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Ve snaze o další zlepšení pod-
mínek pojištění a financování
vývozních úvěrů se státní pod-
porou pro české vývozce zave-
dl EGAP od ledna 2004 nové
nižší pojistné sazby. Toto sní-
žení pojistného je jedním
z podpůrných opatření na pod-
poru českého vývozu vycházející z Koncepce dalšího
rozvoje úvěrového pojištění a financování na období
let 2003 – 2006. Cílem opatření je zlepšit konkurenč-
ní schopnost českých vývozců při získávání vývozních
kontraktů a ještě lépe harmonizovat pojistné sazby
EGAP se sazbami, které využívají vývozci z ostatních
zemí OECD. Nová struktura sazeb je plně v souladu
s mezinárodními pravidly tzv. Konsensu OECD.

Účastnické země Konsensu, k nimž patří i Česká republika, se
zavázaly pro úvěry se splatností delší než dva roky aplikovat
takové pojistné sazby, které odrážejí míru rizika nezaplacení
vývozních úvěrů, přičemž v dlouhodobé perspektivě by pojistné
mělo postačovat k pokrytí vyplacených škod a provozních nákla-
dů státních úvěrových pojišťoven. 

Dva typy rizik
Pojistné sazby pro vývozní úvěry kryjí dva typy rizik: úvěrové

riziko země (teritoriální riziko) a riziko selhání zahraničního
kupujícího (komerční riziko). Závazná pravidla Konsensu dosud
stanoví minimální pojistné sazby pouze pro suverénní dlužníky,
tj. případy, kdy za dovoz ručí ministerstvo financí nebo centrální
banka, přičemž minimální pojistná sazba pro příslušný vývozní
úvěr závisí především od zařazení země do rizikové kategorie
(1. až 7. kategorie) a od délky úvěru. Proto i za situace, kdy pojiš-
ťovna nepovažuje komerční riziko konkrétního kupujícího za
podstatné (např. vzhledem k dodatečnému zajištění), nesmí se
s celkovou pojistnou sazbou dostat pod minimální sazbu stano-
venou pro danou kategorii zemí. Oceňování komerčního rizika je
stále v kompetenci členských pojišťoven. Nicméně vzhledem
k požadované konvergenci celkových pojistných sazeb pracovní
skupina expertů na pojistné sazby úvěrového pojištění OECD
v současné době intenzivně sleduje její skutečně dosažený stupeň
a hledá způsob jejího dosažení. Výsledky doposud provedených
analýz nabídly srovnání těchto přirážek za ocenění komerčního
rizika a poukázaly na značné diference mezi výší přirážek použí-
vaných jednotlivými pojišťovnami, a tudíž na rozdíly celkových
pojistných sazeb, které mezi jednotlivými pojišťovnami stále pře-
trvávají.

Výsledky analýz byly impulzem, aby EGAP upravil svoje
pojistné sazby tak, aby přiblížil jejich úroveň k průměrné hladi-
ně všech úvěrových pojišťoven OECD. Byla snížena jednak cel-
ková úroveň sazeb EGAP, jednak byl nový sazebník pojistných
sazeb EGAP rozšířen o novou kategorii dlužníků – soukromé
banky.

Touto úpravou sazebníku EGAP klesly minimální sazby pro
suverénního dlužníka v průměru o 7 procent, sazby pro
veřejné dlužníky o 13 procent, sazby pro soukromé podniky
o 9 procent a konečně nové sazby pro soukromé banky jsou
v důsledku zavedení nové výhodnější kategorie až o 20 pro-
cent nižší proti dosud používaným sazbám.

EGAP snižuje pojistné sazby
z vývozních úvěrů

Pro názornost jsou v následující tabulce porovnány staré a nově
platné sazby pro vývozní úvěr s délkou rizika 5 let, při spolu-
účasti pojištěného ve výši 5 % pro jednotlivé typy dlužníků
a všechny kategorie úvěrového rizika zemí.

Pro finanční posouzení vlivu snížení pojistných sazeb předpo-
kládejme následující vývozní kontrakt. Český dodavatel chce
uskutečnit vývoz investičního celku v hodnotě 100 mil. USD do
Turecka, které se nachází v 5. kategorii úvěrového rizika zemí.
Vývoz je financován tuzemskou bankou, která poskytla bance
kupujícího odběratelský úvěr ve výši 85 % hodnoty vývozu, 
tj. 85 mil. USD, s dobou čerpání 1 rok a dobou splácení 6 let.
Spoluúčast pojištěného je 5 %. Dlužníkem je soukromá banka
zahraničního kupujícího.

Výsledná pojistná sazba podle starého sazebníku by vycházela
ve výši 7,63 % a z toho by vyplynulo předepsané pojistné ve výši
6,486 mil. USD.

Podle nově platného sazebníku vychází výsledná pojistná
sazba u tohoto vzorového příkladu pouze 6,28 % a z toho přede-
psané pojistné ve výši 5,338 mil. USD. Absolutní úspora přede-
psaného pojistného představuje 1,148 mil. USD neboli 30,427
mil. Kč (podle kurzu k 9. 2. 2004).

Novou výši a strukturu pojistných sazeb lze nalézt na
www.egap.cz stejně jako i kalkulátor pojistných sazeb, který
umožňuje získat výsledné sazby pro vybranou zemi vývozu,
typ dlužníka, libovolnou délku rizika (vyjádřenou dobou čer-
pání a splácení) a zvolenou spoluúčast. Země vývozu je vždy
aktuálně zařazena v platné kategorii úvěrového rizika zemí.

Pojištěný úvěr s délkou rizika 5 let
(tj. 1 rok čerpání a 4,5 roky splácení),
5% spoluúčast

Kategorie úvěrového rizika zemí

Typ Pojistná
dlužníka sazba 1 2 3 4 5 6 7

Suverénní
stará 0,85 1,80 2,69 3,58 4,94 6,25 7,77

nová 0,85 1,50 2,41 3,49 4,79 6,07 7,55

Veřejný
stará 0,85 2,09 2,93 3,92 5,41 6,84 8,51

nová 0,85 1,62 2,48 3,60 4,94 6,25 7,77

Soukromá stará 0,85 2,38 3,16 4,43 6,11 7,74 9,62
banka nová 0,85 1,77 2,60 3,77 5,03 6,37 7,92

Soukromý stará 0,85 2,38 3,16 4,43 6,11 7,74 9,62
podnik nová 0,85 1,92 2,95 4,28 5,64 7,14 8,88


