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Abstrakt
Tato práce předkládá aktuální analý zu současného poklesu bankovních úvěrů
nefinančním podniků m v Č R. Nefinanční podniky v Č R se obecně tolik nezadluž ují
v porovnání s podniky ze zemí eurozóny. Jejich nevý hodou je značná závislost
na jednom nástroji financování – bankovních úvěrech. Bankovní sektor díky své
tradiční orientaci na konzervativní obchodní model nebyl přímo zasaž en světovou
finanční krizí a i nadále zů stává dobře kapitalizovaný a s dostatkem likvidity. Bankovní
krize nenastala, poruchy nabídky úvěrů credit crunch a savings squeeze byly vyloučeny.
Nicméně nabídka podnikový ch úvěrů od listopadu 2008 vý znamně poklesla a to
pravděpodobně více než poklesla poptávka po nich, proto existuje převis poptávky. Je
sporné, zda se v bankovním sektoru nevyskytuje dysfunkce, protož e neposkytuje
dostatek úvěrů pro překlenutí nesouladu mezi časovou strukturou finančních zdrojů
a potřeb pro fundamentálně zdravé podniky. Č eský bankovní sektor je reálně vystaven
riziku vý razného zhorš ení svý ch úvěrový ch portfolií v dů sledku insolvence podniků
během stagnace hospodářského rů stu.

Abstract
This study analyzes the recent decline in bank credits to nonfinancial corporations in the
Czech Republic. Nonfinancial corporations in the Czech Republic do not take as much
debt as their counterparts in the euro area. They are extensively dependent on one
financial instrument – a bank credit. The banking sector was not directly affected by the
global financial crisis thanks to its traditional orientation on the conservative business
model. The banking sector remains good capitalized, with enough liquidity.
The banking crisis has not occurred, hypotheses about credit crunch and savings
squeeze were rejected. However, since November 2008 the credit supply has been
declining substantially and probably more than the credit demand did – there is
an excess of demand. It is disputable, whether there is not a dysfunction in the banking
sector because it does not provide enough credit to fundamentally healthy nonfinancial
corporations to get over the mismatch in the time structure between financial sources
and needs. The Czech banking sector is in danger of significant worsening of its credit
portfolios as a consequence of insolvency of corporations during the economic
stagnancy.
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1. Ú VOD
Vý voj stavu úvěrů nefinančním podniků m v Č R má zajímavý prů běh – od vzniku Č R do konce devadesátý ch let úvěry rychlý m tempem rostou, poté až do poloviny roku 2003 opět rychle
klesají (dokonce pod úroveň z roku 1993). A dále stav úvěrů zase rychlý m tempem roste
až do listopadu 2008, kdy celosvětová finanční a hospodářská krize způ sobí vý razný pokles
stavu podnikový ch úvěrů , který trvá již pět měsíců . Č eká českou ekonomiku znovu tak hluboký a dlouhý pokles úvěrové aktivity jako mezi lety 1998 až 2003?
I na tuto otázku hledá tato práce odpověď . Záměrem této studie je podrobná analý za současného poklesu stavu úvěrů nefinančním podniků m. Analý za se opírá o vybrané teoretické
a empirické modely úvěrového trhu. Vzhledem k velmi aktuální povaze tématu a nedostupnosti (zatím) některý ch dat by matematické modelování úvěrového trhu nepřineslo relevantní
vý sledky. Proto je analý za netechnická a vybrané teoretické koncepty využívá zaprvé pro detailní porozumění dílčích mechanizmů , které svojí syntézou určují fungování úvěrového trhu,
a zadruhé jako nástroj pro přesné definování pojmů a jevů , jimiž se (často nepřesně) popisují
změny v úvěrové aktivitě.
Nefinanční podniky, které jsou do značné míry závislé na bankovních úvěrech, tvoří vý znamnou část HDP a zaměstnávají větš inu pracovní síly. Problémy bankovního sektoru a úvěrování
nefinančních podniků proto mají přímý dopad na celkovou ekonomickou situaci v Č R. Studie
se pokouš í rozliš it vlivy strany poptávky po úvěrech (nefinančních podniků ) a strany nabídky
úvěrů (bankovního sektoru) na celkovou úvěrovou aktivitu. Analý za přitom bere v úvahu š irš í
makroekonomický kontext. Porovnává také pokles úvěrové aktivity konce devadesátý ch let se
současný m poklesem. I přes zdánlivou odliš nost mají oba poklesy stavu úvěrů společného
jmenovatele – oba byly iniciovány stagnací hospodářského rů stu.
Ve druhé kapitole rozebírám úlohu a postavení bank v české ekonomice. Ve třetí části nastiňuji vybrané teoretické koncepty a modely zabý vající se problematikou finančního zprostředkování a fungování úvěrového trhu. Č tvrtá kapitola je historický m exkurzem do vý voje úvěrování od vzniku Č R do úvěrové krize konce devadesátý ch let. V páté klíčové kapitole
přistupuji k podrobné analý ze vý voje stavu úvěrů za poslední rok a pů l a zaměřuji se
samozřejmě na pokles úvěrové aktivity od listopadu 2008. V závěru této kapitoly také
porovnávám úvěrovou krizi konce devadesátý ch let se současný m poklesem úvěrů . Šestá část
diskutuje některá omezení a nedostatky této studie. A v sedmé kapitole shrnuji nejpodstatnějš í
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omezení a nedostatky této studie. A v sedmé kapitole shrnuji nejpodstatnější poznatky a vý sledky této práce.
Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem veš kerý ch dat databáze časový ch řad Č eské národní
banky ARAD. Pokud také není specifikováno jinak, rozumí se v celém textu úvěry jako stav
úvěrů nefinančním podniků m, které jsou rezidenty Č R.

2. Ú LOHA A POSTAVENÍBANK V ČESKÉ EKONOMICE
Jak argumentuji dále v této kapitole, je postavení bank v českém finančním systému naprosto
klíčové. Nejen proto, že větš inu aktiv finančního sektoru tvoří bankovní aktiva, ale i proto,
že kvů li nedostatečněrozvinutému kapitálovému trhu firmy nemají jinou možnost, jak získat
zdroje financování svý ch aktiv, než bankovní úvěr. Ekonomické subjekty s přebytkem kapitálu neinvestují na š patněfungujícím kapitálovém trhu, ale preferují vklady u bank. Bankovní
sektor tak v podstatězajiš ťuje v Č R jediné fungující propojení mezi jednotkami s přebytkem
a jednotkami s nedostatkem kapitálu. O tom svědčí také stabilněvysoký zprostředkovatelský
poměr. Tento stav trvá stabilněod vzniku Č R a ani v blízké budoucnosti se rozhodující vliv
bankovního sektoru na vý voj českého finančního systému s velkou pravděpodobností nezmenš í. Proto se tato práce omezuje v analý ze dopadu světové finanční krize vý hradně
na bankovní sektor.

2.1. Český finanč ní systém
Č eský finanční systém je úzce integrován do evropského trhu. Po institucionální stránce přijala Č eská republika vstupem do Evropské unie povinnost respektovat základní principy jednotného evropského trhu finančních služeb. Po ekonomické stránce hrají v bankovním sektoru, ale i v celém finančním systému nejdů ležitějš í roli finanční skupiny z vyspělý ch členský ch
států Evropské unie (Erbenová, 2004).
Kapitálový trh je nevý znamný , a přestože objemy obchodů na Pražské burze od roku 2001
rychlý m tempem rostou, tržní kapitalizace dosahuje pouze necelé poloviny stavu úvěrů
v české ekonomice. Jen 14 velký ch společností se obchoduje na hlavním trhu1, malé a střední

1

Ke dni 27. 4. 2009.
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podniky chybějí úplně. Kapitálový trh si s sebou stále nese negativní dědictví překotného
transformačního procesu bez dostatečný ch regulatorních opatření a s komplikovanou legislativou. Využití kapitálového trhu jako zdroje financování je v Č R složitý a nákladný proces,
který stojí tradičněv pozadí financování pomocí úvěrů .
Nejvý znamnějš í úlohu v systému mají banky. Podíl bankovních aktiv na celkový ch aktivech
finančních institucí činil za rok 2008 69 %. Přestože se tento podíl od roku 2000 (v roce 2000
to bylo 81 %) dlouhodobělehce snižuje, převaha bank nad ostatními finančními institucemi je
stále značná. Navíc některé banky vytvářejí bankovní finanční skupiny, jež větš inou tvoří
spolu s bankou stavební spořitelna, pojiš ťovna, stavební spořitelna a investiční a leasingová
společnost. Č ili velké banky mají i vliv na dalš í finanční instituce, se který mi vytvářejí bankovní finanční skupinu. O rozhodujícím postavení bank v českém finančním systému svědčí
také vysoký zprostředkovatelský poměr,2 který se od roku 2004 do 2008 zvý š il z 95 %
na 125 %. V kontextu bankovního sektoru je třeba zdů raznit naprostou dominanci zahraničního kapitálu po privatizaci velký ch bank (tři největš í byly zprivatizovány v letech 1999
až 2001). V roce 2004 pocházelo 97 % kapitálu v „českém“ bankovním sektoru ze zahraničí
(Erbenová, 2004). Podle údajů Č NB ke konci roku 2008 má rozhodující zahraniční účast 30
bank z 37, přičemž zahraniční kapitál kontroluje vš echny velké banky.
Nejvý znamnějš í hráči na českém finančním trhu – banky – se vý razněorientují na tradiční
konzervativní obchodní model na dosud nenasyceném českém trhu. Tuto orientaci posiluje
i převažující zahraniční vlastnictví domácích finančních institucí, neboť zahraniční vlastníci
nechávají své dceřiné společnosti generovat vý nosy zejména z dynamicky se rozvíjejícího
retailového bankovnictví, zatímco správu portfolia cenný ch papírů a derivátů typicky koncentrují do poboček v mezinárodních finančních centrech (Č NB, 2008). Jak dokládá tabulka 2.1,
ve struktuře aktiv domácích bank představují akcie a dalš í majetkové účasti pouhá 2 % portfolia. Banky volí do svého portfolia méněrizikové dluhopisy a hlavní zdroj zisků představují
klientské úvěry, které zaznamenaly od roku 2002 nárů st podílu v portfoliu. Přebytečné finanční prostředky banky buď za nižš í úrok (s nižš ím vý nosem) ukládají u Č NB a investují
do státních cenný ch papírů , nebo případněnabízejí více úvěrů za vyš š í úrok, pokud vyhodnotí
riziko poskytování dalš ích úvěrů jako přijatelné.

2

Zprostředkovatelský poměr je definován jako vklady a úvěry bank k vý š i hrubého domácího produktu.
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Tabulka 2.1: Struktura aktiv obchodních bank, v %
Celková
aktiva
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Vklady a
úvěry u
ČNB

100
100
100
100
100
100
100

23
21
19
17
13
9
9

Vklady a úvěry
obchodních
bank

Ú věry a ostatní pohledávky
za klienty

Dluhopisy

9
7
8
8
7
7
6

35
37
40
43
47
51
52

19
24
22
21
22
21
20

Akcie a majetkové úč asti
n/a
1
1
2
2
2
2

Zdroj: Č NB

2.2. Financování č eský ch podniků
2.2.1. Kapitá lová struktura český ch podniků
Jak vyplý vá z grafu 2.1, české nefinanční podniky se nezadlužují tolik jako jejich protějš ky
ve vyspělý ch zemích Evropy. Ukazatel zadlužení – leverage ratio3 – se pro české firmy pohybuje na hladinězhruba o 10 p.b. nižš í než pro firmy ze zemí eurozóny a zhruba o 15 p.b. nižš í
než britské nefinanční podniky. Celkovělze pozorovat trend rů stu zadlužení ve vš ech pozorovaný ch zemích. Nižš í zadlužení český ch podniků mů že částečně vyplý vat z opatrnosti
jak bank, tak samotný ch podniků . Po neblahý ch zkuš enostech se š patný mi úvěry z posttransformačního období, kdy ješ těna začátku roku 2002 činil podíl klasifikovaný ch úvěrů
na celkový ch úvěrech 28 %, banky udržují přísnějš í kritéria pro získání pů jčky. Také podniky
si samy hlídají poměr dluhu a kapitálu, aby splnily bankovní požadavky na finanční kondici
a mohly získat dalš í pů jčky.
Graf 2.1: Zadluž enínefinančních podniků – leverage ratio
50%

40%

ČR
EU15
UK

30%

20%
2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4

Zdroj: Č NB, ECB, BoE

3

Leverage ratio se definuje jako celkový dluh ku celkovému dluhu a vlastnímu kapitálu.
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Dluh se skládá nejen z pů jček, ale i z dluhopisů . Zatímco ve Velké Británii tvoří více jak pětinu dluhu dluhopisy, v Č R je to dlouhodoběpouze 7–8 %. To signalizuje, že dluhopisy jako
nástroj financování využívají české firmy v podstatněmenš í míře. Struktura kapitálu také potvrzuje fakt, že kapitálový trh slouží k opatření si finančních zdrojů pouze zřídka. Podíl obchodovaný ch akcií ku celkovému kapitálu je pro české podniky kolem 28 %, pro firmy zemí
eurozóny se pohybuje o 5–6 p.b. vý š e. Pro Velkou Británii jako zástupce finančního systému
orientovaného na kapitálový trh tvoří obchodované akcie téměř dvětřetiny celkového kapitálu.
2.2.2. Způsob financová níčeský ch podniků
Předchozí oddíl naznačuje, že se české podniky v porovnání s vyspělou Evropou tolik nezadlužují a také méněvyužívají kapitálový trh jako zdroj financování. Jak se tedy financují?
Odpověď na tuto otázku vychází z vý sledků tří empirický ch studií – Buchtíková, 1999; Dvořák, 2000 a Jindřichovská, Körner, 2008. Analý zy docházejí k podobný m závěrů m, ačkoli
byla analyzována data v období mezi roky 1995 až 2006. To naznačuje, že k žádný m vý znamný m změnám ve způ sobu financování firem v prů běhu tohoto desetiletí nedoš lo. Poslední dvějmenované práce předkládají vý sledky dotazníkového š etření mezi český mi manažery.4
Manažeři odpovídali převážněna otázky, jak dů ležitý je pro jejich firmu daný instrument financování, jak často ho využívají, jestli je pro firmu tento instrument dostupný a jak hodnotí
celkovou nákladnost používání tohoto instrumentu. Díky dotazníků m jsou k dispozici „měkká“ data o způ sobu financování napříč spektrem firem, tedy nejen údaje, jak firma financuje
svá aktiva, ale i informace, jak manažeři vnímají dostupnost a nákladnost jednotlivý ch způ sobů financování.
Ze způ sobů vnitřního financování hodnotili manažeři navý š ení kapitálu jako nákladné, i když
dostupnost byla pro firmy se zahraniční mateřskou společností dostačující, pro firmy s nízkou
prodejní marží (0–5 %) byla dostupnost tohoto nástroje omezená. Také IPO hodnotili manažeři jako obecněvysoce nákladné, navíc s omezenou dostupností. Zároveň se firmy s obratem
pod 1 mld. Kč cítily bý t omezeny vý š í minimální emise. Dostupnost financování ze zadrženého zisku byla shledána jako dostačující a nákladnost jako nízká. Je to jediný dostupný instrument vnitřního financování s přijatelný mi náklady, protože také vstup venture kapitálu se zdá
manažerů m nákladný , jeho dostupnost je omezená a navíc kvů li omezujícím zájmů m nový ch
akcionářů klesá stabilita podniku.

4

Přes 600 respondentů v případěDvořáka a 188 v případěJindřichovské, Körnera.
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Z vnějš ích způ sobů financování zhodnotily firmy nejlépe bankovní úvěr. Banky poskytovaly
úvěr v dostačujícím množství, manažeři ocenili jeho dostupnost, splátky a úrokové sazby považují za přiměřené. Banky nemají zdaleka tak striktní nároky na zajiš tění od dobře profitujících firem, od firem se zahraničními mateřský mi společnostmi a od firem s obratem více jak
1 mld. Kč. To zcela odpovídá přirozenému rozhodování bank – bonitní klient získá úvěr
snadněji. Pů jčky od mateřský ch společností byly dostupné pro firmy se zahraniční, nikoli českou mateřskou společností. Pů jčky od nebankovních subjektů byly obecně považovány
za velmi nákladné s vysoký mi nároky na zajiš tění a s vysoký mi úrokový mi sazbami. Možnost
vydání dluhopisů shledávaly firmy jako omezenou, předevš ím kvů li vý š i minimální emise.
Z instrumentů leasingu – finanční leasing, operativní leasing a „sale-and-lease-back“– využívaly firmy pouze finanční leasing, který byl podle jejich názoru dostupný a s přiměřený mi
požadavky na zajiš tění a leasingové splátky. Rovněž factoring byl dostupný , nicméně
s vysoký mi náklady. Velké firmy také mohou částečnězískat finanční prostředky nákupem
zboží/služeb na dodavatelský úvěr. Velice oblíbený m instrumentem jsou také delš í splátkové
termíny za dodané produkty nebo služby, které si vš ak mohou dovolit pouze nejsilnějš í hráči
na trhu.
Ze studií vyplý vá, že pokud se čistý pracovní kapitál financuje z vnějš ích zdrojů , pak obvykle
bankovními pů jčkami nebo dodavatelský mi úvěry. Z vnitřních zdrojů využívají firmy zisky
pro financování pracovního kapitálu. K financování investičních aktivit využívají podniky
zadržené zisky jako vnitřní zdroj a bankovní úvěry a finanční leasing jako vnějš í zdroj.

3. TEORETICKÉ KONCEPTY Ú VĚ ROVÉ HO TRHU
V této kapitole je nastíněno několik teoretický ch konceptů a modelů , které vysvětlují specifický úvěrový trh. Větš ina modelů , jak sami autoři prohlaš ují, nemá kvů li vý razný m zjednoduš ujícím předpokladů m ambice, stát se nástrojem vhodný m pro tvů rce hospodářské politiky,
proto i v této práci jsou prezentovány pouze základní netechnické myš lenky, přístupy a dů sledky těchto teoretický ch konceptů . Nicméněi v tomto velkém zjednoduš ení zaprvé umožňují definovat některé pojmy, tý kající se problematiky poskytování úvěrů bankami, které jsou
předtím vymezeny velmi vágně, vnímány intuitivně nebo nejsou ustaveny vů bec. Zadruhé
umožňují pochopit hlubší kauzality ve fungování úvěrový ch trhů . Každý teoretický přístup
představuje dílčí mechanismus. Je třeba si uvědomit, že fungování úvěrového trhu ovlivňuje
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celá řada těchto dílčích mechanismů , které dohromady vytvářejí určitou teoretickou syntézu,
podle níž potom úvěrový trh funguje. Literatura k problematice úvěrový ch trhů je více
než bohatá a navíc v souvislosti s probíhající globální finanční krizí vzniká množství dalš ích
studií. Tyto nové práce se vš ak větš inou věnují empirický m analý zám, vysvětlují příčiny finanční krize, a to na základěprávěstarš ích teoretický ch studií. Níže uvedené koncepty jsou
vybrány s ohledem na potřeby analý zy stavu úvěrů v české ekonomice a v kontextu současný ch úvěrový ch obtíží.
Vý voj celkový ch bankovních úvěrů nefinančním podniků m v Č R (graf 3.1) má zřetelněcyklický charakter. Proto začínám od velmi komplexních teorií tý kajících se úvěrový ch cyklů .
Graf 3.1: Celkový stav úvěrů nefinančním podnikům, v mld. Kč
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3.1. Ú věrové cykly
Nejhorš ípůjč ky jsou poskytnuty na vrcholu hospodářské ho cyklu.
Alan Greenspan, 2001
O úvěrový ch cyklech se napsalo velké množství literatury. Č etná empirická pozorování docházejí v drtivé větš iněke shodnému závěru, že finanční systém je procyklický – pohybuje se
ve stejném směru jako dynamika hospodářského rů stu. Studie se větš inou zaměřují na dva
aspekty procyklicity finančního systému.
Zaprvé empirické studie prokazují vý razný nárů st úvěrů během hospodářské expanze dané
ekonomiky a opět vý razný pokles během kontrakce. Oba pohyby jsou více než proporcionální
vzhledem k dynamice ekonomického rů stu. To naznačuje, že se během hospodářského cyklu
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mění nejen poptávka po úvěrech (která zhruba kopíruje dynamiku rů stu), ale také nabídka,
protože stav úvěrů klesá více než ekonomická aktivita.
Zadruhé analý zy prokazují, že v doběhospodářského rů stu si banky obvykle účtují velmi nízké provize a poplatky, klesá úroková prémie, tedy rozdíl mezi úrokovou sazbou, za kterou
banka pů jčuje kapitál, a sazbou, za kterou kapitál získává. Banka také nepožaduje tak vysoké
záruky. Během kontrakce se naopak služby bank prudce zdražují, rostou poplatky, úroková
prémie, požadavky na zajiš tění a také podíl klasifikovaný ch úvěrů . Shrnuto banky vesměs
uvolňují své úvěrové standardy5 v době hospodářského rů stu a během kontrakce úvěrové
standardy znatelnězpřísňují. Z toho vyplý vá, že banky přijímají během expanze větš í riziko.
Teorie úvěrový ch cyklů mají celou řadu nepříznivý ch dů sledků pro danou ekonomiku. Zesilují oscilace hospodářského cyklu, zvyš ují systematické riziko. Procyklické pů jčování má vý razný negativní dopad na efektivní alokaci zdrojů , protože během expanze se poskytne úvěr
mnoha „špatný m“ projektů m (s negativní čistou současnou hodnotou) a během kontrakce je
na druhou stranu mnoho „dobrý ch“projektů odmítnuto.
3.1.1. Kiyotakiho a Mooreova teorie úvěrový ch cyklů
Kiyotaki a Moore (1995) navrhli teoretický přístup, jak úvěrové limity interagují s celkovou
ekonomickou aktivitou v prů běhu hospodářského cyklu. Zkonstruovali model dynamické
ekonomiky, ve které věřitelé nemohou donutit dlužníky, aby spláceli svoje dluhy jinak než
zabezpečením dluhu zástavou. V této ekonomice hrají trvalá aktiva dvojí roli, jednak jsou
jako produkční faktor a jednak slouží jako zajiš tění na pů jčky. Ú věrové limity jsou ovlivňovány cenami těchto aktiv sloužících jako zajiš tění. Zároveň jsou ale ceny aktiv ovlivněny úvěrový mi limity. Tato interakce se v modelu ukáže bý t silný m transmisním mechanismem, jehož pů sobením náhlý dočasný š ok v ekonomice přetrvá, zvětš í se a mů že postihnout i dalš í
sektory. Malé, dočasné šoky mohou způ sobit velké a trvalé vý kyvy ve vý stupu a cenách aktiv.
Převodní mechanismus funguje následujícím způ sobem. Firmu čelící úvěrovému limitu zasáhne dočasný š ok v produktivitě, který sníží její čistou hodnotu. Následkem toho se firmě
sníží úvěrový limit, protože banka vždy požaduje, aby byla pů jčka krytá zástavou, a hodnota
zástavy (aktiv firmy) vlivem š oku poklesne. Firma si nemů že pů jčit tolik jako v předchozím
období, a pokud je úvěrový limit aktivním omezením, musí snížit své investice. Snížení inves-

5
Ú věrový m standardem se rozumí jakákoli necenová podmínka specifikovaná při typické bankovní pů jčce nebo
úvěrové lince (požadavky na zajiš tění, znění smluv, omezení úvěru atd.)
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tic s sebou přináš í ztrátu v podoběuš lého zisku z nerealizovaný ch investičních záměrů . Ztráta
opět sníží čistou hodnotu firmy a mechanismus se opakuje.
Tento mechanismus by sám o soběnezpů sobil velké zvětš ení š oku ani by nebyly postiženy
dalš í sektory. Sílu mechanismu vš ak podporují dva druhy multiplikátorů – statický a dynamický . Statický multiplikátor je aktivní v každém jednotlivém období. Proces statického multiplikátoru začíná stejnějako předchozí převodní mechanismus. Firmu čelící úvěrovému limitu zasáhne dočasný š ok v produktivitě, který sníží její čistou hodnotu. Následkem toho se sníží úvěrový limit pro danou firmu. Ta si nemů že pů jčit tolik jako v předchozím období, a pokud je úvěrový limit aktivní, musí omezit své investice. V tomto momentu končí jeden cyklus
převodního mechanismu a začíná paralelní proces statického multiplikátoru. Omezení investic
snižuje poptávku po produkčních faktorech a klesá jejich cena. Stávající produkční faktory,
jež firma vlastní, ztrácejí na hodnotě, čili opět klesá čistá hodnota firmy. Protože navíc produkční faktory slouží jako zástava, klesá i hodnota zástavy.
Dynamický multiplikátor souvisí s očekáváním ekonomický ch subjektů . V prvním období
firma prodělá dočasný šok v produktivitě, který sníží její čistou hodnotu. Klesne poptávka
po aktivech, a tím pádem se sníží jejich cena. Ve druhém období a v dalš ích obdobích se proces opakuje. To ekonomické subjekty očekávají, a proto se každý pokles ceny v každém jednotlivém budoucím období promítne již do ceny v přítomném období, protože některé ekonomické subjekty se rozhodnou koupit aktivum až v příš tím období, kdy bude levnějš í. Cena
aktiva proto klesá více než proporcionálněvelikosti š oku v produktivitě.
Obzvláš ť dynamický multiplikátor mů že způ sobit, že náhlý dočasný š ok v ekonomice přetrvá,
zvětš í se a mů že postihnout i dalš í sektory a vyústit do velký ch a trvalý ch vý kyvů ve vý stupu
a cenách aktiv.
Model funguje samozřejměi v opačném směru i se zmíněný mi multiplikátory. Vyš š í čistá
hodnota firem přes vý š e zmíněný mechanismus tlačí i na rů st cen aktiv. Model tedy dobře
odpovídá vypozorované empirické pravidelnosti, že stavy úvěrů v ekonomice rostou rychleji
než hospodářský rů st a zase klesají více jak proporcionálněhospodářské kontrakci. Model
neřeš í „bod zlomu,“ tedy bod, kdy se pokles (resp. nárů st) cen aktiv zastaví a jejich cena začne opět rů st (resp. klesat). NicméněKiyotaki a Moore nabízejí alespoň intuitivní vysvětlení
pomocí známého modelu jestřáb – hrdlička. Pokud roste populace hrdliček, roste i počet jestřábů , kteří se jimi živí. Ale jak se zvětš uje počet jestřábů , hubí hrdličky. Nakonec počet hrdliček poklesne tak, že pouze omezené množství jestřábů přežije. S ménějestřáby se vš ak
zase hrdličky rozmnoží a koloběh začíná znovu. Analogie s úvěrový mi cykly vzniká dosazením banky za jestřába a firmy s úvěrový m limitem za hrdličku. Banka, která nepů jčí víc
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než ekvivalent hodnoty zajiš tění „hubí“ firmy. Ale až mnoho firem zkrachuje, nebudou mít
banky komu pů jčovat a sníží se jejich počet a těm, co zbudou, pů jčí i bez zajiš tění.
3.1.2. Teorie kolísá níúvěrový ch politik6
Předchozí model vysvětloval první empiricky zjiš těný fakt, že stav úvěrů roste během hospodářské expanze a klesá během kontrakce, a to v obou případech více jak proporcionálně. Teorie kolísání úvěrový ch politik je teoretický m modelem Rajana (1994) s cílem vysvětlit druhý
v praxi pozorovaný fakt, že během expanze banky uvolňují úvěrové standardy, zatímco
při poklesu hospodářského rů stu je přitvrzují.7
Rajan sestavil model předpokládající racionálně se rozhodující bankovní management,
který sice maximalizuje zisk, ale pouze v krátkém období. Kroměkrátkodobé maximalizace
zisku se management soustředí také na svoji reputaci, tedy jak je banka (potažmo její management) vnímána kapitálový m trhem a trhem práce. Dále se předpokládá, že trh mů že pouze velmi obtížněsledovat složení bankovního portfolia úvěrů a také specifické hospodářské
vý kony dlužníků nejsou ihned trhem pozorovatelné. Místo toho se trh soustředí pouze na zisky bank. V dů sledku toho se bankovní management mů že pokouš et ovlivnit vnímání trhu manipulací s nynějš ími zisky. Nejsnadnějš í cestou, jak toho dosáhnout, jsou pro banku změny
v úvěrové politice. Banka například mů že liberálním nastavením úvěrové politiky maskovat
rozsah š patný ch úvěrů v portfoliu tím, že uvolní podmínky smluv, aby selhání nebylo zaznamenáno. Stejnětak banka mů že liberální úvěrovou politikou přesvědčovat trh o ziskovosti
svého úvěrového portfolia, protože nové pů jčky generují zisk z počátečních poplatků na úkor
kvality úvěru. Obecněuvolněná úvěrová politika pozvedne současné zisky vý měnou za ztráty
v budoucnu. Trh také více promíjí š patné vý sledky banky, pokud je celý bankovní sektor zasažen systematický m nepředvídaný m š okem. Banky s ohledem na svoji reputaci a reputaci
ostatních bank koordinují své úvěrové politiky. Ve fázi uvolnění úvěrový ch standardů , liberalizují z konkurenčních dů vodů vš echny banky své úvěrové politiky. V opačném cyklu zase
větš ina bank přistoupí k přísnějš ím standardů m a pročistí svá úvěrová portfolia. Z modelu
vyplý vá, že pro banky je vý hodné se chovat vý š e popsaný m způ sobem, tedy přizpů sobovat
svou úvěrovou politiku podobnějako ostatní bankovní instituce.
Rozš ířením pů vodního modelu o reálný předpoklad, že hospodářská kondice dlužníků je endogenněovlivněna nastavením úvěrové politiky, vzniká teorie hospodářského cyklu s nízkou
6
7

V originále Theory of Credit Policy Fluctuations.
První a druhý aspekt procyklicity poskytování úvěrů – viz úvod kapitoly 2.1.
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frekvencí, ale o to hlubš ích vý kyvů , jež odpovídá předchozí zmíněné teorii úvěrový ch cyklů
Kiyotakiho a Moorea. Pokud se negativní š ok na sektor dlužníků vyskytne pouze s nízkou
pravděpodobností, banky jsou nuceny udržovat přehnaněliberální úvěrovou politiku. To vede
k přeinvestování a zvý š ení pravděpodobnosti zasažení negativním š okem. Teprve pokud se
situace dlužníků vý raznězhorš í, podnítí to banky k omezení poskytování úvěrů . Investice se
náhle prudce sníží a bublina praskne.
3.1.3. Hypoté za institucioná lnípaměti8
Hypotéza institucionální paměti je ryze institucionálním pohledem na příčiny kolísání úvěrový ch standardů . Berger a Udell (2004, str. 461, překlad autora) formulovali hypotézu institucionální paměti následovně: Zhorš ení schopnosti bankovních pracovníkůrozeznat potenciální
problé my dané ho úvěru může vé st k uvolnění úvěrových standardů s č asem od posledního
významné ho problé mu se š patným úvěrem.
Zhorš ení rozeznávacích schopností je částečnědáno proporcionálním nárů stem bankovních
pracovníků , kteří nikdy vý znamný úvěrový problém nezažili, a částečněatrofováním odbornosti zkuš ený ch pracovníků . Navíc pokud bankovní pracovník poskytl jednomu klientovi vícekrát bezproblémový úvěr, má tendenci přehlížet rizika. Zhorš ení schopností bankovního
pracovníka se projevuje hlavněna „měkký ch“datech, jejichž kontrola je ale pro banku časově
i finančně velmi nákladná. Banka proto provádí kontrolu svého úvěrového portfolia spíš e
na základě„tvrdý ch“dat.
Regresní analý za vzorku dat přes 200 tisíc americký ch bank a více jak 2 milionů poskytnutý ch komerčních úvěrů z let 1980–2000 podpořila hypotézu, že banky úvěrují více s časem
od posledního vý znamného problému s pů jčkou. Analý za také potvrdila, že banky uvolňují
a přitvrzují úvěrové standardy v závislosti na svý ch úvěrový ch cyklech, které se vš ak nemusí
krý t s celkový m úvěrový m cyklem v celé ekonomice.
Hypotéza, že bankovní pracovníci zapomínají, se mů že zdát naivní, příliš jednoduchá, nepodložená žádný mi „tvrdý mi“ daty. Nicméněprávěbezmezná dů věra v „tvrdá“data, matematické modely a zanedbání institucionálních faktorů přispělo k současné světové finanční krizi.
Pro dokreslení situace, jak vyplý vá z vý sledků dotazníku, který Federal Reserve Bank of New
York po 35 let čtvrtletně předkládala manažerů m velký ch americký ch bank, jsou úvěrové
standardy zdaleka nejvý znamnějš í proměnou ovlivňující fluktuace úvěrů , úrok nehraje
tak vý znamnou roli (Lown, Morgan, 2004).
8

V originále Institutional Memory Hypothesis.
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3.2. Credit crunch
Credit crunch9 se často v médiích zmiňuje jako příčina poklesu úvěrů . Jak ale vyplý vá dále
z textu, tento jev se přesně definuje velmi obtížně. Credit crunch je jev konzistentní
s předchozími teoriemi úvěrový ch cyklů a tý ká se nabídkové strany trhu úvěrů . Nutnou, nikoli
postačující podmínkou credit crunche je prostředí, kde klesají stavy úvěrů . Vý bornou orientaci v množství literatury poskytuje článek M. Singera (1999) v rámci osmého semináře Č eské
společnosti ekonomické. Seminář je pojmenován Credit crunch a věnuje se právětomuto jevu
v souvislosti s vý razný m – v doběkonání semináře již rok trvajícím – poklesem stavu úvěrů ,
který m se tato práce také zabý vá. Zadření úvěrů neboli credit crunch chápe Singer (1999,
str. 4) jako situaci, kdy úrok neč istí trh úvěrů, a neplní tak jednu ze svých funkcí ceny úvěru,
v důsledku č ehož docházík jejich přidělovánítržními subjekty.
Obr. 3.1: Přidělová níúvěru

Zdroj: Singer, 1999, str. 4

Obr. 1 zachycuje trh za přítomnosti zadření úvěrů , které je způ sobeno zřetelněnabídkovou
stranou. Nabídka nemá standardní rostoucí prů běh, ný brž je nespojitá. V zobrazené situaci
úrok nefunguje jako cena úvěru a nečistí trh, banky přidělují úvěry na základějiný ch proměnný ch. Na specifickém úvěrovém trhu vš ak podle řady argumentů nastává tato situace poměrně
běžně, a přitom zdaleka nemusí jít o příznak problémů finančního sektoru. Banky se obvykle
rozhodují z velké části také podle rizika10 při poskytování úvěru. Nejen úrok je cenou úvěru,
ale také ostatní neúrokové faktory jako například zajiš tění, dů věryhodnost klienta apod. Proto
mů že bý t funkce nabídky v závislosti pouze na úrokové míře nespojitá.

9

Zadření úvěrů je český ekvivalent termínu credit crunch, na kterém se shodli účastníci vý š e zmíněného semináře Č SE. Je symbolické, že obtížnědefinovatelný a rozpoznatelný jev credit crunch nemá jednoznačný český
překlad.
10
Nejčastěji se používá k ohodnocení rizika metoda credit scoring pro menš í klienty a pro větš í klienty credit
rating, který se vyznačuje individuálnějš ím, ne pouze technický m přístupem k ohodnocení rizika.
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3.2.1. Přidělová níúvěrů na trhu s nedokonalý mi informacemi
Stiglitz a Wiess (1981) ve svém teoretickém modelu vysvětlují fenomén přidělování úvěrů
nedokonalou informovaností aktérů na trhu. Argumentují dokonce, že k přidělování úvěrů
dochází, i když je trh zápů jčních fondů ve svém ekvilibriu. Vycházejí z realistického předpokladu asymetrické informace. Banka nemá tolik informací o projektu, na jehož realizaci klient
požaduje pů jčku, ale přitom potřebuje rozeznat „dobrého“potenciálního dlužníka od „špatného.“ K tomu využívá celou řadu nástrojů , v poznámce již byla řeč např. o credit scoringu
a credit ratingu. Vý znamný m indikátorem kvality projektu je také sama úroková míra, kterou
je vypů jčovatel ochotnen akceptovat. Jenže za předpokladu nedokonalé informovanosti mů že
samotná vý š e úrokové míry ovlivnit míru rizika vyplý vajícího pro banky, pokud za tuto úrokovou míru poskytnou úvěr. Principiálněse tak mů že stát dvěma způ soby. Ve stadiu před
uzavřením kontraktu vyš š í úrok způ sobuje tzv. nepříznivý vý běr11, kdy jsou potenciální vypů jčovatelé „vytříděni.“ Ve stadiu po uzavření kontraktu mů že úroková míra ovlivnit akce
vypů jčovatelů , tato situace je známá jako morální hazard.12
Efekt nepříznivého vý běru souvisí s tím, že rů zní dlužníci mají rů znou pravděpodobnost,
že pů jčku splatí. Protože zisk bank závisí na pravděpodobnosti, že úvěry budou řádněsplaceny, snaží se banka vybrat dlužníky s největší pravděpodobností řádného splacení úvěru. Jednou z metod vý běru – jak již bylo vý š e zmíněno – je nastavení vyš š í úrokové míry. Ti, kteří
jsou ochotni si vypů jčit i za vyš š í úrok, mohou prů měrněvykazovat větš í riziko nesplacení
úvěru, neboť realizují projekty s vyš š ím vý nosem, aby byli schopni splácet vyš š í úrok, a vý nosnějš í projekty s sebou nesou větš í riziko.
Podobněse změnou úroku se mění chování dlužníků . Banka není schopná kontrolovat vš echny akce klienta, proto formuluje do smlouvy podmínky úvěru, které jsou navrženy tak, aby se
vypů jčovatel choval co nejvíce ve prospěch banky a aby tyto podmínky lákaly předevš ím méněrizikové klienty. I přes podrobné smlouvy vš ak mají vypů jčovatelé prostor k morálnímu
hazardu. Z modelu vyplý vá, že za vyš š ího úroku firmy realizují projekty s nižš í pravděpodobností úspěchu, ale vyš š ím vý nosem, pokud se investice podaří.
J. E. Stiglitz s A. Weissem se právěkvů li existenci nepříznivého vý běru a morálního hazardu
domnívají, že pro banky existuje jediná optimální úroková míra, při které maximalizují svů j
očekávaný zisk. Tato optimální úroková míra je navíc nižš í než úroková míra, která by čistila
trh úvěrů , tj. úroková míra odvozená z prů niku nabídky s poptávkou, čili vzniká převis po11

Anglicky adverse selection.
Definice: Morální hazard nastává v případě, když jsou rozhodnutí ekonomického agenta ovlivněna tím,
že nemusí nést případné záporné dů sledky svý ch rozhodnutí.
12
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ptávky nad nabídkou. Na standardním trhu by se rovnováhy dosáhlo zvý š ením ceny produktu
(úroku). Banky ale nezvednou úrok, pokud si myslí, že by navý š ení úrokové míry odradilo
méněrizikové klienty a naopak přilákalo rizikovějš í (efekt nepříznivého vý běru) a rizikovějš í
klienti by se po uzavření kontraktu pouš těli ješ tědo větš ího rizika (efekt morálního hazardu),
a pokud by zvý š ené riziko snížilo očekávaný zisk. Banky potom přidělují úvěry ve smyslu
definice credit rationing (viz níže), což je jediná možnost, jak udržet hladinu úrokové míry
maximalizující očekávaný zisk. To vede ke stejné nespojitosti v nabídce, jako je znázorněno
na obr. 1.
Nelze ovš em chápat každou odmítnutou žádost o úvěr jako dů kaz existence přidělování úvěrů .
Termín credit rationing je vyhrazen pro situace, kdy (Stiglitz, Weiss, 1981, str. 394–395, překlad autora):
– mezi žadateli o úvěr, kteří jsou z pohledu banky stejní, jeden získá úvěr a druhý ne
a odmítnutí žadatelé nezískají úvěr, ani pokud akceptují vyš š íúrok,
– existuje identifikovatelná skupina, která nezíská úvěr za jakýkoli úrok při dané nabídce úvěrů, přestože by při větš í nabídce úvěr získala.
Proč ale banky, které se obávají nižš ího očekávaného zisku plynoucího z vyš š ího rizika
při vyš š í úrokové míře, jednoduš e nepožadují také vyš š í zajiš tění? Vyš š í zajiš tění by pokrylo
očekávané snížení zisku kvů li větš í rizikovosti klientů a na druhé straněby také snížilo poptávku, což by vedlo trh úvěrů do rovnováhy. I zde ale podle autorů modelu Stiglitze a Weisse platí, že zvý š ení požadavku na zajiš tění nemusí bý t pro banku optimální, argumentují podobnějako v případězvyš ování úrokové míry. Pů sobením efektu nežádoucího vý běru a morálního hazardu se mů že zvý š ením požadavku na hodnotu zajiš tění snížit očekávaný zisk banky. Větš í firmy, které budou schopny složit zvý š ené zajiš tění, bý vají většinou méněaverzní
k riziku. Zvý š ené riziko projektu mů že opět očekávaný zisk banky snížit. Jako druhou možnost autoři navrhují situaci, kdy pravděpodobnost úspěchu u malý ch projektů je nižš í
než u velký ch projektů , potom zvý š ené požadavky na zajiš tění velké (na zajiš tění náročné)
projekty do značné míry diskvalifikují, což vede k realizaci převážněmalý ch rizikovějš ích
projektů . Se stoupajícím rizikem úvěrovaný ch projektů opět klesá bankám očekávaný zisk.
Banka také primárněposuzuje samotného klienta a až v druhé řaděhodnotu zajiš tění. Pokud
klient vykazuje velké riziko nesplacení úvěru, nezíská od banky úvěr, ani kdyby poskytnul
hodnotu zajiš tění vyš š í než úvěr. Jednak banka s přibý vajícími nesplacený mi úvěry ztrácí
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na reputaci. A jednak je likvidace zajiš tění administrativněsložitý , nákladný a dlouhý proces,
obzvláš ť v Č R.13
Zvyš ování úrokové míry ani hodnoty zajiš tění na trhu s asymetrickou informací nemusí tedy
vést k vyš š ímu očekávanému zisku úvěrový ch institucí. Proto banky za těchto okolností neposkytnou úvěr, ani pokud klient akceptuje vyš š í úrokovou sazbu či hodnotu zajiš tění. Vý sledkem je jev přidělování úvěrů , jež je v kontextu této práce dů ležitý a který tento model pomohl
dobře nadefinovat.
3.2.2. Credit crunch vs. přidělová níúvěrů
Z modelu přidělování úvěrů v předchozí kapitole vyplý vá, že nespojitost v nabídce úvěrů mů že za určitý ch okolností nastat i na běžněfungujícím trhu. Nelze proto označovat každou nespojitost v nabídce úvěrů způ sobenou přidělováním úvěrů jako credit crunch. Singer svou
definicí zadření úvěrů spíš e popisuje, jak tento jev vzniká. Pospíš il (1999) na stejném semináři, kde prezentoval svů j článek Singer, uznal, že se pojem cretit crunch vztahuje k přidělování
úvěrů , které je prováděno podle bonity klienta a vyhlídek v ekonomice. Zúžil vš ak Singerovu
definici credit crunche (Pospíš il, 1999, str. 18): Credit crunch je označ ení pro situaci, kdy
banky v dané ekonomice č i oblasti omezí poskytování úvěrů na minimum (přitom úrokové
sazby nemusí růst, resp. mohou dokonce klesat), což může mít závažné důsledky pro ekonomický růst zejmé na v situaci, kdy je daná ekonomika silně závislá na bankovním zprostředkování. Credit crunch větš inou doprovází finanč ní krizi. V dalš í diskusi ješ těPospíš il zpřesňuje
zadření úvěrů jako prudké zvýš ení jevu credit rationing „k nekoneč nu“. Oběvý š e zmíněné
definice zadření úvěrů postrádají přesnost, protože z nich nelze jednoznačně určit, kdy se
už jedná o credit crunch a kdy je přidělování úvěrů ješ těběžnou strategií bank redukujících
riziko. Následující model jasněmatematicky vymezuje tři formy možný ch problémů na nabídkové straněúvěrů .

3.2.3. Holmström-Tirolův model finančního zprostředková ní
Holmström a Tirole (1997) vyvinuli model, ve kterém jednoduchý m a jednoznačný m způ sobem definují některé příčiny poklesu stavu úvěrů v ekonomice. Model rozliš uje tři hráče –
investory (jednotky s přebytkem kapitálu), finanční zprostředkovatele a firmy. Rozliš ují se tři
13

Z Ročenky konkurenceschopnosti Č eské republiky (Kadeřábková, 2007) vyplý vá, že likvidace podniku v Č R
trvá prů měrně9,2 roku a návratnost je 18,2 % z pů vodní hodnoty. Pro zeměEU 15 je to 1,5 roku s návratností
71 %. To ilustruje dostatečně, proč není pro české banky zajiš tění zárukou, že úvěrový kontrakt nebude ztrátový .
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druhy firem podle množství kapitálu: První skupinu tvoří ekonomické subjekty s takový m
množstvím kapitálu, že se mohou financovat z vlastních zdrojů nebo bankám poskytnout dostatečnou zástavu, aby bez dalš ích omezení získaly potřebný objem úvěrů . Tyto podniky
s vysokou čistou hodnotou bohatství spadající do první skupiny získají levnějš í, na informace
méněnáročné a aktivy zcela kryté pů jčky. Druhou skupinou jsou firmy, které nejsou tak silně
kapitálověvybaveny, možnost samofinancování je tedy oproti první skupiněomezena. Tyto
subjekty nemohou poskytnout dostatečnou zástavu finančním institucím, aby bez dalš ích
omezení získaly úvěr. Finanční prostředníci ale mohou intenzivním monitoringem klienta
snížit požadavek zajiš tění, tedy tyto podniky úvěr nakonec za přísnějš ích podmínek získají.
Pů jčka je ale relativnědražš í, ne zcela krytá aktivy, a tedy náročnějš í na monitoring. Poslední
třetí skupina se skládá z ekonomický ch subjektů , které již na úvěr kvů li malému množství
kapitálu nedosáhnou vů bec; ty potom neinvestují.
Holmström a Tirole rozliš ují celkem tři příčiny poklesu poskytování úvěrů , vš echny se odvíjejí od omezení množství kapitálu.14 První příčinou je tzv. credit crunch neboli zadření úvěrů ,
definované v modelu jako relativní snížení vlastního kapitálu finančních zprostředkovatelů .
Za druhé mů že nastat tzv. collateral squeeze neboli „stlačení zástav“, které se vymezuje jako
snížení celkového kapitálu firem. Konečněza třetí rozliš ují autoři ješ těsavings squeeze „stlačení úspor“, které nastává při poklesu nabídky kapitálu investorů finančním zprostředkovatelů m.
Z modelu vyplý vá, že každé ze tří druhů omezení množství kapitálu způ sobí pokles agregátních investic a rů st hranice kapitálu, potřebné pro získání pů jčky. To znamená, že se slaběji
kapitálověvybavené firmy z první skupiny přesunou do druhé, kde jsou podmínky pro získání
úvěru tvrdš í, a některé firmy ze druhé skupiny po zvý š ení požadavku na zástavu již nedosáhnou na úvěr vů bec, tj. propadnou se do třetí skupiny. V tomto směru se model shoduje
s empirický mi pozorováními. Při jakémkoli kapitálovém omezení (credit crunch, collateral
nebo savings squeeze) jsou vždy nejhů ře a nejdříve postiženy malé či podkapitalizované firmy nebo ty, které v doběkonjunktury pouze slaběpřekračují hranici čisté hodnoty bohatství
nutnou k získání pů jčky. Navíc při jakémkoli omezení úvěrů banky musí ješ tědů kladněji rozliš it „dobrý “ a „špatný “ projekt a získání této informace s sebou nese vysoké fixní náklady,
které se banky obvykle zdráhají vynaložit, obzvláš ť pokud jde o malé podniky nebo projekty.
Přes nedostatky a omezující předpoklady vyvinuli Holmström a Tirole jednoduchý model,
který v uceleném rámci dokáže vysvětlit řadu jednotlivý ch teoretický ch konceptů v oboru

14

V originále „capital tightening“.
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finančního zprostředkování. Stejnějako Jaroš (2000)15 vidím hlavní přínos modelu v jasném
definování a rozliš ení tří forem kapitálového stlačení, ze kterého vyplý vá, že credit crunch je
v modelu vý hradnědů sledkem chování finančních zprostředkovatelů – bankovního sektoru.
Podle Jaroš e (2000, str. 33) tak k čisté forměcredit crunche (relativnímu poklesu kapitálu
finančních zprostředkovatelů ) mů že dojít pouze v případěš patné corporate governance bankovního sektoru nebo vlivem přijetí nový ch regulačních a institucionálnělegislativních opatření. Tato opatření vš ak hlavně usilují o zvyš ování dů věryhodnosti bankovního sektoru,
a směřují tedy k navyš ování kapitálu, místo k jeho snižování. Proto vzniká credit crunch nejčastěji až jako dů sledek collateral squeeze, který postihuje nejvíce malé nebo podkapitalizované firmy. Ty přestanou splácet pů jčky včas nebo nejsou schopny splácet vů bec. Bankám se
množí klasifikované úvěry, jsou nuceny vytvářet opravné položky a navyš ovat rezervy, horš í
se jim struktura portfolia. Banky pod tlakem regulátora (ale i z vlastní iniciativy) omezují poskytování úvěrů . Ztráta dů věry v banky pak mů že vyústit v pokles nabídky kapitálu ze strany
investorů – savings squeeze. Jak vyplý vá z tohoto mechanismu, jednotlivé formy kapitálového stlačení se navzájem posilují a prvotní příčina se rozeznává velmi obtížně.
3.2.4. Credit crunch a příbuzné jevy
Singer (1999, str. 2) nabádá, aby se dobře rozliš ovaly příčiny poklesu stavu úvěrů , ne vždy
musí jít o zadření úvěrů . Navrhuje další jev, který souvisí s poklesem stavu úvěrů : Krize solventnosti (likvidity) nastává, pokud v jádru zdravé podniky mají v dů sledku změn očekávání
na finančních trzích náhle problémy dostát svý m závazků m vyplý vajícím z nesouladu mezi
časovou strukturou finančních zdrojů a potřeb. Osobněse domnívám, že za prů vodní známky
krize likvidity16 lze označit již to, že fundamentálnězdravé podniky nejsou schopny získat
úvěr na překlenutí zmiňovaného časového nesouladu, což je jedna ze základních funkcí bank
a ostatních finančních zprostředkovatelů . Za fundamentálnězdravé podniky vš ak nelze považovat ty, které se samy vystavují zvý š enému riziku tím, že např. z krátkodobý ch úvěrů financují středně- a dlouhodobé investiční aktivity.

15

Z diplomové práce Tomáš e Jaroš e (2000) čerpá tato studie poznatky o poklesu stavu úvěrů na konci devadesátý ch let.
16
Přikláním se k pojmu krize likvidity (místo solventnosti), protože lépe odráží fakt, že příčina problému nemusí
ležet v podnicích, které by při normálněfungujícím finančním sektoru byly solventní.
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3.3. Modelování nabídky a poptávky po úvěrech
Tento oddíl tvoří vý jimku v kapitole jinak teoretický ch konceptů , protože se jedná o empirickou studii. Nerovnovážný model systému rovnic nabídky a poptávky je poměrněčastou ekonometrickou metodou, jak rozliš it převis nabídky úvěrů od převisu poptávky po úvěrech. Model zohledňuje v praxi běžněpozorovanou nespojitost v nabídce úvěrů . Příčiny nespojitosti
nabídky jsou popsány vý š e v kapitole 3.2. Proto se v nerovnovážném modelu celkový stav
poskytnutý ch úvěrů rovná minimu nabídky a poptávky – min(nabídka; poptávka). Nejobtížnějš ím úkolem je vytipovat vhodné argumenty funkcí nabídky a poptávky po úvěrech. Obzvláš ť v Č R naráží tato metoda na řadu problémů ve vyhledání dostupný ch proměnný ch
do funkcí nabídky a poptávky. Pazarbasioglu (1996) analyzoval prudký vzestup a pád úvěrů
ve Finsku v letech 1987–1995 a navrhl rozumné argumenty funkcí nabídky a poptávky. Zdrojem některý ch informací vš ak pro Pazarbasiogla byl kapitálový trh, jehož standardní fungování se předpokládá. V Č R se vš ak kapitálový trh nevyvinul do standardní fungující podoby,
a tedy některé informace nejsou přesné nebo jsou úplněnedostupné. Pazarbasioglu například
použil jako argument nabídky podíl cen akcií bankovního sektoru k celkovému prů měru kapitálového trhu k ohodnocení relativní očekávané ziskovosti bank a tím i možnosti opatření si
zdrojů pro úvěrování. Stejnětak použil relativní volatilitu cen bankovních akcií, jež je indikátorem specifického rizika bankovního sektoru. Na nejlikvidnějš ím systému pražské burze
SPAD je vš ak kótována pouze jediná banka – Komerční banka. Vý sledky Erste Bank Group,
jejíž akcie se také obchodují na SPAD, sice vypovídají o vý konech celé skupiny, ale ne samotné Č eské spořitelny. V Č R proto nelze tyto proměnné použít.
Ekonometrická analý za nerovnovážného modelu překračuje záměr tohoto textu, nicméněje
přínosné alespoň určit faktory nabídky a poptávky, které jsou relevantní pro modelování těchto dvou funkcí a pro které jsou navíc k dispozici data. Vý voj argumentů funkcí nabídky a poptávky přehledněshrnuje tabulka 5.2.
Nabídková funkce obsahuje tyto vysvětlující proměnné:17
+ celková depozita a knižní hodnota bankovního kapitálu, reprezentující dostupnost
zdrojůpro poskytování úvěrů,
+ krátkodobá úroková sazba,18 která vyjadřuje ziskovost úvěrování,

Označení + (resp. −) znamená při zvý š ení proměnné zvý š ení (resp. snížení) nabídky nebo poptávky po úvěrech.
18
Vážená prů měrná úroková sazba na poskytnuté úvěry se splatností do jednoho roku.
17

19

− spread: PRIBOR – repo sazba, rozpětí mezi mezibankovní zápů jční sazbou a oficiální
úrokovou sazbou Č NB je indikátorem dů věry v bankovním sektoru
− inflač ní oč ekávání finanč ního trhu, charakterizuje makroekonomické klima, čím vyš š í
inflační očekávání, tím se snižuje očekávaná reálná hodnota splátek a nabídka úvěrů
klesá,
− podíl klasifikovaných úvěrů nefinanč ním podnikům naznačuje pravděpodobnost nesplacení podnikového úvěru,
+ nové průmyslové zakázky dávají signál o tom, jaká je poptávka po produktech podniků ,
+ index stavební produkce charakterizuje ekonomickou aktivitu stavebního sektoru,
+ indikátor důvěry v podnikový sektor naznačuje celkový budoucí vý voj situace
v podnikovém sektoru (indikátor roste s vyhlídkami na zlepš ení situace a naopak).
Poptávková funkce obsahuje tyto vysvětlující proměnné:
+ indexy stavební a průmyslové produkce poskytují informaci o budoucí ekonomické
aktivitě, a tedy poptávce po úvěrech,
− krátkodobá úroková míra je cenou kapitálu,
+ oč ekávaná inflace podniků, popisuje makroekonomické klima, čím vyš š í, tím se snižuje reálná hodnota splátek,
+ indikátor důvěry v podnikový sektor naznačuje celkový budoucí vý voj situace
v podnikovém sektoru (indikátor roste s vyhlídkami na zlepš ení situace a naopak).
Středně- a dlouhodobé úvěry investičního charakteru jsou často závazné, tedy pokud podnik
splňuje podmínky dané úvěrovou smlouvou, nemů že banka úvěr vypovědět. Krátkodobé úvěry jsou na druhou stranu větš inou nezávazné a banka má možnost je vypovědět. Proto se
hlavní změny ve stavech úvěrů logicky projevují nejrychleji u krátkodobý ch úvěrů . Tato práce
se věnuje velmi aktuálnímu tématu, chybí časový odstup a potřebné delš í časové řady pro
relevantní analý zu úvěrů s delš í splatností. Proto se zde zaměřuji hlavněna krátkodobé úvěry
a zahrnuji do funkcí také odpovídající krátkodobé proměnné – indikátor dů věry v podnikový
sektor na pů l roku dopředu, roční inflační očekávání, krátkodobou úrokovou míru a aktuální
indexy produkce. Ty mimochodem vykazují velmi vý raznou korelaci s pů lročním indikátorem
dů věry v podnikový sektor, což do jisté míry dokazuje, že podnikatelské subjekty jsou vý razněovlivněny aktuální situací při tvorběsvý ch očekávání.
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4. POKLES Ú VĚ RŮ KONCE 90. LET
4.1. Bankovní sektor v transformač ním období
Transformační proces český bankovní sektor vý razněovlivnil. Kupónová privatizace nevedla
k efektivnímu ukončení státního vlastnictví v klíčový ch institucích českého bankovního systému – bank. Přitom transformující se ekonomika byla plnězávislá na bankovních úvěrech.
Kapitálový trh jednak zdaleka nefungoval a jednak se zakázal přístup zahraničního kapitálu
do privatizace, ačkoli domácího kapitálu bylo málo. Vzhledem k uvolněný m kapitálový m
a kvalifikačním podmínkám pro získání bankovní licence rostl rapidněod roku 1991 do roku
1993 počet velmi slaběkapitálověvybavený ch bank. Za neexistence jiného zdroje financování sílily politické tlaky na banky, aby poskytovaly nověvznikajícím a privatizovaný m podniků m dostatečné množství úvěrů . Orgán bankovního dohledu ani institucionální rámec neexistovaly, banky držely značné majetkové podíly v akciový ch společnostech prostřednictvím
svý ch investičních fondů a poskytovaly pů jčky na bázi interních informací a osobních známostí na nerealizovatelné projekty (Mlčoch, 1996, str. 94). Touto značněuvolněnou politikou
poskytování úvěrů poskytly banky velké množství pů jček na š patné projekty. V roce 1994
vláda zpřísnila podmínky pro držení bankovní licence – navý š ila minimální kapitálový požadavek z 300 na 500 mil. Kč (Jaroš , 2000, str. 42), v dů sledku čehož do roku 1999 zaniklo
16 malý ch bank.
Od roku 1993 do poloviny roku 1997 přibý vá stav podnikový ch úvěrů meziročněprů měrně
o 16 % (viz graf 3.1). Tento vý razný rů st je dán velmi uvolněnou úvěrovou politikou bank
a vysokou poptávkou po úvěrech, ze strany nefinančních podniků . Proces restrukturalizace je
velice nákladný a česká ekonomika trpěla chronicky nedostatkem kapitálu. Nefinanční podniky mohly financovat svoji restrukturalizaci pouze bankovními úvěry (kapitálový trh se nevyvinul do standardní fungující podoby dodnes). Proto byly částečněstátem vlastněné banky
i politicky tlačeny ke š tědrému poskytování „transformačních“úvěrů .

4.2. Pokles úvěrů konce 90. let
Ú věrový boom trval až do května 1997. Stav korunový ch i cizoměnový ch úvěrů nefinančním
podniků m tehdy činil 900,0 mld. Kč, což znamenalo nárů st o 438,4 mld. Kč od začátku sledovaného období – ledna 1993. Od května 1997 stav úvěrů přesnějeden rok kolísal. Klesal
na 883,5 mld. Kč v říjnu 1997 a po sérii zvětš ujících se vý kyvů dosáhl svého historického
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maxima 917,6 mld. Kč v květnu 1998. Poté již úvěry nabraly definitivněklesající trend, který
s menš ími či větš ími vý kyvy trval až do konce roku 2003.
Již v letech 1995 až 1996 rostl vý razněpodíl š patný ch úvěrů poskytnutý ch předevš ím v rané
fázi transformačního procesu. Pokus zastavit úvěrovou stagnaci a následněkontrakci stahováním š patný ch úvěrů v rámci Konsolidačního plánu II19 a Stabilizačního plánu pod kontrolou
Č NB vesměs nevyš el, zřejměi kvů li š patnému rů stu české ekonomiky v letech 1997 až 1999.
Č NB zpřísnila i regulatorní požadavky. Od konce roku banky nesměly odečítat hodnotu zajiš tění od úvěrů po splatnosti 360 dní a více při vytváření opravný ch položek. Centrální banka
tak reagovala na podkapitalizovanost bankovního sektoru v prostředí dlouhý ch čekacích lhů t
na likvidaci zajiš tění. Bankovní sektor byl v jádru nezdravý . Podle vý počtů Jaroš e (2000, str.
64) činí v listopadu 1999 podíl klasifikovaný ch úvěrů a úvěrů převedený ch na Konsolidační
banku ku celkový m úvěrů m š okujících 41 %. Stát musel přistoupit k sanaci tří největš ích
a na trhu dominujících bank a poté se je konečněse rozhodl prodat do rukou zahraničních
investorů – Č SOB belgické skupiněKBC v roce 1999, Č eskou spořitelnu rakouské skupině
Erste Bank v roce 2000 a Komerční banku francouzské Société Générale v roce 2001. Zahraniční vlastníci přinesli do českého bankovního sektoru potřebné know-how a zpřísnili úvěrové
standardy. Od začátku roku 1999 do konce roku 2003 klesl stav úvěrů o 50 % na 427,6 mld.
Kč, což je méněnež v roce 1993.
4.2.1. Příčiny poklesu úvěrů
Příčin poklesu stavu úvěrů koncem devadesátý ch let bylo více. Zhorš ující se makroekonomická situace spolu se š patný m stavem bankovního sektoru pů sobily dohromady (viz tabulka
4.2). Mezi roky 1996 až 1998 procházela česká ekonomika recesí, což samozřejměsnížilo
vý razněpoptávku po úvěrech ze strany nefinančních podniků . Č NB navíc prováděla restriktivní monetární politiku a až do poloviny roku 1998 držela úrokové sazby velmi vysoko –
na 15% hladině. Následné snižování sazeb až na prů měrný ch 5,3 % v roce 1999 už nepřineslo
oživení úvěrového trhu. Od poloviny roku 1997 do poloviny roku 1998 také vý razněrostla
inflace, vyjádřená pomocí indexu spotřebitelský ch cen, ze 7 % na 13 %. Nejistota o budoucím
vý voji inflace v tomto období velmi pravděpodobně přispěla ke zdrženlivosti bank
v poskytování úvěrů , aby z dů vodu neočekávané inflace neprofitovali v budoucnu dlužníci
nad věřiteli, tj. bankami. Klesající HDP naplno odhalil problémy, které si s sebou nesla
19
Vláda již v roce 1991 založila Konsolidační banku, která na sebe v rámci Konsolidačního programu I měla
převést š patné úvěry a tím ozdravit český bankovní sektor.
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z turbulentního transformačního období česká ekonomika včetněbankovního sektoru. Banky
byly zatíženy zaprvé ohromný m množstvím klasifikovaný ch úvěrů blížícím se jedné třetině
celkový ch úvěrů . Zadruhé byly nedostatečněkapitalizované. Ukazatel kapitálové přiměřenosti sice překračoval 8% hranici stanovenou usnesením Basel, ale kapitálová přiměřenost bank
v tranzitivní ekonomice by měla udržovat kvů li celkověvyš š ím riziků m a ménělikvidním
trhů m větš í rezervu20 (IMF, 1999, str. 20). Tyto problémy se také promítly do zisků , resp.
ztrát českého bankovního sektoru. Mezi lety 1996 až 1999 skončily banky ve vý razný ch
ztrátách. Jak vyplý vá z tabulky 4.2, asi v největš í krizi se banky nacházely v roce 1999,
kdy jednak hospodařily s rekordní ztrátou a jednak měly největš í podíl klasifikovaný ch úvěrů
ve svý ch portfoliích.
Tabulka 4.2: Makroekonomická situace a bankovnísektor
1995
HDP ve stá lý ch cená ch (SOPR*=100)
n/a
index spotřebitelský ch cen (SOPR*=100)
107,9
repo sazba - 2 tý dny, ročníprůměr (%)
11,3
zisk bankovního sektoru po zdanění(mld. Kč)
2,3
celkový podíl klasifikovaný ch úvěrů (%)
n/a
kapitá lová přiměřenost (%)
n/a
*bez úvěrů převedený ch na Konsolidačníbanku

1996
n/a
108,6
12,4
-10,0
29,3
10,0

1997
97,9
110,0
15,6
-6,4
27,2
9,6

1998
1999
99,9
102,4
106,8
102,5
10,4
5,3
-21,9
-39,2
27,1
32,1
12,0
13,6
Zdroj: Č NB

Banky reagovaly vý razný m zpřísněním úvěrový ch standardů a omezením nabídky úvěrů ,
aby zlepš ily svoji kapitálovou pozici. Také se místo finančních podniků začaly soustředit
na méněrizikové21 úvěry domácnostem, které od té doby dynamicky rostou. Banky změnily
svoji strategii a investovaly přebytečnou likviditu, kterou získávaly rapidněnarů stajícím rozdílem mezi přijatý mi vklady a vydaný mi úvěry, do státních nebo Č NB emitovaný ch bezpečný ch dluhopisů . Jak jsem již vý š e zmínil, od začátku roku 1999 do konce roku 2003 klesl
stav úvěrů o 50 % na 427,6 mld. V tomto období Č R zaznamenala zvý š ený příliv přímý ch
zahraničních investic, které do jisté míry substituovaly úvěry. Nicméněi po zohlednění přímý ch zahraničních investic stav úvěrů prudce klesal do konce roku 2003.
Odpovědi na otázku, zda v období prudkého poklesu úvěrů nastal credit crunch, se rů zní. Není
jednoduché rozliš it příliš restriktivní monetární politiku od credit crunche. Udržování vysoký ch úrokový ch sazeb Č NB ješ tědo pů lky roku 1998 mělo jistěefekt na pokles úvěrování
stejnějako rostoucí inflace a s tím spojená vyš š í inflační očekávání. Na druhou stranu vý razné
20

Například kapitálová přiměřenost v sousedním Polsku byla 15,5 % v roce 1998, nebo v Maď arsku 18,3 %
v roce 1997 (IMF, 1999, str. 20).
21
Podíl klasifikovaný ch úvěrů domácnostem je za celé období o více jak 10 p.b. menš í než podíl klasifikovaný ch
úvěrů nefinančním podniků m (bez zahrnutí úvěrů převedený ch na Konsolidační banku).
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změny v alokaci aktiv v bankovních portfoliích jsou konzistentní s jevem credit crunch. Podíl
úvěrů se jako podíl na celkový ch bankovních aktivech snížil z 45 % v 1996 na 40 % koncem
roku 1998. Místo toho banky investovaly do bezpečnějš ích státních dluhopisů a dluhopisů
Č NB a také vzrostl podíl mezibankovních vkladů na celkový ch aktivech. Jaroš (2000, str. 73)
argumentuje, že také doš lo ke splasknutí cen aktiv s velký m efektem na podnikovou sféru,
kde vý razněpoklesla reálná hodnota kapitálu firem, který firmy používají jako zajiš tění. Proti nižš í hodnotězajištění banky pochopitelněnepů jčí tolik, případněvů bec. Zpřísňující se regulatorní opatření Č NB diskutovaná vý š e k omezenému poskytování úvěrů také přispěla.
K čisté forměcredit crunche nedoš lo, protože pokles stavu úvěrů byl způ soben nepochybně
několika rů zný mi faktory, které pů sobily společněa navzájem se posilovaly: obtížná makroekonomická situace, pokles poptávky ze strany nefinančních podniků , přitvrzená regulatorní
opatření a v neposlední řaděnezdravý bankovní sektor. Omezení nabídky kapitálu ze strany
bankovního sektoru a jeho celková š patná situace jsou vš ak s jevem credit crunch konzistentní. Domnívám se proto, že v české ekonomice docházelo od poloviny roku 1998 – zhruba rok
po prvním vý razném vý kyvu ve vý voji stavu úvěrů v květnu 1997 – k jisté podobějevu credit
crunch, jenž byl vš ak doprovázen řadou dalš ích jevů , které pokles úvěrů posilovaly.

5. ANALÝ ZA SOUČASNÝ CH Ú VĚ ROVÝ CH PROBLÉ MŮ
V této kapitole jsou podrobněrozebrána data o poskytování úvěrů bankovním sektorem. Dů raz kladu primárněna úvěry nefinančním podniků m, protože aktivita nefinančních podniků
má největš í podíl na hospodářském rů stu. Analý zy dalš ích dat, která přímo nesouvisejí s nefinančními podniky, slouží předevš ím jako alternativní zdroje informací o stavu bankovního
sektoru. Pokud není uvedeno jinak, pocházejí veš kerá data z databáze časový ch řad ARAD,
kterou poskytuje Č NB. Analý za pracuje s údaji od ledna 1993 po březen 2009.

5.1. Vý voj stavu úvěrů
Stavy korunový ch a cizoměnový ch úvěrů 22 ke konci měsíce poskytnutý ch bankami nebo pobočkami zahraničních bank na území Č R nefinančním podniků m (rezidentů m Č R) od června
2004 meziměsíčněnepřetržitěrostou prů měrněo 1,2 % měsíčně. Pravidelnou vý jimku tvoří
22

Definice Č NB: Stavy úvěrů jsou konečné zů statky úvěrový ch účtů klientů , tj. počáteční zů statky plus
čerpání nový ch úvěrů minus splátky dříve poskytnutý ch úvěrů .
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pouze stavy úvěrů ke konci prosince, kdy meziměsíční rů st poklesne, nebo je dokonce záporný .23 Tento dlouhodobý rů st vš ak přeruš uje mírný m pokles úvěrů -0,07 % v srpnu 2008. Poté,
co stav úvěrů dosáhne svého maxima 858,6 mld. Kč v listopadu 2008, již v dalš ích čtyřech
sledovaný ch měsících – v prosinci, lednu, únoru a březnu – pouze klesá: meziměsíčněpo řadě
o -1,23 %, -0,02 % a -0,59 % a -1,15 %. Tato čísla nevypadají nikterak dramaticky; prosincový pokles se „nafoukl“ efektem konce fiskálního roku (viz předchozí poznámka pod čarou)
a lednové a únorové poklesy jsou mírné, nicméně stav úvěrů se za tu dobu zmenš il
o 25,4 mld. Kč na 833,2 mld. Kč a ke snížení stavu úvěrů ve čtyřech obdobích za sebou došlo
naposledy v roce 2002. Již to naznačuje souvislost s probíhající globální finanční krizí. Pro
pochopení příčin poklesu stavu úvěrů je nutné se podrobnězaměřit na jednotlivé komponenty,
ze který ch se skládá agregovaný údaj o stavu korunový ch a cizoměnový ch úvěrů .
Korunové úvěry tvoří od roku 2007 prů měrně82 % vš ech poskytnutý ch úvěrů , eurové 16 %
a úvěry v ostatních měnách 2 %. Z grafu 5.1 je patrné, že eurové ani ostatní úvěry nezapříčinily celkový pokles v posledních čtyřech obdobích. Eurové úvěry v souhrnu za celé období rostly, nicméněrostly méněnež korunové úvěry a stavy v jednotlivý ch měsících značněkolísaly.
Č NB totiž přepočítává eurové úvěry aktuálním směnný m kurzem na koruny, což při pohybu
kurzu v š irokém pásmu přibližněod 23 po 29 CZK/EUR za dané období uvedené hodnoty
značnězkresluje. Vzhledem k tomu, že korunové úvěry tvoří přes 80 % vš ech úvěrů a také,
že vý voj eurový ch úvěrů , natožpak ostatních úvěrů , vý razněji neovlivňuje stavy celkový ch
úvěrů , budu nadále analyzovat pouze korunové úvěry. Pro nědisponuje databáze Č NB detailnějš ími statistikami.
Graf 5.1: Stav úvěrů podle měny, v mld. Kč
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Zdroj: Č NB
23

Protože se u vý znamné části český ch nefinančních podniků i obchodních bank kryje fiskální rok s rokem kalendářním, stává se běžnou praxí, že banky vyžadují splacení úvěrů před koncem roku, aby vylepš ily své ukazatele kapitálové přiměřenosti před investory, a firmy zase před uzávěrkou fiskálního roku snižují svoje zadlužení.
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Č NB dále rozliš uje stavy korunový ch úvěrů podle časového hlediska na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.24 Na grafu 5.2 zřetelněnejvětš í pokles i volatilitu vykazují krátkodobé
úvěry, což dává intuitivní smysl. Pokud skutečnědochází ke změnám na straněnabídky úvěrů
nebo poptávky po nich, projeví se logicky na krátkodobý ch (větš inou nezávazný ch) úvěrech
rychleji a vý razněji než na závazný ch úvěrech s delš í dobou splatnosti, u který ch se musí počkat do vyprš ení stávajících smluv. První vý razný š ok ve vý voji krátkodobý ch úvěrů -4,55 %
oproti předchozímu měsíci je zaznamenán v červenci 2008, kdy má stav úvěrů hodnotu
285,1 mld. Kč, poté se ješ těkrátkodobé úvěry po dvou měsících rů stu vrátí na úroveň své
dlouhodobé trendové linie 305,5 mld. Kč v září 2008. Od tohoto bodu vš ak stav krátkodobý ch
úvěrů klesá do února 2009 na 259,9 mld. Kč. Kumulovaný pokles za těchto pět měsíců tak
činí -14,93 %, což znamená snížení úvěrové masy absolutněo 45,6 mld. Kč. V březnu 2009
zaznamenala Č NB mírný nárů st stavu krátkodobý ch úvěrů o 0,91 %. Střednědobé úvěry, tvořící nejmenš í prů měrně22% podíl na celkový ch úvěrech, stabilně(i když méněnež krátkodobé úvěry) rostou až do října 2007 na úroveň 140,2 mld. Kč, potom se trend otočí a následuje
pů lroční pokles až na 128,0 mld. Kč. Od dubna 2008 pokračuje zhruba stejný trendový rů st
jako v období před říjnem 2007, avš ak se zvý š enou volatilitou. Až v březnu 2009 snížení stavu střednědobý ch úvěrů o -2,32 % vý razněpřeruš í trendový rů st. Dlouhodobé úvěry tvoří
nejstabilnějš í a druhou největš í (37 %) složku celkového stavu úvěrů . Prů měrněrostou měsíčněo 1,85 %, na začátku roku 2009 ale nárů st zpomaluje a v únoru a březnu stav dlouhodobý ch úvěrů klesá o -0,12 %, resp. 0,60 %.
Graf 5.2: Stav korunový ch úvěrů podle časové ho hlediska, v mld. Kč
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Metodika užívaná Č NB: krátkodobé se smluvní dobou splatnosti do 1 roku, střednědobé se smluvní dobou
splatnosti nad 1 rok do 5 let včetněa dlouhodobé se smluvní dobou splatnosti nad 5 let.
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Nověposkytnuté úvěry v daném měsíci v grafu 5.3 tak jednoznačný obrázek o stavu úvěrového trhu neposkytují. Přesto lze pozorovat zvý š enou volatilitu ve vý voji nový ch úvěrů od poloviny roku 2008. Předevš ím nejdů ležitější složka kontokorentních apod. úvěrů 25 zaznamenává po relativněstabilním rů stu od pololetí 2008 vý razný nárů st volatility. Od prosince 2008
ale kontokorentní apod. úvěry rostou. Za normálního stavu podniky čerpají pouze část z povoleného objemu úvěrů , pokud se ale dostanou do finančních potíží, navyš ují čerpání
až k povolenému maximu. Ostatní krátkodobé úvěry nad 30 mil. Kč kolísají ješ tě více
než kontokorentní úvěry. Přestože je jejich volatilita velká neustále, amplituda vý kyvů se
od září 2008 zvětš uje a dosáhne svého maxima v posledních dvou měsících roku 2008, kdy se
vý kyv rovná více jak 25 mld. Kč. Pravidelněke konci kvartálu navíc vyskočí ostatní krátkodobé úvěry nad 30 mil. Kč o desítky procent vzhů ru a v následujícím měsíci opět prudce poklesnou. Jedno z vysvětlení mů že bý t umělé zkreslení vý sledků na konci kvartálů . V prosinci
– na konci čtvrtého kvartálu, se tento vý kyv ješ tě zvětš uje. Ostatní krátkodobé úvěry
do 30 mil. Kč se za sledované období pohybují v pásmu od 12 do 18 mld. Kč. V srpnu 2008
vyskočí na hodnotu 19,4 mld. Kč a poté dramaticky padají dolů o 18,5 mld. Kč na zanedbatelnou 1,0 mld. Kč. Ostatní střednědobé a dlouhodobé nověposkytnuté úvěry lze pro jejich
nepatrný podíl na celkovém objemu zanedbat, přesto stojí za zmínku skoro čtyřnásobný nárů st
ostatních střednědobý ch úvěrů v únoru 2009.
Graf 5.3: Objem nově poskytnutý ch úvěrů, v mld. Kč
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Zdroj: Č NB
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Kontokorentní apod. úvěry jsou dopředu nasmlouvané úvěrové linky, podnik tak mů že (ale nemusí) čerpat
v určitém období úvěr až do určité vý š e. Tyto úvěrové produkty mají splatnost kratš í než jeden rok. Analogický m produktem pro domácnosti jsou povolená přečerpání konta nebo kreditní karty.
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Stav úvěrů a nověposkytnuté úvěry se ze své definice značněliš í. Stav úvěrů je stavová veličina, dle definice Č NB konečné zů statky úvěrový ch účtů klientů , tj. počáteční zů statky plus
čerpání nový ch úvěrů minus splátky dříve poskytnutý ch úvěrů . Nové úvěry jsou tokovou veličinou. Za určitý ch podmínek mů že nastat na první pohled nelogická situace, kdy stav úvěrů
klesá, zatímco objem nověposkytnutý ch úvěrů roste. Mů že se tak stát, pokud se dříve poskytnuté úvěry splácejí rychleji, než se nové úvěry poskytují.26 Jaroš (2000) poukazuje na tento
jev z konce roku 1998 a roku 1999 ve své diplomové práci a nabízí dalš í možná vysvětlení.
Banky mohly úvěry rychleji odepisovat a vyvádět z bilancí27, než nové úvěry poskytovat.
Možností je také snižování doby splatnosti nověposkytnutý ch úvěrů , čímž by se zvý š il objem
nový ch úvěrů , ale s menším efektem na stav úvěrů . V kontextu aktuálního poklesu stavu úvěrů se ale tato dvědalš í vysvětlení nezdají reálná. Č eská republika evidentnějistý mi úvěrový mi problémy28 prochází. Za jejich začátek považuji v této práci listopad 2008, kdy se na datech potvrdily již o mnoho dříve médii š ířené informace o úvěrový ch problémech podniků .
V listopadu 2008 dosáhl stav korunový ch úvěrů nefinančním podniků m svého maxima,
poté znatelně klesal. Na přelomu října a listopadu 2008 téměř prudce vzrostla nedů věra
na finančním trhu, Č NB začala snižovat sazby a indexy prů myslové a stavební produkce
prudce poklesly. To jsou hlavní dů vody pro označení listopadu 2008 jako začátku úvěrový ch
problémů .

5.2. Období před úvěrový mi problémy
5.2.1. Co předchá zelo současný m úvěrový m problé mům
Ú věrový m obtížím předcházel velký nárů st stavu úvěrů od poloviny roku 2004 až do začátku
úvěrové krize ve třetím kvartálu 2008, který vý razně převyš oval nominální rů st29 HDP,
jak zřetelněvyplý vá z tabulky 5.1. Vý razný rozdíl mezi rů stem HDP a rů stem stavu úvěrů
naznačuje, že úvěrový „boom“nebyl živen pouze zvyš ující se poptávkou po úvěrech ze strany
nefinančních podniků . Poptávka by totiž měla dlouhodobězhruba odpovídat rů stu ekonomické aktivity, jejímž indikátorem je HDP. V prů měru dvaapů lnásobněvysoký rů st stavu úvěrů
26

Pokud jsou dříve poskytnuté úvěry spláceny pomaleji, než se nové úvěry poskytují, mů že dojít k analogicky
opačné situaci, kdy stav úvěrů roste, zatímco objem nový ch úvěrů klesá.
27
Například odkup š patného úvěru za nižš í než nominální hodnotu úvěru Konsolidační bankou, jak se
v devadesátý ch letech běžnědělo, snižuje stav úvěrů o rozdíl mezi nominální a odkupní cenou úvěru, také sekuritizace má stejný efekt, české banky ji vš ak skoro nevyužívají.
28
V této práci mluvím o úvěrový ch „problémech,“ protože jiný termín – např. úvěrová krize – je pro označení
aktuální situace na českém úvěrovém trhu poněkud „silný ,“o čemž předkládám argumenty dále v textu.
29
Stav úvěrů je vyjádřen také v běžný ch cenách.
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oproti rů stu HDP naznačuje změny i na straněnabídky. Bankovní sektor zřejmě zvyš oval
v prů běhu hospodářské expanze nabídku úvěrů . Přitom také stoupala prů měrná úroková míra
na nověposkytované úvěry nefinančním podniků m. Banky tak reagovaly na zvyš ování oficiálních úrokový ch sazeb Č NB.
Tabulka 5.1: Dynamika HDP, stavu úvěrů a úrokové míry, v %
rok
2005
2006
2007
kvartá l
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
růst stavu úvěrů* 4,4 5,3 3,4 1,8 3,8 5,5 5,1 3,8 2,1 6,0
růst HDP**
1,7 1,5 1,4 1,3 1,9 2,0 2,3 2,2 2,5 2,5
úroková míra*** 4,1 3,8 3,6 3,9 4,0 4,1 4,3 4,2 4,5 4,7

Q3
7,5
2,3
5,0

Q4
2,6
2,4
5,3

2008
Q1 Q2
3,0 6,7
1,6 1,3
5,5 5,4

Q3
3,6
1,0
5,2

Q4
-1,3
0,4
4,9

*růst stavu korunový ch úvěrů v běž ný ch cená ch nefinančním podnikům
**růst HDP v běž ný ch cená ch oproti stejné mu obdobíminulé ho roku, vyjá dřeno v růstu za kvartá l
***průměrná úroková míra na nově poskytnuté úvěry nefinančním podnikům

Zdroj: Č NB, Č SÚ , vlastnívý počty

Vý razný rů st stavu úvěrů , ačkoliv se zvyš oval i úrok naznačuje, že bankovní sektor v prů měru
uvolnil své úvěrové standardy, nebo že se kvalita klientů v doběrů stu zlepš uje.30 Z pohledu
podniků znamená cena úvěru nejen úrok, ale i dalš í neúrokové podmínky pro získání pů jčky.
Pokud se tyto podmínky – úvěrové standardy – uvolňují, mů že bý t nakonec pro firmy pů jčka
dostupnějš í navzdory rostoucí úrokové míře. Data hypotézu uvolnění úvěrový ch standardů
bankami podporují. Č NB bohužel neprovádí nebo nezveřejňuje žádné pravidelné prů zkumy
zpřísnění nebo uvolnění úvěrový ch politik bank, jako to dělá např. ECB nebo Fed. Kromě
toho, že kolísání úvěrový ch politik v prů běhu úvěrového cyklu je pravidelně pozorováno
po celém světě, mluví pro hypotézu, že český bankovní sektor uvolnil své úvěrové standardy
na pů jčky pro nefinanční podniky, také podíl klasifikovaný ch úvěrů na celkový ch úvěrech
pro nefinanční podniky, který od poloviny roku 2007 narostl o 3 p.b. 31

5.2.1.1. Odpovídajícíteoretické koncepty
Data odpovídají dobře teoriím o úvěrový ch cyklech. Ú věrový cyklus se pohybuje v souladu
s hospodářský m cyklem, avš ak s větš ími oscilacemi. Ú věry rostly rychleji než ekonomická
aktivita, ale jakmile se dynamika ekonomického rů stu ve třetím a čtvrtém kvartálu 2008 začala snižovat, úvěry zareagovali ještěvý razněji a ve čtvrtém kvartálu doš lo dokonce k poklesu.
V modelu Kiyotakiho a Moorea (1995) je hlavní příčinou zvý š ený ch oscilací dynamický mul30

Banky by se ale při posuzování kvality klienta neměly nechat „unést“dobrý mi vý sledky v doběkonjunktury,
ale měly by myslet také na rizika vyplý vající z případného oslabení dynamiky hospodářského rů stu.
31
Podíl klasifikovaný ch úvěrů pro nefinanční podniky sice od začátku roku 2002 klesá z téměř 30 % na 9,2 %
v poloviněroku 2007, nicménětento pokles je ješ tědozvukem zpřísněný ch úvěrový ch standardů aplikovaný ch
po úvěrové krizi v prů běhu klesajícího úvěrového cyklu mezi lety 1998 a 2004.
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tiplikátor. Je založen na očekávání budoucí čisté hodnoty firem, která slouží jako zajiš tění
pro krytí bankovního úvěru. Banky poskytují pů jčku pouze do vý š e zajiš tění. Velká hospodářská expanze od roku 2004 formuje očekávání o vysoké ziskovosti firem, což navyš uje jejich
čistou hodnotu a firmy si mohou pů jčit víc a také si pů jčují. Dynamický multiplikátor pů sobí
více než proporcionálněv porovnání s dynamikou hospodářského rů stu. Proto úvěry rostly
rychleji než ekonomická aktivita a ve čtvrtém kvartálu zase více než proporcionálněpoklesly.
Rajanova teorie kolísání úvěrový ch politik (2004) vysvětluje velmi dobře, proč banky uvolnily úvěrové standardy. Během expanze úvěrového cyklu manažeři bank maximalizovali krátkodobý zisk a ve velmi konkurenčním prostředí poskytovaly banky i úvěry na méněkvalitní
projekty, což se od poloviny roku 2007 projevuje na rostoucím podílu klasifikovaný ch úvěrů .
Zisk bank se v prů běhu pozitivní fáze úvěrového cyklu zvětš oval na úkor dlouhodobého zisku.
Dynamický multiplikátor a uvolnění úvěrový ch standardů pů sobily na rů st úvěrové aktivity
nepochybnědohromady a vý raznězvý š ily nabídku úvěrů , které firmy s optimistický mi vyhlídkami během hospodářské expanze využily. Stejné síly jen opačného směru také způ sobí
pokles stavu úvěrů prudš í než odpovídá dynamice ekonomického poklesu, což již lze pozorovat na datech za poslední kvartál roku 2008.

5.3. Nefinanč ní podniky (poptávková strana)
Světový hospodářský pokles způ sobil v Č R, jako v malé a extrémně otevřené ekonomice,
vý razný hospodářský útlum. Č eské podniky čelí vý razněsnížené poptávce po svý ch produktech. Na poptávku po úvěrech ze strany podniků to má dvojí protichů dný efekt:
1. Firmy snižují poptávku po úvěrech, protože se snižuje poptávka po produktech a firmy
omezují vý robu. Vyrábět na sklad se prů myslový m podniků m větš inou nevyplatí, neboť nynějš í pokles poptávky není pouze dočasnou záležitostí a bude pokračovat velmi
pravděpodobněnejméněcelý zbytek roku 2009. Firmy v sektoru služeb nemohou produkovat na sklad vů bec. O snížené poptávce svědčí objem nový ch prů myslový ch zakázek, který se od října 2008 snížil o 30,1 %, za stejné období přestaly prů myslové
podniky využívat 12,7 % svý ch vý robních kapacit (viz graf 5.5). Na grafu 5.4 je zase
vidět, jak manažeři český ch podniků v sektoru prů myslu a služeb vnímají bariéry rů stu
pro svou firmy. Obecněhů ře svoji situaci vnímají manažeři prů myslový ch podniků ,
pouze 9 % nevnímá žádné bariéry rů stu, v sektoru služeb je to 45 %. Největš í problém
oběma sektorů m způ sobuje opravdu nedostatečná poptávka, plné dvětřetiny prů mys-

30

lový ch firem a pětina firem poskytujících služby má problémy s nedostatečnou poptávkou.
Graf 5.5: Průmyslové zaká zky (leden 2007=100)
Graf 5.4: Barié ry růstu ve vnímá nímanaž erů, v %* a využ itívý robních kapacit v %
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Zdroj: Č SÚ

2. Druhý m efektem poklesu poptávky po produktech podniků je, že podniky naopak zvyš ují poptávku po úvěrech. Firmy potřebují stálý přísun peněz předevš ím na pracovní
kapitál. Ze studií Dvořáka (2000) a Jindřichovské a Körnera (2008) (viz kapitola
2.2.2.) vyplý vá, že pracovní kapitál firmy obvykle financují z tržeb a krátkodobý ch
úvěrů . Omezená poptávka během hospodářského útlumu ale firmám snižuje tržby
a zpomaluje „asset conversion cycle“. Pokud neberu v úvahu dodavatelský úvěr, pomocí kterého se mohou financovat pouze silné firmy na trhu, potom bankovní úvěr
pak představuje jedinou dostupnou alternativní možnost financování pracovního kapitálu32 s přiměřený mi náklady. To tlačí poptávku po úvěrech zase nahoru.
Finanční problémy firmy obecněnepovažují za tak velký problém, nicméněpodíl tohoto druhu problému od října 2008 prudce roste a v dubnu 2009 dosahuje 12,1 % pro prů mysl a 3,3 %
u služeb (viz graf 5.4) a lze očekávat dalš í zvyš ování tohoto ukazatele.

32

Podniky také mohou propouš tět nebo zmenš ovat pracovní dobu, což se také děje. Tato metoda snižování nákladů na pracovní kapitál vš ak naráží na rigidity na českém pracovním trhu (vysoká hranice pro minimální
mzdy, vysoké sociální a zdravotní odvody za zaměstnance). Proto propouš tění problém financování pracovního
kapitálu zcela nevyřeš í.
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Firmy v doběhospodářské krize potřebují zvý š ené množství úvěrů , aby mohly překlenout
období nízké poptávky. Tomu nasvědčuje i rostoucí objem kontokorentních apod. úvěrů . Zatímco banky omezily nabídku ostatních úvěrů , podniky se ješ těrychle snaží vyčerpat své dříve nasmlouvané úvěrové linky a kontokorentní úvěry ve snaze získat potřebné peníze. To je
patrné z grafu 5.3, od prosince 2008 se zvý š il objem nověčerpaný ch kontokorentních apod.
úvěrů o 13,2 mld. Kč.
Lze jen velmi obtížněurčit, který ze dvou protichů dný ch efektů převažuje, čili jestli poptávka
po úvěrech roste nebo klesá. Některé indicie vš ak naznačují, že efekt snižování poptávky
po úvěrech způ sobený omezováním produkce převažuje. Podle konjunkturálního prů zkumu
vnímají manažeři český ch podniků nedostatečnou poptávku jako větš í bariéru rů stu
v porovnání s finančními problémy. Dále jsou poklesy v nový ch prů myslový ch zakázkách
i ve využití prů myslový ch kapacit značné. V neposlední řaděvý voj některý ch proměnný ch
poptávky po úvěrech v tabulce 5.2 naznačuje, že znatelný efekt na poptávku po úvěrech mají
právěukazatele produkce, tedy větš í produkce znamená větš í poptávku po úvěrech a naopak.
Od října 2008 indexy stavební a prů myslové produkce znatelně klesají, stejný prů běh má
i stav krátkodobý ch úvěrů , naopak v posledním sledovaném měsíci březnu 2009 se stavební
a prů myslová produkce mírnězvý š ila a stejnětak se zvý š il i stav krátkodobý ch úvěrů . To,
že jsou ukazatele produkce pozitivněkorelované se stavem krátkodobý ch úvěrů , ješ těneznamená kauzální souvislost mezi indexy produkce a poptávkou po krátkodobý ch úvěrech. Předevš ím proto, že ukazatele produkce se vyskytují i ve funkci nabídky. Nicméněz celkového
kontextu ekonomické situace a z vý voje dalš ích proměnný ch se domnívám, že ukazatele produkce mají vý razný vliv na poptávku po úvěrech. Zdá se tedy, že celkověpoptávka po úvěrech od listopadu 2008 do posledního sledovaného měsíce března 2009 vý razně poklesla.
Zvyš ující se problémy firem s financováním, jak vyplý vá z konjunkturálního prů zkumu Č SÚ ,
ale poukazují i na změny v nabídce úvěrů , které analyzuji v dalš í kapitole.
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Tabulka 5.2: Vybrané faktory ovlivňujícínabídku a poptá vku po podnikový ch úvěrech

*index, leden 2008 = 100
**předpoklá daný vliv na stav krá tkodobý ch úvěrů, (+) ... zvý šení dané proměnné zvyšuje stav úvěrů, (−) ... zvý šenídané proměnné sniž uje stav úvěrů
***Indiká tor důvěry v podnikové m sektoru je vá ž ený průměr sezónně očištěný ch indiká torů důvěry v průmyslu,
stavebnictví, obchodě a ve vybraný ch odvětvích služ eb. Indiká tory jsou vyjá dřeny tzv. konjunkturá lním saldem,
což je rozdíl mezi odpověďmi zlepšení a zhoršení, vyjá dřený v procentech. Č ím vyšší je kladné saldo odpovědí,
tím optimističtěji je mož né hodnotit získanou předpověď.

Zdroj: Č NB, Č SÚ , vlastnívý počty

5.4. Bankovní sektor (nabídková strana)
5.4.1. Strategie bank
5.4.1.1. Nabídka úvěrů nefinančním podnikům
Nabídka úvěrů nefinančním podniků m se snížila. Naznačuje to vý voj proměnný ch funkce
nabídky v tabulce 2. Nabídku úvěrů snižuje nervozita na mezibankovním trhu, měřená rozdílem mezi dvoutý denní sazbou PRIBOR a dvoutý denní repo sazbou. Ta se od října roku 2008
pohybuje
o více jak 10 b.b. vý š e, než tomu bylo před nárů stem turbulencí na světový ch finančních trzích způ sobený ch nejspíš pádem velké americké investiční banky Lehman Brothers. Dále sice
pozorujeme pokles úrokový ch sazeb na nové úvěry, ten vš ak způ sobuje měnová politika
Č NB, která snižuje oficiální úrokové sazby od září 2008. Banky pokles sazeb reflektují
do úrokové míry, kterou požadují na nové úvěry, nicméněúčtují si stále větš í rizikovou pré-
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mii, jak je vidět z grafu 5.6. To je známka zvyš ujícího se očekávaného rizika, které stejnětak
jako zvyš ující se podíl klasifikovaný ch podnikový ch úvěrů v portfoliích bank způ sobuje omezení nabídky podnikový ch úvěrů . Podíl klasifikovaný ch podnikový ch úvěrů se trendovědrobnězvyš oval již od února 2008. Od září stejného roku se vš ak dynamika rů stu znatelnězvyš uje. Stejně jako poptávku po úvěrech, tak i nabídku úvěrů ovlivňují ukazatele prů myslové
a stavební produkce. Tyto ukazatele se mírně snižují již od druhého čtvrtletí roku 2008
a vý razný propad produkce znamenající pokles nabídky úvěrů byl opět zaznamenán
v listopadu 2008 (viz tabulka 5.2). V souladu s indexy produkce se zároveň pohybuje indikátor dů věry v podnikatelském sektoru. Pro zvý š ení nabídky úvěrů hovoří pouze dlouhodoběse
zvyš ující hodnota bankovního kapitálu a depozit a klesající inflační očekávání finančního trhu
měřená Č NB.
Ve vý sledku faktory způ sobující pokles nabídky úvěrů nefinančním podniků m převažují.
Nejenže nabídka úvěrů ze strany bank poklesla, domnívám se dokonce, že poklesla více než
poptávka po úvěrech ze strany podniků . Z konjunkturálního prů zkumu manažerů český ch
firem vyplý vá, že vedle nedostatečné poptávky mají firmy prudce rostoucí finanční problémy.
Pokud by nabídka zů stala nezměněna, firmy by velmi pravděpodobněřeš ily své finanční problémy úvěrem, navíc když prů měrná úroková sazba na nové úvěry klesala. Podniky vš ak potřebné úvěry nezískaly a jejich finanční problémy rostou. To indikuje větš í pokles nabídky
než poptávky.
5.4.1.2. Přidělová níúvěrů
Jak již bylo naznačeno v předchozí časti, za snížením úvěrové aktivity stojí i nabídková strana
– bankovní sektor. Celková poptávka po úvěrech se snížila, ale nabídka úvěrů se zřejměsnížila ješ těvíce, proto poptávka převyš uje nabídku. To odpovídá situaci znázorněné na obr. 3.1
a podle Singera (1999) se v bankovním sektoru vyskytuje jev přidělování úvěrů , protože nabídka klesá současněs úrokovou mírou. Proti hypotéze přidělování úvěrů částečněmluví zvyš ující se riziková prémie, kterou banky požadují. Je vš ak pravděpodobné, že banky odmítají
žadatele o úvěr prostěz dů vodu vysokého rizika nesplacení pů jčky. I fundamentálnězdravé
firmy mohou mít vzhledem k celosvětovému rozsahu krize problémy se splácením úvěru.
Podle definice Stiglitze a Weisse33 (1981) dochází k jevu přidělování úvěrů pouze tehdy, pokud mezi stejněrizikový mi klienty z pohledu banky jeden získá úvěr a druhý ne, přestože
nabídne vyš š í cenu, a při vyš š í nabídce úvěrů by pů jčku získal. Potíž je vš ak určit pro banku

33

Viz kapitola 3.2.1.

34

stejněrizikové klienty nebo získat informace o těch podnicích, které úvěr nedostaly. Proto lze
pouze spekulovat, zda banky přidělují úvěry ve smyslu definice Stiglitze a Weisse.
5.4.1.3. Nastaveníúrokové míry
Ú rokové sazby na nověposkytnuté úvěry nefinančním podniků m velmi přesněkopírují repo
sazbu nastavovanou Č NB. Korelační koeficient mezi úrokovou sazbou a repo sazbou za uvedené období z grafu 5.6 od ledna 2007 do března 2009 činí celý ch 0,9. Centrální banka má
tedy v rukou poměrněsilný nástroj, jak ovlivňovat úrokové sazby v ekonomice. Č NB mírně
zvyš ovala sazby až do července 2008. Na zvyš ování úrokový ch sazeb do července 2008 reagovaly banky velmi pohotověa také zvyš ovaly úroky na nové úvěry. Od září do října 2008
bankovní sektor zvý š il prů měrnou úrokovou sazbu na nové úvěry o 0,29 p.b., ačkoli repo sazba zů stala na hladině3,5 %. Banky si naúčtovaly rizikovou prémii, poté co se pádem investiční banky Lehman Brothers 15. září naplno projevil celosvětový rozsah finanční krize. Poté
s přicházejícími příznaky hospodářské stagnace se Č NB rozhodla snižovat sazby. To se stalo
v listopadu, prosinci a únoru po řaděo 0,75; 0,50 a 0,50 p.b. Jak je vš ak z grafu 5.6 patrné,
prů měrněbanky sice úrokové sazby snížily, ale o méněnež Č NB, a účtují si v posledních
měsících od září stále se zvyš ující rizikovou prémii pohybující se na hladiněkolem 2,5 %.
Vý hledověprostor pro snižování úrokový ch sazeb bude záviset na vý voji kurzu koruny, domácí inflace a také na nastavení úrokový ch sazeb ECB. Hrozí situace pasti likvidity, že Č NB
nebude mít již žádný prostor pro snižování sazeb a banky budou zvyš ovat rizikovou prémii,
a tím pádem úroková míra poroste.
Graf 5.6: Ú rokové sazby na nové úvěry a dvoutý dennírepo sazba, v %
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5.4.1.4. Ú věrové standardy
V kapitole 5.2.1. argumentuji, že bankovní sektor uvolňoval úvěrové standardy pro nefinanční
podniky v doběhospodářské expanze před úvěrový mi problémy. Analogicky z dat vyplý vá,
že od začátku úvěrový ch problémů banky zase úvěrové standardy vý raznězpřísnily. Pokud by
totiž banky nezpřísnily úvěrové standardy, firmy by si pů jčily vzhledem k vý razněklesající
úrokové míře více. Vý voj stavu úvěrů v posledních měsících ale naznačuje pravý opak. Banky
snižují nabídku úvěrů hlavně prostřednictvím zpřísněný ch úvěrový ch standardů . Samotná
vyš š í riziková marže, kterou si banky účtují, nemá tak velký efekt na úvěrovou aktivitu. Firmy
nutněpotřebující finanční prostředky zpravidla poptávají úvěry i za vyš š í úrokovou míru.
5.4.1.5. Alternativy úvěrů nefinančním podnikům
Nefinanční podniky jsou během celosvětové ekonomické krize snadno zranitelné, proto banky
zvažují také alternativní investice než úvěrovat firmy. Například po úvěrové krizi koncem
devadesátý ch let a také s nástupem zahraničních vlastníků změnil bankovní sektor radikálně
svoji strategii. V první řaděse začal orientovat více na úvěry domácnostem. Od té doby se
retailové bankovnictví dynamicky rozvíjí. Zadruhé banky investovaly ve zvý š ené míře
do státních dluhopisů a dluhopisů Č NB a ukládaly také víc finančních prostředků u Č NB.
Bankovní sektor na probíhající ekonomickou krizi reaguje obdobně, obecnějsou ale změny
oproti úvěrové krizi konce devadesátý ch let drobné, na čemž má jistěpodíl také malý časový
odstup analý zy. Banky snižují podíl úvěrů na celkový ch aktivech. Od prosince 2008 tento
podíl poklesl z 57,4 % na 55,5 %. Podíl zahrnuje i úvěry domácnostem, protože podrobnějš í
údaje nejsou dostupné. Protože úvěry domácnostem zů staly krizí nepoznamenány, lze se domnívat, že podíl úvěrů nefinančním podniků m na celkový ch aktivech zaznamenal vý raznějš í
pokles. Banky naopak zvyš ují své vklady u centrální banky. Podíl vkladů u centrální banky
na celkový ch aktivech od roku 2003, kdy dosáhl 25 %, neustále klesal. V listopadu 2008 se
tento dlouhodobý klesající trend změnil, a podíl od listopadu 2008 do března 2009 stagnuje
na hladině11,5 %. Velmi podobněbanky ukládají více peněz u ostatních obchodních bank.
Zde se podíl vkladů u ostatních bank ku aktivů m zvý š il z 3,9 % na 4,3 %. To ale odporuje
rozdílu sazeb PRIBOR a repo, jehož vysoká hodnota je známkou nedů věry mezi bankami.
Žádné vý razné změny v investicích do státních, Č NB, ale i jaký chkoliv dluhopisů nebyly zaznamenány. Na konci devadesátý ch let také banky začaly poskytovat více cizoměnový ch,
později eurový ch úvěrů – pravděpodobnětehdy silný m podniků m vlastněný m zahraničními
mateřský mi společnostmi, které tolik nezasáhly celkověš patné makroekonomické podmínky
dané doby. V nynější úvěrové krizi je situace obrácená – podniky s úzký mi zahraničními ob36

chodními vazbami byly zasaženy světovou finanční, později hospodářskou krizí více,
což naznačuje rychlejš í rů st podílu š patný ch eurový ch úvěrů nerezidentů m než rezidentů m.
V březnu 2009 byl podíl š patný ch úvěrů nerezidentů m již o 2 p.b. vyš š í než rezidentů m,
který činil 10,1 %. Přesto podíl š patný ch korunový ch úvěrů byl ješ těo 2,2 p.b. vyš š í.

5.4.2. Krize bankovního sektoru?
V tomto oddíle argumentuji, že český bankovní sektor navzdory celosvětovému rozsahu finanční krize zů stává zatím relativnězdravý , ale zároveň mů že vykazovat jisté známky dysfunkčnosti. Přestože drtivou větš inu bank v Č R ovládá zahraniční kapitál a český finanční
systém je úzce napojen prostřednictvím Evropské unie na evropský finanční trh, zů stává český bankovní sektor poměrněizolován. Je to dáno předevš ím tradičním konzervativním obchodním modelem český ch bank, které se soustředí na poskytování úvěrů nefinančním podniků m a na dynamicky se rozvíjející retailové bankovnictví. Investiční bankovnictví provádějí
zahraniční matky bank z jednoho finančního centra, banky v Č R nevlastní vý znamné množství toxický ch cenný ch papírů 34 a téměř nevyužívají sekuritizace (Č NB, 2008). Proto nebyl
český bankovní sektor zasažen první vlnou finanční krize spojenou s rozpoznáním reálné
hodnoty toxický ch aktiv. Č eské banky jsou dobře kapitalizované a netrápí je problém nedostatku likvidity, jak je tomu v mnoha finančních sektorech ostatních zemí. Banky také neutrpěly v prů měru ani velké poklesy zisku oproti svý m zahraničním matkám. To, že finanční
krize nezasáhla zdravé jádro českého bankovního sektoru, ovš em neznamená, že se úvěrová
krize Č R vyhnula. Zajisté existuje řada podniků , které jsou fundamentálnězdravé, ale úvěr
přesto nezískají kvů li celkový m negativním očekáváním bank o budoucím vý voji hospodářské situace. Tyto podniky čelí krizi likvidity ve smyslu definice Singera (1999) (viz kapitola
3.2.4.).
Nachází se tedy český bankovní sektor v krizi? Podle mého názoru nikoli, protože kdyby banky chtěly, mohly by poskytnout podniků m dostatečné množství úvěrů . Nicméně pokud
v jádru zdravý podnik nezíská úvěr na překlenutí nesouladu mezi časovou strukturou finančních zdrojů a potřeb, neplní banky jednu ze svý ch základních funkcí. Hranice, kdy se banky
racionálně obávají o hospodářskou kondici nefinančních podniků žádajících pů jčku a kdy
už neposkytnutí této pů jčky lze označit za dysfunkci bankovního sektoru, je velmi tenká
a obzvláš ť v praxi obtížněrozliš itelná. Definitivněrozhodnout tuto otázku pomů že až dalš í
34

S vý jimkou Č SOB, která odepsala toxické cenné papíry v hodnotěpřibližně8 mld. Kč, do těchto cenný ch
papírů vš ak investovala pouze zlomek celkového objemu spravovaný ch vkladů . Přesto vykázala Č SOB za fiskální rok 2008 čistý zisk v hodnotě1,034 mld. Kč.
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vý voj v následujících kvartálech, protože tato velmi aktuální práce má k dispozici pouze data
za několik prvních měsíců od začátku úvěrové krize.

5.4.2.1. Likvidita, mezibankovnítrh
Podíl vš ech úvěrů ku vš em vkladů m od začátku roku 2007 rostl z 66 % plynule až na 81 %
v prosinci 2008, od té doby klesá – do března 2009 o 3 p.b. na 78 %. To znamená,
že i v prosinci 2008 měly banky jednu pětinu celkový ch vkladů volněk dispozici, tedy rozhodněnetrpěly nedostatkem likvidity. Navíc se lze domnívat, že vklady jako zdroj likvidity
pro banky budou i nadále pokračovat ve svém rostoucím trendu, který neovlivnila ani úvěrová
krize koncem devadesátý ch let. Vklady domácností pokrý vající téměř 60 % vš ech vkladů
rostly nepřetržitě. Zřejměk udržení dů věry v bankovní systém a k zajiš tění rostoucího přísunu
primárních vkladů ze strany domácností pomohlo i schválení státní garance na soukromé
vklady do vý š e 50 tisíc eur na podzim roku 2008.
Banky mohou také získávat likviditu na mezibankovním trhu za cenu sazby PRIBOR. Ta je
za normálních okolností na standardněfungujícím trhu pouze o několik setin procenta vyš š í
než repo sazba, za kterou centrální banka stahuje likviditu od obchodních bank. Turbulence
na finančních trzích vš ak vyvolaly vzájemnou nedů věru mezi český mi bankami. To se projevilo zvý š ený m rozdílem mezi sazbou PRIBOR a repo (viz graf 5.7). V květnu 2007 tento indikátor nedů věry vylétl na 0,25 %, poté se mezibankovní trh částečnězklidnil. Od července
2008 ovš em spread vý razněroste, v říjnu a listopadu hodnoty rozdílu sazby PRIBOR a repo
blížící se 0,4 % znamenaly prakticky zamrznutí mezibankovního trhu. Podle některý ch neformálních zdrojů si banky dokonce nepů jčovaly ani za vysokou sazbu PRIBOR a účtovaly si
dalš í rizikové marže. Pro udržení likvidity v bankovním sektoru Č NB zavedla mimořádnou
facilitu v podobědodávací repo operace. Proti zajiš tění mohou banky získat jaký koliv objem
likvidity převyš ující 10 mil. Kč za repo sazbu zvý š enou o 0,1 p.b. se splatností dva tý dny nebo za repo sazbu zvý š enou o 0,3 p.b. se splatností tři měsíce. Kromětoho v rámci automatický ch facilit poskytuje Č NB bankám možnost uložit přes noc bez zajiš tění svou přebytečnou
likviditu za depozitní sazbu – repo sazba minus 1 p.b., nebo vypů jčit si přes noc formou repo
operace likviditu za lombardní sazbu – repo sazba plus 1 p.b.
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Graf 5.7: Mezibankovnítrh, v % ke konci měsíce
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Celkověje likvidita v českém bankovním sektoru dobrá, o čemž svědčí i malá míra využívání
nový ch dodávacích facilit Č NB ze strany bank (Singer, 2009). Předevš ím dynamický rů st
vkladů domácností zaručuje i do budoucna dostatečnou likviditu.
5.4.2.2. Credit crunch, collateral squeeze, savings squeeze
Credit crunch běžnědoprovází finanční krizi, ta vš ak v Č R zatím nenastala. V Holmströmově
a Tirolověmodelu je základní podmínkou pro credit crunch relativní snížení vlastního kapitálu bank. K tomu nedochází, ukazatel kapitálové přiměřenosti se stabilněpohybuje na 12%
hladině. V současné dobětedy nehrozí, že by banky byly nuceny omezit poskytování úvěrů ,
aby splnily podmínku 8% kapitálové přiměřenosti podle ustanovení Basel II. Credit crunch,
jak je definovaný Holmströmem a Tirolem,35 tak v české ekonomice v období do posledních
dostupný ch dat z března 2009 nenastal. Stejnětak nenastal credit crunch, jak ho vnímá Pospíš il,36 tedy zvý š ený vý skyt jevu přidělování úvěru. Neboť, jak argumentuji v kapitole 5.4.1.2.,
je sporné, zda banky vů bec ve sledovaném období přidělovaly úvěry.
Jev savings squeeze (pokles nabídky kapitálu investorů finančním zprostředkovatelů m) také
nenastal, protože předevš ím vklady domácností, které tvoří nejdů ležitějš í složku celkový ch
vkladů , velmi dynamicky nepřetržitěrostly. V rámci Holmström-Tirolova modelu finančního
zprostředkování se jevy credit crunch a savings squeeze vztahují k nabídkové straněúvěrového trhu – bankám. Zamítnutí těchto dvou jevů vede (minimálněv rámci modelu) k závěru,
že bankovní sektor v krizi není.
Zato snížení celkového kapitálu firem, tedy collateral squeeze, s velkou pravděpodobností
nastalo. Celková hodnota kapitálu se v bilancích nefinančních podniků ve třetím a čtvrtém
35
36

Viz kapitola 3.2.3.
Viz kapitola 3.2.2.
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kvartálu 2008 snížila o 3,4 %, resp. 3,5 %. Předevš ím interpretuje-li se collateral squeeze volněji jako neschopnost firem poskytnout dostatečné záruky, aby přesvědčily banky o své budoucí solventnosti, potom bezpochyby nastal. Z modelu vyplý vají dva dů sledky tohoto druhu
omezení kapitálu. Zaprvé collateral squeeze způ sobí pokles agregátních investic a zadruhé
zvý š í množství aktiv, která banky vyžadují jako zástavu za poskytnutí pů jčky. Investice se
skutečněsnižují a banky zpřísňují neúrokové podmínky pro získání úvěru včetnězvý š ení zajiš tění. Kauzalita tohoto vztahu je nicméněnejasná.

5.4.2.3. Mož ná budoucírizika pro bankovnísektor
Č eský bankovní sektor zatím světová finanční krize nezasáhla, světová hospodářská krize
již ano. Č eská ekonomika, která závisí na exportu cyklicky velmi citlivý ch produktů , vš ak trpí
poklesem zahraniční poptávky a stagnuje. IMF předpovídá na rok 2009 meziroční pokles reálného HDP 3,5 % (nejnovějš í odhad z dubna 2009). Stagnace nebo pokles hospodářské aktivity v Č R přinese dalš í problémy českému bankovnímu sektoru, v krajním případěmu hrozí
krize. Existuje riziko, že firmy budou mít problémy se splácením svý ch úvěrů , budou se množit š patné úvěry a bankám se budou horš it úvěrová portfolia. Banky budou nuceny vytvořit
opravné položky a zvý š it rezervy, což zdraží úvěry, a pod tlakem regulátora (ale i z vlastní
iniciativy) omezí poskytování úvěrů . Současněztráta dů věry v bankovní sektor v dů sledku
horš ících se úvěrový ch portfolií mů že vyústit v pokles primárních vkladů a dalš í omezení
úvěrové aktivity. Jednotlivé procesy se v tomto mechanismu mohou v krajním případěnavzájem zesilovat a dů sledkem mů že bý t krize bankovního sektoru, tj. vzhledem k dů ležitosti bank
v ekonomice finanční krize. Zatímco finanční krize ve větš inězemí dolehla na reálnou ekonomiku, v Č R indicie naznačují opačný scénář. Totiž že se problémy reálné ekonomiky odrazí
negativněve finančním systému. Pesimisticky vyjádřeno: Hospodářská krize v Č R způ sobí
finanční krizi.
Dalš í riziko představují zahraniční mateřš tí vlastníci bank pů sobících v Č R. Ti povětš inou
byli zasaženi světovou finanční krizí přímo a jejich finanční situace je v některý ch případech
neporovnatelněhorš í. Zatím zahraniční vlastníci čerpají finanční zdroje od svý ch dceřinný ch
bank v omezené míře, pokud by se ale tato míra měla zvý š it, vystavilo by to český bankovní
sektor nemalému riziku. Existují sice regulatorní opatření Č NB zabraňující přímému „vysávání“ aktiv český ch bank do zahraničí, nicméněnapříklad vyvedení zisku český ch bank prostřednictvím dividend do mateřský ch zahraničních bankovních skupin, které jsou větš inový mi
vlastníky, nemů že nikdo zamezit.
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5.5. Porovnání úvěrové krize konce 90. let se souč asný mi úvěrový mi problémy
Oba dva zmíněné prudké poklesy úvěrové aktivity nemají na první pohled mnoho společný ch
charakteristik, přesto jsou hlubš í fundamentální příčiny obou poklesů úvěrování shodné –
po období dynamického ekonomického rů stu přišla stagnace. Ú věrová krize konce devadesátý ch let byla vý hradnělokálním domácím problémem, byla jasněovlivněna složitý m transformačním procesem, který způ sobil pokles HDP v letech 1997 a 1998, což naplno odhalilo
š patný stav českého bankovního sektoru. Banky měly příliš volnou úvěrovou politiku a poskytovaly před úvěrovou krizí příliš rizikové pů jčky, které vedly k neúnosnému nahromadění
š patný ch úvěrů . Nynějš í úvěrové problémy způ sobil také pokles hospodářské dynamiky,
ačkoliv byl iniciován „zvenku“ světovou finanční krizí. Banky před současný mi úvěrový mi
obtížemi také zvyš ovaly nabídku úvěrů nefinančním podniků m. Vedl je k tomu systémový
přebytek likvidity v bankovním sektoru, který banky potřebovaly nějak využít a který naš těstí
neposloužil k nákupu zajiš těný ch dluhový ch obligací (CDO). Dále zvyš oval bankovní sektor
nabídku úvěrů také na základědynamického rů stu české ekonomiky a příznivý ch prognóz
vý voje hospodářství. Poté ale náhlý prudký pokles dynamiky ekonomického rů stu ve čtvrtém
kvartálu roku 2008 (stejně jako v polovině roku 1997) způ sobil snížení úvěrové aktivity,
jak na straněnabídky, tak na straněpoptávky. Podíl klasifikovaný ch úvěrů začal rů st a banky
vý razněpřitvrdily své úvěrové standardy.
Bankovní sektor je zatím na rozdíl od konce devadesátý ch let fundamentálnězdravý a bankovní krize nenastala. Bankovní krize vš ak představuje reálnou hrozbu pro české banky,
zda vš ak skutečněnastane, ukáže s velkou pravděpodobností nadcházející rok. Od prvního
vý razného poklesu stavu podnikový ch úvěrů v květnu 1997 to trvalo přibližněrok, než nastala
bankovní krize od poloviny roku 1998. Rozdíl mezi úvěrovou krizí konce devadesátý ch let
a současný mi úvěrový mi obtížemi je v tom, že nyní jsou banky řízeny zkuš enějš ím zahraničním managementem. V devadesátý ch letech byla ješ těvelká část bank vlastněná státem, který
jistěneměl tolik zkuš eností s řízením bank jako nynějš í zahraniční vlastníci. Na druhou stranu
jsou české banky kvů li zahraničním vlastníků m více vystaveny riziků m zahraničních finančních problémů . Současné úvěrové obtíže nastaly v situaci, kdy má Č R jistěmnohem kvalitnějš í právněinstitucionální rámec než v posttransformačních dobách (značnězlepš il bankovní
dohled a legislativa) a kdy je bankovní sektor fundamentálnězdravý . Velké riziko pro českou
ekonomiku, která je otevřenějš í než v devadesátý ch letech, představuje celosvětový rozsah
finančních i ekonomický ch problémů .
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6. OMEZENÍA NEDOSTATKY ANALÝ ZY
Přednost této práce – aktuálnost – se stává zároveň jejím velký m omezením. Pokles podnikový ch úvěrů je sledován pouhý ch pět měsíců . Za tuto dobu se vý znamnězměnil pouze stav
krátkodobý ch úvěrů . Například očekávaný vý razný pokles dlouhodobý ch investičních úvěrů
zatím ješ těnenastal. Nedostatečný časový odstup také diskvalifikuje použití rigoróznějš ích
metod analý zy. Například využití zmiňovaného ekonometrického nerovnovážného modelu
nabídky a poptávky, ale také dalš ích teoretický ch modelů . Domnívám se, že přibližně
s odstupem jednoho roku by byly vý sledky za použití modelů diskutovaný ch v teoretické části
relevantní s ohledem na povahu modelů a periodicitu dostupný ch dat. Pokud by se použila
do modelů větš ina dat z období rostoucí fáze úvěrového i hospodářského cyklu, hrozila by
ztráta objektivity vý sledků .
Přirozenou součástí této práce by mělo bý t srovnání úvěrové aktivity v Č R s dalš ími podobný mi zeměmi, aby bylo možné rozliš it specifika českého bankovního sektoru a úvěrové aktivity. Ideální zemí pro porovnání by byla ekonomika ze zemězápadní Evropy s finančním
systémem orientovaný m na bankovní sektor. Srovnáním Č R se zemí s takovou charakteristikou by se získala představa o hloubce úvěrový ch problémů a o stupni finančního propojení se
západní Evropou. Přirozenou partnerskou zemí pro tento druh porovnání se zdá například
Německo nebo Rakousko. Centrální banky těchto zemí, které monitorují bankovní sektory,
ani centrální banky dalš ích vhodný ch zemí neposkytují bohužel aktuální časové řady nutné
pro tento typ analý zy a běžněvykazují úvěrovou aktivitu pouze čtvrtletně. Vý jimku tvoří měsíční statistiky Evropské centrální banky. Jedná se vš ak o agregované údaje za vš echny země
eurozóny a právěvelký stupeň agregace znemožňuje podrobnou analý zu.

7. ZÁVĚ REČNÉ SHRNUTÍ
Tato práce předkládá aktuální analý zu úvěrového trhu Č R, který byl ovlivněn současnou celosvětovou finanční a hospodářskou krizí. Rozbor se zaměřuje na poskytování úvěrů nefinančním podniků m. Nefinanční podniky v Č R nejsou tolik zadlužené jako jejich protějš ky
v zemích eurozóny nebo ve Velké Británii, což je v kontextu hospodářské stagnace takřka
v celé EvropěvčetněČ R jejich vý hodou. Nevý hodou je naopak značná závislost na jednom
instrumentu financování – bankovních úvěrech, pokud se podniky nefinancují z vnitřních
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zdrojů , potom využívají hlavně bankovní úvěry. Nefinanční podniky vytvářejí vý znamnou
část HDP a zaměstnávají větš inu pracovní síly. Problémy bankovního sektoru a úvěrování
nefinančních podniků proto mají přímý dopad na celkovou ekonomickou situaci v Č R.
Č eský finanční systém vyznačující se dominancí bankovních institucí zů stává poměrněizolován od světový ch finančních trhů , ačkoliv větš inu bankovního sektoru ovládá zahraniční kapitál. Banky se soustředí předevš ím na tradiční konzervativní obchodní model a takřka neinvestovaly do toxický ch cenný ch papírů . Bankovní instituce v Č R jsou fundamentálně zdravé,
dobře kapitalizované, a i přes turbulence na světový ch finančních trzích vykázal bankovní
sektor na konci roku 2008 čistý zisk.
Nabídka úvěrů nefinančním podniků m poklesla, a to pravděpodobněvíce než poklesla poptávka po úvěrech ze strany podniků . Poruchy na straněnabídky úvěrů – credit crunch, resp.
savings squeeze byly vyloučeny, protože se nesnížila hodnota bankovního kapitálu, resp. banky mají k dispozici dostatek likvidity z primárních vkladů . Bankovní krize zřejměnenastala,37
protože je ve finančních možnostech bank nabízet stejné množství úvěrů jako v předchozích
čtyřech letech. Banky ale vý raznězpřísnily své úvěrové standardy pro pů jčování nefinančním
podniků m, které byly pravděpodobněnastaveny příliš volněod roku 2004 do úvěrového poklesu v listopadu 2008, a to z dů vodu systémového přebytku likvidity v bankovním sektoru,
ale i z konkurenčních dů vodů . Zpřísněním úvěrový ch politik a účtováním vyš š í rizikové úrokové přirážky snížily banky vý razněnabídku úvěrů nefinančním podniků m.
Podniky sice z dů vodu poklesu poptávky po svý ch produktech/službách omezují vý robu
a investice, ale nedostatečný tok peněz (cash flow) zvyš uje jejich poptávku po krátkodobý ch
úvěrech předevš ím na financování pracovního kapitálu. Hlavním problémem český ch podniků
je nyní nedostatečná poptávka, nicméněproblémy s financováním také rychle rostou. Bankovní sektor sice není v krizi, ale je sporné, zda netrpí dysfunkcí, protože neposkytuje dostatek úvěrů pro překlenutí nesouladu mezi časovou strukturou finančních zdrojů a potřeb
pro zdravé podniky. To přitom tvoří jednu ze základních funkcí finančních zprostředkovatelů .
Některé ukazatele indikují vý skyt jevu přidělování úvěrů v českém bankovním sektoru. Lze
vš ak obtížněrozliš it, zda banky neposkytují takové množství úvěrů jednoduš e z oprávněný ch
obav o budoucí schopnost klienta splácet pů jčku.
Vý razný pokles úvěrů již česká ekonomika od konce devadesátý ch let do roku 2003 zažila.
Bankovní sektor byl na rozdíl od dneš ního ve velmi š patném stavu – podkapitalizovaný a zatížený velký m množstvím š patný ch úvěrů . Posttransformační recese ekonomiky od poloviny

37

Konstatování k březnu 2009.
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roku 1997 byla následována poklesem stavu úvěrů . Přibližněo rok později v poloviněroku
1998 přerostly úvěrové problémy do bankovní krize. Pravděpodobnětehdy doš lo k jisté formě
jevu credit crunch posilované vš ak dalš ími faktory způ sobujícími dohromady vý razný pokles
stavu úvěrů .
Dneš ní platná legislativa a institucionální rámec jsou neporovnatelnělepš í oproti konci devadesátý ch let, bankovní sektor je v jádru zdravý , hospodářská stagnace se vš ak vyskytuje celosvětově na rozdíl od druhé poloviny devadesátý ch let. Tehdy byly hospodářské problémy
pouze lokální a prudký pokles stavu úvěrů částečněnahrazovaly dynamicky rostoucí zahraniční investice. Nyní vš ak prosperitu, poptávku a případněpomoc v zahraničí hledat nelze.
Od konce roku 2008 vš echny pro Č R vý znamné ekonomiky stagnovaly, což značněsnižuje
poptávku po českém exportu. Hrozí, že podniky nebudou schopny splácet své závazky vů či
bankám a těm se vý raznězhorš í úvěrová portfolia. V krajním případěmů že nastat bankovní,
resp. finanční krize.
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