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Pojišťování exportu do Íránu 

EGAP a Írán 1995 – 2010: 
 
• Cukrovary Khoozestán 
• Elektrárna TE Iran Shahr 
• Cementárna Shahr-E-Kord 
• Kolejnice 
• Průmyslové armatury 
• Čistička odpadních vod 
• Obráběcí stroje, brousící linky 
• Parní turbogenerátory, dieselgenerátory 
• Kovací lisy 
• Mlýnské stroje, textilní stroje, léčiva … 

 
• Poslední transakce pojištěna v polovině roku 2010 před zpřísněním sankcí  
• Výrazné ztížení plateb z Íránu, íránské banky byly vyloučeny ze systému SWIFT  

 
 



Pojišťování exportu do Íránu 

1995-2010: 15 mld. Kč 



Export do Íránu 

 Kategorizace dle OECD: 6 
 

 Zkušenosti EGAP: v minulosti 50 případů, pozitivní zkušenost, po zavedení sankcí 
zanedbatelné a problematické 

 Nesplacený 1 úvěr: Bank Saderat 
 Pozitivní zkušenost se splácením i v době sankcí: Bank Tejarat 
 
 Krátkodobé pohledávky všech ECAs činily v březnu 2015: 114,6 mil. USD, středně a 

dlouhodobé pohledávky 3,6 mld. USD ( 
 Mezi věřiteli  není US-Exim, většina angažovanosti: evropské pojišťovny – nejvíce 

Německo (40 %), Itálie – v současné době pohledávky vůči velkým zemím výrazně 
nižší 
 

 Aktuální angažovanost EGAP je v této souvislosti zanedbatelná  
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Export do Íránu 

EU – export do Íránu v mld. EUR 



Export do Íránu 

Hlavní země - export 

Čína Itálie Německo Francie Španělsko 

2005 8,7% 2005 7,4% 14,4% 6,2% 1,2% 

2015 45% 2015 3,4% 6,0% 1,6% 0,7% 

Zdroj: UNCOMTRADE 



Export do Íránu 

Italský export do Íránu: skutečnost a odhad růstu bez sankcí  



Export do Íránu 

                         Italský export do Íránu: Potenciální nový start 
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Export do Íránu 

Možnosti pojištění EGAP 
 
 

technický limit cca 500 mil. Kč  - na menší transakce a soukromé subjekty, pojišťujeme již 
nyní 
- První smlouva podepsána 7. 9., produkt „B“ – dodávka doplňků stravy – cca 16 mil.Kč 
- Rozjednané záruky 
 
ekonomický limit 8000 mil. Kč – počítáme na větší transakce bank to bank se státní 
zárukou: zatím pouze indikace, žádná podaná žádost, je možné již nyní rozpracovat a 
připravit = velké projekty se připravují dlouho 
 
individuální limit na základě kladné analýzy může být ještě o 50% vyšší 
  

 



Export do Íránu 

Kde je největší potenciál pro export? 
 

• Petrochemický průmysl 
 

• Zásadní budou dodávky nových technologií, jako jsou ventily, konektory a zařízení 
pro  zpracování ropy. 

 
• Automobilový průmysl 
 

• Před zpřísněním sankcí - do 2011 - trh s 1,5 mil. nových registrací vozidel ročně.  
• Po uvolnění sankcí - návrat k více než 2 mil. nových registrací/rok.  
• Bude třeba nahradit 14 mil. starých vozidel, které jsou v oběhu. 
• V čele návratu na trh budou zejména značky PSA a Renault z Francie, které jsou v 

zemi přítomny již skrze místní JV. 
 



Export do Íránu 



Export do Íránu 

Kde je největší potenciál pro export? 
 

• Energetika – obnovitelné zdroje energie 
 
• Írán chce instalovat během příštích pěti let 5 GW z obnovitelných zdrojů energie a do roku 2013 

dalších 2,5 GW 
 

• Do konce letošního roku plánuje uskutečnit první tendr na projekty na budování obnovitelných zdrojů 
energie =  zahraniční investice ve výši 12 miliard amerických dolarů 
 

• Většina elektráren je v Íránu je více než 40 let stará a je potřeba je renovovat a obnovit nebo zvýšit 
jejich výkon.  
 

• V příštích sedmi letech plánuje tamní vláda investovat do celého systému elektrické energie 
celkem 50 miliard USD.  

 
  Příležitost pro české dodávky i subdodávky 



Export do Íránu 

Kde je největší potenciál pro export? 
 

 

• Požadavky zapříčiněné prudkým demografickým růstem  
      (ze současných 77 mil. obyvatel se očekává v roce 2050 nárůst na 100 mil. obyvatel) 
 

• Bydlení – jak pro nejširší vrstvy, tak luxusní 
• Infrastruktura  
• Komerční budovy, hotely a kanceláře 
• Potravinářské a zemědělské technologie 
• Zdravotnická technika a farmacie 
• Textilní průmysl 

 
 

   Demografický potenciál – polovina obyvatel je mladších 30ti let 



Pojišťování exportu do Íránu 

Nové příležitosti: výměna původních technologií 
 
• Cukrovary Khoozestán 
• Elektrárna TE Iran Shahr 
• Cementárna Shahr-E-Kord 
• Kolejnice 
• Průmyslové armatury 
• Čistička odpadních vod 
• Obráběcí stroje, brousící linky 
• Parní turbogenerátory, dieselgenerátory 
• Kovací lisy 
• Mlýnské stroje, textilní stroje 

 
 



Děkuji za pozornost 

Jan Procházka 
prochazka@egap.cz 
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