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Straipsnyje nagrinėjamos eksporto rizikos mažinimo 
galimybės. Tuo tikslu atlikta rizikos rūšių klasifikacijos 
analizė, įvertinti eksporto rizikos mažinimo būdai. Išsa
miau išnagrinėta eksporto kreditavimo rizika ir vienas iš 
jos mažinimo būdų - eksporto kreditų draudimas. 
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Įvadas 
Užsienio prekybos plėtra skatina Lietuvos ūkio 

struktūrinius pokyčius, palengvina integravimosi į pasaulio 
ekonomiką procesą. Nors eksporto apimtys kasmet didėja, 
tačiau jos nėra pakankamos, kad užtikrintų teigiamą užsie
nio prekybos balansą: iškyla būtinumas didinti eksporto 
apimtis. Tyrimai rodo, kad daugelis Lietuvos įmonių sten
giasi užmegzti glaudžius ekonominius ryšius su kitų šalių 
verslininkais, ieško naujų prekių realizavimo rinkų. Nors 
Lietuvos prekybos apimtys su ES šalimis nuolat didėja, 
tačiau vis daugiau šalies gamintojų ieško naujų rinkų Ry
tuose. Eksporto plėtrai trukdo šios pagrindinės kliūtys: 

• Ekonominė aplinka šalyje nėra pakankamai stabili, 
nes keičiasi vyriausybės, jų priimami nutarimai, ku
rių neįmanoma prognozuoti; 

• Apyvartinių lėšų trūkumas. Norėdamos, kad kuo 
greičiau būtų atsiskaitoma už gautas prekes, eks
portuojančios įmonės taiko kainų nuolaidas; 

• Didžiuliai nuostoliai, susidarantys realizuojant pro
dukciją dėl dažnai pasitaikančių nemokių pirkėjų. 
Visuomet egzistuoja partnerio pasirinkimo rizika, 
kai sudaromos atsitiktinės bendradarbiavimo sutar
tys, nepatikrinus partnerio finansinės būklės; 

• Nėra garantijų dėl apmokėjimo už prekes nustatytu lai
ku dėl užsienio finansų-kredito organizacijų veiklos 
nesklandumų, valiutos kurso keitimosi ir pan.; 

• Kartais nutraukiamas eksportas į didelės rizikos ša
lis, kur nestabili ir neprognozuojama politinė bei 
ekonominė padėtis; 

• Nesugebėjimas įvertinti užsienio rinkos ir valdyti 
rizikos. 

Dėl minėtų priežasčių eksportuotojai patiria nuostolių. 
To išvengia eksportuotojai šalyse, kuriose veikia išvystytos 
eksporto kreditavimo bei eksporto kreditų draudimo ir ga
rantijų sistemos. 

Literatūroje, nagrinėjant produkcijos eksporto plėtros 
ir skatinimo problemas, pagrindinis dėmesys skiriamas 
valstybės subsidijavimo politikai bei kreditavimo klausi
mams. Tačiau eksporto rizikos rūšys, eksporto kreditų 
draudimas - pagrindinis rizikos mažinimo būdas - mažai 

panagrinėti, nors tai šiuo metu labai aktuali problema. 
Tyrimo tikslas. Atskleisti eksporto rizikos mažinimo 

galimybes, įgyvendinant Lietuvos eksporto plėtros pro
gramos pagrindines kryptis. Todėl straipsnyje įvertinama 
atskirų rizikos rūšių reikšmė eksportui bei pagrindiniai 
eksporto rizikos mažinimo būdai. 

Temos naujumas. Apibendrinus eksporto rizikos pa
grindinių rūšių ir mažinimo būdų bei eksporto kreditų 
draudimo patirties užsienio šalyse ir Lietuvoje analizę, 
pateikiamos rekomendacijos Lietuvos eksporto rizikai su
mažinti ir kreditų draudimui tobulinti. 

Tyrimo objektas. Eksporto rizika ir jos mažinimo būdai. 
Tyrimo metodai. Straipsnis parengtas, naudojant sis

teminės mokslinės literatūros analizės, statistinės ir grafi
nės analizės metodus. 

Eksporto rizikos rūšių klasifikavimas 

Prekiaujant su užsienio šalimis, susiduriama su įvai
riomis problemomis: nepakankamu kitos šalies įstatymų 
žinojimu, valiutų kursų svyravimu, prekybos operacijų 
apribojimais ir pan. Eksportuotojas, nesugebėdamas įver
tinti užsienio rinkos, partnerių, su kuriais bendradarbiauja, 
ekonominės, teisinės, politinės aplinkos ir valdyti rizikos, 
patiria nuostolių (mažėja eksporto apimtys, pelnas, kurio 
eksportuotojas tikėjosi ir pan.). Dėl esamos didelės rizikos 
Lietuvos prekių gamintojai nenoriai eksportuoja ar ieško 
galimybių eksportuoti į padidintos rizikos šalis (pvz., į 
NVS šalis prekių eksportas 2000 m. sudarė tik 16,3 proc. 
bendro eksporto) (Lietuvos ekonominė apžvalga. 2001 m. 
gegužė. V., 2001). Tai siaurina eksporto plėtros galimybes. 
Todėl, eksportuojant produkciją į užsienio rinkas, reikia 
įvertinti rizikos rūšis ir jų mažinimo galimybes. Tuo tikslu 
išanalizuokime mokslinėje literatūroje pateiktų rizikos 
skirstymo į atskirus komponentus nuomonių įvairovę. 

Šalies rizikų koncepcijų analizė rodo, kad mokslinin
kai gana skirtingai skirsto rizikos komponentus. Nors visi 
mokslininkai (M.R.Czinkota, I.A.Ronkainen, M.H.Moffet, 
E.J.Vaughan, V.Snieška ir kt.) vieningai išskiria politinę 
riziką, tačiau ją apibūdina nevienodai. Vieni jai priskiria 
karus, sukilimus, kitus neramumus, politinius įvykius ir 
įstatymus, apimančius mokesčių politiką, valiutos konver-
tabilumą ir kt. (M.R.Czinkota, I.A.Ronkainen, M.H.Moffet 
1996, 278 p.; V.Snieška, 1998). Kiti mano, kad įstatymus, 
jų pakeitimo riziką reikėtų priskirti ekonominei rizikai 
(J.Sigloch, 1994, 30 p.; E.Clark, B.Marois, 1996,45 p.). 

Nesutariama ir dėl kitų rizikos komponentų skirstymo. 
Vieni autoriai išskiria dar ir ekonominę krizę (M.R.Czinkota, 
I.A.Ronkainen, M.H.Moffet, 1996), o EJ.Vaughman apsiri-
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boja tik politine ir valiutine rizika (EJ.Vaughman, 1997). 
J.Sigloch požiūriu, politinės rizikos nedera visiškai atsieti nuo 
ekonominės, kuri priklauso nuo vyriausybės vykdomos politi
kos, todėl išskiria politinę ir politinę-ekonominę riziką 
(J.Sigloch, 1994). E.Clark, B.Marois ir V.Snieška dar išskiria 
ekonominę, finansinę ir valiutinę riziką (E.Clark, B.Marois, 
1996; V.Snieška, 1998). V.Gronskas pateikia daug platesnį 
rizikos skirstymą Jo požiūriu, riziką galima suskirstyti į ga
mybinę, komercinę, valiutinę, investicinę ir finansinę 
(V.Gronskas, 1997). LBalanovas riziką skirsto į dvi rūšis: 
grynąją ir speMiatyvinę. Grynoje rizikoje jis išskiria gamy
binę, investicinę, politinę, komercinę, o spekuliatyvinėje, - be 
minėtų rūšių dar ir finansinę riziką (I.T.Balanov, 1994). 

Autorės nuomone, kiekvienai savo produkciją ekspor
tuojančiai įmonei reikėtų atsižvelgti į politinę, komercinę, 

finansinę ir partnerio pasirinkimo riziką ir analizuoti ją 
vadovaujantis B.Berlimero [11; 59-60], [V.Bagdonas, 
1996] pasiūlytais tokiais principais: 

• Rizikos nuostoliai nepriklauso vienas nuo kito; 
• Vienos krypties rizikos portfelio nuostoliai nebūti

nai didina kitų rizikos nuostolių tikimybę; 
• Maksimalūs galimi nuostoliai neturi viršyti veiklos 

dalyvio finansinių galimybių. 

Eksporto rizikos įvertinimas 

įvertinant eksporto riziką, labai svarbu numatyti 
nuostolių atsiradimo tikimybę, jų dydį, išsiaiškinti rizikos 
šaltinius ir numatyti efektyviausias rizikos mažinimo prie
mones. Eksporto rizikos analizės schema pateikta 1 pav. 

Veiksnių, turinčių 
įtakos rizikos 

analizė 

Rizikos 
rūšių 

įvertinimas 

Rizikos 
Laipsnio 

nustatymas 

Konkrečių opera
cijų pagal rizikos 

laipsnį analizė 

Efektyviausių rizi
kos mažinimo prie
monių parengimas 

Veiksnių, turinčių 
įtakos rizikos 

analizė 

Rizikos 
rūšių 

įvertinimas 

Rizikos 
Laipsnio 

nustatymas 

Konkrečių opera
cijų pagal rizikos 

laipsnį analizė 

Efektyviausių rizi
kos mažinimo prie
monių parengimas 

1 pav. Eksporto rizikos analizės schema 

Kaip matome iš 1 pav. schemos, pirmiausia analizuo
jame veiksnius, turinčius įtakos rizikai. Šiuos veiksnius 
skirstome į dvi grupes: išorinius (infliacija, ekonominė 
krizė, vyriausybių įstatymai ir kt.) ir vidinius veiksnius 
(galimi nuostoliai dėl neracionalaus išteklių panaudojimo, 
valdymo ir pan.). Atlikę veiksnių analizę, įvertiname kon
krečias rizikos rūšis: politinę, komercinę, finansinę ir part
nerio pasirinkimo riziką. Kadangi, eksportuojant produk
ciją visiškai išvengti rizikos neįmanoma, todėl tikslinga 
būtų įmonei įvertinti gamybinės, komercinės bei finansinės 
veiklos nuostolius ir nustatyti rizikos laipsnį. Pastarąjį dydį 
parodys nuostoliai, palyginti su tam tikra pasirinkta baze 
(laukiamomis pajamomis, laukiamu pelnu ir pan.). Nusta
čius rizikos laipsnį, būtina išanalizuoti įmonės ekonominę 
būklę, įvertinti jos galimybes ir numatyti nepavojingą rizi
kos lygį. Dažniausiai mažesnį rizikos laipsnį pasirenka 
vidutinio ekonominio pajėgumo įmonės, o didesnį - eko
nomiškai stiprios įmonės. 

Eksporto rizikos analizė baigiama, pasirinkus efekty
viausias rizikos mažinimo priemones. 

Užsienio šalių praktikoje paplitę įvairūs rizikos 
mažinimo būdai. Vienas jų - specialių rizikos fondų stei
gimas pačioje firmoje. Šios fondų lėšos panaudojamos 
nedidelių nuostolių, atsirandančių viename ar kitame ga
mybiniame padalinyje, padengimui. 

Kitas rizikos mažinimo būdas - kai firma dalį rizikos pa
sidalija su prekybos tarpininkais. Toks rizikos pasidalijimo 
būdas paplitęs ir tarp draudimo kompanijų [14; 35-36]. 

Eksporto rizika pagal 1 pav. pateiktą schemą gali būti 
tinkamai įvertinta tik turint išsamios informacijos apie 
užsienio rinkas. Tuo tikslu įmonėje turi veikti informacijos 
tarnyba, kuri surastų informacijos šaltinius, rinktų infor
maciją ir nustatytų tarptautinės rinkos tyrimo rezultatų pa
naudojimo galimybes. 

Eksportuojant produkciją iškyla daugybė problemų: 
sunku numatyti, kurioje šalyje kils ekonominio nuosmukio 
banga (po to - bankrotai, neatsiskaitymai už prekes); įver
tinti partnerių patikimumą (nes dalis iš jų laiku neatsiskaito 

už prekes). Todėl bankai, suteikdami kreditus eksportuo
tojams, susiduria su tam tikra rizika, kurią būtina analizuoti 
ir numatyti jos mažinimo galimybes. 

Eksporto kreditavimo rizika 

Pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais Lietu
voje įsipareigojimų nevykdymo bankui rizika buvo didelė. 
Dėl užsienio prekybos sąlygų neapibrėžtumo numatomus 
eksporto sandorių finansavimui paskolų nuostolius buvo 
sunku įvertinti. 

Dabar bankai, skolindami lėšas, reikalauja iš paskolos 
gavėjų jos gražinimo garantijų ir siekia gauti kuo daugiau 
informacijos apie užsienio pirkėjų finansinę būklę. Kadan
gi informacija nėra išsami ir jai surinkti reikia papildomų 
išlaidų, bankų galimybės turėti visą informaciją apie 
užsienio pirkėjus — ribotos. Bankai, negalėdami tiksliai 
įvertinti finansuojamų eksporto kredito sandorių rizikos ir 
neturėdami galimybių tiesiogiai kontroliuoti skolininkų 
veiksmų, atsisako skolinti lėšas. Tokią padėtį pagerintų 
įvesta eksporto kreditų rizika. įvertinant eksporto kreditų 
riziką reikėtų išanalizuoti jos rūšis: politinę, komercinę bei 
stichinių nelaimių riziką. Nagrinėjant šias rizikos rūšis, 
reikėtų atkreipti dėmesį į atskirus rizikos elementus, priski
riamus vienai ar kitai rizikos rūšiai. 

Identifikuoti atskirų rizikos rūšių elementus svarbu, 
įvertinant valstybės vaidmenį eksporto kreditavimo proce
se. Politinė rizika - pavojingesnė ir sunkiau įvertinama 
negu kitos rizikos rūšys. Jos atsiradimui turi įtakos: 

• politinės rizikos šaltiniai (socialiniai neramumai, 
bruzdėjimai, žemas ekonomikos išsivystymo lygis, 
investicinis sektorius ir kt.); 

• grupės, kurios daro įtaką politinės rizikos kilimui 
(užsienio organizacijos, neparlamentinės opozicinės 
grupės ir pan.); 

• politinės rizikos poveikio tarptautinėms organiza
cijoms tipai (veiklos apribojimai, diskriminacija 
(mokesčiai, kainos ir kt.). 
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Eksportuotojo nuostoliams gali turėti įtakos tokie poli
tinės rizikos veiksniai kaip embargas, nepalankūs moke
sčių politikos pakeitimai, valiutų kursų svyravimai ir kt 

Komercinė rizika - tai užsienio pirkėjų nemokumo 
rizika, susijusi su sunkia pirkėjų finansine būklė arba ty
činiais veiksmais. Pagrindinės komercinės rizikos proble
mos - tai partnerių nemokumas ir bankrotai, kuriuos sunku 
prognozuoti [4; 13-14]. 

įmonių apklausos duomenys atskirose šalyse parodė, kad 
daugelis Vakarų Europos įmonių laiku neatsiskaito už pateiktą 
produkciją Vėluojančių apmokėti įmonių skaičius Europos 
šalyse svyruoja, Ly. daugiau kaip 15 dienų atsiskaityti vėluoja 
13,7 proc. Prancūzijos, 12,2 proc. Italijos, 21,1 proc. 
Didžiosios Britanijos, 16,7 proc. Belgijos ir 16,1 proc. Olan
dijos įmonių. Iš viso atsiskaityti vėluojančių įmonių minėtose 
šalyse yra 36,6 proc., 43,2 proc., 48,6 proc., 41,4 proc. ir 
41,7 proc. [http^Лvлvw.dr.lt/Ыexmtrnl]. 

Tyrimai rodo, kad net ir rinkos ekonomikos šalyse 
kiekvienais metais bankrutuoja dešimtys tūkstančių įmonių 

RIZIKOS 
RŪŠYS 

Neapmokėjimo rizika 

Rizika dėl kontrakto 
įsipareigojimų nevykdymo 

Valiutinė rizika 

Prekinio kredito 
grąžinimo rizika 

Prekių sugadinimo rizika 

(JAV - virš milijono). Pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys 
įmonių bankrotą, yra šie: 

• vidiniai, priklausantys nuo įmones veiklos. Jie sudaro 
63 proc. visų bankroto priežasčių (iš jų 11 proc. - nepa
kankamas finansavimas; 10 proc. — per didelės pridėti
nės išlaidos; 10 proc. - pagrmdinio vadovo liga; 9 proc. 
- tinkamos valdymo apskaitos nebuvimas; 8 proc. -
veiklos perdavimas; 4 proc. - blogas valdymas); 

• išoriniai, nepriklausantys nuo įmonės veiklos ir su
darantys 37 proc. visų bankroto priežasčių ( iš jų 
21 proc. - kai klientas nevykdo finansinių įsiparei
gojimų, 8 proc- apgavystės atveju, 8 proc- kai apy
varta sumažėja dėl bendro ekonominio nuosmukio 
(http://www.dr.lt/ index/html) 

Įvertinus politinę ir komercinę eksporto kreditų rizikos 
rūšį, reikia išanalizuoti rizikos rūšis, jų mažinimo 
veiksnius, turinčius įtakos mokėjimo būdo pasirinkimui (2 
pav.) [V.Vaškelaitis, 2001, p. 212]. 

Eksporto kreditų draudimas 

Atsiskaitymai akredityvu, 
sutikus importuotojui 

Įmonės atstovybės atidary
mas eksporto rinkos Salyje 

Nepriklausomo eksperto 
paslaugos dilprekių kokybės 

Apmokėjimas tik pateikus 
eksperto išvadas 

Išsami informacija apie 
kliento finansine padėtį 

Eksportuotojas prisiima 
valiutine riziką 

'— Prekybos sąlygų gerinimas ' 

Overdrafio panaudojimas 

Faktoringo bei kitų finansa
vimo būdų naudojimas 

A vansas prekybiniais 
vekseliais 

Prekių apdraudimas 

RIZIKOS 
MAŽINIMO 
VEIKSNIAI 

2 pav. Rizikos rūšys ir jų mažinimo veiksniai 

Tokia analizė padeda nustatyti bankų patiriamus vykdymo ir eksportuotojų - kai užsakovai laiku neatsi-
nuostolius dėl užsienio pirkėjų skolinių įsipareigojimų ne- skaito už pateiktą produkciją. 
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Eksportuotojui sunku įvertinti rizikos rūšis ir jas vei
kiančius veiksnius. Todėl efektyviausias būdas išvengti 
skaudžių pasekmių yra eksporto kreditų draudimas. 

Eksporto kreditų draudimo privalumai 

Eksporto kreditų draudimo efektas yra labai įvairiapu
sis. Jis naudingas visiems ūkio subjektams, gaminantiems 
eksportinę produkciją ir finansuojantiems eksporto oper
acijas. Eksportuotojams suteikiama informacija įeinant į 
naujas rinkas; atsiranda galimybė taikyti lankstesnes at
siskaitymo formas; suteikiamos garantijos, kad už pateiktą 
produkciją bus apmokėta laiku; pelningesnį tampa par
davimai; greičiau išieškomos skolos; padidėja ekspor
tuotojo galimybės gauti banko kreditą eksportui finansuoti; 
garantuojama, kad nuostoliai bus atlyginti. Vadinasi, ek
sporto kreditų draudimas eliminuoja eksporto riziką. Tai 
sudaro palankesnes sąlygas prekybos apimčių didėjimui, 
leidžia sumažinti eksportuojamų produktų kainas, kurios 
dažniausiai būna dirbtinai padidintos dėl kredito rizikos, 
įmonė gali pasirinkti galimybę diversifikuoti (didinti 
klientų skaičių ) arba koncentruoti (pardavimų apimtis 
nedaugeliui klientų). Jeigu klientas tampa nemokus, skolas 
išieško draudimo kompanija. Eksporto kreditų draudimas 
padidina ir įmonės pelną nes atsiranda galimybė ne tik 
eksportuoti per patikimus ta^ninkus, bet ir tiesiogiai -
galutiniams vartotojams, didinant eksporto pelningumą. 

Vadinasi, eksporto kreditų draudimas veikia ūkio sub
jektus ir jų veiklos sąlygas, nes: 

- pardavėjai apsidraudžia nuo pirkėjo nemokumo ar 
bankroto. Kredito draudimu eliminavęs finansinę 
riziką eksportuotojas įgyja lanksčias marketingo 
pozicijas; 

- bankai lengviau suteikia kreditus, kurių grąžinimo 
garantas - draudimo polisai; 

- kreditų draudimas suteikia finansinę apsaugą kuri ra
cionaliems investuotojams yra palankus veiksnys 
priimant sprendimus dėl vertybinių popierių įsigijimo. 

Eksporto kreditų draudimo privalumai, palyginti su 
neapdraustais eksporto kreditais, yra šie: 

- rizikos sumažinimas ir eksporto galimybių maksi-
mizavimas; 

- pardavimų apimties ir pelno padidėjimas; 
- debitorinių įsiskolinimų apsauga nuo nelauktų 

nuostolių; 
- lanksčių marketingo pozicijų įgijimas, lengvesnis 

įėjimas į naujas rinkas; 
- konkurencingumo padidėjimas; 
- apmokėjimo terminų pailginimas; 
- darbo ir kapitalo padidėjimas; 
- santykių su užsienio vartotojais pagerėjimas. 
Tokiu būdu eksporto kreditų draudimas sumažina rizi

ką sutaupo eksportuotojo lėšas ir padeda išvengti bankroto 
grėsmės. 

Eksporto kreditų draudimas pagerina eksporto finan
savimo sąlygas, kadangi: 

- įmonės gali lengvatinėmis sąlygomis gauti naujau
sią išsamią ir patikimą informaciją apie užsienio 
rinkas; taip pat pasinaudoti užsienio šalių draudimo 
bendrovių sukaupta informacija; 

- sumažėja valstybės išlaidos dėl bankų palūkanų da
lies subsidijavimo; 

- apdraudus eksporto sandorį, įmonės lengviau gauna 
paskolą iš komercinių bankų. 

Eksporto kreditų draudimas užsienio šalyse 

Kadangi Vakarų Europos įmonės laiku neatsiskaito už 
pateiktą produkciją daugelyje šalių pasirenkamas prekinių 
kreditų draudimas, kurio paskirtis - sumažinti arba 
pašalinti kredito riziką. Tuo tikslu komerciniai kreditai 
teikiami pirkėjui, banko paskolos tiekėjui ar pirkėjui ir kt. 
Tačiau labiausiai šiuo metu paplitęs eksporto kreditų drau
dimas, kai eksportuotojai apdraudžiami nuo infliacijos, 
kredito negrąžinimo nuostolių ir pan. Pasirinkus tinkamą 
eksporto draudimo sistemą visiškai išvengti rizikos prak
tiškai neįmanoma, tačiau galima sumažinti jos įtaką 

Eksporto kreditų draudimas plačiai taikomas 
išsivysčiusiose šalyse, kur funkcionuoja dviejų lygių eks
porto kreditų draudimo institucijos: 

- valstybinės, įkurtos atskirų šalių vyriausybių, sie
kiant skatinti eksportą ir teikiančios garantijas poli
tinei investavimo bei vidutinei ir ilgalaikei komer
cinei rizikai (nacionalinės eksporto kreditų draudi
mo agentūros, eksporto - importo bankai ir pan.); 

- privačios eksporto kreditų draudimo kompanijos, tei
kiančios trumpalaikį komercinės rizikos draudimą 
(specializuotos draudimo kompanijos, bankai ir pan.). 

Eksporto kreditų draudimo institucijos įvertina poten
cialių pirkėjų finansinę būklę prieš apdraudžiant kreditą; 
nustato riziką; vykdo nuolatinę skolos kontrolę. Kai ku
riose išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, Didžiojoje Bri
tanijoje paplitusi praktika garantijos būdu apdrausti ek
sportuotojo prekių atsargas, saugomas užsienyje jo agentų, 
siekiant greičiau jas pristatyti pirkėjams ir išvengti nuosto
lių. Šios šalies Eksporto kreditų garantijų departamentas 
teikia paslaugas, susijusias su kreditų draudimu (jie 
draudžiami "prieš išsiuntimą", "po išsiuntimo", suteiki
amos finansinės garantijos bankams ir pan.). Siekiant 
išvengti nuostolių, teikiamos garantijos ir pajamoms už 
suteiktas paslaugas (konsultacines ir kt.), gaunamas iš 
užsienio [Meždunarodnaja torgovlia: finansovyje operacii, 
strachovanije i drugyje usługi, 1994, p. 269J. 

Eksporto kreditų draudimas vystosi ir buvusio "Rytų 
bloko " valstybėse: Čekijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje ir kt. Šiose šalyse veikiančios draudimo kompanijos sten
giasi pasinaudoti išsivysčiusių šalių šios srities patirtimi. Jose 
veikia valstybinės draudimo kompanijos, pavyzdžiui, Čekijoje 
- Eksporto garantijų ir draudimo korporaciją teikianti 
komercinius trumpalaikius eksporto draudimus, tiekėjo 
kredito draudimą pirkėjų kredito draudimą ir kt. Siekiant 
padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms įeiti į užsienio rinkas, 
šiose valstybėse apdraudžiami eksporto kontraktai, taip pat 
draudžiamas eksportas į padidintos politinės rizikos šalis [3; 
70]. Priklausomai nuo rizikos laipsnio šalys skirstomos į pen
kias kategorijas (kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnis rizikos 
laipsnis [http://www.dr.lt/index/htmlj. Aukštos rizikos šalyse 
vyrauja didesnė tikimybė, kad nebus vykdomi įsipareigojimai 
dėl kreditų, suteiktų eksportuotojui. Draudimo kompanijos 
išlaidos dėl nuostolių atlyginimo didėja priklausomai nuo 
pirkėjo šalies rizikingumo kategorijos. Kai draudimo kom-
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partija draudžia eksportą į aukštesnės rizikos šalis, nauda ek
sportuotojams didėja, nes jie gali sudaryti kontraktus, kurių 
nebūtų galėję sudaryti be draudimo kornpanijos paramos. 

Eksporto kreditų draudimas Lietuvoje 

Eksporto kreditų draudimo paslaugų analizė Lietuvoje 
parodė, kad joms būdingos šios tendencijos: 

- dėl komercinės rizikos padidėjo eksporto kreditų drau
dimas į Vakarų šalis (apdrausta 50 proc. kreditų); 

- eksportuojant į Baltijos šalis, apdrausta 25 proc. 
kreditų; 

- eksportuojant produkciją į Rytų rinkas, apdrausta 25 
proc. eksporto. 

Kai eksporto kreditas iki vienerių metų, riziką prisiima 
draudimo institucija. Todėl šiuo metu labiausiai paplitęs 
eksporto kreditų draudimas iki 30 dienų (60 proc), o ilges
niam negu pusės metų laikotarpiui - tik 15 proc. 
lhttp://www.dr.It/index/html], Eksportuotojas turi galimy
bę pasirinkti tinkamiausią draudimo variantą ir sudaryti 
vienkartinę, nuolatinę arba visos apyvartos kreditų draudi
mo sutartį. 

Eksporto kreditus dažniausiai draudžia vidutinės pagal 
dydį Lietuvos įmonės (60 proc. visų apdraustų eksporto 
kreditų vertės), didelės įmonės (30 proc), o mažoms įmo
nėms tenka tik 10 proc. apdraustų eksporto kreditų vertės. 

Daugiausia apdrausta eksporto kreditų tekstilės pramo
nėje - 30 proc, naftos - 20 proc, statybos - 20 proc, maisto 
-17 proc. Lietuvos įmonės naudojasi ir politinės rizikos drau
dimu, kuris sumažina riziką prekiaujant nestabilios politinės 
padėties valstybėse [bttp-7/www.dr.Lt/index/html]. 

Norėdamas apdrausti kreditą, eksportuotojas turi lai

kytis tam tikrų sąlygų, kurias nustato draudimo kompanija. 
Pagrindinės kreditų draudimo sąlygos yra šios: 

• eksportuotojas turi laikytis eksporto sutarties sąlygų 
(prekių pristatymo terminų, įpakavimo reikalavimų 
irt.t.); 

• eksporto sutartis turi būti sudaryta, laikantis tarp
tautinės komercinės teisės normuj 

• eksportuotojas turi turėti būtinas eksporto ir kitas l i
cencijas; 

• eksportuotojas turi pateikti visą turimą informaciją 
apie klientus, su kuriais susijusią riziką ketina ap
drausti; 

• eksportuotojas turi elgtis, vadovaudamasis abipusio 
pasitikėjimo principais. 

Eksportuotojas turėtų laikytis ir tam tikrų papildomų 
sąlygų: sutartys turėtų būti sudarytos su gerą reputaciją 
turinčiais klientais, su kuriais eksportuotojas anksčiau pre
kiavo, ir pan. Eksportuotojui patyrus nuostolių, draudimo 
institucijos atlygina iki 90 proc. nuostolių tik tuo atveju, 
jeigu pateikiami pakankamai patikimi jų įrodymai ir jeigu 
jie susidarė draudimo kontrakte numatytais atvejais. 

Eksporto kredito draudimo principas pateiktas 3 pav. 
1 - eksportuotojo verslo projektas pateikiamas komerciniam 

bankui, kuris pateikia išvadas apie paskolos suteikimą. 
2 - eksportuotojo prašymas draudimo sutarčiai pateikia

mas LEID, kuri išanalizuoja gaurus dokumentus ir 
priima sprendimą dėl draudimo sutarties sudarymo. 

3 - eksportuotojui sumokėjus draudimo įmoką, LEID 
išduoda draudimo polisą. 

4 - komercinis bankas suteikia paskolą eksportuo
tojui, draudimo polisą priimdamas kaip paskolos 
grąžinimo garantą. 

KOMERCINIS BANKAS 
1 

-*-»»• EKSPORTUOTOJAS UAB "LIETUVOS EKSPORTO IR 
IMPORTO DRAUDIMAS (LEID) 

3 pav. Eksporto kredito draudimo principas 

Tobulinant eksporto kreditų draudimą, iškyla efekty
vaus eksporto kreditų draudimo mechanizmo pasirinkimo 
problema. Ji gali būti nagrinėjama dviem aspektais: 1) pa
renkant eksporto kreditų draudimo mechanizmą, galintį 
įvertinti šalies ūkio subjektų siūlomų draudimo produktų ir 
paslaugų poreikius; 2) išsiaiškinant, kokiu lygmeniu šalies 
ūkio subjektai naudoja siūlomus draudimo produktus ir 
paslaugas, norėdami įsitvirtinti užsienio rinkose. 

Valstybės dalyvavimas šiame procese turėtų apsiriboti 
prisiėmimu atsakomybės už tuos eksporto sandorius, kurių 
nedraudžia privačios draudimo įmonės dėl galimų nuostolių 
dydžio, ypač ilgalaikio kreditavimo srityje. Klasifikuojant 
draudimo rūšis į valstybės remiamas ir valstybės neremiamas, 
eksportuotojams būtų sudarytos palankios sąlygos mažinti 
riziką ir gauti banko kreditą. Valstybė netiesiogiai subsidijuo
dama eksportuotojus (valstybės lėšomis dengdama draudimo 
įmokas), kartu prisiimtų ir eksporto kreditų riziką. Tada eks
portuotojo riziką už valstybės remiamas draudimo rūšis pri
siimtų valstybė, o už valstybės neremiamas draudimo rūšis -
eksporto kreditų draudimo agentūra. 

Vystantis Lietuvos ekonomikai, turėtų tobulėti eksporto 
kreditų draudimas, mažinantis eksporto riziką didinantis apy

vartines lėšas eksportuojamos produkcijos gamybai ir skati
nantis eksportą į didesnės ir mažesnės rizikos šalis. 

Išvados 
1. Rizikos koncepcijų analizė rodo, kad mokslininkai, 

nagrinėjantys rizikos rūšis, nėra sudarę bendros ri
zikos rūšių klasifikavimo sistemos. 

2. Autorės nuomone, kiekvienai savo produkciją eks
portuojančiai įmonei reiktų įvertinti politinę, ko
mercinę, finansinę ir partnerio pasirinkimo riziką. 

3. įvertinant eksporto riziką, būtina nustatyti nuostolių 
atsiradimo tikimybę, rizikos laipsnį ir pasirinkti 
efektyviausias rizikos mažinimo priemones. 

4. Analizuojant eksporto kreditų rūšis - politinę, ko
mercinę ir stichinių nelaimių riziką - reikėtų 
išnagrinėti atskirus rizikos elementus, priskiriamus 
vienai ar kitai rizikos rūšiai. Tai padėtų įvertinti 
valstybės vaidmenį eksporto kreditavimo procese. 

5. Tyrimai rodo, kad svarbiausios komercinės rizikos 
problemos - partnerių nemokumas ir bankrotai. 

6. Siekiant išvengti nuostolių, kuriuos patiria ekspor
tuotojai ir bankai dėl užsienio pirkėjų skolinių įsipa-
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reigojimų nevykdymo, reikia išanalizuoti rizikos 
rūšis ir įvertinti jų mažinimo veiksnius, turinčius 
įtakos mokėjimo būdo pasirinkimui. 

7. Eksportuotojui sunku įvertinti rizikos rūšis ir jas 
veikiančius veiksnius bei išvengti rizikos. Todėl 
efektyviausias būdas apsisaugoti nuo skaudžių pa
sekmių - eksporto kreditų draudimas. 

8. Atsižvelgiant į Lietuvos eksporto plėtojimo pro
gramą, kreditai turėtų būti teikiami smulkaus ir vi
dutinio dydžio įmonėms, kurioms trūksta apyvarti
nių lėšų, kad galėtų vykdyti eksporto užsakymus. 
Tai padidintų tokių įmonių eksporto apimtis ir gau
namas pajamas. 

9. Eksportuojant produkciją, sunku prognozuoti, kada ir 
kurioje šalyje kils ekonominio nuosmukio banga, ban
krotai ir neatsįskaitymai su tiekėjais. Todėl eksporto 
kreditų draudimas - priemonė, apsauganti verslininkus 
nuo pirkėjų nemokumo padarytų nuostolių. 

10. Eksporto kreditų draudimas teikia naudą eksportuo
tojui, nes eliminuoja eksporto riziką ir sudaro palan
kias sąlygas prekybos apimčių bei pelno didėjimui. 

11. įgyvendinant Lietuvos eksporto plėtojimo pro
gramą būtų tikslinga tobulinti eksporto kreditų 
draudimo sistemą. Tuo tikslu reikėtų pasinaudoti 
užsienio šalių patirtimi ir, atsižvelgus į šalies eko
nominę būklę, pasirinkti atitinkamą eksporto kre
ditų draudimo modelį. 

12. Atsižvelgiant į užsienio šalyse vyraujančias vals
tybės dalyvavimo eksporto kreditų draudimo sis
temoje tendencijas, valstybės dalyvavimas turėtų 
koncentruotis prie tų sandorių, kurių dėl įvairių 
priežasčių nedraudžia privačios institucijos. 

13. Kreditų draudimo požiūriu Lietuvoje vienos iš di
desnės rizikos veiklų (pagal įsiskolinimo trukmę, 
bendrą pemingumą likvidumą) yra žemės ūkis, 
statyba ir farmacija, nes šiose srityse didesnė neat-
siskaitymo tikimybė. Todėl, draudimo institucijoms 
kompleksiškai draudžiant neatsiskaitymų riziką atsi
rastų galimybė sumažinti sąnaudas ir geriau paten
kinti įmonių rizikos valdymo poreikius. 

14. Siekiant patenkinti klientų poreikius, turėtų būti 
išplėstas teikiamų draudimo rūšių asortimentas. 
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, turėtų būti taiko
mas valiutų kurso svyravimo, vertybinių popierių 
draudimas ir pan. 

15. Atsižvelgus į Lietuvos eksportuotojų poreikius, 
naudojant eksporto kreditų draudimą būtų tiks
linga skatinti prekybą su didesnės rizikos šalimis, 
nes vengimas eksportuoti produkciją į tokias šalis 
sumažina eksporto apimtį bei gaunamas pajamas. 
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Dalia Bernatonytė, Bronius Neverauskas 

Export Risk and the Possibilities of Reduction 

Summary 

The main problems, which hamper the development of Lithuanian 
export, are the following: 

• the lack of turnover means; 
• production is sold with a loss for little known buyers; 
• there are no securities that would be paid for goods at the fixed time; 
• often export is suspended to the increased risk countries. 
Exporters must estimate these difficulties and try to decrease risk. 

The article analyses kinds of risk in export and ways of risk reduction. 
Economical literature presents different kinds of risk components and 

their composition. Often the same component includes different subcompo
nents according to different authors. According to the author of the article, 
the following components should be included in export risk analysis: politi
cal risk, financial risk, commercial risk and companion selection risk. 

Lithuanian companies, striving for successful activities in foreign 
countries, before supporting export credits to foreign partners, have to 
analyze and estimate possible commercial and political risk which causes 
distrust of partners, possible bankrupts, not stable economic and political 
conditions of foreign states. Choosing the way of eliminating them, by 
sharing with insurance company, an enterprise assures its stablcness. 

The article analyses one way of risk reduction - creation of export 
credit insurance. Tendencies of services export insurance in Lithuania are 
the following: only 50 percent of the credit to Western countries are insured, 
because this export is connected with commercial risk; only 25 percent of 
the export credit to the Baltic states and to Eastern countries are insured. 

Recommendations for the improvement of export credit insurance in 
Lithuania are presented in this article. 

Keywords: export, export risk, export insurance, commercial risk. 
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