowiadając sobie na to pytanie, warto przeanalizować kilka kwestii:

1. Jaka jest pozycja firmy na rynku lokalnym?
2. Kompetencje firmy w zakresie eksportu
(najważniejszy czynnik: pracownik firmy
przygotowany do obsługi transakcji międzynarodowych).
3. Znajomość różnic kulturowych i prawnych
występujących w innych krajach.

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Analiza SWOT
Weaknesses | Słabe strony:

Strengths | Silne strony:








w czym jesteśmy lepsi od konkurencji ?
co nas pozytywnie wyróżnia ?
co posiadamy, czego inni nie mają ?
przewagi techniczne i technologiczne ?
czy cały czas myślimy o rozwoju, postępie, innowacji ?
co udaje nam się unikać, czego inni nie robią ?
czy posiadamy unikalne zdolności, zasoby,
umiejętności ?

Mocne strony => to atut i podstawa










Słabe strony => pracuj nad nimi

Opportunities | Szanse:







szanse w najbliższym otoczeniu ?
szanse ekonomiczne w skali makro ?
tendencje, trendy ?
zmiany technologiczne ?
czynnik ludzki ?
pozycja finansowa: przepływy pieniężne,
zdolność kredytowa, opinie banków ?

Szanse => znajdź wszystkie możliwe i wykorzystaj

co robimy gorzej niż konkurencja ?
co wymaga poprawy ?
w czym nie jesteśmy dobrzy ?
czy konkurencja wykorzystuje nasze słabości ?
czy konkurencja działa na osłabienie naszej pozycji ?
czy nadążamy za postępem...
czy w ogóle o nim myślimy i jest dla nas ważny ?
czego nie potrafimy unikać ?

Threats | Zagrożenia:






zagrożenia w najbliższym otoczeniu ?
skala makro ?
zmiany technologiczne ?
czynnik ludzki ?
pozycja finansowa: kredyty, dotacje, leasing ?

Zagrożenia => eliminuj i unikaj

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Wysokie kwalifikacje pracowników zajmujących się handlem
zagranicznym są kluczowym elementem sukcesu na rynkach
zagranicznych

Taki pracownik musi znać:

- języki obce,
- zasady komunikacji i korespondencji międzynarodowej,
- kulturę, specyfikę i style negocjacyjne przedstawicieli różnych
krajów i obszarów cywilizacyjnych,

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Wysokie kwalifikacje pracowników zajmujących się
handlem zagranicznym są kluczowym elementem sukcesu
na rynkach zagranicznych

- zasady prowadzenia działań związanych z marketingiem
międzynarodowym, sposoby zdobywania i przetwarzania
informacji o rynkach międzynarodowych i firmach działających
w kraju docelowym,
- techniki realizacji transakcji zagranicznych,
- sposoby zabezpieczania się przez występującymi w transakcjach
handlu zagranicznego ryzykami itd.

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Sukces w działalności na rynkach zagranicznych
opiera się m.in. na takich czynnikach jak:

●

wiedza i umiejętności,

●

uzyskanie przewagi konkurencyjnej,

●

wybór właściwego momentu do rozpoczęcia eksportu,

●

ustalenie sposobu eksportowania adekwatnego do parametrów

●

firmy i rodzaju rynku,

●

pozycja na rynku krajowym,

●

innowacyjność,

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego

●

zaangażowanie zarządu przedsiębiorstwa w działalność

●

na rynkach zagranicznych,

●

sprawne systemy: marketing, wymiana informacji, logistyka, finanse itd.

●

wystarczające moce produkcyjne, produkt o wyjątkowych właściwościach

i konkurencyjne ceny,
●

skuteczne i celowe badania rynkowe,

●

wsparcie efektywną polityką proeksportową państwa itd.

Podstawowe zagadnienia handlu zagranicznego
Szybka, w miarę pełna informacja o docelowych rynkach zagranicznych
i działających na nich przedsiębiorstwach (odbiorcach / dostawcach)
odgrywa bardzo ważną rolę w handlu zagranicznym.

INFORMACJE O RYNKU DOCELOWYM powinny zawierać wiadomości
o charakterze:
- marketingowym

| wielkość, chłonność rynku, liczba konsumentów docelowych,
kwestie demograficzne i geograficzne, struktura dystrybucji
na danym rynku, w danej branży,

- prawnym

| obowiązujące przepisy, zakazy, wymagania itd.,

- zwyczaje handlowe, cechy kulturowe (religijno – cywilizacyjne) itd.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to
pracownicy i środki rzeczowe
oraz
całość formalnych regulacji,

za pomocą których tworzy się
strukturę porządkującą działalność pracowników
i udział środków rzeczowych

oraz dochodzi do
skutecznego zdobywania i przetwarzania informacji
na potrzeby realizacji jego celów w obszarze h.z.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego
Czynniki wewnętrzne
Podstawowym czynnikiem wewnętrznym są:
- rozmiary handlu zagranicznego

transakcje mające charakter sporadyczny nie wymagają
odrębnej organizacji.

Mogą być realizowane przez dział sprzedaży krajowej.

Wzrastający udział h.z. w działalności firmy wywołuje konieczność
organizacji i rozwoju struktur w kraju i za granicą.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Czynniki wewnętrzne

- zróżnicowanie wytwarzanych produktów

przedsiębiorstwo produkuje jeden wyrób,
niewielką liczbę różnych produktów,
czy szeroką paletę pokrewnych lub
znacznie różniących się od siebie wyrobów.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Czynniki wewnętrzne, cd

- rodzaje wyrobów
(surowce, dobra konsumpcyjne / artykuły spożywcze lub trwałego
użytku, dobra inwestycyjne),

- stopień ich standaryzacji
Jednorodne i standardowe produkty o niskiej wartości jednostkowej
nie wymagają skomplikowanej obsługi ich sprzedaży, udziału w
negocjacjach ekspertów, pomocy w instalowaniu i rozruchu,
pośrednictwa i obsługi serwisowej.
Nie wymagają rozbudowanej organizacji handlu zagranicznego.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Czynniki wewnętrzne, cd
- strategia sprzedaży
Jeśli towary będą sprzedawane bezpośrednio odbiorcy
zagranicznemu (eksport bezpośredni), zadania i organizacja działu
handlu zagranicznego będą inne niż w przypadku, gdy zbyt będzie

realizowany za pośrednictwem agenta lub filii.

- zasoby finansowe i kadrowe
Przy dysponowaniu odpowiednimi środkami
przedsiębiorstwo może zadecydować o
rozszerzeniu i pogłębieniu zakresu działania.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Czynniki zewnętrzne
Wśród czynników zewnętrznych najważniejsze są:
- zagraniczne otoczenie przedsiębiorstwa
●

polityka handlowa krajów, do których ono eksportuje,

●

bariery taryfowe i pozataryfowe,

●

system bankowy,

●

stopień rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (logistycznej)

●

i telekomunikacyjnej

●

sieci handlu hurtowego i detalicznego w danym kraju,

●

liczba obsługiwanych rynków i ich rozmiary,

●

pozycja, jaką przedsiębiorstwo zajmuje na rynkach zagranicznych,

●

intensywność konkurencji.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Czynniki zewnętrzne, cd
- struktura i pilność napływających zleceń, rodzaj klientów.
Duża częstotliwość nawet niewielkich zleceń o krótkim terminie
realizacji wymaga rozbudowy niektórych komórek w dziale handlu
zagranicznego celu zapewnienia sprawnego przebiegu transakcji
- zróżnicowanie krajów lub regionów eksportu
Pozyskiwanie informacji poprzez badania marketingowe.

Dostosowanie towaru (usługi) do wymagań rynku docelowego
z uwzględnieniem specyfiki kulturowo-cywilizacyjnej.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Formy rozwiązań organizacyjnych
Handel zagraniczny realizowany przez dział sprzedaży krajowej
Kierownictwo przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie

Produkcja

Finanse

Sprzedaż
krajowa

Przy niewielkim lub sporadycznym udziale
przedsiębiorstwa w transakcjach zagranicznych
Ich obsługę można powierzyć posiadającym

odpowiednie kwalifikacje pracownikom działu
sprzedaży krajowej.

Handel
zagraniczny
włączony lub
grupa
zajmująca
się eksportem

Kadry

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Formy rozwiązań organizacyjnych
Wyodrębniona sekcja handlu zagranicznego
Kierownictwo przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie

Produkcja

Finanse

Marketing

Rozwiązanie organizacyjne,
stosowane przy niewielkim
udziale handlu zagranicznego

w obrotach przedsiębiorstwa.

Sprzedaż

Sprzedaż

krajowa

zagraniczna

Kadry

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Formy rozwiązań organizacyjnych
Samodzielny dział handlu zagranicznego

Kierownictwo przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie

Produkcja

Finanse

Przy dużych rozmiarach eksportu lub
znacznym jego udziale w całej sprzedaży
przedsiębiorstwa niezbędne jest
organizacyjne usamodzielnienie handlu
zagranicznego.

Marketing

Marketing

Sprzedaż

Sprzedaż

krajowa

zagraniczna

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Formy rozwiązań organizacyjnych
Funkcjonalna organizacja działu handlu zagranicznego
Marketing-sprzedaż zagraniczna

Badanie rynków

Planowanie marketingu

Komunikowanie

zagranicznych

zagranicznego

się z zagranicą

Sprzedaż zagraniczna
Opracowanie ofert
i kalkulacji

Dział handlu zagranicznego zostaje podzielony według
realizowanych funkcji.
Mogą do nich należeć np.:

Przyjęcie zleceń,
ich realizacja i kontrola
Transport, spedycja
i ubezpieczenia

- badanie rynków zagranicznych,
- planowanie zagranicznego marketingu,

Zaplata i rozliczenie
transakcji

- komunikowanie się z zagranicą
(reklama, marketing bezpośredni, promocja, PR),
- sprzedaż.

Kontrola i likwidacja
transakcji, statystyka

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Formy rozwiązań organizacyjnych
Kryterium Geograficzne
Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od krajów i regionów

Marketing - sprzedaż zagraniczna

Grupa krajów Azji

Grupa krajów Europy

Grupa krajów

Południowo-Wschodniej

Środkowo-Wschodniej

Ameryki Południowej

K.Z.

Sp.

BRZ

K.Z.

Sp.

BRZ

K.Z.

Sp.

BRZ

K.Z. — komunikowanie się z zagranicą
Sp.
— sprzedaż
BRZ. — badanie rynków zagranicznych

Formę organizacji określają kraje lub regiony (grupy krajów).
Podział rynków może być dokonywany według kryterium: językowego, techniki sprzedaży

i politycznej jedności rynku itd.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Poszukiwanie i rekrutacja kadr do obsługi
handlu zagranicznego

Zasady poszukiwania kadr zajmujących się handlem zagranicznym
zależą od:
- charakteru (rodzaju) eksportowanych produktów,

- wielkości sprzedaży na rynki obce,
kierunku eksportu, rodzaju rynku,

- wielkości firmy, strategii wchodzenia
i działania na rynkach zagranicznych.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Firma ma zwykle do wyboru
(podział rekrutacji ze względu na źródło pozyskiwania kandydatów)

– przeprowadzenie tak zwanej rekrutacji wewnętrznej,
mającej na celu wyodrębnienie kandydatów na dane stanowisko
z już pracujących w tej organizacji osób

lub

- rekrutacji zewnętrznej, gdy poszukujemy kandydatów na zewnątrz firmy.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Etapy rekrutacji

Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu
pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem.
1. Czy stanowisko jest potrzebne?
2. Dlaczego stanowisko się zwolniło?
3. Należy sporządzić dokładny opis stanowiska pracy (dokument).
4. Należy sporządzić charakterystykę personalną pracownika
wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności,
znajomość języków obcych, cechy psychologiczno-społeczne odporność na
stres, komunikatywność, dyskrecja, umiejętność nawiązywania kontaktów),

inne uwarunkowania (miejsce zamieszkania, zainteresowania),

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Etapy rekrutacji

5. Należy sformułować komunikat zachęcający do objęcia wakatu
zwrócić uwagę, zainteresować, spowodować chęć objęcia stanowiska,
spowodować działanie.

6. Przyjmowanie zgłoszeń

7. Dobór | celem jest uzyskanie od kandydatów informacji pozwalających
przewidzieć, jak mogą się oni sprawdzić na proponowanym stanowisku.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Etapy rekrutacji
7. Dobór, cd
Należy dokonać wyboru odpowiednich metod i technik,
które pozwolą wyłonić najlepszych kandydatów do pracy.
Techniki:
1. Analiza dokumentów kandydata (CV, ankieta personalna itd.),
2. Wywiad (wstępny, pogłębiony, stresujący),
3. Badania testowe, zadania symulacyjne (napisanie listu handlowego,
przeprowadzenie autentycznej rozmowy w języku obcym itd.),
4. Obserwacja dynamiki grupowej
5. Inne: gry symulacyjne, grafologia, case study itd.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
8. Podpisanie umowy

Końcowy etap to działania zmierzające do podpisania umowy.

Odpowiednie opisanie zakresu obowiązków, odpowiednie klauzule,
niezbędne załączniki.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Metoda Pięcioetapowa w zarządzaniu

1. WYBÓR WŁAŚCIWYCH LUDZI
Wybór właściwych ludzi na właściwe
stanowiska, stworzenie wydajnej i
dobrze umotywowanej siły roboczej są
niezbędne do osiągania sukcesów.

Żadne szkolenie i motywowanie
nie pomogą, jeśli na stanowisko
zatrudni się niewłaściwą osobę.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Metoda Pięcioetapowa w zarządzaniu
2. ORIENTACJA NA STANOWISKU
I CIĄGŁE UKIERUNKOWYWANIE PRACOWNIKÓW

Gdy została zatrudniona odpowiednia osoba,

należy jej wytłumaczyć, na czym polega jej praca.
Pracownicy muszą zrozumieć
cel działalności całego przedsiębiorstwa, aby uzmysłowić sobie jaką
w nim rolę odgrywa ich stanowisko.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Metoda Pięcioetapowa w zarządzaniu
3. TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY
Na wydajność pracowników wpływają warunki w miejscu pracy.
Miejsce pracy, które zachęca ludzi do działania, to nie luksus –
to rzecz niezbędna.
-

Odpowiednia przestrzeń

-

Spokój, brak obcych hałasów

- Prywatność i kontrola
nad swoim otoczeniem

- Zapobieganie i rozwiązywanie
konfliktów.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Metoda Pięcioetapowa w zarządzaniu
4. ORGANIZOWANIE SZKOLENIA I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH
Dla zarządzania ludźmi ważne jest, aby określić,
gdzie występują braki w wiedzy
i umiejętnościach pracowników.

Aby to naprawić niezbędne jest organizowanie
szkoleń, umożliwianie doskonalenia zawodowego.

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Metoda Pięcioetapowa w zarządzaniu
4. ORGANIZOWANIE SZKOLENIA I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH
Przed skierowaniem pracownika na
szkolenie warto odpowiedzieć sobie na

pytania:
- Jakie są główne powody delegowania
pracowników na szkolenia?

- Co powinno zmienić się w firmie
na skutek przeszkolenia pracownika?

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
Sukces w pracy (także brak sukcesu)
zależy przede wszystkim od:

– posiadanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania,
– jasnego określenia celu pracy / zadań,
– przejrzystego określenia sposobu pracy,
– jakości relacji panujących w firmie,
– jakości (jasności) komunikacji,
– postawy i motywacji pracowników, lub braku w/w czynników.

Transakcje w handlu zagranicznym
Handel zagraniczny jest prowadzony poprzez zawieranie różnego typu transakcji.
Transakcja (łac. transactio – dokonanie)
to określenie zawieranego porozumienia handlowego, umowy kupna-sprzedaży.

Transakcja w handlu zagranicznym to szereg umów, zbiór porozumień:
- umowa główna (np. sprzedaży)
oraz
- umowy / porozumienia dodatkowe, które umożliwiają jej realizację
(umowa spedycyjna, ubezpieczenia, umowa agencyjna itd.).

Transakcja to też zespół działań związanych z przygotowaniem i realizacją umowy.
Działania tworzą logiczny ciąg – proces transakcyjny.

Transakcje w handlu zagranicznym
Podstawowymi formami handlu zagranicznego są: import, eksport i handel tranzytowy.

Import

polega na przywozie towarów z zagranicy w celu ich wykorzystania
na rynku wewnętrznym oraz przyjęciu usług od cudzoziemców.

Eksport

polega na wywozie towarów pochodzenia krajowego lub w
znacznym stopniu przetworzonych w kraju za granicę w celu
ich wykorzystania na rynku zagranicznym.
Dotyczy świadczenia usług na rzecz cudzoziemców.

Handel tranzytowy

dotyczy wyłącznie handlu towarami.

Obejmuje transakcje, w które są zaangażowane przedsiębiorstwa,
siedziba których nie znajduję się ani w kraju importera,
ani w kraju eksportera.

Transakcje w handlu zagranicznym
PRZYGOTOWANIE i REALIZACJA TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ

1. Określenie towaru lub usługi,
które mają być przedmiotem transakcji,

- analiza własnych mocy produkcyjnych / podaży na rynku krajowym,
stanowiącej potencjalną masę eksportu;

- określenie możliwego wolumenu,
wartości i częstotliwości eksportu.

Transakcje w handlu zagranicznym
PRZYGOTOWANIE i REALIZACJA TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ

2. Wszechstronna analiza rynku zagranicznego pod względem:
- strukturalnym

tj. położenie, warunki geograficzne, demografia,

sytuacja polityczna i gospodarcza,
uwarunkowania prawne dot. handlu zagranicznego,
- elementów rynku

przede wszystkim popytu i charakteru konkurencji,

- marketingowym

marketingu mix produktu, dystrybucji, promocji
polityki cenowrj, opakowania.

Transakcje w handlu zagranicznym
3. Poszukiwanie partnerów zagranicznych;

4. Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów;

5. Negocjowanie warunków umowy, porównanie ofert;

6. Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarcie umowy.

7. Przygotowanie i realizacja transakcji. Zarządzanie logistyczne.

Transakcje w handlu zagranicznym
REALIZACJA TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ

1. Zawarcie umowy (kontrakt lub akceptacja oferty);

2. Organizacja transportu na głównej drodze przewozu
(własnymi środkami lub z pomocą spedytora i przewoźnika);

3. Ubezpieczenie od ryzyk związanych z transakcją.
Aktywne zarządzanie ryzykiem;

4. Sporządzenie dokumentów handlowych niezbędnych do
przeprowadzenia odprawy celnej, zapłaty, dopuszczenia do obrotu itd.;

Transakcje w handlu zagranicznym
REALIZACJA TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ, cd

5. Uruchomienie odpowiedniego instrumentu płatniczego;

6. Dokonanie odprawy celnej eksportowej (nie dotyczy UE);

7. Kontrola i dostawa towaru.

8. Rozliczenie transakcji i podjęcie decyzji zw. z minimalizacją nieprzewidzianych
kosztów i strat i uniknięcia błędów przy następnych dostawach.

Transakcje w handlu zagranicznym
REEKSPORT (POWROTNY EKSPORT)
Transakcja polegająca na wywozie za granicę celną towaru pochodzenia zagranicznego,
nabytego w drodze importu, i sprzedaż go na rzecz zagranicznej

osoby prawnej lub fizycznej.

REIMPORT (POWROTNY IMPORT / ZAKUP)

Transakcja polegająca na wwozie zza granicy towaru pochodzenia krajowego,
sprzedanego w drodze eksportu, zakup go od zagranicznej
osoby prawnej lub fizycznej (po naprawie, rozbudowie, modernizacji).

Transakcje w handlu zagranicznym
Handel tranzytowy

Dotyczy transakcji, w którą zaangażowane są przedsiębiorstwa, siedziba

których nie znajduję się ani w kraju importera, ani w kraju eksportera.

B. Nabywca / sprzedający
w Polsce

C. Firma tranzytowa
w Szwajcarii

A. Nabywca / sprzedający
w USA

Handel tranzytowy (przykład)

Firma tranzytowa C sprzedaje towar wytworzony w kraju A do odbiorcy w kraju B.

Transakcje w handlu zagranicznym

Transakcja nietypowa | Transakcje wiązane

Polegają na tym, że import / eksport określonych towarów jest ściśle
powiązany od importu / eksportu innych dóbr (towarów lub usług).

Powiązane między sobą umowy kupna-sprzedaży nie muszą się równoważyć
pod względem wartościowym.

Transakcja przebiega pomiędzy dwoma (lub więcej – pośrednik) partnerami,
z których każdy jest jednocześnie importerem i eksporterem.

Transakcje w handlu zagranicznym
Transakcja nietypowa | Transakcje wiązane | Barter
W transakcji uczestniczą 2 podmioty,
każdy jest równocześnie importerem i eksporterem.

Imp
Ex

Ex

Imp

W wyniku transakcji, eksporter po wyeksportowaniu swojego towaru lub usługi,
otrzymuje od importera swojego towaru inny towar lub usługę.

Otrzymany towar lub usługa może być przeznaczony na potrzeby własne
lub do sprzedaży w kraju lub za granicą.
Takie transakcje są dokonywane glównie z partnerami, dla których cena wyrażona w dewizach jest zbyt
wysoka lub mają problemy z przelewem środków za granicę.

Transakcje w handlu zagranicznym
Transakcje nietypowe | Transakcja Kompensacyjna

Polega na wymianie towaru za towar bez regulowania należności w dewizach
(ewentualnie nieznaczna różnica może być regulowana w walucie).

Imp

Ex

Ex

Imp

W transakcji uczestniczy min. 4 podmioty (2 importerów i 2 eksporterów).
Eksporter po dostawie otrzymuje płatność w walucie krajowej od importera innego towaru.

Transakcje w handlu zagranicznym
Transakcja nietypowa | Transakcje wiązane Transakcja typu Buy-Back

Producent eksportuje komponenty i podzespoły, produkcję których
uruchomił na potrzeby montażu wyrobu licencyjnego w innym kraju.

Po wyprodukowaniu kompletnego wyrobu w kraju „X”,
producent podzespołów kupuje gotowe wyroby.

Stosuje się w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji wyrobów
elektronicznych, maszyn rolniczych itd.

Transakcje w handlu zagranicznym
Transakcja nietypowa | Produkcja nakładcza

Transakcja polega na zleceniu zagranicznemu partnerowi wytworzenia określonej partii

wyrobów gotowych według przedstawionego mu wzoru i z wykorzystaniem przekazanych
przez zleceniodawcę lub dokładnie przez niego określonych materiałów do produkcji,
czasem nawet maszyn powierzonych w użytkowanie lub oddanych w leasing.

Wyroby takie są sprzedawane pod marką

zamawiającego – firmy produkcyjnej lub handlowej.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko jest obecne we wszystkich dziedzinach działalności człowieka.

Ryzyko i niepewność towarzyszą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Pojęcie ryzyka jest używane, gdy bierze się pod uwagę
możliwość wystąpienia nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń,
ewentualność poniesienia straty.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Każda forma działalności biznesowej charakteryzuje się tym, że
podmiot gospodarczy podejmuje szereg decyzji dotyczących
przyszłości nie będąc pewnym co do wyników owej działalności,
czyli – podejmując ryzyko.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Każde ryzyko występujące w handlu wyraża się przede wszystkim
w pieniądzu jako zysk lub strata.
Dlatego każde ryzyko handlowe jest związane z ryzykiem finansowym.
Ryzyko w obrocie międzynarodowym można przedstawić jako sumę
ryzyka ekonomicznego (towar, usługa) i
pozaekonomicznego (przyczyna jego powstania)
powodującą stratę.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Dążeniem każdego podmiotu podejmującego decyzje powinna być próba minimalizacji
ryzyka, likwidacji przyczyn powodujących jego powstanie,
a także tworzenie rezerw finansowych i/lub rzeczowych przeznaczonych na pokrycie
ewentualnych przyszłych strat wynikających z zaistnienia ryzyka.

Niezbędne do tego jest wypracowanie polityki skutecznego przewidywania sytuacji
ryzykogennych i działania w warunkach ryzyka, tj.
polityki zarządzania ryzykiem.

PODZIAŁ RYZYKA WYSTĘPUJĄCEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM
RYZYKO
Ryzyko
Handlowe

Ryzyko
Polityczne

Rynkowe

Kontraktowe

Produktowe
(towarowe)

Cenowe

Jakość towaru i
opakowanie

Ryzyko
Społeczne

Ryzyko
Gospodarcze

Ryzyko
wystąpie-nia
działań Siły
Wyższej
Force majeur

W stosunku do tych rodzajów ryzyka istnieje
możliwość ich monitorowania, ale nie ma
możliwości wpływu na ich powstanie i przebieg

Walutowe
Transportowe

Dystrybucyjne
(wybór zagranicznego
kanału
dystrybucji)

Promocyjne
Operacyjne

W stosunku do tych rodzajów ryzyka
istnieje możliwość ich monitorowania oraz
wpływu na ich powstanie i przebieg

Ten rodzaj ryzyka
najczęściej nie jest możliwy
do przewidzenia i nie ma
możliwości wpływu na
powstanie i przebieg działań
siły wyższej

Handel zagraniczny jest dziedziną działalności gospodarczej,
w której różnego rodzaju ryzyko występuje ze szczególnym nasileniem i najczęściej
mają miejsce sytuacje ryzykogenne.
Pewne rodzaje ryzyka jesteśmy w stanie monitorować, przewidywać, wpływać na ich
powstawanie i przebieg.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko handlowe
Ryzyko rynkowe
- niedostateczne lub złe rozpoznanie i oszacowanie wielkości rynku,
- panujących na nim trendów, segmentów rynku, zapotrzebowanie na
towar oferowany przez eksportera,
- pozycji i produktów konkurencji istniejącej w danym kraju.

Ryzyko handlowe występuje przy tzw. transakcjach klasycznych (kontrakty z rozliczeniem
dewizowym, głównie z zastosowaniem kredytu kupieckiego, odroczenia zapłaty za zrealizowaną
dostawę lub usługę)
oraz
specyficznych (obrót licencyjny, uszlachetniający, inwestycje bezpośrednie za granicą, kooperacja,
transakcje wymienne).

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko towarowe
Ryzyko związane z jakością towarów i opakowania.
Ryzyko towarowe polega na niebezpieczeństwie utraty lub uszkodzenia towaru,
zmiany jego ilości, jakości oraz kondycji handlowej.

Obszary występowania: technologią produkcji, słabą kulturą techniczną, niewłaściwe zarządzanie
procesem zaopatrzeniowym i produkcyjnym, składowanie i transport.

Konsekwencje: zerwane kontrakty, odszkodowania, kary umowne, konieczność rekompensaty strat
poniesionych przez kontrahentów zagranicznych lub nawet odbiorców finalnych.

W imporcie ryzyko to należy eliminować przez stosowanie odpowiednich klauzul w kontrakcie dot.
jednoznacznego określenia przedmiotu dostawy, jakości wyrobów, jej kontroli, rękojmi, gwarancji,
kar umownych itd.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko transportowe
Przewożony towar w transporcie morskim, lądowym lub lotniczym może zostać uszkodzony
lub zaginąć.
Przy zawieraniu umów należy:

- wyraźnie określić moment przejścia ryzyka i odpowiedzialności ze strony na stronę
z zastosowaniem odpowiednich reguł Incoterms.
- wybrać właściwego przewoźnika, mającego spore doświadczenie w wykonywaniu tego
rodzaju usług oraz stosującego nowoczesne systemy zarządzania logistycznego.

Ryzyko transportowe może być ubezpieczone, polisa ubezpieczeniowa może obejmować takie ryzyka i

szkody jak całkowita lub częściowa kradzież, rabunek, defraudacja, zaginięcie, ubytek na wadze,
uszkodzenie opakowania, uszkodzenie lub utrata towaru oraz pewne ryzyko związane z działaniem siły
wyższej.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko zbytu (dystrybucyjne)
Ryzyko związane z wyborem zagranicznego kanału dystrybucji

W celu eliminacji tego rodzaju ryzyka należy dokonać:
- dokładnego i odpowiedniego rozeznania odnośnie partnera zagranicznego,
jego standingu finansowego, formy prawnej i doświadczenia, pozycji na rynku
oraz kontaktów / sieci sprzedaży.

- uzyskać informacje z wywiadowni

gospodarczych lub przedstawicielstw
handlowych przy ambasadach (WPHiI)
w kraju ewentualnego partnera handlowego.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Transgraniczne ryzyko prawne
Ryzyko prawne związane jest z treścią i skutecznością zawartej umowy międzynarodowej.
Ryzyko prawne jest konsekwencją obowiązujących przepisów prawnych w innym kraju,
stosowania różnej terminologii prawnej w poszczególnych językach,
odmienne systemy prawne,
różnice w interpretacji tej samej treści umowy i klauzul.
- Kontrakt musi być przygotowany przez prawnika znającego prawo i język lokalny.
- Stosowanie klauzul i formuł opracowanych przez ICC
(The Commission on Commercial Law and Practice) www.iccwbo.org

- Stosowanie przepisów Międzynarodowej Konwencji ONZ o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska).

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko cenowe
Ryzyko ustalenia zbyt niskiej ceny
Konsekwencje: pogorszenie się efektywności transakcji.
Nabywca często łączy cenę sprzedaży z jakością wyrobu.

Ustalenie zbyt niskiej ceny może być przyczyną tego, że kupujący będzie oceniał towar oferowany
po niskiej cenie za towar niskiej jakości.
Cena za towar może być uznana za cenę dumpingową i zostanie wszczęto postępowanie

antydumpingowe.

Ryzyko ustalenia zbyt wysokiej ceny
Rezultat: pogorszenie się efektywności transakcji, osiągnięcie mniejszej niż zamierzano wielkości
sprzedaży oraz poszukiwanie przez kontrahenta zagranicznego luk prawnych w kontrakcie w celu
uzyskania niższych cen lub bonifikat.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko cenowe, cd
Ryzyko cenowe związane z terminem wykonania zobowiązania.
Między realizacją dostawy a terminem zapłaty w zależności od branży
i wyrobów będących przedmiotem obrotu, istnieje spory odcinek czasowy. Eksporter naraża się
w ten sposób na ryzyko związane ze zmianą kursów walut i stóp procentowych.

Eliminacja tego typu ryzyka:
- ustalenie ceny fix (wiąże kupującego i sprzedającego bez względu na
cenę rynkową w momencie zapłaty);
- ustalenie ceny opartej na cenie rynkowej w momencie dostawy;
- klauzule rewizji cen w umowie kupna-sprzedaży w sytuacji, gdy zmiana
podstawowych składników ceny przewyższy ustalony poziom.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko walutowe
Ryzyko kursowe

Ryzyko kursowe dotyczy wahania kursów walutowych
(stosunek jednej waluty do drugiej | krajowej do obcej | obcej do obcej).

To ryzyko ponoszą zarówno importerzy jak i eksporterzy (zwłaszcza w warunkach występowania
kursów płynnych, kształtujących się na rynkach międzynarodowych pod wpływem podaży i popytu).

Ryzyko kursowe jest pochodną niebezpieczeństwa zmiany kursów walut w okresie między
zawarciem transakcji a otrzymaniem należności za sprzedany towar.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Jak zarządzać ryzykiem walutowym

W przedsiębiorstwie posiadającym duże przychody ze sprzedaży eksportowej można:
- zwiększyć koszty indeksowane tą samą walutą,
- zaciągnąć kredyt w tej samej walucie co przychody eksportowe,
- stosować dostępne instrumenty: transakcje swapowe, transakcje terminowe,

kontrakty forward, transakcje typu futures, opcje walutowe, hedging (hedging
naturalny).

Należy w sposób maksymalny wykorzystywać naturalny hedging
zanim sięgniemy po instrumenty i narzędzia specjalistyczne.

Eksporter powinien kredytować się w walucie, w której osiąga przychody.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko walutowe. Ryzyko kursowe
Sposoby minimalizacji ryzyka walutowego

Transakcje swapowe

polegają na wymianie jednej waluty na drugą w ustalonych terminach
i po uzgodnionych z góry cenach.

Transakcje terminowe dają możliwość ustalenia stałej, efektywnej wysokości stawki procentowej

odnośnie przyszłej transakcji.

Kontrakt forward

to porozumienie pomiędzy dwoma stronami, w którym jedna ze stron
zobowiązuje się zakupić aktywa po ustalonej w chwili zawarcia kontraktu
cenie, w danym momencie w przyszłości,
a druga strona zobowiązuje się je sprzedać.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko walutowe. Ryzyko kursowe

Opcje walutowe

dewizowa transakcja dająca prawo (nie obowiązek) zawarcia
transakcji kupna - sprzedaży waluty po określonej z góry cenie.

Opcje walutowe są prawami do zawarcia transakcji na określonych warunkach,
po ustalonej z góry cenie.
W odróżnieniu do kontraktów forward oraz futures, opcja daje swym posiadaczom prawo,

a nie obowiązek podejmowania pewnych działań w przyszłości.

Posiadacz opcji ma prawo do wykonania określonej operacji, ale nie musi
z tego prawa korzystać.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko transakcyjne
Wielkość ryzyka transakcyjnego = wielkość zaangażowanego kapitału

Istnieje możliwość poniesienia strat z powodu niewykonania lub niewłaściwego
wykonania transakcji:

- niedotrzymania zobowiązań umownych przez uczestników transakcji

oraz
- w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od uczestników transakcji
mających dla nich charakter siły wyższej.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko transakcyjne

Importer uczestnicząc w transakcjach również ponosi ryzyko.
Najczęstszą formą jest ryzyko nieotrzymania zwrotu kwoty zaliczki (przedpłaty)

z tytułu niewykonania przez eksportera swoich zobowiązań kontraktowych
z powodów ekonomicznych i/lub politycznych,
opóźnienie dostawy,
dostarczenie towaru złej lub gorszej jakości niż ustalono,
sfałszowania dokumentów i odbioru pieniędzy z akredytywy,
niedostarczenie dokumentów, lub dostarczenie dokumentów niekompletnych.

Źródłem ryzyka mogą być różnice interpretacyjne dotyczące klauzul kontraktu,
różnice w systemach prawnych, ekonomicznych, kulturowych itd.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko polityczne
Ryzyko kraju

związane z interwencją rządów w gospodarkę kraju lub niektóre jej sektory
(np. zmiana prawa podatkowego, innych aktów prawnych mających bezpośredni
wpływ na działalność podmiotów gospodarczych, ograniczenia dewizowe:
ograniczenia lub zakaz transferów za granicę);

Może przejawiać się w dyskryminacji firm zagranicznych działających na terenie danego kraju

lub eksportujących do tego państwa,
aż do otwartego eliminowania przedsiębiorstw zagranicznych z rynku krajowego poprzez
nacjonalizację lub ekspropriację ich mienia i aktywów.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko polityczne, cd

Ryzyko transferu polega na wprowadzeniu przez rząd konkretnego państwa zakazu
na dokonywanie transferów funduszy, zamiany waluty krajowej na waluty obce.

Może to być przyczyną niemożliwości dokonania przez kontrahenta zagranicznego
płatności nawet mimo że kontrahent jest w dobrej kondycji finansowej.
Przykładem takiej sytuacji może być tzw. „kryzys rosyjski” z 1998 roku.

To ryzyko jest bardzo trudne do przewidzenia.

Jest ubezpieczalne.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Inne rodzaje ryzyka
w sposób pośredni wpływają na przebieg transakcji handlu zagranicznego:
Ryzyko operacyjne i kontrolne - związane z pracownikami,
zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi

Sposób minimalizacji wystąpienia takiego rodzaju ryzyka:

- właściwa organizacja przedsiębiorstwa i zarządzanie,
- zaangażowanie się wyższego kierownictwa i wsparcie działań pracowników,

- szkolenie i motywowanie pracowników.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Inne rodzaje ryzyka
Ryzyko cywilizacyjne - związane z istniejącymi
różnicami mentalnościowymi i cywilizacyjnymi.
Należy starać się poznawać kulturę i tradycje innych narodów
oraz brać je pod uwagę przy współpracy z kontrahentami
z krajów należących do innych kręgów kulturowych;

Ryzyko społeczne - powiązane z ryzykiem
cywilizacyjnym i dot. sposobu zachowania się obywateli
danego kraju, podyktowanych zasadami religii,
kultury, ustroju politycznego, tradycjami itd.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Ryzyko Siły Wyższej
Termin Siła Wyższa dotyczy zdarzeń, których skutkom nie można zapobiec
przy dołożeniu nawet najwyższej staranności.
To jest zdarzenie zewnętrzne, którego skutkom nie można zapobiec.
Pojęcie dotyczy m.in. następujących zdarzeń losowych:

- klęski i wypadki żywiołowe o dużym zasięgu działania,
np. trzęsienia ziemi, powodzie, skutki wyładowań atmosferycznych itp.,
- wypadki, których źródłem są konflikty społeczne i czyny niedozwolone,
np. strajki, wojny domowe, podpalenie, kradzież, skutki terroryzmu itp.,
- awarie i inne wypadki techniczne, np. zawalenie się mostu lub tunelu, uszkodzenie urządzeń
chłodniczych z określonymi skutkami dla przechowywanego czy przewożonego ładunku i inne.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Wśród form płatności w handlu zagranicznym wyróżniamy :
1. nieuwarunkowane / niedokumentowe / formy rozliczeń
oraz

2. uwarunkowane / dokumentowe /.
Do nieuwarunkowanych należą: polecenie wypłaty (przelew) oraz czeki
i są realizowane przez banki na podstawie zlecenia
dłużnika (importera).
Beneficjent otrzymuje zapłatę bez konieczności uprzedniego przedstawienia
w banku jakiegokolwiek dokumentu.
Jest to najtańsza i najmniej kłopotliwa forma rozliczenia.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Rozliczenia uwarunkowane / dokumentowe /
Do nich należą takie formy rozliczeń jak:
inkaso, akredytywy, bankowy list gwarancyjny (gwarancja bankowa),
które charakteryzują się tym, że beneficjent w celu otrzymania
zapłaty zawsze musi przekazać do banku określone dokumenty handlowe.

W przypadku stosowania akredytywy dokumentowej kontrahent musi przedstawić
dokumenty określone w warunkach akredytywy.

W przypadku inkasa – wskazać warunki konieczne do wypełnienia przez importera.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Rozliczenia uwarunkowane / dokumentowe /
Inkaso (angl.: documentary collection) jest najprostszą formą uwarunkowanej zapłaty.

Jest to zlecenie bankowi podawcy inkasa (eksportera),
aby ten pobrał od kupującego (importera) należność za pośrednictwem
jego banku (banku inkasującego) po zaprezentowaniu dokumentów
będących przedmiotem inkasa i zgodnie z instrukcją zawartą w treści inkasa.

Przedmiotem inkasa są następujące dokumenty:
- finansowe: czeki, weksle, inne dokumenty o charakterze finansowym;
- handlowe: faktury, dokumenty ubezpieczeniowe, transportowe, certyfikaty,
świadectwa i inne nie będące dokumentami finansowymi.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Inkaso typu D/P (documents against payment)
wydanie dokumentów jest uzależnione od wykonania zapłaty na rzecz podawcy.

7. Realizacja płatności

Bank płatnika
(inkasujący)
6.*

4. Opracowanie i przekazanie inkasa

3.*

5.*

Płatnik / Importer

Bank podawcy
(eksportera)

1. Zawarcie umowy handlowej

Podawca /
Eksporter

9. Uzyskanie przez
płatnika tytułu
prawnego do
towaru

8.*

2. Wystawienie
Przewoźnik

dokumentów
handlowych i
załadunek

3.* - Złożenie w banku zlecenia inkasa (instrukcje i dokumenty handlowe)
5.* - Wezwanie płatnika do zapłaty i prezentacja dokumentów
6.* - Zapłata (złożenie zlecenia pokrycia inkasa) i odbiór dokumentów
8.* -Realizacja płatności / przekazanie środków na konto podawcy

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Inkaso typu D/A
wydanie dokumentów następuje w zamian za akcept weksla załączonego do dokumentów.
Jeśli do dokumentów nie jest dołączony weksel, bank płatnika musi uzyskać od banku podawcy
wyjaśnienie lub dalsze instrukcje.

Płatnik po dokonaniu akceptu na wekslu (przejęciu weksla do zapłaty) przyjmuję na siebie
obowiązek zapłacenia.
W posiadanie dokumentów i jednocześnie towaru importer wchodzi przed wykonaniem zapłaty.

Jedynym zabezpieczeniem płatności dla eksportera jest akcept na wekslu dokonany przez płatnika.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Rozliczenia uwarunkowane / dokumentowe /
Akredytywa
Najdroższa ale jednocześnie najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza forma płatności
za zgodne z warunkami akredytywy dokumenty.

Służy do rozliczania należności za dostarczony towar lub wykonanie usługi między
sprzedawcą i nabywcą.

Akredytywa dokumentowa (ang. documentary credit)
stanowi samodzielne, pisemne zobowiązanie banku importera, wobec eksportera,
do zapłaty określonej kwoty za dokumenty złożone w ramach akredytywy,
ściśle zgodne z jej warunkami.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Akredytywa cd

Cechy charakterystyczne tej transakcji:



stronami zobowiązanymi z tytułu akredytywy są tylko banki;



dla wymagalności zapłaty decydujący jest fakt przedłożenia bankowi pośredniczącemu
– w terminie ważności akredytywy – dokumentów zgodnych z jej warunkami;



przedmiotem zobowiązania banku jest zapłata określonej w akredytywie kwoty
lub zabezpieczenia jej zapłaty;



dowód spełnienia warunków akredytywy musi wynikać z prezentowanych dokumentów,



dokumenty muszą być złożone w banku w ustalonym terminie ważności akredytywy.

AKREDYTYWA – SCHEMAT
IMPORTER

EKSPORTER

1. umowa kupna-sprzedaży

2. zlecenie
otwarcia
akredytywy

7. przekazanie importerowi
dokumentów za płatność

5. złożenie dokumentów
w banku

4. awizacja
akredytywy

6. sprawdzenie i wysyłka dokumentów

3. przekazanie treści akredytywy

BANK OTWIERAJĄCY

BANK POTWIERDZAJĄCY

Ryzyko w transakcjach eksportowych

3

Bank otwierający

Bank potwierdzający

8

(bank importera)

(bank eksportera)
10

2

9

4

11

6

7

1. Zawarcie umowy handlowej

Zleceniodawca (importer)

Beneficjent (eksporter)
5

2.* - Złożenie w banku importera zlecenia otwarcia akredytywy
3.* - Otwarcie akredytywy na rzecz eksportera
4.* - Awizowanie i potwierdzenie akredytywy przez bank eksportera
5.* - Wystawienie dokumentów wymaganych w akredytywie i wysłanie towaru do importera
6.* - Prezentacja dokumentów w banku potwierdzającym (eksportera)
7.* - Wykupienie wierzytelności przez bank eksportera (jednocześnie forfaiter) / Uznanie rachunku+ dyskonto
8.* - Przekazanie z banku eksportera do banku importera dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy
9.* - Wydanie dokumentów importerowi
10.* - Rozliczenie akredytywy
11.* - Obciążenie rachunku importera kwotą zapłaty

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Akredytywa | Korzyści z punktu widzenia eksportera :

akredytywa potwierdzona jest najkorzystniejszą formą zabezpieczenia płatności
dla eksportera, gdyż w przypadku prezentowania zgodnych dokumentów,
za zapłatę odpowiada strona trzecia, tj. bank dający własne potwierdzenie,

przy akredytywie przenośnej, eksporter, bez angażowania własnych środków,
może kupić towar płacąc pieniędzmi importera, postawionymi mu do dyspozycji
w ramach akredytywy.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Akredytywa | Korzyści z punktu widzenia eksportera :

- Zabezpieczenie przed ryzykiem odstąpienia kupującego od transakcji lub odmowy zapłaty
w przypadku akredytywy nieodwołalnej i potwierdzonej,

- Możliwość finansowania transakcji poprzez przeniesienie akredytywy np. na dostawcę
towaru lub innego kontrahenta przy akredytywie przenośnej,

- Umożliwia eksporterowi sfinansowanie transakcji z zaciągniętego kredytu,
którego zabezpieczeniem jest akredytywa, lub też poprzez przeniesienie akredytywy
na dostawcę itd.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Akredytywa | Korzyści z punktu widzenia importera

Akredytywa dokumentowa jest mniej korzystną formą płatności dla importera.
Zapewnia mu jednak prawidłowe wykonanie kontraktu przez eksportera.

Akredytywa stanowi dla importera obciążenie finansowe :
otwierając akredytywę bank importera żąda wpłaty części lub całości kwoty akredytywy.

Koszty akredytywy, które są stosunkowo wysokie w porównaniu
z kosztami innych form płatności, obciążają zwyczajowo zleceniodawcę = importera,
chyba, że strony kontraktu umówiły się inaczej.

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Akredytywa | Korzyści z punktu widzenia importera

Importer może być pewny, ze zapłata nastąpi wyłącznie po spełnieniu przez eksportera
wymogów określonych przez importera w akredytywie, np. dotrzymanie terminów,
przy zabezpieczeniu ryzyka banku w formie innej niż blokada środków na rachunku
oraz wynegocjowaniu odroczenia płatności

Istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji bez angażowania środków własnych, np. zapłata
należności po sprzedaży towaru, importer może zminimalizować ryzyko otrzymania wadliwego
towaru poprzez zażądanie dokumentów wystawionych przez niezależne, odrębne instytucje.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Inne instrumenty finansowania handlu zagranicznego

Forfaiting

Forfaiting polega na wykupieniu wierzytelności eksportowej przez forfaitera
(bank lub inna instytucja finasowa) przed terminem płatności wynikającym
z umowy bądź faktury w zamian za odsetki dyskontowe zapłacone przez eksportera.

Transakcja forfaitingu może być zrealizowana nawet w ciągu 48 godzin,
w zależności od kraju importera.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Forfaiting
Do największych zalet forfaitingu, z punktu widzenia eksportera, można zaliczyć wolność
od ryzyka, poprawę przepływów pieniężnych, wzrost sprzedaży, elastyczność, szybkość
oraz prostotę.

Forfaiting eliminuje ryzyko eksportera związane ze zobowiązaniami handlowymi.

Nabywając wierzytelność forfaiter przejmuje na siebie pełne ryzyko polityczne,
kredytowe, transferowe oraz walutowe wynikające z danej wierzytelności,
nie mając przy tym prawa regresu w stosunku do poprzednich wierzycieli.

Dla importera największą zaletą forfaitingu jest dogodny sposób finansowania transakcji.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Inne instrumenty finansowania handlu zagranicznego
Faktoring
Przedmiotem umowy faktoringu jest finansowanie działalności eksportera
w zamian za przejęcie jego wierzytelności za świadczenie usług,

lub sprzedaż towaru w stosunku do importera.
W transakcji związanej z umową factoringu występują trzy podmioty: przedsiębiorca,
jego dłużnik oraz factor (faktor).

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Faktoring
Umowa faktoringu dochodzi do skutku wtedy gdy przedsiębiorca zawiera umowę
z innym podmiotem (dłuznikiem).

Z tego tytułu przedsiębiorcy przysługuje wierzytelność,
którą dłużnik ma obowiązek spełnić w określonym terminie.

Przedsiębiorca nie czekająć aż jego wierzytelność stanie się wymagalna,
może sprzedać tą wierzytelność faktorowi.
W ten sposób uzyskuje on wcześniej swoją należność, pomniejszona o prowizję factora,

która wynosi średnio 0,5 - 1,5 % wartości faktury brutto.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Faktoring
Na podstawie umowy faktoringu, na faktora przechodzi cała wierzytelność, przysługująca

przedsiębiorcy wobec dłużnika.

Wraz z tą wierzytelnością, na faktora przechodzą wszelkie prawa z nią związane:
- prawo dochodzenia tej wierzytelności w momencie, gdy stanie się ona wymagalna,
- prawo do dalszego rozporządzania tą wierzytelnością,
- prawo do pobierania odsetek za opóźnienie lub kary umownej itd.

Stronami umowy faktoringu są przedsiębiorca oraz faktor.
Faktorem jest wyspecjalizowany podmiot (najczęściej bank komercyjny).
Dłużnik nie musi być zawiadomiony o zawarciu umowy factoringu.

Ryzyko w transakcjach eksportowych
Faktoring |

Przebieg transkacji

1. Dostawa towaru na warunkach odroczonej płatności

Dostawca

Odbiorca

Eksporter

Importer

2. Umowa z Faktorem.
Cesja praw do należności
wynikających z dostawy
na Faktora.
3. Wypłata Faktorem należności przed
terminem jej wymagalności na rzecz
Dostawcy / eksportera
(I rata, najczęściej ok. 80%)
4. Uzyskanie należności od Odbiorcy /
importera)przelew do Faktora

Faktor
Bank / Firma faktoringowa

5. Wypłata reszty środków
(ok. 20% po zapłaceniu należności
przez Odbiorcę / importera) po
potrąceniu prowizji przez Faktora.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw:

●

kredyty i gwarancje rządowe,

●

ubezpieczenia kredytów eksportowych,

●

finansowanie z funduszy strukturalnych,

●

dofinansowanie wydawnictw, certyfikatów

oraz
●

udziału przedsiębiorców w targach i wystawach.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Rządowy Program Wsparcia Eksportu

Celem programu jest aktywizacja polskiego eksportu poprzez zwiększenie konkurencyjności

oferty krajowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
W ramach programu przewidziano udzielenie niskooprocentowanych kredytów w wysokości
5,7 mld zł do 2015 r.
Beneficjentami programu są dowolnej wielkości firmy posiadające ofertę eksportową.
Program jest realizowany przez BGK w formule non-profit.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

DOSTĘPNE FORMY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE)
Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych
o stałych stopach procentowych realizowany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego

Cel: wspieranie przez państwo aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

DOSTĘPNE FORMY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE)

Program DOKE jest systemem polegającym na udzielaniu z budżetu państwa, za pośrednictwem
Banku Gospodarstwa Krajowego - administratora Programu, dopłat do oprocentowania
konkretnego kredytu eksportowego o stałej stopie procentowej, udzielonego przez bank krajowy,
bank zagraniczny lub międzynarodową instytucję finansową.

Dopłaty realizowane są w ramach wzajemnych rozliczeń między Bankiem Gospodarstwa
Krajowego a bankiem (udzielającym kredytu eksportowego),
z którym została podpisana Umowa DOKE.

www.bgk.com.pl

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych

KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych)

ubezpiecza sprzedaż realizowaną na warunkach kredytowych.

Współpraca z Korporacją pozwala zredukować ryzyko związane z prowadzeniem transakcji
z zagranicznym partnerem handlowym poprzez profesjonalną ocenę wiarygodności
płatniczej kontrahenta i zabezpieczenie płatności polisą ubezpieczeniową.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
DOSTĘPNE FORMY DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

Kredyty rządowe

www.mf.gov.pl

Instytucja administrująca - Departament Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów.

Polskie rządowe kredyty eksportowe przeznaczone są na finansowanie dostaw z Polski i mogą
być udzielane na warunkach komercyjnych lub na zasadach preferencyjnych w formie tzw.
pomocy wiązanej (tied aid).

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

SOLVIT - system skutecznego rozwiązywania problemów przedsiebiorców w UE

SOLVIT zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów
wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa
wspólnotowego przez organy administracji publicznej
w państwach członkowskich.

Jeżeli w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością
lub pobytem w innym państwie członkowskim władze
administracyjne tego państwa niewłaściwie zastosowały
zasady prawa wspólnotowego, w rozwiązaniu takiego
konkretnego sporu może pomóc SOLVIT.

Centrum Solvit Polska
Ministerstwo Gospodarki
Departament Spraw Europejskich
Warszawa
tel. +48 22 693 53 60
faks +48 22 693 40 80
e-mail: solvit@mg.gov.pl

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network

Sieć Enterprise Europe Network
została powołana w ramach Programu Ramowego
na rzecz Konkurencyjności i Innowacji

http://een.ec.europa.eu/
http://www.een.org.pl

(Competitiveness and Innovation Framework Programme)

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe
usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym
instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Instrumenty wsparcia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Program COSME

to program unijny mający na celu
zwiększenie konkurencyjności
i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.
Dostępne środki w wysokości ok. 2,3 mld EUR.

Szczegółowe cele Programu COSME to:
●

poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych,

●

poprawa dostępu do rynków (unijnych i na poziomie globalnym),

●

poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych,

●

krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP

www.trade.gov.pl

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP

www.trade.gov.pl

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów

www.coie.gov.pl

www.eksporter.gov.pl

