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Pavel Schweiner vede obchodní tým Coface Czech

Od 1. prosince 2010 nastoupil Pavel Schweiner na pozici Country Sales Manager
Coface Czech. Má na starosti řízení veškerých obchodních aktivit v produktových
liniích pojištění pohledávek, kreditní informace, inkaso pohledávek a factoring. Ve
finančním sektoru, kde se pohybuje od roku 1991, pracoval Pavel Schweiner na
různých stupních řízení obchodu. V období 1994 – 2005 jako obchodní ředitel a člen
představenstva ČSOB Factoring, v letech 2007 – 2009 rozjižděl factoring HSBC Bank
v Polsku a České republice. V letech 2005 – 2007 působil jako ředitel zahraničního
obchodu OEZ Letohrad. Před svým nástupem do Coface Czech se rok věnoval
poradenství při restrukturalizacích u TPA Horwath. Je absolventem Vysoké školy
strojní a elektrotechnické v Plzni; hovoří anglicky, německy a rusky.
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Coface
Posláním společnosti Coface je napomáhat rozvoji globálního obchodu tím, že svým
130 000 klientů nabízí čtyři produktové linie, které jim umožňují úplně nebo částečně
outsourcovat řízení obchodních vztahů a financovat a chránit jejich pohledávky: pojištění
pohledávek, hodnocení bonity podniků, správu a inkaso pohledávek a factoring. Coface má
přímé zastoupení v 67 zemích a 6 600 zaměstnanců. Jeho kvalitních služeb využívá přes
45% z 500 největších světových korporací. Je dceřinou společností Natixis, jejichž základní
kapitál na konci prosince roku 2009 činil 12,7 miliardy eur. Coface Czech působí v České
republice od roku 1991 a je na českém trhu největším poskytovatelem kreditních informací
pro hodnocení bonity obchodních partnerů. Jako člen Asociace inkasních agentur patří také
mezi přední poskytovatele služeb spojených s inkasem pohledávek. Další produktovou linií je
nově factoring. Jako součást globální pojišťovny Coface poskytuje klientům v ČR komplexní
služby pojištění pohledávek, včetně pohledávek exportních a krytí politických rizik.
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Hodnocení průměrné úrovně krátkodobého rizika společností v 156 zemích
Country @rating (národní hodnocení) – jedno z klíčových know-how Coface - přináší
společnostem aktivním v mezinárodním obchodě lepší zabezpečení jejich transakcí.
Ukazuje na úroveň střednědobého rizika platebních selhání společností v dané zemi.
Konkrétně měří, jaký vliv na platební morálku mají ekonomické, finanční a politické výhledy
země, spolu s jejím obchodním prostředím.
Rating vychází ze tří modulů: ekonomického, politického a finančního výhledu země
(jako jsou například slabiny v geopolitickém prostředí, hospodářská zranitelnost, riziko krize
devizové likvidity, externí předluženost, státní finanční zranitelnost a slabiny bankovního
sektoru), obchodní klima a platební historie společností. Tyto tři moduly se propojí do
celkového hodnocení každé ze 156 sledovaných zemí. Country @rating se vykazuje v sedmi
kategoriích rizika: A1, A2, A3, A4, B, C a D od nejnižší po nejvyšší míru rizika.
Nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí ratingové komise hodnocení aktualizují na základě
odborného přezkoumání situace v jednotlivých zemích.
Country @rating je dostupný na www.cofacerating.com.
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