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Stabilita bankovního systému

Dal‰ím semináfiem âeské spoleãnosti ekonomické v fiadû „Ekonomické teorie a ãeská
ekonomika“ byl 45. semináfi, uskuteãnûn˘ na konci kvûtna 2003; vûnován byl otáz-
kám spojen˘m s hledáním stability bankovního systému, a to jak z obecného po-
hledu, tak i se zamûfiením na problematiku ãeského bankovnictví. Tentokrát mûla
âSE moÏnost uvítat tfii fieãníky, ktefií se z rÛzn˘ch hledisek zam˘‰leli nad fie‰ením
ãi deskripcí otázek spojen˘ch se zaji‰tûním zdravé stability bankovnictví a finanã-
ního sektoru vÛbec. Prvním fieãníkem byl Martin âihák (Mezinárodní mûnov˘ fond),
kter˘ svÛj referát vûnoval mûfiení robustnosti bankovního systému. Jako druh˘ v po-
fiadí vystoupil Jan Hanousek (CERGE-NHÚ) s pfiedná‰kou: „Detekce bankovních
selhání: pfiípad âR“. Blok referujících byl zakonãen vystoupením Petra Dvofiáka (Vy-
soká ‰kola ekonomická), kter˘ se zamûfiil na komparaci ãeského bankovnictví a ev-
ropsk˘ch trendÛ. Semináfi moderoval Jan Frait, prezident âSE.

Martin âihák v úvodní ãásti svého referátu vysvûtlil dÛleÏitost sledování makro-
ekonomické finanãní stability, coÏ podtrhl pfiipomenutím dÛsledkÛ finanãních krizí
probûhl˘ch od poslední dekády minulého století a rovnûÏ poukázáním na snahy ná-
rodních (centrální banky, instituce bankovního dohledu) i nadnárodních (Meziná-
rodní mûnov˘ fond, Svûtová banka s programem FSAP) organizací v této oblasti.
Zde upozornil na dÛleÏitost tzv. zpráv o finanãní stabilitû, které se v mnoha zemích
staly standardními informaãními zdroji poskytujícími komplementární údaje k pra-
videlnû zvefiejÀovan˘m zprávám (zprávy o fungování bankovních dohledÛ, zprávy
o inflaci, atd.). Pod anal˘zu makroekonomické finanãní stability byla zahrnuta ana-
l˘za makroekonomick˘ch rizik, anal˘za ukazatelÛ finanãního zdraví – zahrnující
ukazatele finanãní síly (napfi. rentabilita) nebo finanãní zranitelnosti (napfi. v˘skyt
klasifikovan˘ch úvûrÛ) –, anal˘za kvalitativních informací (právní, regulaãní, úãetní
ãi daÀové podmínky) a tzv. zátûÏové testy (stress testing). Ukazatele finanãní stabi-
lity byly pfiehlednû rozdûleny na základní (uspofiádané podle systému CAELS, tj.
podle C – kapitálové pfiimûfienosti; A – kvality aktiv; E – v˘nosÛ; L – likvidity; S – cit-
livosti vÛãi trÏním rizikÛm) a doporuãené (zde autor prezentoval mnoÏství ukaza-
telÛ v ãlenûní na sektor bankovní a podnikov ,̆ sektor poji‰Èovnictví a domácností,
spolu s ukazateli vyjadfiujícími trÏní likviditu a v˘voj na trhu nemovitostí).

V dal‰í ãásti pfiedná‰ky se M. âihák soustfiedil na pro mnohé posluchaãe jistû
novou oblast zátûÏov˘ch testÛ, tj. na popis jejich typÛ (podle stupnû agregace a podle
zvolené metodologie, tj. anal˘zy citlivosti, scénáfiové anal˘zy a anal˘zy pfienosu
‰oku) a vymezení. ZátûÏové testy byly autorem definovány jako „soubor statistic-
k˘ch metod urãen˘ch pro vyhodnocení zranitelnosti finanãních institucí a finanã-
ních systémÛ vÛãi v˘jimeãn˘m, ale moÏn˘m událostem“, které byly charakterizo-
vány jako historické scénáfie (konkrétní, resp. zaloÏené na anal˘ze minulé
volatility a korelací, pfiípadnû na jin˘ch metodách). Metodologická ãistota zátûÏo-
v˘ch testÛ je patrná z dílãích krokÛ, které byly pfiesnû popsány od poãáteãního sta-
dia identifikace makroekonomick˘ch a trÏních rizik pfies kalibrování ‰oku a scé-
náfiÛ aÏ ke koneãnému uplatnûní zvolené strategie a interpretaci v˘sledkÛ. K jejich



v˘hodám patfií pfiedev‰ím dÛraz na budoucí rizika a pfiesnûj‰í kvantifikace tûchto
rizik. Naopak za nev˘hodu byla oznaãena robustnost zátûÏov˘ch testÛ vzhledem
k jejich pfiedpokladÛm a i to, Ïe ãasto pohlíÏejí na banky jako na „statistická port-
folia, a ne jako na aktivnû se chovající subjekty“. Zde byl evidentní zájem poslu-
chaãÛ o znalost pouÏití zátûÏov˘ch testÛ v praxi. Bylo uvedeno jejich pouÏití ban-
kovními dohledy pfii anal˘ze jednotliv˘ch bank, jejich prezentování ve zprávách
o stabilitû finanãního systému, jejich aplikování v rámci programu Svûtové banky
(FSAP) ad. Pfiedná‰ka M. âiháka byla zakonãena popisem vybran˘ch metodolo-
gick˘ch problémÛ (diskuze pfiímého a nepfiímého úrokového a kurzového rizika,
údajÛ o dluÏnících, anal˘za pfieshraniãní nákazy a porovnání zátûÏov˘ch testÛ se
systémy vãasného varování). 

Na vystoupení M. âiháka navázal Jan Hanousek; pfiedstavil teoreticko-empirick˘
pohled na bankovní selhání v âR (o autorství se zde J. Hanousek dûlí s Gerardem
Rolandem z UC Berkeley). Nejprve J. Hanousek pfiedstavil motivaãní argumenty
a cíle (z pohledu teorie a empirie), které oba autory k práci na tomto tématu vedly.
Motivaãní faktory byly zfiejmé – historická zku‰enost s bankovními krizemi a ban-
kovními problémy napfiíã cel˘m spektrem zemí, odhalení bankovní pasivity a ne-
schopnosti fiady komerãních bank vypofiádat se s klasifikovan˘mi úvûry. Mezi teo-
retické cíle byla pfiedev‰ím zafiazena snaha o lep‰í porozumûní chování komerãních
bank a regulátorÛ v tranzitivních ãi rozvíjejících se ekonomikách, vyzvednutí role
úrokov˘ch sazeb ve vztahu k pasivitû komerãních bank a ménû ãi více zfiejmá po-
chybení regulátorÛ. To v‰e bylo analyzováno pomocí modelu snaÏícího se identifi-
kovat (a predikovat) existenci komerãních bank s vût‰í náchylností k finanãním kri-
zím a nízkou hodnotou majetku po odeãtení dluhÛ. Jak J. Hanousek poznamenal,
tyto banky se obvykle chovají pasivnûji, vyh˘bají se regulátorÛm a jsou více, neÏ by
se dalo oãekávat, ochotny nabízet relativnû vysoké úrokové sazby z depozit. A právû
v˘‰e depozitních sazeb je podle nûkolika citovan˘ch zdrojÛ velmi dobr˘m indikáto-
rem tzv. systému vãasného varování (early warning system) komerãních bank. Em-
pirické cíle byly formulovány jako sestavení modelu umoÏÀujícího konfrontovat ofi-
ciální informace a anal˘zy prezentované âeskou národní bankou (âNB) mezi léty
1994 aÏ 1996.

Pfied samotn˘m, technicky relativnû nároãn˘m popisem modelu (tj. jeho pfiedpo-
kladÛ, samotné struktury, jednotliv˘ch omezení atd.) uvedl fieãník nûkolik odkazÛ
na heuristické zdroje o depozitních úrokov˘ch sazbách a informaãní hodnotu, kte-
rou mají. Pfiedev‰ím ‰lo o upozornûní na americkou zku‰enost se ‰kodlivostí s pfied-
hánûním se komerãních bank pfii stanovení vy‰‰ích depozitních sazeb a o upozor-
nûní na závûry nûkolika souãasn˘ch empirick˘ch prací, které ukázaly signifikantní
závislost mezi rÛstem úrokov˘ch sazeb a v˘skytem finanãních krizí. Prezentovan˘
model dokáÏe zohlednit pasivní chování bank v ãase pfii vysoké i nízké hodnotû ma-
jetku po odeãtení dluhÛ a pfii kvantifikaci míry soutûÏe v nastavení v˘‰e úrokov˘ch
sazeb. Autofii modelu dospûli k tomu, Ïe nevefiejná data regulátora (âNB) nepredi-
kovala úpadky bank lépe neÏ vefiejnû pfiístupné údaje o úrokov˘ch sazbách. Podle
zji‰tûní autorÛ byl úrokov˘ diferenciál signifikantní determinantou bankovního 
selhání a rostl v té mífie, v jaké se bankovní úpadek pfiibliÏoval. V˘sledky odhadu
autorÛ dále potvrdily dÛleÏitost velikosti kapitalizace bank.

Závûreãn˘m fieãníkem semináfie byl Petr Dvofiák. Jeho zásluhou se mohli úãast-
níci seznámit s ãesk˘mi a evropsk˘mi trendy v oblasti komerãního bankovnictví. Ve
svém vystoupení nejprve pfiipomnûl – formou rozliãn˘ch komparací (v˘voje poãtu
bank, v˘voje poãtu bankovních míst ãi v˘voje poãtu pracovníkÛ v bankách) – posta-
vení ãeského bankovnictví v evropském mûfiítku. Analyzoval rovnûÏ determinanty
souãasného stavu ãeského bankovnictví a jeho pfiedpokládan˘ v˘voj v nejbliÏ‰ím ob-
dobí. Souhrnnû fieãeno, P. Dvofiák upozornil na krátkou dobu ubûhlou od privatizace
a oãistûní komerãních bank, na relativnû vysokou koncentraci bankovnictví (de-
monstrovanou znázornûním podílu pûti nejvût‰ích bank na celkov˘ch aktivech ban-
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kovního sektoru), ale i na fakt, Ïe rozhodující podíl bank s majoritním vlastnick˘m
podílem je jiÏ v rukou zahraniãních subjektÛ. Poté se P. Dvofiák zastavil u rozboru
v˘voje ukazatele ziskovosti a jeho subkategorií, vãetnû kvality úvûrového portfolia.
Finální informací bylo porovnání ‰iroké ‰kály ukazatelÛ solventnosti za banky pÛ-
sobící v EU a v âeské republice podle standardního ãlenûní na malé, stfiední a velké
banky.

Závûr semináfie patfiil jiÏ tradiãnû diskuzi; obsahovala spektrum dotazÛ odráÏe-
jících ‰irok˘ zábûr prezentovan˘ch pfiíspûvkÛ1. Jednalo se zejména o nutnost vy-
tvofiení zprávy o finanãní stabilitû v podmínkách âeské republiky, o zpfiesÀující do-
tazy související s konstrukcí zátûÏov˘ch testÛ ãi obecné predikãní schopnosti v˘‰e
depozitní sazby konfrontované s nízkoinflaãní a nízkoúrokovou hladinou v souãasné
ãeské ekonomice.
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The article summaries the main points discussed at the seminar on “Banking System Stabi-
lity”, organized by the Czech Economic Association in May 2003. There were three speakers at
the seminar. The first was Martin âihák (International Monetary Found), who presented the pro-
blem of macrofinancial stability and its measurement. The second speaker was Jan Hanousek
(CERGE-EI), who chiefly presented the main results from the study “Detection of Banking Fai-
lure: the Case of the Czech Republic” (co-authored with Gerard Roland, UC Berkeley). The final
speaker, Petr Dvofiák (the University of Economics, Prague), summarized the main trends in the
Czech and European banking sector. The presentations were largely based on materials avail-
able in Czech Economic Association web page.
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1 Plné texty referátÛ jsou pfiístupné na internetov˘ch stránkách âeské spoleãnosti ekonomické
(www.cse.cz).
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