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Závěr  

 

Má práce byla věnována analýze existujícího systému centrálního bankovnictví na Ukrajině. 
Toto téma jsem si vybral důvodu, že se ekonomika mé země ocitla v hluboké krizi a centrální 
banka je jedna z institucí, která je schopna tuto krizi vyřešit.  

Zvolil jsem trochu odlišný způsob přístupu k dané problematice. Během psaní této práce jsem 
zjistil, že v současné odborné české literatuře chybí popis ukrajinské centrální banky, hlavně 
chybí její srovnání s ostatními centrálními bankami ostatních zemí bývalého Sovětského 
svazu a centrální bankou České republiky. Z toho důvodu si myslím, toto téma osloví 
především českou odbornou veřejnost a poskytne jí základní přehled o systému centrálního 
bankovnictví mé země.  

Na začátku své práce jsem na několika stránkách seznámil čtenáře s historickou minulostí své 
země, prozkoumal jsem pouze významné události nebo události, které ovlivnily bankovní 
systém Ukrajiny.  

Následně jsem přestoupil k historické části mé práce, kde jsem porovnal systémy centrálního 
bankovnictví, které existovaly v minulosti na území dnešní Ukrajiny. Rakousko-uherská a 
československá centrální banky mi přišly jako nejlepší. Na příkladě rakouské centrální banky 
a centrální banky, která existovala v carském Rusku, jsem potvrdil svoji hypotézu o tom, že 
nezávislá centrální banka bude existovat pouze v demokratickém politickém režimu. 

Poté jsem uvedl základní věci týkající se současného stavu ukrajinského centrálního 
bankovnictví, soustředil jsem se na úkoly, cíle a nástroje, které jsou využívány centrální 
bankou Ukrajiny.  

Poslední část je věnována rozdílu mezi ukrajinskou a českou centrální bankou. Dospěl jsem 
k závěru, úroveň České národní banky je daleko vyšší, kromě toho se mi absolutně nelíbily 
rozhodnutí, která přijala centrální banka Ukrajiny. Je absolutně pochopitelné, že je historie 
těchto dvou bank úplně odlišná. Území České republiky bylo velmi silně rozvinuto, po 
sametové revoluci čeští centrální bankéři mohli navázat na tradice předválečného 
Československa. Mnoho mých spoluobčanů si před rokem 1990 nedokázalo představit co to je 
inflace. Největší rozdíly jsem našel v následujících oblastech: transparentnost centrální banky 
a důvěra občanů, nástroje monetární politiky, spolupráce s výkonnou mocí, poskytnutí licencí 
na provozování bankovní činnosti. 

Ukrajinská centrální banka se vůbec nezajímá o transparentnost své politiky. Důvěra občanů 
je velmi nízká. Mimochodem, tato důvěra ještě více klesla poté, co rada centrální banky 
Ukrajiny provedla celou řadu nesmyslných rozhodnutí, o kterých jsem psal. Centrální banka 
v mé zemi vede těžké boje se zákonodárnou mocí a vůbec s ní nespolupracuje. Počet bank 
v mé zemi na konci 90. let přesáhl 100, což je dle mého osobního názoru poměrně velké číslo. 
Nedokážu si představit, jak dokáže nějaká centrální banka monitorovat vývoj tak velkého 
počtu bank. Centrální banka Ukrajiny používá spíše přímé nástroje, zejména kursové 
intervence. Organizační struktuře ukrajinské centrální banky bych vytkl její netransparentnost. 
Občas se mi zdálo, že funkce některých oddělení se prolínají. 
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Systém ukrajinského bankovnictví je dvoustupňový. Je tvořen centrální bankou (Národní 
bankou Ukrajiny) a celou řadou komerčních bank. Na rozdíl od České republiky působí na 
území Ukrajiny přibližně 200 komerčních bank. Dle mého osobního názoru se nejedná o 
ideální stav, jelikož banky plní velmi důležitou roli v ekonomice a tak velký počet bankovních 
subjektů hovoří pouze o tom, že získání bankovní licence je velmi snadné.  

Poslední kapitola byla věnována krizí a krokům, které uskutečňují centrální banky v zemích 
bývalého Sovětského svazu. Po důkladném prozkoumání existující situace jsem dospěl 
k závěru, že ze všech států je na tom nejlépe Rusko. Tato země nejen že má jedny z největších 
devizových rezerv na světě, ale uskutečňuje naprosto vhodné kroky směřující k odstranění 
následků krize. Dle mého osobního názoru se Ruská federace dostane z finanční krize 
nejrychleji.  

Cíl své práce, analýzu existujícího systému centrálního bankovnictví na Ukrajině, považuji za 
splněný. Práce poskytuje jasný přehled o existujícím systému centrálního bankovnictví, a 
proto bude přínosná nejen pro společnosti, které mají záměr podnikat na území Ukrajiny, ale i 
pro všechny, kdo se zajímají o hospodářství tohoto východoevropského státu. 

 

 


