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Názory obsažené v této prezentaci a přednášce jsou mé vlastní a
nemusí vždy nutně odrážet pozici České národní banky.

Vysoká zadluženost soukromého a vládního sektoru

• Vysoká zadluženost domácností a podniků ve vyspělých zemích je
významným rizikem pro makroekonomický vývoj i pro finanční stabilitu.
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• Snížení zadluženosti
bude dlouhodobým
procesem.
• Mohou úvěrové
registry přispět k
udržitelnosti dluhů z
pohledu spotřebitelů,
finančních institucí a
regulátorů?

Pramen: Jordá, Schularick and Taylor (2013)
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Dluhy domácností jako riziko pro finanční stabilitu

• Rajan (2010, Fault Lines) – růst zadluženosti jako substitut klesajících
příjmů dočasně zlepší poptávku v ekonomice, ale v dlouhém období
vede k finanční krizi.
Ukazatele zadluženosti domácností
(v %)
80

• ČNB ZFS 2013/2014:
• Relativní zadluženost
domácností je poměrně nízká,
ale roste.
• Pokles úrokových sazeb
působí pozitivně na náklady
na obsluhu dluhu a snižuje
úvěrové riziko, ale může
vyvolávat „iluzi“ snadného
splácení.
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World Bank (2013)

• Zpráva Světové banky o globálním finančním rozvoji:
• kapitola „Role státu ve finanční infrastruktuře“ (str. 130-144).

• Informace obsažené v úvěrových registrech jsou veřejným statkem:
• existuje veřejný zájem na jejich správném fungování - transparentní
úvěrová informace je jednou z podmínek pro správné řízení rizik,
• je zde významný důvod pro státní intervenci - vzhledem k existenci
monopolních rent na trhu informací o úvěrové schopnosti mohou vznikat
bariéry sdílení informací mezi poskytovateli úvěrů.

• Úvěrové registry umožňují kvalitnější posouzení úvěrové schopnosti
spotřebitelů:
• přispívají k omezení úvěrového rizika poskytovatelů úvěrů,
• zvyšují dostupnost úvěrů pro spotřebitele,
• vedou k nižším rizikovým maržím odrážejících se v nižších úrokových
sazbách z úvěrů.
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World Bank (2013)

• Pozitivní efekty pro finanční instituce:
• informace úvěrových registrů o chování žadatelů o úvěr jsou nástrojem
pro předvídání jejich budoucího chování,
• přispívají k omezení informační asymetrie a následnému poklesu podílu
úvěrů v selhání (pokud jsou správně nastaveny úvěrové standardy),
• omezují riziko nepříznivého výběru (vliv vyšších úrokových sazeb na
větší zájem rizikových žadatelů).

• Pozitivní efekty pro klienty:
• umožňují spolehlivým dlužníkům vybudovat si úvěrovou historii a
využívat ji jako „reputační zástavu“ při získávání úvěrů od různých
úvěrových institucí.
• zlepšují postavení živnostníků a malých firem, které často nemají
dostatečnou výši fyzických či finančních zástav.
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Turner a Varghese (2010, OECD)

• Efekty rozšíření nebankovních registrů nad rámec úvěrů o další
služby finančního nebo nefinančního charakteru:
• snižují ještě více informační asymetrii mezi poskytovateli a žadateli o
úvěr,
• zahrnutí těchto informací do registrů umožňuje ohodnocení bonity
spotřebitele, aniž by mu byl v minulosti poskytnut úvěrový produkt,
• informace z takových registrů umožňují přístup k formálnímu úvěru
žadatelům, kteří by byli bez jejich existence pravděpodobně odmítnuti a
obrátili by se na neformální poskytovatele úvěrů.
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Regulátoři a registry

• Finanční krize vedla k přehodnocení významu registrů – nejen zdroj
informací pro řízení vztahu mezi poskytovateli úvěrů a spotřebiteli, ale
i pro dohled nad poskytovateli a makroobezřetnostní politiku.
• Mohou být významným informačním zdrojem pro regulátora při
provádění obezřetnostní politiky:
• umožňují lépe monitorovat systémové riziko (rizikové charakteristiky
stávajících portfolií, propojení významných poskytovatelů úvěrů
navzájem a se třetími stranami)
• informace lze využít při kalibraci rizikových parametrů v modelech.

• Snižují pravděpodobnost vzniku rozsáhlých úvěrových boomů a vln
následných úpadků a zvyšují efektivnost finančního zprostředkování.
• v tomto ohledu jsou ale důležitější úvěrové standardy a jejich
obezřetnostní regulace!

• Mohou fungovat jako méně zatěžující zdroj statistických a
dohledových informací.
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Možnosti využití registrů jako zdroje informací o
rizicích nemovitostních expozic

• Souhrnné informace se zlepšují (viz grafy), ale rozsah rizik správn
indikují jen analýzy individuálních dat.
• struktura splatností, splácení jistiny, LTV, LTI apod.,
• registry jsou možným zdrojem individuálních dat.
Nové úvěry obyvatelstvu na bydlení podle doby fixace
úrokové sazby
(v mld. Kč; údaje za 1. čtvrtletí 2014)
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Podíl bankovních úvěrů poskytnutých domácnostem v
daném intervalu LTV
(v %; k 31. 1. 2014)
Typ zajištění nespecifikován

25
LTV > 140
110 < LTV ≤ 140

20

100 < LTV ≤ 110

15

90 < LTV ≤ 100
80 < LTV ≤ 90

10

70 < LTV ≤ 80

5
0

50 < LTV ≤ 70

Refixované úvěry
do 3M

Pramen: ČNB

3M–1R

Refinancované
úvěry
1R–3R

3R–5R

LTV ≤ 50

Reálně nové úvěry

0

5R–10R

nad 10R

Pramen: ČNB
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Děkuji za pozornost
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