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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активна поведінка національної

банківської системи в інтеграційному
процесі не обмежується її впливом на
зовнішнє середовище через сферу ос�
новної діяльності банку — виконання
банківських операцій і надання послуг
клієнтам банків, а також шляхом ство�
рення сприятливих законодавчих і ма�
теріальних умов для цієї діяльності. Не
менш важливою складовою активного
впливу банків на клієнтів є підтримка
довіри до банку.

Довіра клієнтів до банку і національ�
ної банківської системи має надзвичай�
не значення для їх розвитку, оскільки
формується на основі об'єктивного ана�
лізу стану справ і суб'єктивного стерео�
типу. Обидві виділені складові взаємно
впливають одна на одну, і стереотип,
який складається у клієнтів, з часом на�
буває більшої питомої ваги і починає
серйозно впливати на стан банку, або си�
стеми, у тому числі й тому, що об'єктив�
на інформація про стан банків не є за�
гальнодоступною. Це припущення мож�
на підтвердити реальними прикладами.

Мета статті: визначення впливу
довіри до банків та засобів її забезпе�
чення в контексті розвитку національ�
ної банківської системи.

Накопичений швейцарськими бан�
ками авторитет, складена загальна дум�
ка про них як про символ надійності, а
про Швейцарію — як про один із світо�
вих банківських центрів, сприяє під�
тримці фінансової стійкості системи і,
відповідно, — подальшому росту авто�
ритету швейцарських банків. Розвину�
та, надійна і стабільна національна бан�
ківська система притягує до себе іно�
земні фінансово�кредитні інститути і,
головне, клієнтів, кошти яких замість
того, щоб поступити у користування
національних банків, сприяють подаль�
шому зміцненню позицій зарубіжних
лідерів.
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Іншим прикладом, який ілюструє
хворобливість для національної банк�
івської системи втрати традицій і дов�
іри, є різкий відтік вкладів населення
із болгарських банків напередодні і
після перегляду банківського законо�
давства. У 1995 році лише чутки про
намір влади обговорити законопроект
про банкрутство банків викликали
хвилю панічних вилучень вкладів
практично з усіх банків, оскільки інве�
стори не знали, які з них будуть зак�
риватися. У результаті навіть стабільні
банки були вимушені встановити су�
ворі квоти на щоденні виплати грошей
за вкладами. Не змогло врятувати си�
туацію й прийняття Закону про гаран�
тування державою банківських депо�
зитів: хоча дрібні вкладники банків і
змогли повернути заморожені кошти
у повному обсязі, більшість з них
віддали перевагу поверненню своїх ва�
лютних вкладів за невигідним фіксо�
ваним курсом і не очікували їх повер�
нення у твердо конвертованій валюті
у розстрочку. Фінансові втрати знач�
ної частини вкладників повністю
підірвали довіру до банків і національ�
ної банківської системи і призвели до
того, що вони віддали перевагу збері�
ганню валюти готівкою поза банками.

Високий рівень довіри до банку є
фактором, який можна однозначно
класифікувати як сприяння активно�
му типу поведінки системи, оскільки
рівень довіри, який склався, є обмежу�
вачем у реалізації системою її потен�
ційних можливостей. Разом з тим, цей
рівень не залежить виключно лише від
самої системи, а пов'язаний також з
аспектами, що лежать поза сферою
впливу системи.

Можна виділити зовнішні умови
довіри до інвестиційних інститутів, які
визначають базовий фон інвестийіц�
ного клімату, який банки можуть
змінювати своїми активними діями: за�

гальний економічний стан країни, не�
стабільність політичної систуації,
ступінь досконалості законодавчої
бази, механізми державного регулю�
вання діляьності суб'єктів економіки,
накопичений клієнтом досвід роботи з
іншими фінансово�кредитними уста�
новами.

Однак зовнішні аспекти визнача�
ють лише загальний, базовий фон,
який банки можуть у більшій, або
меншій мірі змінювати своїми актив�
ними діями. Саме така діяльність
банків щодо трансформації їх сприй�
няття клієнтами і дає право розгляда�
ти фактор довіри серед аспектів, які
характеризують активну поведінку
системи. Враховуючи це, з позиції роз�
гляду факторів поведінки національ�
ної банківської системи можна дати
таке визначення довіри партнерів і
клієнтів до банку — це відношення до
банку з боку взаємодіючих з ним або
розглядаючих можливість такої взає�
модії суб'єктів економічної діяльності,
що формується банком на фоні об�
'єктивних політичних і економічних
процесів, які не залежать від них і
здатні активно впливати на поведінку
партнерів та клієнтів банку, визнача�
ючи тим самим положення банку на
ринку банківських продуктів і послуг.

Одним із шляхів створення і
підтримки стану довіри до банку є
формування відповідного відношення
клієнтів і партнерів через інформацій�
ну діяльність банку і лобіювання
рішень зовнішніх керівних органів, які
можуть змінити імідж банку в очах
контрагентів, що впливають на довіру
до банків. До їх числа слід додати:

1. Підтримку економічних показ�
ників, які формально задовольняють.

2. Нагромадження у клієнтів по�
зитивного досвіду роботи з банком.

3. Надання клієнту максимально
можливих гарантій конфіденційності
операцій його і банку.

Попередній досвід партнерів і
клієнтів банку не пов'язаний виключ�
но з їх відносинами з конкретним бан�
ком. Ними також враховуються ство�
рена в країні і національній банків�
ській системі етика бізнесу і пробле�
ми, які у неї виникають у взаємовідно�
синах з іншими фінансово�кредитни�
ми установами, ймовірність виникнен�
ня форс�мажорних обставин. Але виз�
начальними у досвіді партнерів банку
є успішність попередніх контактів з
ним, точність виконання банком прий�
нятих на себе зобов'язань, готовність
банку враховувати специфіку діяль�
ності клієнта і проблем, які у нього
виникають. Таким чином, попередній
досвід клієнта має двоїсту природу,
але у його формуванні переважає
діяльність самого банку.

Формальні економічні показники
банку мають кількісний вираз й аналі�
зуються клієнтами і партнерами бан�
ку для визначення ризиків неповер�
нення банком коштів, а також невико�
нання, або порушення умов виконан�
ня взятих банком на себе зобов'язань.
До таких показників відносяться фор�
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ми звітності, які публікуються банком,
а також показники платоспромож�
ності, ліквідності та інші доступні для
аналізу економічні показники.

Разом з тим, специфіка банківсь�
кої діяльності, яка припускає здійс�
нення операцій з чужими коштами, у
тому числі і у великих сумах, накладає
на банк відповідальність не лише за їх
збереження і своєчасність виконання
доручень клієнтів. Не менш важливим
для клієнтів може бути дотримання
обслуговуючим банком вимог конфі�
денційності не лише у частині утри�
мання проведених операцій, але й ,
можливо, самих відносин клієнта і
банку.

Серед характеристик банківської
таємниці, які є у літературі [1, c. 404],
зазначається, що належна охорона
банківської таємниці забезпечується
не міркуванням прибутковості, а нор�
мою закону, яка покладає на всіх її
службовців відповідне зобов'язання.
Це не зовсім вірно, оскільки рівень
банківської таємниці, якого дотри�
мується банк, здатний суттєво вплива�
ти на його відносини з клієнтами і, ра�
зом з іншими факторами, визначати
рівень конкурентоспроможності бан�
ку на банківських ринках. Те ж спра�
ведливо і для національної банківської
системи в цілому: країни, які стрима�
но ставляться до питання обмеження
прав клієнтів на банківську таємницю,
отримують переваги перед сусідами.

Так, більш високий гарантований
рівень банківської таємниці у таких
країнах, як Швейцарія, Люксембург і
Австрія, на фоні більш жорсткого дер�
жавного контролю над банківськими
операціями в інших європейських
країнах зробив банки зазначених
країн привабливими для зарубіжних
клієнтів. У національні банківські си�
стеми стали надходити додаткові гро�
шові засоби, які раніше проходили че�
рез рахунки банків країн, котрі знизи�
ли гарантований рівень банківської
таємниці. Таким чином, банки, які на�
дають клієнтам більш високий рівень
банківської таємниці, отримали додат�
ковий прибуток.

Наявність конкурентних переваг у
банків одних країн перед банками
інших викликало невдоволення ос�
танніх. У результаті країни, які мають
більш ліберальне законодавство щодо
ставлення банків до клієнтів, стали
зазнавати тиску з�за кордону не лише
з боку банків, але й влади, занепокоє�
ної відтоком прихованих від оподат�
кування коштів і, відповідно, знижен�
ням ефекту від посилення державно�
го регулювання банківської діяль�
ності. Такого тиску зазнали Австрія і
Швейцарія, котрі, займаючи вигідне
географічне положення в центрі Євро�
пи, а також маючи розвинуті націо�
нальні банківські системи і високі га�
рантії банківської таємниці, були дуже
привабливими для збереження засобів
і здійснення операцій, які вимагали
конфіденційності.

У Швейцарії Закон про банківсь�
ку таємницю був прийнятий у 1930�х

роках з метою приховання коштів, які
належали супротивникам фашистсь�
ких режимів. У подальшому суворе
дотримання банківської таємниці і ви�
годи банків від такої позиції, а також
ліберальне законодавство країни,
згідно з яким ухилення від сплати по�
датків не є кримінальним злочином і не
вистежувалось банками, залучило до
швейцарських банків понад третину
існуючих у світі депозитів.

Таке позаконкурентне положення
швейцарських банків на фоні більш
жорсткої боротьби в інших країнах з
відмиванням коштів викликало невдо�
волення США та інших лідерів міжна�
родного фінансового ринку. У резуль�
таті Швейцарія опинилась під пресом
звинувачень у використанні коштів
жертв Голокосту, приховуванні за�
собів нацистів, різного роду дикта�
торів та інших злочинних елементів. У
1996 році найбільші швейцарські бан�
ки (Креді Свісс і Свісс Бенк Корпо�
рейшн) були вимушені оскаржувати
судовий позов, висунутий проти них
тисячами філіппінців, які вимагали
компенсації за переслідування під час
режиму колишнього президента
Філіппін Маркоса. Результатом тако�
го тиску стало те, що законодавці
Швейцарії, всупереч думці влади і
місцевих банків, були вимушені зроби�
ти більш жорсткими норми контролю
над джерелами походження коштів.

1 квітня 1998 року у Швейцарії
вступив у силу Закон про боротьбу з
відмиванням коштів у фінансовому
секторі, який доповнив ряд статей
Кримінального кодексу. Закон встано�
вив механізм регулювання діяльності
фінансових посередників, до числа
яких відносяться і банки. Тепер на по�
чатку угоди банк з допомогою відпо�
відних документів повинен ідентифі�
кувати особистість клієнту, повторив�
ши процедуру у випадку виникнення
будь�яких сумнівів. Він повинен з'ясу�
вати економічні передумови здійснен�
ня угоди, якщо вона є незвичною або є
підстави підозрювати у придбанні ак�
тивів злочинним шляхом, або їх конт�
ролювання кримінальною організа�
цією. При виникненні сумнівів банк
повинен негайно заблокувати активи
до отримання вказівок від компетент�
них органів на строк не більше п'яти
робочих днів з дня повідомлення. Він
не повинен повідомляти про це ні зац�
ікавлених, ні третіх осіб. Посередник
не несе відповідальності за порушен�
ня службової, професійної, або ко�
мерційної таємниці, або контракту,
якщо при певних обставинах проявить
належну увагу. Несповіщення ж пра�
воохоронних органів каралось штра�
фом до 200000 швейцарських франків
[2].

Через великий наплив капіталу з
країн Східної Європи великі швей�
царські банки створили фільтруючу
систему для контролю походження
коштів. Так, клієнти із республік ко�
лишнього СРСР, які бажали відкрити
рахунок у банку Швейцаріше Креди�
танштальт, зобов'язані зробити це у

Женеві, або у Цюриху, де для них ство�
рювалися спеціалізовані ячейки. Ана�
логічні методи застосовуються банка�
ми Швейцаріше Банкферайн (пункти
відкриття рахунків — Женева, Цюрих,
Цуг) [3]. Таким чином, у колишньому
вигляді інститут банківської таємниці
у Швейцарії більше не існує, і країна
наблизилась до норм, встановлених
щодо банківської таємниці в інших
європейських країнах.

Встановлення більш жорстких за�
конодавчих норм щодо прав клієнтів
на збереження банками таємниці ви�
ходить від влади розвинутих країн
світу (перш за все США). Цей процес
протікає на фоні зовнішньої моралі�
зації норм економічного права і сусп�
ільної думки. Його ціль — протидіяти
розвитку злочинного бізнесу, пов'яза�
ного з шахрайськими, спекулятивни�
ми угодами, торгівлею зброєю, нарко�
бізнесом, і легалізації незаконно отри�
маних і прихованих від оподаткуван�
ня засобів. Під впливом економічно
розвинутих країн процес законодав�
чого оформлення боротьби з відми�
ванням коштів розповсюджується і на
багато інших країн.

Окрім уже розглянутих країн,
процес "наступу" держави на банкі�
вську таємницю спостерігався у таких
державах:

— Нова Зеландія, в якій з 1 серпня
1996 року вступив у силу закон проти
відмивання коштів, який вимагав від
фінансових установ країни перевіря�
ти особу клієнтів, повідомляти поліцію
про підозрілі угоди і вести докладний
облік самих клієнтів і операцій. Підля�
гав ідентифікації особистості будь�
який клієнт, який здійснював операцію
на суму понад 10 тис. доларів США.
Прикладом операцій, які вимагають
додаткової перевірки, є великі депози�
ти готівкою; бажання клієнта здійсни�
ти одноразову операцію без зазначен�
ня необхідної інформації про свою
особу; купівля цінних паперів, або ін�
струментів при невідповідності угоди
фактичному фінансовому стану
клієнта. Порушення положень Закону
карається штрафами у розмірі до 20
тис. доларів для фізичних осіб і до 100
тис. доларів для корпорацій або тю�
ремним ув'язненням строком до двох
років [4].

— Аргентина, де з 1 липня 1997 ро�
ку вступила в силу постанова Націо�
нальної комісії з цінних паперів, спря�
мована на запобігання відмиванню
коштів. У ній фінансовим організаці�
ям запропоновано відкривати і вести
рахунки лише тих клієнтів, котрих
вони знають, повідомляти у Комісію
про будь�яку діяльність, яка є незвич�
ною, або такою, що приховує неза�
конні помисли, про великі угоди, а та�
кож про сукупні суми понад 50 тис.
доларів США у календарний місяць,
або 200 тис. доларів США на рік, котрі
розміщені на рахунках однієї, або
кількох осіб [5].

— Бразилія, у якій під тиском
США, занепокоєних широким проник�
ненням засобів від наркобізнесу у
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місцеву фінансову систему, на почат�
ку 1998 року було прийнято закон про
відмивання коштів, згідно з яким вва�
жалось кримінальним злочином і ка�
ралось тюремним ув'язненням від 4 до
10 років. Відповідно до Закону до
спеціально створеної Ради щодо кон�
тролю над фінансовою діяльністю
стікається інформація про великі опе�
рації компаній і приватних осіб,
сумнівні випадки передаються поліції
для розслідування. Банки й емітенти
кредитних карток зобов'язали надава�
ти центральному банку і податковій
службі інформацію про усі фінансові
операції обсягом понад 14 тис. доларів
США. Крім того, влада має намір про�
вести ще один закон, який розширює
коло осіб, уповноважених перевіряти
банківські рахунки компаній і приват�
них осіб у процесі розслідування за
підозрою у протизаконних діях. Таке
право повинні отримувати представ�
ники парламенту, провінційних і мун�
іципальних асамблей, федеральної
прокуратури і державної аудиторсь�
кої служби.

— Іспанія. У цій країні поняття
банківської таємниці і необхідність її
захисту зазначається у Конституції
країни, нормах цивільного, криміналь�
ного і торгового права, а також у ста�
туті Банку Іспанії. Тому банківська
таємниця є захищеною як від доступу
приватних осіб, так і в комерційних
операціях. Однак відносно до подат�
кових органів вона практично відсут�
ня. Згідно з іспанським законодав�
ством, місцеві банки, а також філії іно�
земних банків зобов'язані надавати
відомості податковим органам. На
практиці, при відкритті рахунку, по�
відомляється ідентифікаційний номер
платника податків — власника рахун�
ку, інформацію про стан якого подат�
кова інспекція може запросити у будь�
який момент. Від інтересу податкових
органів захищені лише рахунки нере�
зидентів, ведення і розкриття яких ре�
гулюється спеціальними угодами [6].

— Великобританія, у якій банки
зобов'язані повідомляти спеціальну
національну службу зі збору відомос�
тей кримінального характеру про
здійснення підозрілих операцій [7].

— Польща, де банки, відповідно до
Закону про боротьбу з відмиванням
грошей, повідомляють Центральний
банк про факти легалізації злочинно
отриманих доходів [8].

— Кіпр, де в 1996 році парламент
країни прийняв Закон про відмивання
грошей. Відповідно до Закону, легалі�
зація коштів, отриманих злочинним
шляхом, розглядається як криміналь�
ний злочин; суди отримали право роз�
слідування щодо походження підоз�
рілих грошей, а також уповноважені
вимагати розкриття інформації та
проводити суцільні перевірки поход�
ження грошей за поданням генераль�
ної прокуратури. На виконання зако�
ну на Кіпрі створені спеціальна право�
охоронна структура з боротьби з
відмиванням грошей; кредитним уста�
новам наказано увести в систему іден�

тифікацію клієнтів та інші заходи,
спрямовані на запобігання операцій з
"брудними" грошима; передбачено
визнання кіпрськими судами рішень
судів країн — членів конвенції зі справ
з відмивання грошей [9].

— Італія. У 1997 році в країні було
прийнято закон про боротьбу з відми�
ванням грошей, який передбачає дові�
рчу співпрацю між фінансовими уста�
новами, відстеження укладених угод,
інформація за якими може знадобити�
ся при розслідуваннях, та повідомлен�
ня про будь�які підозрілі операції [10].
Інформація про підозрілі операції
збирається Італійським бюро по ва�
лютних операцій (ІБВО). Ознаками
підозрілих банківських операцій є:
невідповідність між обсягами угоди та
фінансовим становищем клієнта, або
погодження клієнтом на невигідні для
нього строки та відсотки. Після отри�
мання повідомлення про підозрілу
угоду ІБВО надсилає інформацію в
бюро з боротьби з мафією і спеціаль�
ний відділ податкової поліції, що зай�
мається валютними операціями, а вже
ті продовжують розслідування [11].
Банком Італії практикується надання
матеріалів перевірок комерційних
банків у слідчі органи.

— Угорщина, яка провадить пол�
ітику, що орієнтована на країни захі�
дної Європи, також дотримуються
принципів та конвенцій ООН, ЄС, Ба�
зельського комітету щодо посилення
боротьби з відмиванням грошей. Так,
в Угорщині передбачена ідентифікація
особи клієнта при здійсненні операцій
на суму, що перевищує 2 млн форинтів,
або навіть операцій на меншу суму, у
кожному випадку при відкритті ново�
го рахунку. Часові рамки для зберіган�
ня документації визначені строком 10
років. За їх порушення передбачені
спеціальні санкції аж до відкликання
банківських ліцензій і штрафів. Крім
того, банки на законодавчому рівні зо�
бов'язані повідомляти про підозрілі
операції підрозділу з боротьби з
відмиванням коштів.

— Румунія, Чехія, Словенія серед
більшості інших країн Східної Європи
приєднались до процесу протидії
відмивання грошей. У країнах була пе�
редбачена обов'язкова ідентифікація
особи клієнта при здійсненні операцій
на суму, що перевищує відповідно 15
тис.екю. в Румунії і 500 тисяч крон в
Чехії. Законодавство Румунії зобов'�
язує фінансово�кредитні установи по�
відомляти спеціальне Управління з об�
робки фінансової інформації про всі
підозрілі угоди. Аналогічний порядок
існує у Чехії і Словенії. Більш того, за�
коном не передбачено відповідаль�
ність за порушення конфіденційності,
що стимулює розкриття інформації
владі. Додатковим стимулом у Сло�
венії слугує таке: особи, що надають
допомогу слідству, можуть отримати
20% вартості конфіскованого майна
[12].

— Німеччина. Правові рамки роз�
криття банками інформації обмежені
законом про виявлення доходів від

тяжких кримінальних злочинів, що
вступив у силу 29 листопада 1993 року
[13]. Відповідно до закону, банк зобо�
в'язаний самостійно проводити розс�
лідування підозрілих випадків та по�
відомляти про них владу. Здійснивши
таке повідомлення, банк отримує пра�
во не виконувати відповідну фінансо�
ву операцію. При цьому банк само�
стійно визначає: чи є випадок підозрі�
лим, чи ні [14]. Банки добросовісно
виконують вимоги щодо повідомлен�
ня про всі підозрілі операції клієнтів.
Тільки правоохоронними органами
землі Гессен за 1994 — 1996 роки було
отримано від банків 1300 таких по�
відомлень, проте лише в 4 випадках
підозри вдалося довести [15]. Крім
того, банки зобов'язані повідомляти
правоохоронні органи про всі грошові
операції на суму більше ніж 30 тисяч
марок [16].

Аналіз підходів до дотримання
банківської таємниці в різних країнах
світу дозволяє зробити висновок, що
в 1990�х роках спостерігалось суттєве
скорочення прав клієнтів та гарантії
конфіденційності відносин з обслуго�
вуючою їх банківською установою.
Послаблення інституту банківської
таємниці за всіма без винятку випад�
ками мало на меті полегшення досту�
пу до інформації зі сторони правоохо�
ронних та фіскальних органів. Для
банків найбільш болючим є зобов'я�
зання слідкувати за своїми клієнтами
та ініціювати розкриття інформації
про них, що не відповідає власним
інтересам банків у частині підтриман�
ня атмосфери довірчих відносин з
клієнтами. Крім того, банки повинні
враховувати можливості недобросов�
існої конкуренції зі сторони інших
фінансово�кредитних установ, що не
виконують у повному обсязі вимоги
законодавства.

Банківська таємниця, як і комерц�
ійна, є важливою компонентою забез�
печення діяльності підприємств. Їх на�
магання зберегти таємницю далеко не
завжди пов'язані із бажаннями прихо�
вати ті чи інші протиправні дії, а пояс�
нюються бажаннями забезпечити
власну безпеку, захистити свої вироб�
ничі та фінансові секрети, інформацію
про взаємовідносини зі своїми контра�
гентами і тим самим зберегти досяг�
нуті конкурентні переваги.

Гарантії тимчасового збереження
досягнутих раніше конкурентних пе�
реваг стимулює підприємства іти на
ризик і додаткові витрати, пов'язані із
удосконаленням виробничих і фінан�
сових технологій. Проте вони можуть
бути розкритими не тільки при отри�
манні доступу безпосередньо до
внутрішніх відомостей підприємств,
що є комерційною таємницею, але і до
банківської інформації, що розкриває
обсяги контактів із контрагентами.

Наведені дані про норми законо�
давства стосовно банківської таємниці
в різних країнах свідчать про спроби
державної влади досягти компромісу
між намаганнями посилити державний
контроль над діяльністю суб'єктів
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фінансової і господарської діяльності
та необхідністю зберегти захист
інформації про їх банківські операції
від конкурентів і представників крим�
інальних структур. І така позиція тео�
ретично не повинна викликати заува�
жень. Проте на практиці розширення
доступу до банківської інформації
обов'язково веде до появи технічних
каналів її можливого витікання, що
активно використовуються в економ�
ічному шпигунстві та для криміналь�
них цілей. Це підриває довіру клієнтів
до банків і примушує навіть законо�
слухняних менеджерів підприємств
шукати суми, за допомогою яких мож�
на уникнути зовнішнього тотального
контролю.

Діюче законодавство різних країн,
не дивлячись на більш жорсткий дер�
жавний контроль, залишає можли�
вості для побудови схем, що дозволя�
ють його обійти. Так, наприклад, у
Швейцарському законі про боротьбу
з відмиванням грошей вимоги щодо
ініціативного розкриття інформації
правоохоронним органам не розпов�
сюджується на адвокатів і нотаріусів,
які зобов'язані дотримуватись про�
фесійної таємниці. У Словенії юристи
також звільнені від зобов'язань по�
відомляти про підозрілі угоди. Крім
того, існують і активно діють офшорні
банківські установи, що не підпадають
під нагляд правоохоронних та
фіскальних органів країни, та прова�
дять політику обмеження інституту
банківської таємниці.

Хоча і місцеві банки, що бережуть
свої відносини з клієнтами, у багать�
ох випадках займають активну пози�
цію, неохоче ідуть на виконання ви�
мог цього законодавства і допомага�
ють клієнтам знаходити та викорис�
товувати схеми легального та неза�
конного ухилення від зовнішнього
контролю. Так, наприклад, за даними
Бундесбанку, кошти фізичних та юри�
дичних осіб на рахунках тільки закор�
донних філій і дочірніх німецьких
банків за період з 1987�го по 1994 рік
зросли відповідно в 6 і 4,5 раза. Особ�
ливо високі темпи "втікання" коштів
за кордон встановились від 1993 року,
коли Міністерство фінансів встанови�
ло 30�відсотковий податок на про�
центні виплати. Клієнти банків, що
намагалися ухилитися від такого ви�
сокого податку, стали переводити
кошти у сусідні Швейцарію та Люк�
сембург [17; 18].

На думку фахівців, 70% банківсь�
ких клієнтів, що переводять кошті у
Люксембург, не сплачували з них по�
датки. У зв'язку із цим під пильною
увагою слідчих органів опинились
Коммерцбанк, Вестландесбанк, банк�
ірський дім Тринкхаус і Буркхардт,
банк Лемпе, Нордландесбанк, Ландес�
банк Берлін, а також низка коопера�
тивних банків. Велося слідство проти
співробітників Берлінер Фольксбанку.
Двоє співробітників Дрезднер Банку
засуджені у 1996 році за допомогу
клієнтам в укриванні доходів від опо�
даткування [19].

Аналіз законодавчих підходів до
питань банківської таємниці в багать�
ох країнах дозволяє зробити такі вис�
новки:

— загальною світовою тенденцією
в 1990�х роках, що зберігається і нині,
стало законодавче послаблення інсти�
туту банківської таємниці та ставлен�
ня банкам в обов'язок ініціювання роз�
криття інформації про клієнтів, що
свідчить про локальне підвищення ре�
активності у поведінці національних
банківських систем;

— країни, у яких стримано відно�
сяться до питання обмеження прав
клієнтів на банківську таємницю, от�
римують переваги перед іншими краї�
нами;

— наявність конкурентних переваг
банків у країнах, в яких дотримують�
ся більш ліберальних норм державно�
го контролю над здійснюваними бан�
ками операціями, пояснює міжнарод�
ний тиск на ці країни;

— побічним ефектом полегшення
правоохоронним і фіскальним орга�
нам доступу до інформації про
клієнтів і їх операції є виникнення до�
даткових каналів несанкціонованого
відпливу інформації. Це вимушені
враховувати і законослухняні менед�
жери підприємств, які знаходять ме�
ханізми ухиляння від розкриття
інформації.

До базових принципів діяльності
інвестиційних інститутів щодо забез�
печення безпеки шляхом впливу на
рівень довіри до них в інтеграційному
процесі, які послідовно витікають
один із одного слід віднести:

— вплив довіри до банку на його
конкурентоспроможність;

— фінансову зацікавленість банку
у довірі до нього партнерів і клієнтів;

— обгрунтованість вимог клієнтів
до збереження банківської таємниці;

— можливість активної позиції
банку щодо питань дотримання банк�
івської таємниці у рамках діючого за�
конодавства;

— дотримання банками банківсь�
кої таємниці з вимог законодавства та
прибутковості;

— обгрунтованість витрат банку
на підвищення довіри до нього;

— обгрунтованість витрат банку у
сфері забезпечення високого рівня
банківської таємниці.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити вис�

новок, що і банки, і їх клієнти одна�
ково зацікавлені у збереженні банкі�
вської таємниці й активно намагають�
ся лобіювати свою позицію в органах
державної влади. Але вони пересліду�
ють різні цілі: клієнти зацікавлені у
гарантії конфіденційності своєї
фінансової діяльності, а банки — у
підтримці власної конкурентоспро�
можності з метою одержання макси�
мального прибутку від своєї діяль�
ності. Однак інтереси державного
контролю є у цьому випадку такими,
що мають перевагу і приводять до по�
гіршення гарантій дотримання банкі�

вської таємниці, що знижує рівень
довіри до фінансово�кредитних уста�
нов. Це свідчить про протиріччя між
фактором активної поведінки націо�
нальної банківської системи (підви�
щення довіри з боку клієнтів) і фак�
тором її реактивної поведінки (дер�
жавне регулювання банківської ді�
яльності).
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