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POJISTÉNÍ VYVOZNÍCH ÚVÉRU
V SOUCASNÉ EKONOMICKÉ SITUACI
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Uvod
Mezinárodni obchod stejné jako v minulosti

probihá nyni v podminkách vyrazné internacio-
nalizace a globalizaee svétové ekonomiky a vyu-
ziváni modernieh teehnologii. Neni to vèak vyvoj
pfimoóary. Jsou obdobi rústu a naopak i obdobi
poklesu ekonomické aktivity, pfiôemz v rúznych
dobách se tyto vykyvy projevuji rúznou intenzitou
a zasahuji rúzné velké oásti lidského spoleôen-
stvi. Nékdy je riziky ohrozena ekonomická aktivita
jednotlivce (podnikatele ói zaméstnanee), jindy
múze jit o problémy èirèi spoleóenské jednotky
(firmy). Ve vyvoji svétové ekonomiky a jejich oás-
ti Ize spatfit i úseky, kdy kumulace rizik a jejieh
intenzita vyústi do ekonomické krize jednotlivych
státú. K tomu docházi, zejména v zemich tfetiho
svéta pomérné ôasto, a to i v dobách, kdy ceikovy
vyvoj svétové ekonomiky je hodnocen pozitivné.

Situace se vèak múze zhorèit tehdy, kdyz se
latentni rizika provázejici ekonomicky vyvoj vyspé-
lych zemi, zejména téch nejvétèich, proméni v ri-
zika reáiná. Pak se motorem eskalace ekonomic-
kych problémú stávaji právé tyto ekonomiky s tim,
ze jejich problémy se pfenáeeji do celé svétové
ekonomiky a ohrozuji piynulost globálnich tokú
zbozi a finanönich prostfedkú a celosvétové pod-
vazuji rozvoj mezinárodniho obchodu.

V téchto situacieh se vyrazné zvyèuje „úvérová
obezfetnost" bank a to (jak ukazuje situaee roku
2009) múze vyústit bud' do vyrazného snizeni
poptávky na svétovyeh trzieh nebo do snizeni
platebni diseipliny odbératelú/dluznikú v pfipa-
dé jiz uzavfenych kontraktú. Obé tyto situace
mohou mit závazné makroekonomieké dúsiedky
jak pro producenty, jejichz zbozi ôi sluzby ne-
nalézaji na zahraniônich trzieh odpovidajici po-
ptávku, tak v koneónych dúsiedcich i pro jejieh
zaméstnanee.

Takovy vyvoj samozi'ejmé vyrazné ohrozuje ze-
jména male, exportné orientované ekonomiky,
které jsou zivotné závislé na poptávee po jejich

produkei a sluzbách. To se v piné mife tyká i Óes-
ké republiky, která má maly a pomérné saturova-
ny vnitfni trh, nedostatek pfirodnich zdrojú a rela-
tivné vysoky stupeñ speeializace prúmysiu.

Rozvoj mezinárodniho obehodu je v podmin-
kách celosvétové ekonomické krize slozitéjSi
nez kdykoliv pfed tim. Je provázen novymi rizi-
ky, která je tfeba feèit s odpovidajicim vyuzitim
standardnich ekonomickyeh systému, sméfuji-
eieh k podpofe odbytu, zejména vyvozu. Vyvoji
téehto trzné konformnich systému je ve vyspé-
lych zemich vénována diouhodobé mimofádná
pozornost.

Kromé klasickych pojièt'ovacieh postupú se na
obehodni bázi zaôaly zhruba v posledni tfetiné
dvaeátého stoleti zabyvat podporou úóasti jed-
notlivych firem v mezinárodni sméné i instituce
bankovniho sektoru a specializované agentu-
ry. Jako nejvyznamnéjèi postupy v tomto sméru
byly vyvinuty systémy odkupu pohiedávek. Jejich
spoleónym cilem je zbavit vyvozce a dodavatele
obecné bfemene pohiedávek piynoucich z doda-
vatelskyeh úvérú. Tyto faktoringové a forfaitingové
postupy maji svúj velky vyznam vzhiedem k tomu,
ze vyvozce dostává zaplacenou svoji pohiedávku
forfaiterem a navic vèechna rizika, poóinaje riziky
politickymi, obchodnimi pfes úvérové riziko (rizi-
ko nezaplaceni pohiedávky), az po rizika nepfizni-
vého kursového vyvoje a zmény úrokovych sazeb,
pIné pfecházi na forfaitera.

Podpora obchodnich aktivit firem tak probihá
jak po linii bankovniho, tak i pojièt'ovaciho sekto-
ru. Zústává nicméné skuteônosti, ze pfenos rizik
ohrozujicieh spiatnost pohiedávek na faktoringo-
vou nebo forfaitingovou firmu múze byt vyraznym
limitujieim ôinitelem úspéenosti téchto operaci
a to i pfi zajièténi obvykiymi záruónimi instrumenty.
Tyto spoleônosti se pak mohou zabyvat jednak po-
hledávkami omezenéjèiho rozsahu a jednak musi
rigoróznéji vyhodnoeovat pfebirané riziko. Tyto
skuteônosti vedou v nékteryeh pfipadech k tomu.
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ze i faktoringové a fofaitingové spoleönosti vyhle-
dávají sluzby úvérovych pojiètoven.

Uvedená omezeni vystupuji obdobné i jako limi-
ty zájmu komerönich pojiát'oven o kryti úvérovych
rizik. Právé skuteönost, ze pojieténí pohiedávek
zústalo mimo zájem (a mnohdy kapacitni moz-
nosti) béznych komerönich pojiètoven vedlav mi-
nulosti ke vzniku specializovanych úvérovych po-
jiétoven. Vzhledem k rozsahu jimi pojiètovanych
rizik, resp. rizik, o jejichz pojièténi méli a maji
vyvozci i banky zájem vyvolal postupné, zejména
ve druhé poloviné dvacátého stoleti potfebu vyèèi
angazovanosti státú v teto oblasti.

Konkrétné v oblasti podpory vyvozu tak vznikia
systémová a institucionálni základna pro realiza-
ci státni podpory vyvozu ve finanôni oblasti, ale
i na úseku zpracováni zahranioné ekonomickych
informaci o obchodnich pfilezitostech a vyhla-
èovanych tendrech zejména pro nové vznikajici
subjekty nebo subjekty prodélávajici restruktura-
lizaci majetkovou nebo vyrobniho programu. Spo-
lupráci státú a podnikateiskych organizaci vznikia
vzájemné propojená soustava instituci se stejnou
cilovou funkci - pomoci vyvozu, podpofit ho.

1. Cíl práce a soucasny stav po-
znání

s ohiedem na souöasnou situaci na svétovych
trzich a moznou desinterpretaci Ize povazovat
za úoelné pfipomenout zásady, postupy a pravi-
dla státni podpory vyvozu a investie tak, jak byla
a jsou formulována, dohodnuta a v praxi uplat-
ñována mezinárodnimi institucemi, exportnimi
bankami a exportnimi úvérovymi pojiètovnami.
Nejde samozfejmé zdaleka o úplny vykiad, ktery
by byl moíny v rozsahu knizni publikace napf. [3],
ale o vymezeni toho zásadniho, co system státni
podpory vyvozu v jeho souoasném pojeti charak-
terizuje, jaké jsou nové vyzvy, které pfed nim stoji
a jaké jsou principiáini limity jeho uplatnéni.

Jde o to, íe témto institucim je pfi pfekonává-
ni souöasnych problémú pfikiádán mimofádny
vyznam a to jak na úrovni jednotlivych státú, ale
i V mezinárodnim méfitku. Za základni podminku
ûspéèného zviádnuti úkolú, které jsou na né kla-
deny, Ize povazovat zejména striktni dodrzováni
principú a pravidel, na nichz je jejich fungováni
zalozeno a které az dosud garantovaly neutralitu
celého systému z hiediska nutného zachováni kon-
kurenöniho prostfedi v mezinárodnim obchodu.

Základnimi institucemi celého systému je Me-
zinárodni asociace úvérovych a investiönich po-
jistitelú známá jako Bernská unie, která si právé
V roce 2009 pfipominá 75. vyroöi svého vzniku.
Nyni sdruzuje 51 exportnich úvérovych pojiè-
toven z celého svéta. Jeji öinnost je shrnuta ve
vyroöni publikaci [1], kde je jednoznaoné doku-
mentována jeji dosavadni öinnost od krizovych
tficátych let 20. stoleti shodou okolnosti do také
krizového roku 2009. Jeji vyznam spooivá zejmé-
na V prosazováni takovych metod a postupu pfi
pojietbváni vyvoznich úvérú a investie se státni
podporou, které jsou aplikovány shodné jednot-
livymi úvérovymi pojiètovnami.

Z hiediska praktické realizace státni podpory
vyvozu a investie má v souöasnosti nezastupitelny
vyznam óinnost Obchodniho sekretariátu OECD,
V jehoz rámci byly formulovány zásady státni
podpory prostfednictvim stézejniho dokumentu
„The Arrangement on Guidelines for Officially
Supported Export Credits", známého jako KON-
SENSUS OECD. Navic tato instituce zajiètuje
prostfednictvim jednotlivych úvérovych pojiSt'o-
ven poskytujicich své sluzby se státni podporou
a jejich expertú jednotu pfistupú k hodnoceni te-
ritoriálniho rizika jednotlivych zemi, jakoz i uplat-
néni jednotnych pravidel tvorby pojistnych sazeb
pouzivanych v tomto segmentu pojièténi tak, aby
nebyly naruseny principy voiné konkurence vyvoz-
CÚ. K tomu vyuzivá zejména závéry a algoritmy ob-
sazené v tzv. Knaepenové baliöku (The Knaepen
Package). [8]

Právé na snahy o trzni neutralitu poskytované
státni podpory prostfednictvim exportniho úvé-
rového pojièténi klade ve svych dokumentech
dúraz Evropská Unie, která jako „kolektivni" ölen
zastupuje své öleny KONSENSu. Tyto záméry
ztélesnila Evropská unie do fady dokumentu
a smérnic, jejichí naplñováni je pro exportni úvé-
rové pojiètovny závazné. [9,11,12,13,14]

Paralelné s témito procesy probihaji i snahy
o intenzivnéjèi vyuziti zminénych bankovnich
schémat, tedy faktoringu a forfaitingu. Zejména
faktoringové transakce jsou orientovány v pod-
statné mife na ty komodity, které jsou zpravidla
obchodovány s odkladem plateb do 180 dnú.
Jsou tedy systémem, ktery oslovuje stejnou resp.
podobnou skupinu klientú jako komeröni úvérové
pojièténi provozované v Óeské republice tako-
vymi spoleönostmi jako KÚPEG, Euler Hermes
Cescob a Atradius.
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2. Financováni a pojistováni vyvo-
zu se státni podporou

Prakticky ve véech vyspélych zemích je prvo-
fadá pozornost venována pfedevsím podpúrnym
opatfením vécného a institucionáiního charakte-
ru ve sféfe financování a pojistováni vyvozu. Jde
0 diouhodoby trend, ktery se vyznacuje snahou
pfekonat urcíté rústové potíze, které casto souvisí
s ceikovym vykonem ekonomiky nebo s odbytovy-
mi problémy a s uplatnéním jednotlivych ekono-
mik na mezinárodních trzích.

Není tedy náhodou, ze nejvéteí zájem o tyto
formy podpory vyvozu byl po druhé svétové válce,
kdy vétèina zemí s trzní ekonomikou zaoala zaklá-
dat exportní úvérové pojíst'ovny a exportní banky
ve snaze podpofit exportéry a tím obchodní pla-
tební bilanci zemé. Tyto spolecnosti zabezpecova-
ly jak pojisténí, tak financování exportních úvérú,
kryly krátkodobé i diouhodobé riziko a rovnéz se
podílely na projektovém financování.

Druhá vyznamná vina rozvoje úvérového pojièté-
ni nastala v souvislosti s politicko-ekonomickymi
zménami ve stfedo- a vychodoevropskych zemích
a s jejich pfechodem k trzní ekonomice na pfelomu
osmdesátych a devadesátych let minulého století.

Konecné tfetí vlnu mimofádného zájmu o úvé-
rové pojieténí zaznamenáváme právé nyní, kdy
svétová ekonomika prozívá jeden z nejdramatic-
téjeích propadù v historii.

Právé V téchto obdobích se intenzivnéji nez
kdykoliv jindy projevuje financní nedostatecnost
subjektú mezinárodního obchodu, vyvozcú, ale
1 dovozcú. V rùznych obdobích postihují financní
problémy vyvozce, jindy zase dovozce.

2.1 Pravidla státní podpory financo-
váni a pojistováni vyvoznich úvérú

Proto se postupné v ekonomické praxi ustálily
rúzné postupy financování a pojisténí vyvoznich
úvérovych rizik se státní podporou. Nioméné ne-
jednotnost poskytování státní podpory by mohla
vyznamné poskozovat konkurencní prostfedí na
mezinárodních trzích. Jde o to povzbudít kon-
kurenci mezi rúznymi vyvozci z vyvoznich zemí
OECD na základé kvality a ceny vyvázeného zbozí
a sluzeb a nikoli na základé nejpfíznívéjeioh úfed-
né podporovanych podmínek.

Proto byla zejména od pocátku sedmdesátych
let postupné formulována shoda, tykající se míry
státní podpory a pouzívanych forem, tedy sjedno-

cování postupú zemí v teto zásadní otázce. V teto
souvislosti je nutno pfipomenout, ze ve stejném
období probíhaly práce na pfípravé jednotného
pojistného trhu clenskyeh státú Evropské Unie.

Z hiediska kvality slo o procesy paralelni s po-
dobnym cíIem, ale s jinymi politicko-ekonomicky-
mi omezeními. Zatímco smérnice ES/EU v oblasti
pojist'ovnictví obecné sméfují k vytvofení jednot-
ného pojistného trhu, vyvoj pravidel pro financo-
váni a pojieténí vyvozu se státní podporou smé-
fuje „jen" k jejich jednotnému pouzívání véemi
vyspélymi zemémi pfi striktním zachování jejich
neutráiního vlivu na konkurencní prostfedí na me-
zinárodnich trzích. Nejde o nizsí stupeñ koordina-
ce, ale o realizaci mozného v situaci potfebného
zachování autonomie vefejnych rozpoctu clen-
skyeh státú EU. Na druhé strané je dohodnuty
stupeñ sjednocení pravidel formulovany v Ujed-
nání o mezinárodních pravidlech pro oficiáiné
(státem - pozn. autofi) podporované vyvozní úvéry
neboli Konsensus OECD teritoriáiné èirèi a zahr-
nuje vèechny zemé OECD (zde je EU jako celek
zástupcem vsech svych clenskych státú).

V souvislosti s tímto konstatováním je vsak
nutno upozornit na to, ze i v urcitém segmentu
pojisténí vyvoznich úvérovych rizik piné plati zá-
sady vymezené ve smérnicích EU, sméfujicích
k vytvofení jednotného pojistného trhu. Jde o tzv.
komercni pojieténí, kdy pojistitel sjednává zajièté-
ni na komercnim principu s komercnimi zajistiteli.
Naproti tomu v pfípadé pojieténí se státní podpo-
rou funkeí zajistitele piní zpravidia státní rozpoöet
vystavením záruky za závazky pojistitele vúci klien-
tùm/vyvozcùm.

2.2 Základni principy a zamèreni
státni podpory

„Ujednání" tedy Konsensus se, z hiediska téma-
tu teto state, tyká pravidel;
• státem podporovanych pfímych nebo refinanc-

nich vyvozníeh úvérú pfípadné subvencování
úrokovych rozdílú,

• státní podpory pojieténí téchto úvérú, pfípad-
né poskytování záruk.

HIavními zpúsoby dosazení jednotného postu-
pu V oblasti státni podpory financování a pojíst'o-
vání vyvoznich úvérú jsou;
• system ohodnocování úvérového rizika zemé

a klasifikace zemí do sedmi kategorii.
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• minimáini pojistné sazby (MPR-Minimal premi-
um rates) pro kazdou kategorii rizika,

• uziti pfirázek a slev k MPR sazbám vzhiedem
ke kvalitativnim rozdilCim u produktú export-
nich pojistoven, vôetné procentniho kryti,

• povolené vyjimky s odpovidajici slevou z MPR
sazeb v pfipadé externalizace vedouci ke sni-
zeni rizika,

• véestranná elektronická vyména informaci
mezi exportnimi pojiètbvnami,

• pravidelny procès zpétného vyhodnocováni,
ktery umozñuje úpravy systému na základé no-
vych zkuèenosti.

2.2.1 HIavní zásady hodnoceni' úverové-
ho rizjka zeniè

Úkolem harmonizovaného postupu odhadu
miry rizika je, zda zemé bude moci obsiouzit své
zahraniôni diuhy. Pro klasifikaci zemi byly vybrány
ètyfi skupiny indikátorú rizikovosti zemé, a to:
• platebni zkuèenosti,
• financni situace,
• ekonomická situace,
• politická situace.

Klasifikace zemi podle miry teritoriálniho (úvé-
rového rizika) se provádi periodicky na základé
vysiedkü ekonometrického modelu, tzv. modelu
CRAM (Credit Assessment Model), ktery zpra-
covává aktuáini údaje Mezinárodniho ménového
fondu a Svétové banky o financni a ekonomické
situaci klasifikované zemé a o platebni zkuèenos-
ti vyvoznich úvérovych pojiètoven zemi úcastnikú
Konsensu OECD. Cilem tohoto modelu je odhad-
nout, zda je ureitá zemé schopna spiácet své za-
hranicni dIuhy.

Na toto kvantitativni ohodnoceni, navazuje oce-
néni politickych rizik a/nebo jiné rizikové faktory,
které nebyly modeiem vzaty v úvahu. Vèechny in-
dikátory ve svém syntetizovaném pojeti vyústuji
do fazení zemi die komplexni miry jejich rizika do
sedmi rizikovych skupin.

Vysiedky hodnoceni rizika platebnich zkuèe-
nosti, financni situace a ekonomické situace jsou
integrovány a dávaji vysiedné riziko pohybujici se
mezi 0% a 100%, to znamená, ze napf. vysiedek
mezi O- 20%znaèi, ze riziko zemé pro zahranicni-
ho dodavatele nebo investora je velmi male a na-
opak zemé, kde integrovány vysiedek je na úrovni
90 - 100% ukazuje, ze vyvozy do takové zemé
nebudou s vysokou pravdépodobnosti uhrazeny

a investice ochránény. Vysiedky prvnich skupin
indikátorú jsou pro úcely koneoného a komplex-
niho ohodnoceni ceikového teritoriálniho rizika
upraveny o vyhodnoceni vlivú politickych a jinych
nekvantifikovateinych faktorú.

Toto hodnoceni probihá pravideiné na úrovni
expertú Pracovni skupiny obchodniho direkto-
rátu OECD pro exportni úvéry a úvérové garan-
ce, ktefi jsou nominováni jednotlivymi úvérovymi
pojiétovnami ze signatáfskych zemi Konsensu
OECD. Jednáni probihajl na bázi pevné stano-
venych zásad a postupú s vyuíitim dohodnuté
struktury údajú o ekonomickém, finanénim a po-
iitickém stavu a vyvoji v hodnocenych zemich [3].

Podle vysiedku vyhodnoceni indikátorú plateb-
nich zkuèenosti a financni i ekonomické situace,
jsou zemé pfedbézné zafazeny do nékteré ze 7
rizikovych kategorii podle tohoto schématu:

Tab. 1: Rizikové kategorie zemi

Vysiedné riziko

0 - 20%

20 - 35%

35 - 50%

50 - 65%

65 - 80%

80 - 90%

90 -100%

Riziková kategorie pi'ed
úpravou 0 poiitické riziko

1

2

3

4

5

6

7

Zdroj: [3]

Tato klasifikace je pro úeely definitivniho zafa-
zeni zemé do rizikové kategorie dale upravena
o odhad rizika vypiyvajíciho z poiitické situace a/
nebo jinych rizikovych faktorú, které nelze kvanti-
fikovat a které tudiz nebyly v Modelu zohiednény.

Od zafazeni zemi do sedmi rizikovych kategorií
se logicky odviji i vyèe pojistnych sazeb; zde je
navic respektován i Charakter dluínika, kterému
jsou V hodnocené zemi vyvozy uröeny. RozliSuje
se rizika suverénniho, vefejného a soukromého
dluznika (zde s podrozdélenim - soukromy dluí-
nik, soukromá banka).

2.2.2 System pojistnych sazeb
Harmonizovany system pojistnych sazeb rozli-

èuje pét prvkú úvérového rizika zemé:

E + M EKONOMIE A MANAGEMENT 3 / 2010 strana 75



FINANCE

• obeené spiátkové moratorium vyhiáeené vlá-
dou kupujieiho, vypújaovatele, ruaitele nebo
exportni spoleanosti zemé, která ovlivñuje
spiátky,

• politické události a/nebo ekonomické potize
mimo územi úaastnika Ujednáni nebo legis-
lativni/administrativni opatfeni mimo zemi
úaastnika dúvody, která znemozñuji nebo po-
zdrzuji transfer prostfedkú vyplácenych v úvé-
rovém kontraktu,

• zákonná opatfeni pfijatá v zemi kupujieiho/
vypújaovatele, která povazuji spiátky uainéné
V domáei méné za oprávnénou sievu z diuhu,
nieméné ze, jako vysiedek fluktuaei ménovych
kurzú, takové spiátky, pokud jsou konvertová-
ny do mény, v niz je pojièténi úvéru uzavfeno,
jiz nepokryvaji vyèi dIuhu k datu transferu pro-
stfedkú,

• jiná dalèi opatfeni nebo rozhodnuti vIády cizi
zemé, která znemozñuji spiáceni úvéru,

• zásahy vyèèi moci, které vznikiy mimo zemi
úcastnika Dohody, tj. válka (vaetné obaanské
války), vyvlastnéni, revoluce, vytrznosti, obaan-
ské nepokoje, cykiony, povodné,zemétfeseni,
erupce, pfilivové vlny a nukleárni havárie.

Pouzivané pojistné sazby zohiedñuji zjièté-
nou miru rizika dañé zemé a jsou pro vèechny
úaastniky Konsensu OEGD závazné a nepod-
kroaitelné. Jde o minimáini pojistné sazby, které
Ize pro pojièténi vyvoznieh úvérú do dañé eilové
zemé pouzit. Úvérové pojiètbvny tak nemohou
prostfednictvim jejich dalèiho snizeni zvyhodño-
vat klienty ze své zemé na úkor vyvozcú z jinych
zemi a tim Jim poskytovat konkurenéni vyhodu.

Naopak vèak mohou uplatñovat pojistnou sazbu
vyèèi a vytvofit si tak uraity prostor pro uplatño-
váni siev.

Základnim ainiteiem, ktery ovlivñuje velikost
minimáini pojistné sazby, je zafazeni zemé do
rizikové kategorie, avéak minimáini pojistné saz-
by (MPR) jsou ovlivnény nékolika daléimi faktory.
Pfi stanoveni sazeb má vyznamnou úiohu délka
rizika, kterou se pro úaely vypoatu pojistného
rozumi polovina doby aerpáni plus cela doba
spiáceni úvéru. Daléimi faktory, které maji vliv na
sazbu, jsou zpúsob a délka spiáceni vyvozniho
úvéru, vyuziti vyèèi akontace nez je Konsensem
stanovenyeh 15 % hodnoty úvéru nebo kvalita
produktu.

Souvisiost mezi zafazenim zemé do rizikové ka-
tegorie a typem dluznika na strané jedné a vyèi
pojistné sazby ilustrativné dokumentuje násiedu-
jici graf (Obr. 1).

2.3 Realizace jednotnych prin-
cipú státni podpory

Striktni naplñováni uvedenych mezinárodné
dohodnutych zásad je základni podminkou bez-
poruchového chodu mezinárodni smény, oproè-
téného od nezádoucich projevú protekcionismu.
Souaasny metodicky aparát, uplatñovany pfi po-
jietbváni úvérovych rizik je totiz zalozen na jednot-
nych principech stanoveni rizikovosti jednotlivych
zemi, jakoz i na jednoté principú pro stanoveni
pojistnych sazeb. Tyto skuteanosti zajièt'uji, le
pojièténi vyvoznieh úvérovyeh rizik neni z hiedis-
ka mezinárodniho obchodu v rozporu s pravidly
svobodné konkurence.

Obr. 1: Vyse pojistné sazby die typu dluznika v rámci rúzné rizikovosti zemi
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Zdroj: vlastní zpracováni
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Na jejich úóinné spoleôné aplikaei se diouho-
dobé podileji jak signatáfské zemé Konsensu
OECD, tak i samotné exportni úvérové pojièt'ov-
ny, které jsou sdruzeny v Bernské unii. K tomu
napomáhá zejména soustavná komunikaee mezi
ôlenskymi pojièt'ovnami, aie i to, ze jednou z jejich
nejdulezitéjèieh ôinnosti je poradenstvi, poskyto-
váni informaei, znaleeké posudky a pomoc v ob-
lasti komerônich a teritoriálnich rizik, která jsou
pfedmétem pojièt'ovani vyvoznich úvérú a zahra-
niônich investie.

Bernská unie, která v letoènim roee oslavuje 75
let od svého vzniku, pfedstavuje vyznamnou plat-
formu nejen pro koordinaei postupú úvérovyeh
pojièt'oven pfi realizaei spoleôné dohodnutych
zásad V oblasti státem podporovaného úvérové-
ho a investiôniho pojièténi, ale i pro jejich samot-
né formulováni. V souôasnosti má Bernská unie
51 ólenskyeh státnieh i soukromyeh úvérovyeh
a investiönich pojièt'oven. Objem finanönieh tokú
realizovanych ôlenskymi pojièt'ovnami Bernské
unie je tak násobné vétèi nez objem transakci
Svétové banky.

Druhou vyznamnou formou realizace principú
dohodnutych na púdé OECD formou Konsensu
je implementace jeho ustanoveni do národni le-
gislativy domovskych zemi exportnich úvérovych
pojièt'oven a exportnieh bank poskytujicich své
pojièt'ovaci a finanóni sluzby se státni podporou.
Je namisté zde ihned upi'esnit, ze nejde, na rozdil
od legislativnieh procesu uplatñovanych v rámci
Evropské unie, o implementaci „povinnou", ale
takovou, jejií potfeba a forma vypiynula z praxe

jednotlivych zemi a jejich exportnich pojièt'oven
a bank.

Od legislativnieh úprav se oóekává zejména
pfesné vymezeni pfedmétu podnikáni exportnieh
bank a pojièt'oven, vóetné jeho omezeni u pojiè-
t'oven na trzné nezajistiteiná rizika, vymezeni po-
skytovanyeh státnieh záruk a zajièténi pfisného
oddéleni hospodafeni s fondy a rezervami pro se
státni podporou.

Lze konstatovat, ze uvedené legislativné orga-
nizaóni zásady se promitly do legislativy jednotli-
vyeh zemi upravujiei system pojièt'ovani a finaneo-
váni vyvozu se státni podporou.

3. Komercni úvérové pojisténi
Velky vyznam pro stabilizaei podminek fungová-

nim vyvozeú na mezinárodnieh trzieh má i ten seg-
ment úvérového pojièténi, ktery se realizuje bez
jakékoli státni podpory a pro ktery se vzil název
komerôni pojièténi.

Komerôni úvérové pojièténi je podpofeno tri-
nim zajièténim a jeho trh je ve vyspélyeh zemich
pomérné rozsáhly; v fade téchto zemi funguje ne
jedna, aie nékolik úvérovych pojièt'oven, které si
vzájemné konkuruji. Tato konkurence neni véak
omezena hranicemi jednotlivych zemi, aie probi-
há V mezinárodnim méi'itku. Na rozdil od státem
podporovaného pojièténi se zde uplatñuji prava
zakiádat poboôky a poskytovat sluzby. Na toto
pojièténi se v pIné mife vztahuje pojistnà legis-
lativa Evropské unie a jednotlivych ólenskyeh
státú.

Obr. 2: Pocet podnikovych insolvenci ve vybranych zemich zàpadni Evropy
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Obr. 3: Mezirocni vyvoj hrubého domáciho produktú (v
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Komeröni pojièténi kryje riziko platebni ne-
schopnosti a platebni nevúle zahraniönich dovoz-
cú V postaveni dluznika. Jde tedy o pfipady jejich
selháni a to na rozdil od pojièténi se státni podpo-
rou, které sice kryje obdobná rizika, avèak jejich
pfiôiny spoöivaji na ekonomickych, finanönich
a politickych podminkách jejich fungováni a také
V eventuálnich pfipadech pfirodnich katastrof.
Jde tedy o to, ze komeröni pojièténi se zabyvá
riziky samotnych dluzníkú, vyvolanymi jejich kon-
krétni ekonomickou a finanôni situaci. Pak pojiè-
téni se státni podporou je urôeno k eliminaci rizik,
jejichz pfiôiny Ize z hiediska konkrétniho dovozce
povazovat za neovlivnitelná a maji z jeho hiediska
povahu vyèèi moci.

4. Soucasná insoiventnost a sys-
tem úvérového pojisténi

Souôasna situace svétovych trhú a pokles eko-
nomické vykonnosti prakticky vèech ekonomik
klade nové nároky na systémy pojiètovani vyvoz-
nich úvérú a investie.

Z násiedujiciho obrázku ö. 2 Ize vyvodit zá-
vér, ze se vyrazné prakticky celosvétové zvyèilo
nebezpeöi vzniku pojistné události nezaplaceni
pohiedávky ze strany dluznika/dovozce v dúsied-
ku ceikové ekonomické a finanôni situace zemi
jejich sidia. Jde o kiasicky pfipad nárústu teritori-
álniho rizika, ktery je z hiediska öeskych vyvozcú
umocnén i tim, ze nejtézèi dopady má krize na

Obr. 4: Mezirocni vyvoj objemu dovozu zbozi a sluzeb (v
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ekonomicky rozvoj a absorpcni schopnost eko-
nomik tech zemi, do kterych sméfuje nejvéteí
east Èeského vyvozu.

Zároveñ tvrzení o vyéèi rizikovosti vyvozu platí
jednoznaéné i pro vyvozy do vyspélych trzních
ekonomik zejména EU, kde jejich pocet mezi
roky 2007 a 2008 vzrostl eeikové o 11% na
150 tisie pfípadú, ale napf. v Dánsku o 55%, ve
Franeii o 15%, ve épanéisku dokonee o 139%,
zatímco V SRN Ize vyraznéjéi nástup insolvenci
ooekávat v roce 2009.

Pcdíváme-li se nyní na odhady publikované
Mezinárodnim ménovym fondem pak vidíme, jak
velké nároky budou kladeny na vsechny systémy,
jejichz prostfednictvím je podporována meziná-
rodní sména. Situaci naznacují násiedujíeí tabul-
ky vypovidající o aktuáiním vyvoji HDP a objemu
dovozu a sluzeb.

Uvedené údaje i s ohiedem na dalèi negativní
vyvoj je nutno posuzovat i v kontextu s úiohou
a moznostmi úvérovych pojiát'oven. Pojistovna
musí mit optimáiní pojistnou kapacitu, kterou se
rozumí horní limit pojistné angazovanosti z uza-
vfenyoh pojistnych smiuv a smiuv o pfislibu pojie-
téní, jimii se na období do konce daného kalen-
dáfního roku múze exportni pojiát'ovna smiuvné
vázat. Tentó negativní vyvoj je pro úvérové pojiè-
tovny jednak vyzvou k potfebné restrukturalizaci
portfolia nabizenych sluzeb, jednak na né klade
daleí nároky na pohotovost, vèestrannost a pfes-
nost analyz, jejichz závéry jsou dúlezité nejen pro
samotné pojièt'ovny, ale i pro jejich klienty.

Diouhodobé jsme proto svédky vyrazné diver-
zifikace ekály pojistnych produktu nabizenych
exportními úvérovymi pojist'ovnami. K základním
produktúm oríentovanym na pojieténí pohiedávek
z dodavateiskych a odbérateiskych úvérú se po-
stupné produktová fada rozeífila i na pojièténi úvé-
rú na pfedexportni financováni, bankovních záruk
vystavovanych za vyvozce, zahraniéních investie,
ale napf. i prospekce zahranieního trhu. V souéas-
né dobé jsou exportní úvérové pojièt'ovny schop-
ny kryt prakticky vèechny typy rizik souvisejících
s financnim aranzmá mezinárodníeh obehodníeh
operaeí. Rozsah pouzití „obliby" jednotlivyeh typú
pojistnych produktu se öasto vyvíji v závislosti na
stavu konjunkturni situace v celosvétovém méfit-
ku a zvláété pak v téch zemích, jejichz subjekty se
na pojièt'ované transakci podílejí.

I z hiediska volby aplikovanych pojistnych pro-
duktu má zcela mimofádny vyznam fádná eko-
nomická analyza jak makroekonomické, finanóní

a politické situace v zemi dovozce - budoucího
dluzníka, tak i posouzeni ekonomické kondice
jeho samotného. Pozadavek fádného a vèestran-
ného vyhodnocení situace je stézejním principem
práce underwriterú, upisovatelú rizik v téchto po-
jist'ovnách. Ti by méli byt schopni posoudit i zku-
éenosti s platebni disciplínou cílovych zemí dovo-
zu a jejich subjektú a eventuáiné prostfednictvím
komercníeh oddélení exportních pojiét'oven navrh-
nout vhodné úpravy v koncepci kontraktu, které
mají byt pojiètény.

Samozfejmym pfedpokiadem pro kvalitní po-
souzení rizik spojenych s pojièt'ovanym kontrak-
tem je, aby exportní pojièt'ovny disponovaly do-
stateónymi informacemi o jednotlivych zemích
afirmách. Proto exportní pojiétovny mají pomérné
rozsáhié soubory teritoriáiních a firemních ana-
lyz, které prúbézné analyzují. V kontextu tohoto
pozadavkú vystupuje zviáet' zfeteiné potfeba me-
zinárodni vymény ekonomickych informací, probi-
hající nyní mezi clenskymi pojiét'ovnami Bernské
unie na elektronické bázi, jakoz i specializova-
nych agentur poskytujících potfebné informace.

Závér
V soucasné dobé je trh úvérového pojieténí

jedním z vyznamnych segmentú tuzemského,
evropského a svétového pojistného trhu. Vzhie-
dem k souóasnému pokiesu ekonomik prakticky
vsech zemí a mezinárodní smény je aktuáiní in-
tenzivnéjeí vyuzívání té 6ásti úvérového pojieténí,
která je uskutecñována se státní podporou. Múíe
jít o vyrazny nástroj podpory úvérové aktivity bank
financujicích mezinárodni sménu, a tím i o zfetel-
ny impuls orientujíci podnikateiské subjekty na
zvysení jejich obehodníeh aktivit.

Stejné jako u ostatnich pojistnych odvétví pro-
bíhá i u pojieténí vyvoznich úvérú diouhodobé
procès sjednocování forem, metod a nástrojú
jeho vyuzívání. Nejde véak o vytváfení jednotného
pojistného trhu ve stejném smysiu jako v ostat-
nich pojistnych odvétvích. O takovém sjednoco-
vání múzeme hovofit jen v tom pfípadé, kdy je
toto pojieténí poskytováno na komerením základé
a na bází komercního zajisténí. Naopak tam, kde
jde o pojieténí se státní podporou, je zajieténí
pojistnych operaeí realizováno prostfednictvím
státního rozpoctu kazdé zemé. Je proto v tomto
pfípadé obtízné hovofit o jednotném pojistném
trhu zalozeném na právu zakiádat pobocky nebo
právu poskytovat sluzby.
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Zde jde o jiny zpúsob „harmonizace". Jde
o sjednoceni pravidei pro realizaci této státni
podpory s cilem podpofit konkurenceschopnost
jednotlivych exportérú zemi OECD pfi zachová-
ni urcité discipliny v podpofe vyvozu. Proto byla
V rámci OECD sjednána pravidla pro financováni
a pojietbváni vyvoznich úvérü a investie, která za-
hrnuji zpúsoby vymezeni teritoriálniho rizika jed-
notlivych zemi, metody stanoveni pojistnych sa-
zeb, délku podporovanych vyvoznich úvérú, miru
kryti pojistného rizika atd. Tato pravidla byla im-
plementována do právniho fádu EU i ölenskych
zemi. Pfesné naplñováni téchto pravidei a ujed-
náni by mohlo byt pfispévkem i pro zmirnéni pro-
tekcionistickych tendenci, které se v souoasné
nelehké ekonomické situaci silnéji projevuji.

Lze se tedy ztotoznit se závérem uvedenym v [3],
kde se uvádi, ze „zejména v souoasné globáini eko-
nomické situaci se z hiediska exportnich úvérovych
pojiètbven jevi, pfi zachováni konkurenöni neutrali-
ty systému exportniho úvérového pojiéténi reaiizo-
vaného se státni podporou, jako nejúceinéjéi:
• zachovávat mezinárodné dohodnutá pravidla

pojiéténi vyvoznich úvérú a investie se státni
podporou,

• V jejich rámci postupovat vúoi klientúm s maxi-
málniflexibilitou,

• uplatñovat nejoptimálnéjei kombinace pojist-
nych produktú s cilem maximalizovat jejich
uzitek pro klienty pfi zachováni pravidei fi-
nanöni bezpeönosti pojiétbvny,

• véestranné vyuzivat véechny dostupné zdroje
informaci o teritoriálnich rizicich i o rizicich
konkrétnich dovozcú resp. dluznikú,

• klást dúraz a ve vzájemnych vztazich export-
nich úvérovych pojiètoven prohiubovat vzájem-
nou vyménu zkuèenosti s platebni disciplinou
dluznickych zemi a dovozcú resp. dluznikú."

Právé dodrzováni uvedenych zásad Ize povazo-
vat za jednu z vyraznych podminek pro spinéni
téch ooekáváni, která jsou na postupy úvérového
pojiéténi V mezinárodnim obchodé kladena. Sa-
mozfejmé véak nemúze jit o izolované opatfeni,
nicméné jde o jeden z vyznamnych krokú mirni-
cich násiedky krize.
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ABSTRACT

THE EXPORT CREDIT INSURANCE IN CURRENT ECONOMIC SITUATION

Arnost Böhm, Kristyna Túmová

Credit insurance market is today one of the important segments of domestic, European and
world insurance market. As most economies face downturn as well as does the international trade,
credit insurance is used intensively, mainly the state supported part. It may be an instrument of
support of bank credit activities financing the international trade and therefore an obvious impulse
that turns the entrepreneurs onto increase of their business activities.

Long-term process of unification of forms, methods and instruments used in export credit ins-
urance is observed, as well as in other insurance fields. Nevertheless, this is not a single insurance
market as we can see in other insurance businesses. This could be only possible in case ihe ins-
urance IS provided on commercial basis with commercial reinsurance. State budget fulfils the role
of reinsurance in state supported insurance. Therefore it is difficult to talk single insurance market
based on the right to set the branches or provide services.

Another way of "harmonization" is observed. It is unification of rules for state support in order
to support competitiveness of individual OECD exporters but still keep the discipline in export
support. Thus the rules for financing and insurance of export credits and investments were dealt
within OECD. The rules include the ways of description of territorial risks of individual countries,
setting the insurance rates, terms of supported export credits or level of insurance cover. These
rules were implemented into EU legal system and member states legal systems. Following these
rules could bring the benefit of weaker protectionism which is more observed in these days of hard
economic situation.

Key Words: Credit Insurance, Commercial Risks, Territorial Risks, State Support, Harmonization,
Unification of the Rules.

JEL Classification: G15, G22, F13.
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