
aMSP čr ve spolupráci s komerční bankou zorganizovala výzkum 
zaměřený na zajištění exportních zakázek mezi malými a středními  
podniky. tento výzkum pro aMSP čr realizovala agentura iPSoS.
hlavním cílem výzkumu bylo zjistit postoje a zkušenosti malých  
a středních podniků (MSP) se zajištěním svých exportních zakázek, jak se 
zajišťují proti obchodním a kurzovým rizikům, co je případně odrazuje, 
jaké produkty by přivítaly. S těmito výstupy dále pracovat a prezentovat 
je směrem k veřejnosti a zaangažovaným institucím.

Výsledky průzkumu č. 30 AMSP ČR

zajištění proti exportním
rizikům MSP

30.

1.               Má vaše firma příchozí a odchozí transakce  
v různých měnách a má potřebu převádět  
měnu z jedné do druhé?

 

2.               zajišťuje se vaše firma proti  
kurzovému riziku? 

 

Názor AMSP ČR
Začíná se projevovat, že po světové hospodářské krizi jsou firmy opět méně obezřetné. Zdaleka ne všechny malé a střední firmy 
dokáží směnu měn vyřešit tzv. přirozeným hedgingem, tedy dobrým spárováním nákupů a prodejů.

firma provádí transakce v různých měnách  
a převádí tak z jedné do druhé:

Podíl firem zajišťujících se proti  
kurzovému riziku:

PřeStože většina MSP Převádí v ráMci tranSakcí Peníze z jedné 
Měny do druhé, Proti kurzovéMu riziku  Se zajišťuje jen necelá 
třetina z nich.
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Pokud Se firMy zajišťují Proti kurzovéMu riziku, nejčaStěji tak 
činí u Své hlavní banky.

o MěnovéM zajištění tyPicky rozhoduje finanční nebo generální 
ředitel. Preferovaný zPůSob uzavření zajištění je Po telefonu.

velká většina fireM Považuje Své inforMace o vývoji kurzu  
a MožnoStech zajištění za doStačující.  
konzultace na toto téMa by uvítala Pětina fireM.

3.               jak konkrétně se zajišťujete proti kurzovému riziku?

4.               kdo ve vaší firmě rozhoduje o měnovém 
zajištění?

6.               Máte dostatek srozumitelných informací o vývoji kurzu, predikci, možnostech zajištění? 
7a. a jaké informace vám konkrétně chybí?

 

5.               jaký způsob vaše firma preferuje pro uzavření 
zajištění?

Názor AMSP ČR
Očekávané zjištění, které potvrzuje důvěru v bankovního partnera, 
a poměrně konzervativní přístup k zabezpečování rizik. I minulé 
průzkumy jasně ukazovaly, že firmy využívají nabídek svých bank i pro 
jiné než úvěrové služby.

Názor AMSP ČR
Telefonické zajištění je běžné již mnoho let, zajímavý je poměrně vysoký podíl on-line zajištění, to je posun a zřejmý trend i u MSP.

Názor AMSP ČR
Je patrné, že sledování kurzů si firmy ohlídají, nicméně v dalším rozhodování již trochu tápají, což odpovídá tomu, že se neorientují 
zcela přesně v zajišťovacích instrumentech. 

způsoby zajištění proti kurzovému riziku:

rozhodovatel o měnovém zajištění:

informace o vývoji kurzu a možnostech zajištění: a jaké informace chybí?

Preferovaný způsob uzavření zajištění:

jinak/nevím

16 %
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Proti obchodníM rizikůM Se zajišťuje Přibližně 40 % MSP. velká 
čáSt fireM takové zajištění Podle Svého názoru nePotřebuje, 
odrazují i vySoké náklady a adMiniStrativa.

obvyklýMi zPůSoby zajišťování jSou akreditivy nebo další forMy 
Pojištění a bankovní záruky.

 9.               z jakých důvodů se proti obchodním rizikům 
nezajišťujete? Můžete uvést více důvodů. 

 

10.               a které nástroje pro toto zajištění obvykle využíváte? Můžete vybrat více nástrojů.  
 

Názor AMSP ČR
Toto je velmi zajímavý údaj. Značí tendenci podceňovat, ale důležitý je i údaj o tom, že je to pro firmy drahé. To je signál, že pracují  
s malou přidanou hodnotou, která neumožňuje dále zatěžovat firmu poplatky.

Názor AMSP ČR
Velmi zajímavé zjištění. Využívání bankovních záruk je zcela zlomové a zna-
mená, že firmy přenášejí poplatky za zajištění na odběratele. To je signálem, 
že mají dobré produkty,  o které je zájem a mohou přitlačit na své zákazníky.  
Akreditivy jsou dlouhodobě používaný nástroj, překvapením je ale rovněž 
poměrně malé využívání pojištění pohledávek.

 

a jaké informace chybí?

Preferovaný způsob uzavření zajištění:
zajišťování proti obchodním rizikům: důvody pro nezajišťování:

způsoby zajišťování:

jinak/nevím
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7.               ocenili byste konzultace s odborníkem na toto téma ve vašem regionu?  
8a. jaký způsob konzultace preferujete? 

8.               zajišťujete se proti riziku nezaplacení 
dodávky, riziku neodebrání zboží, riziku 
nedodržení smluvních podmínek  
a dalším obchodním rizikům?

 

Preferovaný způsob konzultace:

18 %  
by ocenilo možnost  
konzultace s odborníkem  
na téma vývoje kurzu  
a možnosti zajištění 
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11.               Máte dostatek informací o možnostech zajištění se proti obchodním rizikům?  
13a. a jaké informace vám konkrétně chybí? 

Názor AMSP ČR
Jestliže čtvrtina firem přiznává, že si není jista, jak ošetřit exportní rizika, je to poměrně vysoké číslo a znamená, že nemalé množství 
firem stále spíše vidí byznys z pohledu ambicí, vizí a plánů, méně naopak z pohledu controllingu a řízení rizik.

informace o obchodních rizicích: a jaké informace chybí?

důvody pro nezajišťování:
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Přibližně 70 % fireM  Považuje Své inforMace o obchodních rizicích  
za doStatečné, necelá čtvrtina by ocenila konzultace na toto téMa.
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12.               ocenili byste konzultace s odborníkem na toto téma ve vašem regionu?  
14b. jaký způsob konzultace preferujete? 

Preferovaný způsob konzultace

23 %  

by ocenilo možnost konzultace  
s odborníkem na téma vývoje 
kurzu a možnosti zajištění 

90 % MSP nevyužívá financování exPortních zakázek. 

14.               z jakého důvodu nepoužíváte pro vaše  
exportní zakázky financování?

 

Názor AMSP ČR
Rovněž velmi zajímavé zjištění. Jestliže 81% firem tvrdí, že nepotřebuje exportní  
financování, potom mají buď přebytek hotovosti nebo dokáží snížit na minimum 
splatnosti od svých odběratelů, příp. se jim vyplatí ponechávat vlastní prostředky  
ve firmě z důvodu zhodnocení. Využívat cizích zdrojů totiž vlastníkům umožňuje 
pracovat v režimu tzv. finanční páky a své prostředky zhodnocovat jinými investicemi.

využívání financování pro exportní zakázky: důvody pro nefinancování:
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Pro financování exPortních zakázek Pak drtivá většina MSP 
využívá Svou hlavní banku.

PřeS dvě Pětiny fireM by Měly zájeM o interaktivní online  
PoradenStví a vzdělávání. nejzajíMavějšíM z nabízených téMat 
jSou Pro ně eu dotace.

vzájeMné Sankce Mezi eu a ruSkeM zaSáhnou Podnikání Přibližně 
Pětiny MSP.

18.               a jaká témata by pro vás v rámci tohoto online 
poradenství a vzdělávání byla zajímavá? 

 

20.               a jak velký bude dopad sankcí na vaše  
podnikání?

 

Názor AMSP ČR
Odpovídá minulým průzkumům, firmy jsou konzervativní  
a upřednostňují spolupráci se „svojí“ bankou v mnoha dalších aktivi-
tách než pouze ve financování nebo platebním styku.

Názor AMSP ČR
Přes dvě pětiny firem by měly zájem o interaktivní online poradenství a vzdělávání. Nejzajímavějším z nabízených témat jsou pro ně EU 
dotace a dále také zajišťování proti obchodním rizikům a financování exportních zakázek. Potvrzuje se dlouhodobý trend, firmy šetří 
čas a čím dál více využívají on-line nástroje. Téměř 50 % kladných odpovědí by bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. Zajímavý je i 
údaj týkající se témat EU dotací, ve smyslu komplikované nebo nízké informovanosti. Lze z toho dovodit, že i nadále vnímají firmy tuto 
problematiku jako složitou a komplikovanou. Jde o významný podnět pro přístup státních institucí i dalších zainteresovaných subjektů 
k novému dotačnímu období.

Názor AMSP ČR
Je evidentní, že firmy nemají hlavní problém s přímým vývozem  
do Ruska, resp. jeho nahrazením, ale spíše mají strach, jak se sankce 
dotknou jejich obchodních partnerů v Evropě.

Pro financování exportních zakázek firmy využívají:

zájem o interaktivní online poradenství  
a vzdělávání:

ano

zajímavá témata:

výrazný

16.               které z bank využíváte pro financování vašich exportních zakázek?  
 

17.               Měli byste zájem o interaktivní online  
poradenství a vzdělávání?  

 
  

19.               nyní bychom se vás chtěli zeptat na sankce, 
které na rusko uvalila eu, a ruské protisankce 
vůči eu. Pocítíte dopad těchto sankcí?
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základní informace k 30. průzkumu:
Účast: celkem 500 respondentů: malé a střední podniky 5-249 zaměstnanců, 
exportéři
Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování náhodným výběrem 
(říjen 2014). 
 

základní informace k projektu:
Cílem projektu AMSP ČR je nezávislá analýza problémových oblastí pod-
nikání malých a středních podniků a živnostníků formou průzkumů. Celkem 
bylo realizováno již 29 průzkumů, toto je 30. v pořadí. Všechny realizované 
průzkumy AMSP ČR naleznete na www.amsp.cz, sekce „Nepřehlédněte“.
 

člen AMSP ČR

Grafické zpracování a tisková produkce:   
troll cd s.r.o. | www.trollcd.cz

říjen 2014
www.amsp.cz

Realizátor projektu Garant průzkumu Realizátor průzkumuZadavatel průzkumu

hlavní zjištění

většina Malých a Středních fireM Se nezajišťuje Proti obchodníM a kurzovýM rizikůM.

od zajištění čáSt z nich odrazuje byrokracie S níM SouviSející a také cenová náročnoSt  
nabízených řešení.

klíčová zjištění

Proti obchodním rizikům se zajišťuje okolo 40 % MSP,  
u kurzových rizik pak tento podíl činí přibližně 30 %.

Výrazná část firem nepociťuje potřebu pro zajištění proti exportním rizikům,  
nevidí pro něj u svého podnikání důvod.

Zároveň je ale mezi firmami nezajišťujícími se proti obchodním rizikům poměrně značná část,  
která jako bariéry pro zajištění uvedla vysokou cenu (25 %) nebo náročnou administrativu (17 %).

Produkty pro firmy pomáhající v zajištění proti exportním rizikům by měly být maximálně  
jednoduché ke zřízení a cenově vstřícné.

zajímavá témata:

Struktura vzorku
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