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Banky totiž obecně vnímají EGAP jako nej-
důležitější pilíř státní podpory exportního fi-
nancování do zemí, kde je riziko pro trh ko-
merčně nepojistitelné (např. země SNS nebo ji-
hovýchodní Asie). Bankovní sektor je toho ná-
zoru, že předvídatelnost chování a stabilita té-
to klíčové instituce je zcela zásadní podmínkou
pro zachování důvěry bank v systém exportního
financování a tedy i jejich budoucí ochotu český
export do takových zemí financovat. Pro zacho-
vání funkčnosti sytému podpory exportu v ČR
je důležité, aby byl v EGAPu v co největší míře
zachován stávající režim pojišťovací společnos-
ti s řídícím kontrolním systémem, se systé-
mem řízení rizik a se státní zárukou. Tyto
aspekty jsou mj. důležité pro zachování nulové
rizikové váhy (tj. minimální spotřeby kapitálu)
na EGAPem pojištěný rozsah exportních úvěrů
a u dalších produktů, tak jak ji v současnosti
uznává ČNB. Bez řádného fungování a dlouho-
dobé důvěryhodnosti pojišťovny EGAP je finan-
cování exportu jako základní nástroj podpory
exportu v České republice zásadně ohroženo.

Banky i exportéři s obavou poukazují i na
možnost snížení pojistného krytí, a tím i zvý-
šení jejich spoluúčasti, dosud v praxi často čás-
tečně přenášené i na tuzemské exportéry. Od-
klon od současné standardní hodnoty pojistné
ochrany 95 % z hodnoty exportního úvěru
(s výjimkou Běloruska, kde je nyní 85 %) smě-
rem dolů by znamenal zásadní změnu přístupu
bank.  Snížením míry krytí rizika protistrany by

se totiž exportní úvěry do mnohých méně roz-
vinutých zemí staly mnohem rizikovější a ka-
pitálově náročnější.  Nutným důsledkem tako-
vého opatření by pak bylo zkrácení doby splat-
nosti exportních úvěrů, snížení objemu finan-
cování a zvýšení rizikových marží.  Velké úvěry
s dlouhou splatností (např. na projekty v ener-
getice) by se s ohledem na současné regulator-
ní požadavky na úvěrování mohly stát nereali-
zovatelnými. Obdobně by se takový odklon ne-
gativně projevil i v podrozvahách exportujících
firem. Navíc by se tímto krokem ČR odlišovala
od vyspělých zemí EU či USA, kde je pojistná
ochrana obvykle nastavena mezi 95 % až
100 %. Stále více pojišťoven v současné době
přichází s nabídkou až 100 % krytí. Snížení po-
jistné ochrany v ČR by šlo proti tomuto trendu
a významně by snížilo schopnost českých ex-
portérů čelit konkurentům např. z Itálie, Ně-
mecka, Rakouska či Skandinávie.

Členské banky Komise pro exportní finan-
cování ČBA by proto přivítaly maximální možné
zachování současného status quo postavení
a role EGAPu v systému státní podpory expor-
tu v České republice a doporučují minimalizo-
vat případné změny, které by mohly mít za

následek další oslabení českého exportu na sil-
ně konkurenčním mezinárodním trhu.

Miloš Večeřa, 
předseda Komise 
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Jak dále ve státní podpoře exportu v ČR? Banky i exportéři
s obavou poukazují i na úvahy o snížení pojistného krytí
Mezi akcionářskými ministerstvy společnosti EGAP, čili Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství probíhá v posledních týdnech debata o tak důležitých otázkách, jako je další směřování
EGAP v systému státní podpory exportu či výše spoluúčasti pojištěných bank resp. exportérů na EGAPem pojištěných exportních úvěrech.
Hovoří se o možných různých variantách dalšího institucionálního uspořádání EGAP, například pojišťovna vs. státní agentura, či o různých
úrovních výše pojistného krytí. Padají např. návrhy na snížení pojistného krytí až o desítky procent. Banky sdružené v Komisi pro exportní
financování České bankovní asociace (ČBA)  i jejich klienti, čili exportéři, sledují tyto diskuze s rostoucím znepokojením. 

What is in store for the state support of exports in the Czech Republic? Banks and exporters worriedly point to talk of reducing insurance coverage
In the past weeks debate has been raging among the shareholder ministries of EGAP, i.e. the Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade,
Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Agriculture, on crucial issues, such as the further orientation of EGAP in the system of state support for
exports or the amount of cooperation of insured banks, respectively exporters in EGAP insured export credits. The talks concern different possible
variants of the further institutional arrangements of EGAP, e.g. insurance vs. the state agency, and the different levels of insurance coverage. The
proposals included reductions in insurance coverage up to about ten percent. Banks associated in the Commission for Export Financing, the Czech
Banking Association and their clients, or exporters, are following these discussions with growing concern.

Как в дальнейшем будет осуществляться государственная поддержка экспорта в Чешской Республике? Банки и экспортеры с озабоченностью
отмечают и соображения относительно снижения страхового покрытия 
Между министерствами-акционерами общества EGAP, т.е. Министерством финансов, Министерством промышленности и торговли,
Министерством иностранных дел и Министерством сельского хозяйства, в последние недели ведется обсуждение по так важному вопросу, как
дальнейшее направление EGAP в системе государственной поддержки экспорта, или размер соучастия застрахованных банков или экспортеров в
застрахованных EGAP экспортных кредитах. Рассматриваются различные возможные варианты дальнейшего институционального упорядочения
EGAP, например, страховая компания против государственного агентства, или различные уровни суммы страхового покрытия. Были поданы,
например, предложения по снижению страхового покрытия на десятки процентов. Банки, объединенные в Комиссии по экспортному финансированию
Чешской банковской ассоциации, и их клиенты, т.е. экспортеры, с растущей озабоченностью следят за этими обсуждениями.

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ POJISTNÉHO KRYTÍ

ZEMĚ MÍRA POJISTNÉ OCHRANY

USA (EXIM) 100%

Austrálie (EFIC) 
100 % na politická rizika
90 % na komerční rizika

Polsko (KUKE) 
95% (100% při financování

BGK)

Rakousko (OeKB)
100 % na politická rizika
95 % na komerční rizika

Itálie (SACE) 100 %

Dánsko (EKF) 95 %

Slovensko (Eximbanka SR) 95 %

Česká republika (EGAP) 95 %

Německo (Hermes) 
95 % (buyer credit,
manufacturing risk)

Nizozemsko (Atradius DSB) 80-98 %

Finsko (Finnvera)
100 % na politická rizika
95 % na komerční rizika

Švédsko (EKN) 95 %

Velká Británie (UKEF) 100 %

Snížením míry krytí rizika protistrany by se
totiž exportní úvěry do mnohých méně roz-
vinutých zemí staly mnohem rizikovější a te-
dy dražší a kratší. 
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Řešení šitá
na míru

Finanční produkty a služby 
přímo na míru

Naši korporátní zákazníci poptávají financování široké 
škály předmětů a jejich požadavky na strukturu 
financování a rozsah služeb jsou různé podle způsobu 
použití. Vzhledem k těmto požadavkům jsme schopni 
zajistit nastavení našich finančních produktů a služeb 
přímo na míru podle přesně stanovených požadavků 
klienta a zajistit mu tak optimální řešení jeho potřeb.

CSOBL_inz_KOFI_210x280.indd   1 25.05.15   13:33
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá




