
Roste naše podpora, 
roste export.

S potěšením můžeme konstatovat, že 

na letošních dobrých výsledcích čes-

kého exportu má svůj podíl také Ex-

portní garanční a pojišťovací společ-

nost, a. s. (EGAP). Jenom pojistkami 

se státní podporou uzavřenými za 

první pololetí tohoto roku jsme 

podpořili vývozní kontrakty v cel-
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kové výši přesahující 107 mld. Kč. 

V komerčním pojištění jsme za stejné 

období pojistili pohledávky v celkové 

hodnotě 48,2 mld. Kč. Pokud jde o ce-

loroční objem všech nově pojištěných 

úvěrů, prolomili jsme loni hranici 100 

mld. Kč a očekáváme, že letos do-

sáhneme přírůstku o víc než 20 %. 

Tak jako v loňském roce, je tudíž i letos 

dynamika růstu objemu nově pojiště-

ných úvěrů a záruk výrazně vyšší než 

tempo přírůstku celého českého vývozu. 

To ukazuje na vzrůstající zájem českých 

exportérů o naše služby.

Investice v zahraničí? Jistě.

Odborná a finanční kapacita EGAP však 

ještě zdaleka není vyčerpána a proto 

hlavně v oblasti pojištění se státní 

podporou připravujeme další rozší-

ření dosavadních činností. Za příklad 

může sloužit pojištění investic čes-

kých podniků v zahraničí. Dosud 

pojistka kryla tzv. politická rizika, 

nově však nabízíme krytí  i komerč-

ních rizik. Od rozšíření pojištění čes-

kých investic v zahraničí si slibujeme, že 

bude jedním z pozitivních faktorů při 

rozhodování českých podnikatelských 

subjektů zda v zahraničí investovat či 

ne, a že pomůže změnit stávající situaci, 

kdy je Česká republika mnohem větším 

příjemcem zahraničních investic než in-

vestorem v zahraničí.

Změny pro další rozvoj.

Letošní rok je v činnosti Exportní ga-

ranční a pojišťovací společnosti, a. s. 

(EGAP) bezesporu rokem velkých změn. 

Tou největší je vyčlenění komerčního 

úvěrového pojištění do dceřinné spo-

lečnosti s názvem Komerční úvěrová 

pojišťovna EGAP, a. s. Tímto krokem 

EGAP nejen splnil požadavky Evrop-

ské unie na striktní oddělení komerč-

ního pojištění krátkodobých vývozních 

a domácích pohledávek od pojištění se 

státní podporou, ale zároveň také vy-

tvořil předpoklady pro budoucí vstup 

silného strategického partnera. V této 

souvislosti bych rád zdůraznil, že naši 

klienti nemusejí mít z této změny 

absolutně žádné obavy. Do Ko-

merční úvěrové pojišťovny EGAP jsou 

převedeny všechny finanční zdroje 

a technické zázemí, jimiž disponovalo 

komerční pojištění v rámci mateřské 

společnosti, a rovněž zkušený tým pra-

covníků, s nímž se naši klienti dosud se-

tkávali. Od osamostatnění komerčního 

úvěrového pojištění a spolupráce dce-

řiné společnosti se širokou mezinárodní 

sítí partnerských pojišťoven očekáváme 

další rozšíření produktové základny 

a nezbytného know-how  pro další 

efektivní rozvoj a zpřístupnění komerč-

ního úvěrového pojištění ještě širšímu 

okruhu podnikatelů. Z dlouhodobého 

hlediska proto věříme, že vyčlenění 

komerčního úvěrového pojištění do 

dceřinné společnosti EGAP bude mít 

na české exportéry a jejich potřeby vý-

lučně pozitivní dopad.

Ing. Pavol Parízek

generální ředitel EGAP
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