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Praha, 15.června 2006

Posudek oponenta na bakalářskou práci

Lucie Suchánkové “Čínská cesta privatizace”
ve šk.r.2005/2006 na IES UK-FSV v Praze

Autorka věnovala předloženou bakalářskou práci ve světě velmi diskutované 

problematice Číny a privatizace v této zemi. Jak jsem měl při svých cestách osobně poznat jde 

o zemi, v níž nadále politicky dominují stranické ideje a příslušná moc je co nejdůsledněji 

rozvíjena v duchu tradičního centralismu a prosazování Jednotné linie“. Jelikož je však Čína 

regionálně velmi různorodá je interpretace těchto idejí v různých provinciích často zcela 

specifická a navíc sama interpretace je často zcela pragmatická (platí to mimochodem i 

v související oblasti bankovnictví a obsahu jeho regulace lišících se v různých provinciích, 

což ovlivňuje vznik špatných úvěrů a jejich převádění do řady konsolidačních agentur na 

centrální i místní úrovni a úrovni korupce, která je v případě jednorázové privatizace 

nasnadě). Jak sama autorka v úvodu správně dokumentuje začíná to již nepřijatelností 

samotného pojmu privatizace v rámci stávající „ideové linie“ při akceptování pragmatické 

nezbytnosti těchto procesů.

Autorka se dopracovala k samostatnému přístupu kdy kombinuje tradiční “privatizaci 

seshora“ s „privatizací zdola“ -  rozvojem soukromého sektoru „na zelené louce“. Podařilo se 

jí shromáždit rozsáhlou relevantní literaturu, což v případě Číny není jednoduché. Rozebrala 

většinu relevantních problémů včetně měkkého rozpočtového omezení a ambivalence státních 

bank financujících státní firmy. Více bych zdůraznil státním vlastnictvím bank vysvětlitelnou 

neschopnost a neochotu práce s rizikem, což vedlo k rozpočtově mimořádně náročnému 

doplňování likvidity do čtyř největších státních bank (cestou samostatných „konsolidačních 

agentur“) . Tyto velké banky jsou sice postupně jsou minoritně privatizovány přes akciové



trhy, ale to nic nemění na začarovaných kruzích nekonečných „bail-outů“ špatných 

pohledávek zvýrazňujících potřebu trvalé intervence státu.

Skutečná ekonomická síla se však neobnovuje ve státech vlastněných společnostech, 

ale díky přílivu FSI a jejich reinvestováním při existenci atraktivních firemních zisků (často 

v podmínkách nejistoty). Tyto formy narážejí na vlastnické bariéry stanovené často 50%-50% 

(prolomit se je nepodařilo ani cestou joint-ventures a to ani po desetiletí fungování 

významným zahraničním investorům VW).

Vážím si úsilí autorky o přehledový přístup, neboť jen takto lze postupně osvětlit řadu 

jevů, které při povrchním, dílčím zkoumání zůstanou utajeny. Doporučuji, aby ve své analýze 

pokračovala i v rámci diplomové práce.

Práce plně prokazuje připravenost L.Suchánkové k bakalářské zkoušce a doporučuji ji 

proto přijmout a hodnotit ji známkou výborně. Současně práci doporučuji ocenit pochvalou 

děkana.

Praha, 15.6.2006 prof.ing.Mjchal Mejstřík
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