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ɉɟɪɟɜɨɞ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ: Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ʌɨɜɟɪɦɚɧɧ,

Banky v souþasnosti

Ȼɚɧɤɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ

Role bank v tržních podmínkách je rolí
klíþovou, protože jejich prostĜednictvím jsou
v ekonomice vytváĜeny a umísĢovány zdroje.
Nyní se zmíníme o souþasném postavení
bankovního sektoru a zejména o jeho ambicích.
ýeský bankovní sektor bývá pokládán za
rozvinutý, zejména pomČĜujeme-li objem vkladĤ
k hrubému domácímu produktu. I pĜes potíže,
v nichž se nachází je jedním z nejrozvinutČjších
ve stĜední a východní EvropČ pĜedevším
zpĤsobem provádČní platebního styku.
Dnes je u nás devadesát procent plateb
realizováno bezhotovostnČ. To je obrovské þíslo
a nejde jen o výsledek vývoje v posledním
desetiletí. Již v sedmdesátých a osmdesátých
letech probíhalo u nás mnoho plateb
prostĜednictvím platebních pĜíkazĤ a pĜes
zúþtovací centrum. V souþasné dobČ pĜedstavuje
hotovost jen pČt procent bilanþní sumy
bankovního sektoru.
PĜes dĤležité atributy vyspČlosti þeského
bankovního sektoru však zároveĖ nelze popĜít
jeho souþasný neutČšeny stav. Je zde podobnost
s vývojem bankovnictví, tak jak probíhal ve
svČtČ desítky let zpČt. V urþitém období zanikaly
banky, podobnČ jako u nás pĜed nČkolika lety
zmizelo nČkolik malých a stĜedních bank
v dĤsledku likvidace, fúzí a uplatnČní zvláštních
režimĤ. Ve druhé fázi se nacházíme nyní. Jde o
“þištČní” u velkých bank. Ne ve formČ postupĤ,
které by vedly k jejich likvidaci, ale þištČní
úvČrových portfolií, redukci nákladĤ apod. Po
tomto období bude bezesporu následovat pĜechod
do tĜetí fáze rozvoje.
Vývoj þeské ekonomiky se podobá krizi na
pĜelomu dvacátých let, má mnoho shodných
rysĤ. ěada subjektĤ nemá minulost, byla zde i
deformace finanþních tokĤ v dĤsledku snahy o
vyrovnaný rozpoþet. To vše jsou atributy, které
má náš zhruba desetiletý vývoj spoleþné s tím,
jak fungovalo hospodáĜství a bankovnictví ve
vyspČlém svČtČ po velmi dlouhou dobu.

Ɋɨɥɶ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɥɸɱɟɜɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ ɢɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱥ
ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɤɨɫɧɺɦɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɯ.
ɑɟɲɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɫɱɢɬɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɺɦɚ ɜɤɥɚɞɨɜ ɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɜɚɥɨɜɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɂ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ
ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ-ɡɚ ɦɟɬɨɞɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɭ ɧɚɫ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ. ɗɬɨ
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɛɟɪɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɢ. ɍɠɟ
ɜ 70-ɵɯ ɢ 80-ɵɯ ɝɨɞɚɯ ɦɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɭ ɧɚɫ
ɫɨɜɟɪɲɚɥɨɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɥɚɬɺɠɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɢ
ɱɟɪɟɡ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟɝɨ ɩɹɬɶ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɚɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɱɟɲɫɤɨɝɨ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɧɟɥɶɡɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
Ɂɞɟɫɶ ɟɫɬɶ ɩɨɯɨɠɟɫɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɤɚɤɨɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɦɢɪɟ ɞɟɫɹɬɤɢ
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɱɟɡɚɥɢ ɛɚɧɤɢ,
ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɭ ɧɚɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ
ɢɫɱɟɡɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɫɥɢɹɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɫɨɛɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. ɋɟɣɱɚɫ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɩɟ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɱɢɫɬɤɚ» ɫɪɟɞɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ.
ɇɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɢɺɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɜɟɥɢ ɤ ɢɯ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɚ ɱɢɫɬɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ,
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɲɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɯɨɠɟ ɧɚ
ɤɪɢɡɢɫ ɧɚ ɩɟɪɟɥɨɦɟ 20-ɵɯ ɥɟɬ, ɨɧɨ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ
ɩɨɯɨɠɢɯ ɱɟɪɬ. ɍ ɪɹɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɬ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɡɞɟɫɶ
ɛɵɥɚ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ.
ɗɬɨ ɜɫɺ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɭ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɱɬɢ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɫ
ɬɟɦ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɨɦ ɦɢɪɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
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Ɉɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɨɫɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜ
ɱɟɲɫɤɨɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɭɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ. ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɢɫɤɚ,
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥɢ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɛɚɧɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ,
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɪɨɸɬɫɹ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɚɜɚɟɦɵɯ ɫɫɭɞ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛóɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɨɛɴɺɦɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ – ɮɢɪɦ. ȼ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɵ
ɪɚɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɵ
ɞɥɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ
ɢ
ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɷɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɶɧɵ.

Zastavení rĤstu úvČrĤ v þeském bankovním
sektoru už není jen vČcí vysokých úrokových
sazeb. Je pĜedevším otázkou vnímání rizika,
jemuž jsou banky vystaveny jako vČĜitelé, reální
i potenciální. Problémy jsou ve struktuĜe
poskytovaných úvČrĤ, protože naprostá vČtšina
objemu se váže k firemní klientele. V pĜíštích
letech by mČly pĜedevším rĤst úvČry pro veĜejný
sektor a domácnosti, aby byly proporce tČchto
skupin vypĤjþovatelĤ reálnČjší.
Struktura aktiv bank, resp. struktura úvČrĤ
by se nemČla pĜíliš lišit od prĤmČru zemí EU.
Proces revitalizace a restrukturalizace bude
možné v jednotlivých podnicích zahájit prakticky
až v okamžiku, kdy zaþne pracovat Revitalizaþní
agentura, což nebude dĜíve než v þervnu nebo
v þervenci. ěada podnikĤ by se do té doby
dostala do konkursu. Proto zaþaly pracovat
vČĜitelské výbory, které navrhly vládČ uþinit
takĜíkajíc pĜedrevitalizaþní opatĜení spoþívající
v obnovČ platební schopnosti významných
podnikĤ za pomoci garancí na nové úvČry.
VČĜitelské
výbory
mají
povinnost
vykonávat de facto funkci pĜechodného vlastníka
daného podniku, neboĢ dosavadní akcionáĜi
nedokázali zajistit finanþní zdraví podniku. Ve
vČĜitelských výborech jsou zejména velké þeské
banky a zahraniþní banky s jednoznaþnou vĤlí
neþekat na vyhlášení konkursu, ale zakládat
vČĜitelské výbory pro každý významný podnik a
postupnČ nastartovat proces revitalizace a
restrukturalizace. Naznaþené aktivity jsou
jednoznaþným smČrem k obnovČ finanþního
zdraví podnikĤ. Pro banky je to jediná možnost,
jak zlepšit kvalitu úvČrového portfolia.

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɚɧɤɨɜ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧ ȿɋ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɛɭɞɟɬ
ɦɨɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ
ɧɚɱɧɺɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɝɟɧɬɭɪɚ, ɱɬɨ
ɫɥɭɱɢɬɫɹ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɢɸɧɟ ɢɥɢ ɜ ɢɸɥɟ. ɑɚɫɬɶ
ɮɢɪɦ ɞɨ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɛɵɬɶ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɢɟ
ɫɨɜɟɬɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɵ,
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɜ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ.
ɍ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɫɨɜɟɬɨɜ ɟɫɬɶ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟ ɮɚɤɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɫɨɜɟɬɚɯ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɪɭɩɧɵɟ ɱɟɲɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɧɟ ɠɞɚɬɶ ɧɚ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɢɟ
ɫɨɜɟɬɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɧɚɱɢɧɚɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ
ɢ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɭɬɶ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
Ⱦɥɹ
ɛɚɧɤɨɜ
ɷɬɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ.
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