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Využívání členství EGAP
v mezinárodních asociacích pro
zkvalitnění služeb českým exportérům
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
(EGAP) poskytuje vývozcům podporu v jejich
podnikání formou ochrany před riziky nezaplacení ze strany dlužníka. Základním principem
rozhodování úvěrové pojišťovny o pojištění
konkrétního úvěru je analýza informací o dlužníkovi, který představuje vlastní pojistné riziko.
Dostupnost a spolehlivost údajů, které jsou podkladem pro finanční analýzy a posouzení platební schopnosti dlužníků – rizik je proto základem úspěšného fungování úvěrové pojišťovny.
Budování databází informací o makroekonomických podmínkách v různých zemích a především
o jednotlivých podnicích v takové struktuře dat,
která takové analýzy umožňuje, je mimořádně
náročné jak po stránce organizační, tak především finanční. Úvěrové pojišťovny proto sdružují
svoje síly a prostředky do mezinárodních asociací, jejichž prostřednictvím sdílejí rozsáhlé databáze údajů. Rozvoj výpočetní techniky a elektronické komunikace přinesl za posledních
15 let v tomto směru skutečnou revoluci, a to
co do rozsahu údajů i rychlosti přístupu k nim.
Asociace slouží i jako fóra výměny informací
a jsou též místem, kde se formulují technické
standardy a jednotné postupy pro celé odvětví.

Síť pojišťoven sdružených
v CreditAlliance

EGAP je od roku 1996 členem Mezinárodní
unie úvěrových a investičních pojistitelů
(tzv. Bernské Unie), která sdružuje téměř
50 státních i velkých soukromých úvěrových a investičních pojišťoven ze všech pěti kontinentů.
Za víc než 70 let své existence se stala fórem,
kde se pravidelně vyměňují informace o aktuálních trendech v odvětví a stanovují se obecně
platné technické standardy úvěrového pojištění. Členské instituce Bernské Unie každoročně
pojišťují vývozní úvěry a zahraniční investice
v hodnotě kolem 500 miliard USD a jejich vliv
na mezinárodní obchod je tak větší než objem
úvěrů poskytovaný všemi mezinárodními finančními institucemi a regionálními rozvojovými
bankami. Kromě pravidelných jednání Unie, kdy
se zástupci všech členských pojišťoven setkávají
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osobně, jsou všichni členové napojeni na velmi
sofistikovanou databázi informací, která je současně „intranetem“ pro vzájemnou komunikaci
informací o konkrétních podmínkách pojištění.
Platí zde obecné pravidlo, že na dotaz vznesený
jedním členem odpovídají všichni. Odpovědi
na otázky technického a obecně metodického
charakteru se archivují a lze je kdykoliv zpětně
podle tématického klíče vyhledat. EGAP si v této
komunitě největších úvěrových pojišťoven vydobyl respektované postavení a od roku 2003 je
zastoupen v řídícím výboru Bernské Unie.
Představitelé EGAP již zanedlouho po vzniku
společnosti v roce 1993 navázali kontakty s Bernskou Unií a iniciovali pravidelný systém setkání
nově vzniklých úvěrových pojišťoven střední
a východní Evropy se sekretariátem Bernské
Unie. Tyto pravidelné schůzky brzy získaly obdobný statut jako výroční zasedání „velké“ Unie
a později byly konstituovány do tzv. Pražského
klubu. Počet členů Pražského klubu se rozrostl
z původních čtyř na dnešních 32 a zahrnuje
nové pojišťovny ze čtyř kontinentů. Generální
ředitel EGAP byl zvolen prvním prezidentem tohoto klubu a EGAP svým rozsahem činnosti a šíří
nabízených produktů úvěrového a investičního
pojištění má stále dominantní postavení v objemu obchodu celého klubu a řadě nových pojišťoven poskytuje technickou pomoc při jejich
rozvoji.
Kromě asociací sdružujících státní úvěrové pojišťovny je pro rozvoj krátkodobého komerčního pojištění klíčové fungování komerčních
asociací pojišťoven. V roce 1998 se EGAP stal
členem sdružení pojišťoven CreditAlliance
založené francouzskou pojišťovnou Coface.
Členství v této alianci umožnilo EGAP zejména
získat přístup k databázím o podnikatelských
subjektech a k vývoji produktů komerčního pojištění. Uvedené databáze se každoročně obohacovaly o příspěvky každého z členů sdružení,
takže v roce 2005 databáze obsahuje informace
již o více než 40 miliónech subjektů z celého
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světa. Databáze mimo jiné slouží k monitorování vývoje rizik a umožňuje sdílení a výměnu
informací v případě hrozeb nebo vzniku pojistné události. EGAP od samého počátku využívá informace z této databáze pro hodnocení
rizik zahraničních kupujících. Součástí informací
o podnikatelských subjektech je i názor analytika na míru akceptovatelnosti rizika, informace
o kumulaci rizik a další informace umožňující
objektivní zhodnocení pojistného rizika. U konečného rozhodnutí o přijetí rizika si EGAP plně
zachoval nezávislost vlastního posouzení rizika
mimo jiné v kontextu s hodnocením stávajících
zkušeností exportéra a jeho postavení vůči zahraničnímu kupujícímu.
V rámci CreditAlliance EGAP rovněž aktivně navázal spolupráci ve vývoji pojistných produktů
komerčního pojištění řady GA. Tyto produkty
byly vyvíjeny společně pro použití všemi členy
CreditAlliance. EGAP v oblasti komerčního pojištění nabízí v současnosti modifikaci produktu
GA.04, která při svém zpracování více odráží
požadavky klientů než předchozí verze. Svým
modulárním uspořádáním je produkt velice flexibilní a umožňuje jeho adaptaci jak potřebám
malých a středních podniků tak i velkých klientů.
V neposlední řadě se EGAP aktivně podílel na
využití produktu @rating, který je součástí již
zmíněné databáze podnikatelských subjektů.
Využití @ratingu bylo nasměrováno do oblasti
automatizace analýz o podnikatelských subjektech, přičemž konečné rozhodnutí si ponechal
EGAP. EGAP v rámci alternativního využití produktu @rating získal a vyvinul v rámci CreditAliance zcela unikátní přístup do databází již
zmíněných 40 miliónů subjektů a tento přístup
nabídl svým pojištěným ve své nepřetržitě fungující službě EGAP ONLINE. Databáze EGAP
tak byla nepřímo rozšířena na tuto rozsáhlou
mezinárodní databázi a umožňuje českým vývozcům, kteří jsou klienti EGAP vyřizovat velkou
část jejich požadavků přímo prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení.
Aktivní mezinárodní spolupráce EGAP v rámci
CreditAlliance byla v roce 2004 oficiálně oceněna předáním ocenění generálnímu řediteli
EGAP za mimořádný přínos k rozvoji sdružení
CreditAlliance.
Ing. Pavol Parízek,
generální ředitel EGAP
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