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ANOTÁCIA V SLOVENSKOM JAZYKU 

Posledná finančná a následná ekonomická kríza poukázali na nepripravenosť krajín 

monitorovať a vyhodnocovať kreditné riziko, ktorého materializácia priviedla bankové systémy 

niektorých štátov do krízového stavu. Z tohto dôvodu je predmetom dizertačnej práce 

modelovanie agregátneho kreditného rizika, a to pre potreby makroprudenciálnej politiky. 

Konkrétne, cieľom práce je ohodnotiť dopady agregátnych šokov a ekonomického cyklu 

na agregátne kreditné riziko bankového sektora v Českej republike v období rokov 1994-2014. 

Zvoleným indikátorom agregátneho kreditného rizika je podiel agregátnych úverov v zlyhaní 

na celkových poskytnutých úveroch. Vytvorený makroekonomický model kreditného rizika bol 

odhadnutý metódou bayesovského odhadu inštrumentálnych premenných, ktorá umožnila 

použiť apriórne informácie získané z medzinárodných empirických štúdií a zároveň 

zohľadňovala prípadnú endogenitu makroekonomického vývoja vzhľadom k úverom v zlyhaní. 

Výsledky odhadu potvrdzujú silnú perzistenciu úverov v zlyhaní a priaznivý dopad reálneho 

ekonomického rastu a inflácie na agregátne kreditné riziko českého bankového sektora. Naopak 

nepriaznivý vplyv má rast výpožičkových sadzieb a miery nezamestnanosti. Ako efektívne sa 

javí rozlíšenie medzi dôchodkovým a bilančným efektom zmeny menového kurzu, kedy 

výsledky poukazujú na priaznivý dopad reálnej depreciácie koruny a nepriaznivý dopad rastu 

nominálneho kurzu koruny voči euru. Z pohľadu hospodárskej politiky sa v prípade 

narastajúceho kreditného rizika javí včasné využitie reálneho znehodnotenia koruny ako účinné 

opatrenie na stabilizáciu solventnosti bankového sektora. 

Kľúčové slová: finančná stabilita, makroprudenciálna politika, český bankový systém, 

agregátne kreditné riziko, úvery v zlyhaní, meta-analýza, apriórne informácie, metóda 

bayesovského odhadu inštrumentálnych premenných. 

JEL klasifikácia: G21, G28, E32 

  

  



 

 

ANOTÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU 

The macroeconomic modeling of an aggregate credit risk for the needs of 

macroprudential policy: application to the Czech Republic 

The last financial and subsequent economic crisis have highlighted the lack of readiness 

of countries to monitor and evaluate credit risk, materialization of which has led banking 

systems of multiple countries to a crisis state. Therefore the subject of the thesis is the modeling 

of an aggregate credit risk, namely for the needs of macroprudential policy. Concretely, the 

goal of the thesis is to evaluate effects of aggregate shocks and business cycle on the aggregate 

credit risk of the banking sector in the Czech Republic during the period 1994-2014. The chosen 

indicator of an aggregate credit risk is the share of aggregate non-performing loans to total loans 

granted. The macroeconomic model of credit risk was estimated by the Bayesian estimation 

method of instrumental variables which exploit a priori information obtained from international 

empirical studies and consider possible endogeneity of macroeconomic developments vis-a-vis 

non-performing loans. The estimation results reveal a strong persistence of non-performing 

loans and a positive impact of real economic growth and inflation on the aggregate credit risk 

of the Czech banking sector. Conversely, increasing lending rates and unemployment have 

adverse effects. The distinction between the income and the balance sheet effect of the change 

in exchange rate seems to be effective. The results imply a positive impact of real depreciation 

of the koruna and an adverse effect of increase in the nominal exchange rate of koruna to euro. 

For economic policy, a timely, real depreciation of the koruna in response to rising credit risk 

could be an effective measure to stabilize the solvency of the banking sector.   

Keywords: financial stability, macroprudential policy, the Czech banking system, aggregate 

credit risk, non-performing loans, meta-analysis, a priori information, Bayesian estimation 

method of instrumental variables. 

JEL Classification: G21, G28, E32 
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ÚVOD 

Posledná globálna finančná kríza poukázala na potrebu revízie rámca regulácie 

a dohľadu nad finančným (bankovým) sektorom a doplnenie mikroprudenciálneho dohľadu 

konceptom makroprudenciálnej politiky (MPP). Pre stanovenie základného rámca 

makroprudenciálnej politiky je ústredným motívom vzťah medzi makroekonomickým 

prostredím a finančným systémom – zo zameraním sa na ich vzájomné interakcie. 

Finančný systém napĺňa špecifické funkcie, ktoré spolu s pokračujúcim rozvojom 

finančného sektora podporujú ekonomický rast. Merton a Bodie (1995) definujú primárnu 

funkciu finančného systému ako umožňovanie alokácie zdrojov v priestore a v priebehu času. 

Levine (1997) rozvádza túto primárnu funkciu na 5 základných: (i) uľahčenie obchodovania 

a jeho zaistenie, diverzifikácia a zdieľanie rizika, (ii) alokovanie zdrojov, (iii) monitoring 

manažérov a zvyšovanie podnikovej kontroly, (iv) zhromažďovanie úspor a (v) umožnenie 

výmeny výrobkov a služieb.  

Finančná stabilita môže byť definovaná ako situácia, kedy finančný systém plní svoje 

funkcie bez závažných porúch a nežiaducich účinkov pre ekonomiku a zároveň vykazuje 

vysokú mieru odolnosti voči šokom. Politiky zabezpečujúce finančnú stabilitu majú  

makroprudenciálnu orientáciu a ich úlohou je pôsobiť na finančný systém tak, aby sa nestal 

natoľko zraniteľný, že by dopady šokov vyvolali finančnú nestabilitu vo forme krízy (Frait 

a Komárková, 2011). 

Finančná inštitúcia čelí finančným rizikám1, ktorých rozsah závisí na charakteristikách 

ako sú napríklad štruktúra portfólií jednotlivých inštitúcií, systémový význam a prepojenosť 

s ostatnými inštitúciami a trhmi a v neposlednom rade je to aj veľkosť a povaha rizika. Bilancia 

individuálnej inštitúcie čelí kreditnému, likviditnému, tržnému a operačnému riziku. Tieto 

riziká môžu ovplyvniť finančnú inštitúciu alebo systém priamo prostredníctvom zmeny 

hodnoty finančných aktív alebo nepriamo vďaka zmenám vo finančnej pozícii dlžníkov 

(Sundararajan et al., 2002).  

Hodnotenie kreditného rizika je kľúčovou súčasťou makroprudenciálnej analýzy, ktorej 

primárnym cieľom je monitorovanie systémového rizika. Buncic a Melecky (2013) rozlišujú 

dva komponenty kreditného rizika, a to idiosynkratický a systémový. Idiosynkratický 

komponent sa týka rizika zlyhania individuálnej inštitúcie v systéme a vyplýva z individuálnych 

                                                 
1 Prehľad rôznych klasifikácií finančných rizík uvádzajú napr. Polouček et al. (2013). 
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rizikových faktorov každej inštitúcie. Systémový komponent sa týka pravdepodobnosti 

zlyhania celého systému a súvisí napr. s expozíciami inštitúcií voči spoločným 

makroekonomickým rizikovým faktorom. Dohľad nad finančnou kondíciou jednotlivých 

inštitúcií v systéme je úlohou mikroprudenciálneho dozoru zameraného na limitovanie 

idiosynkratického rizika.2 V kontraste k tomu, makroprudenciálny dohľad primárne limituje 

systémové riziko, a to prostredníctvom tlmenia finančných nerovnováh, budovania 

mechanizmov zmierňujúcich rýchlosť a razantnosť nepriaznivých efektov pôsobiacich 

v dobách ekonomického poklesu, identifikovania koncentrácií rizík, expozícií a prepojení, 

miery vzájomnej závislosti inštitúcií a zdrojov rizika nákazy a efektov prelievania  (Viñals, 

2011). 

Cieľom dizertačnej práce je ohodnotiť dopady agregátnych makroekonomických šokov 

a ekonomického cyklu na agregátne kreditné riziko bankového sektora Českej republiky (ČR). 

Toto hodnotenie by malo napomôcť lepšej informovanosti tvorcov politík pôsobiacich 

na finančnú stabilitu (zvlášť v oblasti kreditného rizika) a zároveň implementácii 

makroprudenciálnych opatrení v ČR.   

Zvoleným ex-post indikátorom agregátneho kreditného rizika je podiel agregátnych 

úverov v zlyhaní na celkových poskytnutých úveroch (non-performing loans ratio, NPLR). 

Tento indikátor slúži ako proxy pravdepodobnosti zlyhania celkovej úverovej angažovanosti 

bankového sektora (Jakubík a Reininger, 2013). NPLR ako indikátor kvality aktív vo svojich 

prácach využili napr. Podpiera (2006), Festić et al. (2011), Louzis et al. (2012), Buncic 

a Melecky (2013) alebo Castro (2013). Táto práca sa snaží pochopiť ako NPLR reaguje 

na  makroekonomický vývoj a systematické makroekonomické šoky. Tieto sú v práci zachytené 

pomocou reálneho ekonomického rastu, miery inflácie, výpožičkovej sadzby, menového kurzu 

a miery nezamestnanosti. 

Štruktúra práce logicky postupuje od teoretických východísk výskumu, cez rešerš 

a meta-analýzu relevantnej literatúry, k metodickým východiskám. Na dané kapitoly  nadväzuje 

praktická časť práce, ktorá využíva apriórne predpoklady získané zo štúdia odbornej literatúry 

a diskutuje získané empirické výsledky, ktoré sú zhrnuté v závere tejto práce.  

  

                                                 
2 V prípade, že sa jedná o systémovo dôležitú inštitúciu, ktorá má dopady na makroekonomiku, tak tento dohľad 

spadá do gescie makroprudenciálnej politiky. 
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1 FINANČNÁ STABILITA A MAKROPRUDENCIÁLNA POLITIKA3 

1.1 Finančná stabilita a makroprudenciálna politika 

Cieľom finančnej stability je v priebehu ekonomického cyklu zabezpečiť taký stupeň 

finančných služieb, ktorý bude podporovať dlhodobo udržateľný hospodársky rast. Česká 

národná banka (ČNB) definuje finančnú stabilitu ako situáciu, kedy finančný systém plní svoju 

funkciu bez závažných porúch a nežiaducich účinkov pre ekonomiku a zároveň vykazuje 

vysokú mieru odolnosti voči šokom. Galati a Moessner (2010) uvádzajú dva prúdy nazerania 

na finančnú stabilitu. Prvý ju definuje z hľadiska odolnosti finančného systému (financial 

soundness) voči externým šokom. Druhý zdôrazňuje endogénny charakter finančnej tiesne 

a popisuje finančnú stabilitu z hľadiska pružnosti a prispôsobivosti (financial resilience) voči 

šokom vznikajúcim vo finančnom sektore. 

Politiky presadzujúce finančnú stabilitu majú makroobozretnostnú orientáciu a ich 

úlohou je pôsobiť na finančný systém tak, aby sa nestal natoľko zraniteľný, že by dopady šokov 

vyvolali finančnú nestabilitu vo forme krízy. Situáciu finančnej stability, nestability, 

zraniteľnosti a volatility zachytáva Obr. 1.1. Finančná zraniteľnosť je situácia, kedy systém nie 

je odolný avšak nepôsobia naň šoky. V prípade, že na finančný systém pôsobia šoky, ale systém 

je odolný, tak sa definuje finančná volatilita. Pre finančný systém, v ktorom dominujú banky 

je kľúčové zabezpečiť schopnosť absorpcie strát systémom, zvyšovať likviditu a uplatňovať 

bariéry nadmerného úverového rastu. Prostredníctvom týchto procesov sa zvyšuje odolnosť 

finančného systému resp. sa znižuje jeho zraniteľnosť. Makroprudenciálna politika je hlavnou, 

aj keď nie jedinou zložkou politík zameraných na presadzovanie finančnej stability (Frait 

a Komárková, 2011 a 2012). 

Obr. 1.1: Finančný systém z hľadiska jeho stability 

 

Zdroj: Frait a Komárková (2011), vlastný preklad. 

                                                 
3 Pojem makroprudenciálna politika je synonymum k termínu makroobozretnostná politika – oba tieto pojmy sú 

využívané napríklad v správach o finančnej stabilite ČNB alebo Národnej banky Slovenska (NBS).  
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Finančná nestabilita (kríza) nastáva v situácií, keď finančný sektor nie je zdravý 

(naopak je zraniteľný) a zároveň naň pôsobia šoky. Persaud (2009) poukazuje na fakt, že 

finančné krízy prinášajú obrovské spoločenské náklady, ktoré presahujú priame súkromné 

náklady, ktoré musia niesť jednotlivé inštitúcie. Podstatou regulácie je teda internalizovať 

externality vznikajúce pri chovaní sa finančných inštitúcií. Prísnejšie regulačné štandardy však 

zvyšujú náklady finančného sprostredkovania a znižujú dostupnosť kapitálu pre niektoré firmy 

a domácnosti. Prínosy napríklad menej volatilného poskytovania úverov, a s tým súvisiacich 

nižších nákladov, tak treba posudzovať na pozadí potenciálnych strát plynúcich z razantnejšej 

regulácie (Bank of England, 2009). 

Polouček et al. (2013) uvádzajú, že systémové riziko týkajúce sa bánk zahŕňa aj riziko 

zmien regulatívnych opatrení ako sú napr. zmeny v požiadavkách na kapitálovú primeranosť, 

poistenie depozít, zmeny v miere povinných minimálnych rezerv alebo riziko uvalenia 

jednorazového požiadavku na navýšenie rezerv na krytie potenciálnych strát plynúcich 

zo znehodnotených úverov. Tieto zmeny v regulatívnych požiadavkách majú dopad na mieru 

ziskovosti jednotlivých bánk, a z tohto dôvodu majú regulatívne opatrenia aj svoje negatívne 

stránky.  

Ohrozenie finančnej stability môže byť výsledkom spolupôsobenia 3 faktorov: 

(i) výskyt šokov dopadajúcich na finančný systém a naplňovanie rizík, (ii) tendencia systému 

zosilniť prvotný šok napríklad na základe vzájomnej prepojenosti a (iii) schopnosť finančných 

inštitúcií absorbovať dopady faktorov uvedených v bodoch (i) a (ii). Hodnotenie finančnej 

stability má teda multikriteriálny charakter a pri interpretácii indikátorov finančnej stability je 

potrebné uvažovať nad tým, či sa jedná o naplnenie minulých rizík alebo je hodnota indikátora 

odrazom vzniku budúcich rizík, či sa jedná o krátkodobý alebo dlhodobý efekt apod. (ČNB, 

2013).   

Pri hodnotení finančnej stability sa používajú taktiež vpred hľadiace ukazovatele, ktoré 

na základe aktuálnych finančných nerovnováh poskytujú informáciu o materializácií 

systémového rizika do budúcna. Pomerne spoľahlivé dopredu pozerajúce indikátory sú 

„gapové“ veličiny, ktoré poukazujú na odchýlky veličín od ich rovnovážnych hodnôt. Ide 

napríklad o odchýlku podielu úverov pre privátny sektor na hrubom domácom produkte (HDP) 
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alebo odchýlku podielu cien nehnuteľností oproti príjmom od ich dlhodobých trendov (BCBS, 

2011).4 

 Pojem makroprudenciálna politika sa prvý krát verejne objavil v polovici 80. rokov 

20. stor., kedy bol definovaný ako politika zameraná na podporu bezpečnosti a stability 

finančného systému  ako celku a taktiež platobných systémov.5 Významný nárast používania 

tohto pojmu však vyvolala nedávna finančná kríza v súvislosti so zabezpečením finančnej 

stability.  

 Viñals (2011) rozlišuje dve verzie definície MPP, a to širšiu a užšiu. V širšom poňatí je 

makroprudenciálna politika definovaná ako koncept zameraný na dosahovanie finančnej 

stability. V užšom ponímaní je zameraná na makroprudenciálne nástroje – tj. nástroje 

prudenciálneho dohľadu so systémovým dosahom. Vo všeobecnosti by MPP mala byť schopná 

postihnúť všetkých poskytovateľov úverov, likvidity a splatnostnej transformácie a taktiež 

systémovo dôležité inštitúcie a infraštruktúru finančného trhu.  

 Claessens (2014) uvádza, že makroprudenciálna politika by mala redukovať systémové 

riziko vyplývajúce z nadmernej procyklickosti finančného systému (viď sub-kapitola 1.2.1) 

a vzájomnej prepojenosti jednotlivých častí finančného systému (viď sub-kapitola 1.2.2). 

V podstate by výkon MPP mal byť motivovaný existenciou externalít a trhových zlyhaní 

(vyplývajúcich z finančných frikcií a trhových nedokonalostí), ktoré vznikajú aj v prípade, že 

mikroprudenciálna a monetárna politika sú vykonávané efektívne.6 Konkrétne, autor popisuje 

3 skupiny externalít: 

 Externality spojené so strategickými komplementaritami (strategic complementarities), 

ktoré vyplývajú zo strategických interakcií bánk, iných finančných inštitúcií a agentov, 

a ktoré spôsobujú nárast zraniteľnosti systému v expanzívnej fáze finančného cyklu. 

 Externality spojené s panickým výpredajom nadhodnotených aktív (fire-sale of assets) 

a úverovou krízou (credit crunch), ktoré vznikajú pri výpredaji aktív, ktorý spôsobuje 

pokles cien aktív, zhoršenie kvality bilancií finančných sprostredkovateľov a investorov 

a vysychanie tržnej likvidity, a to hlavne vo fáze poklesu finančného (a ekonomického) 

cyklu. 

                                                 
4 ČNB v rámci svojich pravidelných správ o finančnej stabilite publikuje makroobozretnostný barometer, ktorý je 

zjednodušeným prehľadom vybraných indikátorov zachytávajúcich vývoj v reálnej ekonomike a finančnom 

sektore z hľadiska systémového rizika (viď napr. Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 alebo 2013/2014). 
5 Podrobný popis vývoja pojmu makroprudenciálny poskytuje Clement (2010). 
6 Interakcie medzi makroprudenciálnou, mikroprudenciálnou a monetárnou politikou sú zachytené v sub-kapitole 

1.5.  
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 Externality spojené so vzájomnou prepojenosťou (interconnectedness) inštitúcií a trhov, 

ktoré sú spôsobené prenášaním šokov zo systémovo dôležitých inštitúcií alebo 

prostredníctvom finančných trhov a sietí (tj. prenášanie nákazy, angl. contagion).     

Vyššie uvedené externality sú úzko spojené s nastavením cieľov makroprudenciálnej 

politiky. Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board, ESRB) uvádza 

5 základných cieľov makroprudenciálnej politiky: (i) obmedzovanie nadmerného rastu úverov, 

(ii) potlačovanie nadmerného splatnostného nesúladu a tržnej nelikvidity, (iii) obmedzovanie 

nadmernej koncentrácie priamych alebo nepriamych expozícií, (iv) obmedzovanie 

systémových dôsledkov nevhodných stimulov s cieľom znížiť morálny hazard a 

(v) posilňovanie finančnej infraštruktúry (ČNB, 2014).   

Väčšina definícií makroprudenciálnej politiky prízvukuje limitovanie rizika a nákladov 

systémových udalostí (Galati a Moessner, 2010), ktoré predstavujú základný prvok systémového 

rizika (de Bandt a Hartmann, 2000). Makroprudenciálna politika by sa mala primárne 

zasadzovať proti vzniku a šíreniu sa systémového rizika, a tým preventívne pôsobiť voči 

akumulácii finančných nerovnováh do budúcnosti. V prípade zlyhania preventívnej funkcie 

by sa mala MPP sekundárne snažiť o obmedzenie dopadov materializácie systémového rizika 

pomocou nástrojov krízového manažmentu7 (Frait a Komárková, 2011). 

1.2 Systémové riziko 

Každá zo systémových udalostí má dva základné komponenty, a to šok (idiosynkratický 

alebo systematický) a mechanizmus jeho propagácie. Systémová udalosť v užšom ponímaní je 

situácia, kedy zverejnenie nepriaznivej správy ohľadom inštitúcie, poprípade jej zlyhania alebo 

zlyhania finančného trhu, vedie k následnému vytvoreniu značných nepriaznivých dopadov na 

jednu alebo viacero finančných inštitúcií alebo trhov (napr. aj vo forme ich zlyhania). Základnú 

úlohu predstavuje domino efekt prenosu limitovaného (idiosykratického) šoku z jednej 

inštitúcie na druhú alebo z jedného trhu na druhý. Za kľúčový pojem, z pohľadu užšieho 

vnímania systémovej udalosti, je tak považovaná nákazu.  

Systémová udalosť v širšom ponímaní zahŕňa vyššie popísané udalosti, ale zároveň aj 

simultánne nepriaznivé dopady na značný počet inštitúcií alebo trhov, ktoré sú výsledkom 

závažného a široko pôsobiaceho (systematického) šoku. Koncept systémového rizika teda 

                                                 
7 Nástrojmi krízového manažmentu môžu byť napríklad vládne záruky na bankové pasíva, programy prevodu 

problémových aktív a vyčistenia bilancií bánk alebo kapitálové injekcie do ohrozených inštitúcií (Frait 

a Komárková, 2011). 
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zahŕňa aj simultánne finančné nestability vznikajúce z agregátnych šokov. Príkladom 

indiosykratického šoku pre národný systém môže byť zlyhanie banky z dôvodu spáchania 

interného podvodu. Fluktuácie ekonomického cyklu, náhly nárast inflácie, krach burzy alebo 

nedostatok tržnej likvidity naopak predstavujú príklady systematických šokov pre národný 

systém. Predpokladom k tomu, aby daný šok vyvolal systémovú udalosť je jeho značná sila 

(de Bandt a Hartmann, 2000). 

Hendricks (2009) poskytuje všeobecnú definíciu systémového rizika, ktoré definuje ako 

presun z jedného ustáleného stavu do iného (menej želaného), pričom existujú automaticky 

pôsobiace mechanizmy, ktoré sťažujú (znemožňujú) zvrátiť tento proces.  

Definíciu systémového rizika v užšom ponímaní (v zmysle prenosu nákazy prvotne 

spôsobenej indiosynkratickým šokom) predstavuje napr. Banka pre medzinárodné platby (Bank 

for International Settlements, BIS), kedy riziko zlyhania jedného účastníka systému môže 

spôsobiť zlyhanie iných účastníkov a prostredníctvom reťazovej reakcie tak môže viesť 

k rozsiahlym finančným problémom (BIS, 1994). Podobne, Jílek (2000) chápe systémové 

riziko ako riziko prenosu problémov, kedy neschopnosť jednej inštitúcie splniť svoje záväzky 

spôsobí, že iné inštitúcie nebudú schopné splniť svoje záväzky, pričom toto zlyhanie môže 

spôsobiť značné likviditné a úverové problémy, a tým ohroziť finančnú stabilitu. Tieto 

ponímania tak korešpondujú s horizontálnou podobou systémového rizika (de Bandt 

a Hartmann, 2000), ktorá sa zameriava výlučne na problémy vzniknuté vo finančnom systéme.  

Interakcie medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou berie do úvahy vertikálna 

podoba systémového rizika. Výbor pre globálny finančný systém (Committee on the Global 

Financial System, CGFS) definuje systémové riziko ako riziko rozvrátenia poskytovania 

finančných služieb, ktoré je spôsobené zhoršením všetkých alebo niektorých častí finančného 

systému, a ktoré má potenciál mať závažné negatívne dopady na reálnu ekonomiku (CGFS, 

2010). 

Systémové riziko môže byť taktiež charakterizované ako pravdepodobnosť zlyhania 

celého systému (na rozdiel od zlyhania jednotlivých častí), ktoré je sprevádzané vzájomným 

prepojením väčšiny alebo všetkých jeho častí. Z tohto dôvodu je systémové riziko 

v bankovníctve spojené s vysokou koreláciou a zoskupovaním sa bankových zlyhaní 

v jednotlivých krajinách, v skupinách krajín alebo aj celosvetovo (Kaufmann a Scott, 2003). 
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Syntetizujúci pohľad na to ako býva v literatúre nazerané na systémové riziko poskytuje 

Borio (2003):  

 Za prvé, na šíriacu sa finančnú tieseň sa nazerá tak, že primárne vzniká kvôli zlyhaniu 

individuálnych inštitúcií. Toto zlyhanie sa potom šíri prostredníctvom škály 

mechanizmov nákazy do finančného systému, pričom najdôležitejšiu rolu hrajú 

prepojenia bilancií inštitúcií a prehnané reakcie subjektov spôsobené nedokonalými 

informáciami.  

 Za druhé, k systémovému riziku sa pristupuje ako k endogénnemu v zmysle 

zosilňujúcich mechanizmov v systéme, avšak bez ohľadu na pôvod šokov, na ktoré sa 

nazerá ako na exogénne.  

 Za tretie, finančný systém je charakterizovaný ako prirodzene nestabilný a zraniteľný, 

pričom pri náhlom prepuknutí šoku je ten zosilnený endogénnou reakciou správania sa 

ekonomických subjektov.  

Autor hodnotí, že v týchto prístupoch chýba charakteristika faktorov, ktoré sú prvotne 

zodpovedné za nahromadenie sa nerovnováh a zraniteľnosť systému, a že nie sú pochybnosti 

o tom, že systémové riziko môže vzniknúť na základe idiosynkratického šoku. Podľa autora je 

však ich významnosť, v porovnaní so situáciami, kedy je systémové riziko spojené 

s expozíciami finančných inštitúcií voči rizikovým makroekonomickým faktorom, malá. 

Systémové riziko teda výslovne poníma ako endogénne, keďže reflektuje vzájomné interakcie 

medzi finančným systémom a reálnou ekonomikou, s tým, že toto riziko má dynamický 

charakter – hromadí sa vo fázach boomu a následne sa materializuje vo fázach ekonomického 

poklesu. 

V tejto práci je systémové riziko vnímané ako pravdepodobnosť zlyhania celého 

systému (bankového sektora), ktorá je spojená s pôsobením rizikových (makroekonomických) 

faktorov, ktoré môžu negatívne pôsobiť na stabilitu daného systému. Systémové riziko nie je 

teda vnímané len v súvislosti s prenosom nákazy vyvolanej idiosynkratickým šokom, ale aj 

so systémovou udalosťou vyvolanou široko pôsobiacim (systematickým) šokom, ktorý má 

simultánne dopady na značný počet finančných inštitúcií a trhov. Z tohto dôvodu je 

na systémové riziko nazerané ako na riziko endogénne, a to v súlade s pohľadom Boria (2003). 

Systémová kríza môže byť definovaná ako systémová udalosť ovplyvňujúca veľký počet 

inštitúcií alebo trhov a zhoršujúca tak všeobecné fungovanie finančného systému alebo jeho 

dôležitých častí (de Bandt a Hartmann, 2000). Laeven a Valencia (2008) definujú systémovú 
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bankovú krízu ako situáciu, kedy nefinančný a finančný sektor zažíva značný počet zlyhaní 

a finančné a nefinančné inštitúcie čelia problémom spojeným s napĺňaním ich záväzkov. 

Výsledkom je významný nárast úverov v zlyhaní a pokles (vyčerpávanie) bankového kapitálu 

v systéme. Táto situácia môže byť taktiež spojená s výrazným poklesom cien aktív alebo 

spomalením prítoku kapitálu resp. jeho odlivom.   

Rozlišovanie medzi užším a širším ponímaním systémovej udalosti môže byť do určitej 

miery spojené s rozlišovaním časovej (dynamickej) a prierezovej (štrukturálnej) dimenzie 

systémového rizika. Ako bolo vyššie uvedené, základným predpokladom užšieho ponímania 

systémovej udalosti je propagácia šokov (šírenie nákazy) vnútri systému, ktorá je zároveň 

ústredným motívom prierezovej dimenzie systémového rizika vyplývajúcej z existencie 

vzájomných prepojení a expozícií vo finančnom (bankovom) sektore. Časová dimenzia, 

zachytávajúca akumuláciu systémového rizika v priebehu času, môže byť prepojená so širším 

ponímaním systémovej udalosti, kedy môže byť systematický šok výsledkom napr. 

nahromadenia sa finančných nerovnováh.    

1.2.1 Časová dimenzia systémového rizika 8 

Časová dimenzia zachytáva akumuláciu systémového rizika v priebehu času, pričom jej 

zdrojom je procyklické chovanie sa finančných inštitúcií. Procyklickosť finančného systému 

môže byť definovaná ako schopnosť finančného systému zosilniť kolísanie ekonomickej 

aktivity v priebehu cyklu, a to prostredníctvom procyklického poskytovania úverov a iných 

finančných služieb. Amplitúda ekonomického cyklu je tak zosilnená finančným cyklom, a to 

prostredníctvom ľahko dostupného financovania výdajov a investícií v dobrých časoch 

a naopak finančnými reštrikciami v nepriaznivej fáze ekonomického poklesu. Časová dimenzia 

systémového rizika sa prejavuje hlavne expozíciami finančných inštitúcií voči rovnakým 

makroekonomickým rizikovým faktorom. 

 Procyklickosť finančného systému môže mať výrazne negatívny dopad na ekonomický 

výkon hlavne vo fáze ekonomického poklesu, a to vďaka efektu spätného dopadu (feedback 

effect), ktorý môže prehĺbiť a predĺžiť hospodársku recesiu. Efekt spätného dopadu sa prejavuje 

tak, že finanční sprostredkovatelia kvôli zhoršeným ekonomickým podmienkam obmedzujú 

množstvo poskytovaných úverov, čím však napomáhajú prehlbovať prepad ekonomickej 

aktivity s opätovným nepriaznivým dopadom na ponuku úverov (Geršl a Jakubík, 2010). 

                                                 
8 Sub-kapitoly 1.2.1 a 1.2.2 sú z väčšej časti inšpirované prácami Frait a Komárková (2011, 2012). 
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Základnou premennou popisujúcou vývoj finančného cyklu je rozsah leverage. V užšom 

poňatí leverage zachytáva veľkosť aktív ekonomických subjektov vo vzťahu k dlhu, ktorý bol 

vytvorený za účelom nákupu daných aktív. Napríklad, v oblasti investícií tento indikátor 

zachytáva využitie externých zdrojov financovania, keďže ide o pomer celkovej hodnoty 

investície k vlastným zdrojom investora. Banky tento ukazovateľ vyčísľujú ako pomer aktív 

k vlastnému kapitálu (pákový pomer). V súvislosti s nedávnou finančnou krízou sa čoraz 

častejšie používa termín leverage v širšom poňatí, konkrétne ako termín popisujúci stav 

finančného cyklu a pozíciu ekonomiky v ňom – zachytáva tak determinanty ako úverová 

dynamika, dostupnosť externého financovania, výška úrokových marží, rozsah zadlženosti 

ekonomických subjektov, dĺžka finančnej páky u finančných sprostredkovateľov apod.9 

Vývoj leverage v priebehu finančného cyklu zachytáva Obr. 1.2. V ľavej časti je 

zachytený vývoj v dobrých časoch, kedy sa leverage zvyšuje a akumuluje sa systémové riziko. 

Tento vývoj postupuje až do bodu obratu, kedy nastupuje finančná kríza (nahromadené 

systémové riziko sa materializuje). V týchto nepriaznivých časoch úroveň leverage postupne 

klesá – tento proces sa označuje termínom deleveraging. V období pred prepuknutím finančnej 

krízy a po jej začiatku je úroveň leverage vysoká. Rozdiel je však v ekonomickej situácii 

v oboch fázach, predkrízové obdobie je plné nadmerného optimizmu, naopak krízové je výrazne 

pesimistické. Nedostatkom leverage ako indikátora stavu finančného cyklu je fakt, že sa 

prispôsobuje ekonomickým podmienkam s určitým meškaním. Z tohto dôvodu má tento 

indikátor obmedzenú vypovedaciu schopnosť v zmysle vodítka pre makroprudenciálny dozor.  

  

                                                 
9  V nasledujúcom texte bude pojem finančná páka označovať užšie ponímanie. Širšie ponímanie bude 

reprezentovať anglický termín leverage, keďže slovenský ekvivalent k danému pojmu zatiaľ nie je ustálený. 
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Obr. 1.2: Vývoj leverage v priebehu finančného cyklu 

 

Zdroj: Frait a Komárková (2011), vlastný preklad. 

Časová dimenzia systémového rizika zachytáva cyklický vývoj tohto rizika v priebehu 

času. Systémový pohľad na procyklickosť finančného sektora je spojený s tým ako jednotlivé 

ekonomické subjekty vnímajú riziko. V dobrých časoch môžu poskytovatelia aj príjemcovia 

úverov podceňovať rizika s tým spojené, pričom podnetom k tomu je zjednodušený prístup 

k externému financovaniu. V situácii, kedy je fáza ekonomického rastu mylne vnímaná 

ekonomickými subjektmi ako dlhodobé zvýšenie produktivity sa môže rozvinúť pozitívna 

slučka (virtuous cycle). Táto je spojená s vyššou ochotou domácností, firiem a vlády sa 

zadlžovať a nakupovať rizikové aktíva. Znížená schopnosť vnímať riziko je sprevádzaná 

vyššou ziskovosťou, vysokou investičnou aktivitou, dostupným externým financovaním 

a trendovým rastom cien aktív. V tejto priaznivej ekonomickej nálade však vznikajú finančné 

nerovnováhy a hromadí sa systémové riziko, ktoré sa prejaví v dobe ekonomického poklesu. 

Situácia v ekonomike sa tak obracia, ekonomické subjekty si uvedomujú svoje nadmerné 

zadlženie, nižšiu hodnotu aktív a potrebu reštrukturalizácie svojich bilancií, pričom sa zväčša 

začne prejavovať nadmerná averzia voči riziku. Tieto procesy sú na jednej strane prirodzenou 

súčasťou hospodárskeho cyklu, v prípade, že sú ale spojené s príliš veľkými finančnými 

nerovnováhami môže sa rozvinúť negatívna slučka (vicious cycle). Táto je nebezpečná kvôli 

tomu, že je spojená s vysokou mierou neistoty, prudkým obmedzením dostupného financovania 

a panickým predajom nadhodnotených aktív, čo spôsobuje razantný prepad ekonomickej 

aktivity.  



16 

 

1.2.2 Prierezová dimenzia systémového rizika 

Prierezová dimenzia odráža existenciu a rozmiestnenie systémového rizika v určitom 

časovom okamžiku, ktorého zdrojom sú vzájomné a zreťazené expozície medzi finančnými 

inštitúciami. Segmenty finančného sektora môžu byť prepojené buď priamo prostredníctvom 

expozícií v podobe vkladov, úverov alebo majetkových účastí, kedy v prípade pádu jednej 

banky môže nastať kaskádový efekt a zlyhať môžu aj ďalšie jednotky v systéme. Nepriamo sú 

zdrojom prierezovej zložky systémového rizika expozície finančných inštitúcií voči rovnakým 

sektorom, tj. táto dimenzia úzko súvisí so sektorovou koncentráciou aktív finančného 

(bankového) trhu. V prípade, že by väčšina bánk mala expozície voči rovnakému odvetviu 

(poprípade významnej spoločnosti) v danej krajine a toto odvetvie (spoločnosť) by nedostalo 

svojím záväzkom voči jednej inštitúcii, mohli by aj ostatné inštitúcie preklasifikovať svoje 

pohľadávky voči tomuto subjektu. Z tohto dôvodu by niektoré menšie alebo nezdravé banky 

mohli zlyhať a spôsobiť problémy na bankovom trhu. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, 

že ústredným motívom tejto dimenzie systémového rizika je propagácia šokov a nákazy vnútri 

systému.  

Inštitúcie, ktoré sú súčasťou finančnej siete sú nositeľmi sieťového rizika, pričom sa 

proti nemu nedokážu samostatne účinne brániť. Sieťové riziko je dôsledkom toho, že finančné 

inštitúcie nevenujú pozornosť efektom prelievania sa – jednak ich vlastných aktivít na iné 

inštitúcie alebo činností ostatných pôsobiacich na danú inštitúciu. Nákaza vyplývajúca 

zo sieťového rizika sa vo finančnom sektore šíri dvoma kanálmi. Prvý je reálny kanál, kedy sa 

nákaza šíri priamo od postihnutej inštitúcie prostredníctvom priamych väzieb ako sú napríklad 

vzájomné expozície alebo finančné toky v platobných systémoch. Druhým spôsobom sa nákaza 

rozširuje prostredníctvom informačného kanálu, pričom informačná nákaza sa definuje ako 

náhla a niekedy aj neočakávaná zmena v správaní sa ekonomických subjektov. Tá môže mať 

formu stádového chovania (herding behaviour), kedy rôzne investície sú kategorizované tak, 

že im je priradená rovnaká miera rizika alebo informačnej kaskády, kedy investor volí rovnaký 

postup ako ostatné subjekty bez ohľadu na svoje privátne získané informácie. 

Väzby medzi finančnými inštitúciami a trhmi je možné zachytiť pomocou sieťovej 

analýzy. Tá identifikuje uzly v danej štruktúre (finančné inštitúcie a trhy) a ich vzájomné priame 

aj nepriame väzby. V minulosti sa zaužíval anglický obrat “too big to fail“ na označenie 

významných a rozsiahlych inštitúcií. Sieťová analýza je však v súvislosti s finančným 

systémom prepojená s novším pojmom “too interconnected to fail“, ktorý poukazuje nielen 
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na veľkosť, ale aj prepojenosť finančných inštitúcií.10 Takéto štruktúry sú označované ako 

kľúčové uzly (centrality), ktoré majú v systéme z hľadiska funkcionality aspoň dočasne 

nenahraditeľnú pozíciu. Zraniteľnosť celého systému je potom závislá na zraniteľnosti kľúčovej 

inštitúcie a v prípade, že takýchto centralít je v systéme viac, tak sa ešte zvyšuje. 

Podobný pohľad uplatňuje aj Bank of England (2009), ktorá rozlišuje dve formy rizika 

pôsobiaceho na systémové problémy finančného sektora: agregátne a sieťové riziko. Príčinou 

agregátneho rizika je kolektívne správanie sa bánk, ktoré v dobách hospodárskeho rastu 

prijímajú nadmerné riziko a naopak v dobách poklesu sa stávajú príliš averzné voči riziku. 

Výsledkom sú často procyklické pozície v hodnotách zadlženia alebo nesúlad v splatnostiach – 

tj. vzniká úverový alebo likviditný cyklus.  

V prípade agregátneho rizika sa z vývoja minulých finančných kríz dá identifikovať 

určitá škála porúch, ktoré spôsobujú systémové problémy vo finančnom sektore, ktoré 

sa následne cez transmisné kanály šíria ďalej. Patria sem nasledujúce: 

 Morálny hazard: Problémy spôsobené poskytovanými stimulmi môžu vzniknúť ako 

nezamýšľaný dôsledok verejných politík. Tieto stimuly môžu napomáhať nadmernému 

prijímaniu rizika v rastovej fáze ekonomického cyklu. Príkladom môže byť vplyv 

explicitných alebo implicitných garancií verejného sektora voči štátom regulovaným 

finančným inštitúciám, ktoré môžu byť príčinou problému morálneho hazardu. 

Očakávania finančných inštitúcií ohľadom určitej záchrannej, štátom garantovanej siete 

zvyšujú ich podceňovanie rizika, a to hlavne medzi subjektmi, ktoré sú považované 

za príliš veľké alebo systémovo dôležité.  

 Informačné nedokonalosti môžu spôsobiť zlyhania trhu v prípadoch, kedy nakupujúci 

pochybujú o kvalite aktív (problém nepriaznivého výberu) alebo v prípadoch, keď 

vlastníci nedokážu dohliadať na aktivity svojich manažérov (problém agent-principál). 

Informačné poruchy sa prejavujú primárne v dobrých časoch a sú spôsobené sieťovými 

externalitami (network externalities) a rizikom ilúzie (risk illusion). Riziko ilúzie, 

taktiež nazývané katastrofa krátkozrakosti (disaster myopia), spočíva v tom, že finanční 

investori kolektívne podceňujú pravdepodobnosť nepriaznivých ekonomických 

podmienok v čase relatívnej stability. Sieťové externality môžu byť pozitívne, 

                                                 
10 V súčasnosti sa na označenie týchto inštitúcií zaužívali anglické skratky G-SIFIs (global systematically 

important financial institutions) a O-SIFIs (other systematically important financial institutions). Posledná 

aktualizácia zoznamu globálne systémovo dôležitých bánk (G-SIBs) sa uskutočnila v novembri 2014, viď FSB 

(2014). 
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v prípade, že dodatočný účastník vstupujúci do siete zvýši svojím zapojením sa úžitok 

všetkým subjektom v sieti. Naopak, negatívna sieťová externalita vzniká v prípade 

obmedzenej kapacity siete, kedy dodatočný účastník svojím vstupom znižuje úžitok 

ostatných subjektov (Top et al., 2011). Sieťové externality vo finančnom sektore sú 

spojené s faktom, že agenti nemajú dostatok informácií na ohodnotenie rizika, ktorému 

čelia (napríklad následky spôsobené zlyhaním jednej firmy môžu byť neprehľadné 

pre ostatné subjekty v sieti). 

 Zlyhania koordinácie: Problémy s koordináciou narušujú osobnú motiváciu človeka 

konať (free rider problem). Kolektívne akcie sú v záujme každého jednotlivca, avšak 

v prípade absencie zmyslu koordinácie určitej skupiny môže byť rovnovážny stav 

nedosiahnuteľný. Príkladom zlyhania koordinácie môže byť situácia, kedy banky 

vo finančnej kríze čelia problémom so solventnosťou. Racionálne by sa každá banka 

mala snažiť buďto odpredať časť svojich aktív, alebo znížiť objem nových úverov. 

Pri kolektívnom jednaní však toto môže vyústiť do výsledku, ktorý bude v konečnom 

dôsledku horší pre všetkých. Panický odpredaj nadhodnotených aktív nepriaznivo 

vplýva na tržnú likviditu a pôsobí na pokles cien aktív alebo sprísnenie podmienok 

na poskytovanie nových pôžičiek spôsobí zamrznutie úverového trhu. 

Vyššie uvedené finančné poruchy spôsobené morálnym hazardom, nedokonalými 

informáciami a zlyhaniami koordinácie sú do reálnej ekonomiky prenášané dvoma základnými 

kanálmi, a to splatnostnou transformáciou11 (maturity transformation) a pákovým efektom. Obe 

situácie sú v ekonomike bežné a užitočné (majú pozitívny vplyv na investície firiem alebo 

vyhladzovanie spotreby domácnosti v prípade výpadkov príjmu). V určitých prípadoch však 

môžu vzrásť nad spoločensky optimálnu hodnotu, kedy vyššie uvedené finančné poruchy môžu 

viesť k nesúladu v splatnostiach a k prílišnej dĺžke finančnej páky (maturity and leverage 

mismatch), pričom tieto znižujú odolnosť reálnej ekonomiky voči nepriaznivým šokom (Bank 

of England, 2009). 

Obe dimenzie systémového rizika sa do značnej miery vyvíjajú spoločne – vo fáze 

hospodárskeho rastu býva úverový boom sprevádzaný jednak zvýšením expozícií voči 

rovnakým sektorom (odvetviam), ale taktiež aj zvyšujúcou sa previazanosťou 

pri zabezpečovaní bilančnej likvidity.12 Časová dimenzia sa premieta primárne do miery 

                                                 
11 Splatnostná transformácia definuje z akej časti sú dlhodobé aktíva kryté krátkodobými pasívami. 
12 ČNB definuje bilančnú likviditu ako schopnosť inštitúcie dostáť svojím záväzkom v odpovedajúcej objemovej 

a časovej štruktúre. 
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solventnosti finančných inštitúcií, zatiaľ čo prierezová do kvality bilančnej likvidity finančných 

inštitúcií (Frait a Komárková, 2011). 

1.3  Makroprudenciálny a mikroprudenciálny dohľad 

 Posledná finančná kríza poukázala na potrebu širšieho rámca regulácie a dohľadu 

nad finančným (bankovým) sektorom a doplnenie mikroprudenciálneho dohľadu konceptom 

makroprudencialného dohľadu.13  

Borio (2003) poukazuje na fakt, že je dôležité vytvoriť deliacu čiaru medzi makro 

a mikroprudenciálnym dohľadom. Zároveň však upozorňuje, že tieto dve sféry v realite spolu 

koexistujú v rôznych podobách regulácie a dohľadu. Podľa autora je cieľom 

makroprudenciálneho dohľadu limitovať riziko prejavujúce sa v dobách finančných otrasov, 

ktoré prinášajú významné ekonomické náklady v podobe strateného produktu hospodárstva. 

Úlohou mikroprudenciálneho dohľadu je pôsobiť na znižovanie rizika finančného stresu 

jednotlivých inštitúcií a ich obozretné fungovanie pre potreby klientov. Zásadné rozdiely medzi 

makro a mikroprudenciálnym konceptom sumarizuje nasledujúca Tab. 1.1 inšpirovaná prácou 

Borio a Drehmann (2009). 

Tab. 1.1: Porovnanie konceptov makroprudenciálneho a mikroprudenciálneho dohľadu 

 Makroprudenciálny Mikroprudenciálny 

Bezprostredný cieľ 
Limitovať systémové otrasy 

finančného sektora 

Limitovať otrasy 

individuálnych inštitúcií 

Konečný cieľ 

Eliminácia 

makroekonomických 

nákladov 

Ochrana spotrebiteľa 

(investora/vkladateľa) 

Charakteristika rizika Endogénne Exogénne 

Korelácia a spoločné 

expozície medzi 

inštitúciami 

Významné Nevýznamné 

Kalibrácia prudenciálneho 

dohľadu 

Z hľadiska systémového 

rizika (v smere zvrchu 

nadol) 

Z hľadiska individuálnych 

inštitúcií (v smere zdola 

nahor) 

Zdroj: Borio a Drehmann (2009), vlastný preklad. 

  

                                                 
13 Mikro a makroprudenciálny dohľad sa vykonáva na základe nastavenia cieľov mikro a makroprudenciálnej 

politiky, ktoré sú na vyššej úrovni hospodárskeho rozhodovania. Konkrétne, prostredníctvom dohľadu sa sleduje, 

či sa pomocou stanovených opatrení (za použitia príslušných inštrumentov) napĺňajú ciele, resp. sa 

prostredníctvom daných opatrení reaguje na odchýlky od stanovených cieľov apod.  
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 Viñals (2011) taktiež poukazuje na potrebu koncepčného oddelenia makro 

a mikroobozretnostných konceptov dohľadu (aby nevznikal konflikt v kompetenciách oboch 

politík). Pritom pripomína, že prudenciálny dohľad už v minulosti využíval aspekty 

makroprudenciálneho konceptu. Autor charakterizuje mikroprudenciálny dohľad ako koncept 

zameraný na idiosynkratické riziko a ochranu vkladateľov a makroprudenciálny dohľad ako 

koncept zameraný na systémové riziko.  

 Systémové riziko súvisí aj zo zlyhaním predpokladu nazývaného klam kompozície 

(fallacy of composition), ktorý tvrdí, že systém ako celok bude bezpečný v prípade, keď jeho 

individuálne časti budú stabilné. Zlyhanie tohto predpokladu tkvie vo fakte, že banky majú 

tendenciu správať sa podobne, napríklad investujú do rovnakých aktív alebo podstupujú 

rovnakú mieru rizika (Tőzsér, 2010). Akcie mikroprudenciálneho dozoru, ktoré sú vhodné 

pre individuálne finančné inštitúcie, tak môžu viesť k prehĺbeniu systémových problémov 

(Viñals, 2011).  

Persaud (2009) taktiež uvádza, že pravidlá mikroprudenciálneho dozoru môžu 

podporovať homogenitu v správaní sa bánk, a tým napomáhať rozvoju a prehlbovaniu sa 

systémového rizika. Napríklad v prípade, že banka predá aktívum, ktoré nesie vysoké riziko, 

tak koná obozretne. Ak týmto spôsobom však zareagujú všetky alebo väčšina bánk na trhu, tak 

to môže viesť k celkovému poklesu cien aktív a k problémom s likviditou. Finančná nákaza sa 

môže šíriť a lokálna udalosť typu bankrotu jednej banky môže spôsobiť finančné otrasy v celom 

systéme. Riziko vo finančnom sektore je teda viac ako len agregované riziká jednotlivých 

inštitúcií; je to aj riziko endogénne, vyplývajúce z kolektívneho správania sa inštitúcií. 

Mikroprudenciálny dohľad v kontraste s makroprudenciálnym konceptom je zameraný 

na reakcie jednotlivých inštitúcií na exogénne riziká, pričom ignoruje ich systémovú 

významnosť danú faktormi ako sú veľkosť, miera zadlženia alebo prepojenosť so zvyškom 

sektora.  

Z pohľadu mikroprudenciálneho dohľadu nie je nutné, aby každá inštitúcia bola zdravá. 

Krach malej a nevýznamnej spoločnosti, ktorý nespôsobí napätie vo zvyšku finančného sektora 

je normálny a žiaduci proces, ktorý posilňuje opatrnosť a obozretné správanie sa ekonomických 

agentov. Pritom náklady na zabezpečenie každého jedného subjektu by boli zbytočne vysoké. 

V prípade, že banka počas krízového obdobia sprísni úverové štandardy, tak sa chová obozretne 

a z mikroprudenciálneho hľadiska je to správny krok. Ak však k takémuto riešeniu pristúpia 

všetky alebo väčšina bánk, tak sa z hľadiska makroprudenciálneho jedná o nežiaduci jav, keďže 
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úverový útlm nepriaznivo ovplyvní ekonomické subjekty a ich aktivitu (Nebeský et al., 2010; 

Borio, 2003). 

1.4 Nástroje makroprudenciálnej politiky  

 Nástroje makroprudenciálnej politiky sú inštrumenty priamo zamerané na systémové 

riziko a ostatné inštrumenty, ktoré môžu podporiť finančnú stabilitu (Borio a Drehmann, 2009). 

Podobne aj Viñals (2011) rozlišuje dve nasledujúce kategórie: (i) nástroje špeciálne vytvorené 

na zmierňovanie časovej a prierezovej dimenzie systémového rizika a (ii) inštrumenty, ktoré 

neboli pôvodne vyvinuté v súvislosti so systémovým rizikom, ale po modifikácii je možné ich 

použiť v makroprudenciálnom zmysle. Jedná sa napríklad o opatrenia monetárnej, fiškálnej 

alebo daňovej politiky, ktoré je možné použiť napríklad na utlmenie silného úverového rastu.  

Vyššie uvedené dve skupiny obsahujú primárne, nie však výlučne, inštrumenty 

obozretnostného charakteru. Rozdelenie na makro a mikroprudenciálne nástroje však nie je 

jednoznačné, keďže určitý nástroj môže slúžiť rôznym cieľom (v prípade, že bude aplikovaný 

na banku pred systémovým otrasom, tak bude mikroprudenciálny; keď bude uplatnený 

u systémovo významnej inštitúcie, tak bude makroprudenciálny a v prípade, že by bol 

aktivovaný v období systémovej tiesne, tak by to bol inštrument krízového manažmentu). 

Nástroje makroprudenciálneho dohľadu je možné rozdeliť podľa toho, na ktorú 

dimenziu systémového rizika sú primárne zamerané (detailne viď príloha 1): 

 Časová dimenzia: Úlohou týchto inštrumentov je redukovať hromadenie systémového 

rizika v dobrých časoch a brániť razantnej materializácii rizika v zlých časoch –  tieto 

nástroje majú teda pôsobiť proticyklicky. V súčasnosti sa využívajú hlavne: 

(i) proticyklické kapitálové zásobníky (zakotvené v rámci regulačného konceptu Basel 

III. a v prípade Európskej únie v legislatíve CRR/CRD IV.14); (ii) daň na vedľajšie 

krátkodobé pasíva15; (iii) proticyklické zmeny v prirážkach a zrážkach na kolaterál 

používaných na sekuritizovaných finančných trhoch (Viñals, 2011). Frait a Komárková 

(2011) uvádzajú taktiež vytváranie opravných položiek dynamickou formou, tak aby 

                                                 
14  Nariadenie č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Capital 

Requirements Regulation, CRR) a Smernica 2013/36 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom 

dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (Capital Requirements Directive, CRD IV.). 
15 Nadmerný rast aktív sa odráža taktiež na strane pasív v zmenách kompozície bankového financovania. Základné 

prostriedky financovania sú získavané ako depozity vkladateľov (tie však reflektujú kondíciu a bohatstvo 

vkladateľov). V dobách úverového boomu depozity nestíhajú kopírovať vývoj potrieb bankového financovania 

a tak sa používajú vedľajšie zdroje pasív, ktoré však môžu zvyšovať volatilitu pasív alebo niesť riziko ich odlivu 

(Shin, 2011). Daň na vedľajšie pasíva tak znevýhodňuje banky, ktoré počas kreditného boomu financujú pôžičky 

prostredníctvom vedľajších pasív (teda nie prostredníctvom dodatočne získaných depozitov vkladateľov). 
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reflektovali úroveň úverového cyklu – tj. lepšie zachytávali úverové straty a nútili banky 

k vytváraniu vankúšov na ich krytie. 

 Prierezová dimenzia: Nástroje patriace do tejto dimenzie pôsobia preventívne a mali by 

prvotne ohraničiť riziká, ktoré môžu vytvárať finančné inštitúcie alebo trhy, a to pre celý 

systém. K daným nástrojom patria napríklad systémové prirážky – dodatočné kapitálové 

alebo likviditné požiadavky uvalené na individuálne inštitúcie podľa ich príspevku 

k systémovému riziku (na základe ich veľkosti, prepojenosti a komplexnosti). 

Za nástroje namierené proti riziku likvidity je možno považovať požiadavku určitého 

stabilného množstva bilančnej likvidity alebo zdroje vysoko likvidných aktív 

použiteľných v prípade odlivu kapitálu. Taktiež požiadavka na vytvorenie nárazníka 

medzi hodnotou kolaterálu a výškou požičanej sumy (margining), ktorý by slúžil ako 

určitá poistka v prípade krízy na trhu aktív (Frait a Komárková, 2011).  

Nástroje makroprudenciálneho dohľadu sa taktiež rozlišujú podľa toho, či boli zavedené 

pravidlom alebo diskréciou. Inštrumenty založené na základe pravidla, tj. automatické 

stabilizátory, sú napríklad vytváranie opravných položiek, kapitálové požiadavky, praktiky 

rizikového manažmentu alebo nástroje podmieneného kapitálu16. Medzi diskrečné opatrenia 

patrí napríklad regulačný dohľad a varovania. Nepriaznivým efektom varovaní však môže byť, 

že sa zmenia na samo-naplňujúce sa proroctvá (Galati a Moessner, 2010). Frait a Komárková 

(2011) označujú automatické stabilizátory za pravé makroprudenciálne nástroje, ktoré by mali 

automaticky obmedzovať procyklickosť finančného systému alebo riskantné chovanie sa 

inštitúcií.  

Viñals (2011) poukazuje na klady a zápory nástrojov zavedených pravidlom alebo 

vytvorených pomocou diskrečných opatrení, pričom uvádza, že určitý mix týchto opatrení je 

optimálny pre rôzne situácie. Automatické stabilizátory dokážu prekonať problémy 

s nečinnosťou autorít, ktorá je charakteristická pre diskrečné opatrenia. Naopak, výhodou 

inštrumentov zavedených diskréciou je ich flexibilita a schopnosť reagovať na nové podnety 

a informácie. Bank of England (2009) poukazuje na fakt, že zakotvenie pravidla a jeho správne 

fungovanie v čase môže byť komplikované. Príkladom sú pravidlá založené na nerovnováhach 

stavových ukazovateľov, ktoré dobre dokážu zachytiť akumuláciu rizika v dobrých časoch, 

                                                 
16 Rozlišujú sa dva typy inštrumentov podmieneného kapitálu: (i) konvertibilný dlh (contingent reversibles) – ide 

o emitované dlhopisy bankou v pokojných časoch, ktoré sa automaticky zmenia na kapitál v krízových časoch 

(napríklad, keď klesne kapitálová primeranosť pod stanovenú hranicu); (ii) kapitálové poistenie (capital 

insurance), ktoré si môže banka zakúpiť, a ktoré sa uplatní v nepriaznivých časoch podľa dopredu špecifikovaných 

podmienok (Galati a Mossner, 2010; Tőzser, 2010).  
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avšak vo fázach ekonomického ochabnutia reagujú spomalene. Naopak je tomu u tokových 

indikátorov, ako miera rastu úverov alebo cien aktív, ktoré slabo zachytávajú hromadenie sa 

rizika vo fáze hospodárskeho boomu a reagujú nadmieru v zlých časoch, keď sa riziko 

materializuje. 

1.5 Interakcia makroprudenciálnej politiky s inými politikami 

  Viñals (2011) uvádza dva dôvody, prečo je potrebné koordinovať makroprudenciálnu 

politiku s inými politikami. Za prvé, nástroje MPP sú často zdieľané s inými politikami (viď 

príloha 1). Za druhé, formálna kontrola inštrumentov vplývajúcich na systémové riziko môže 

byť v kompetencii iného ako makroprudenciálneho orgánu. Najčastejšie dochádza 

k interakciám s politikou mikroprudenciálnou, monetárnou a fiškálnou. 

 Interakcia s mikroprudenciálnou politikou  

 Spolupráca medzi makro a mikroprudenciálnou politikou je nesmierne dôležitá, 

ale taktiež komplikovaná, keďže niektoré inštrumenty majú spoločné korene, avšak ciele oboch 

politík sú rozdielne (viď sub-kapitola 1.3). Pri tvorbe makroprudenciálnych nástrojov bolo 

kľúčovou úlohou adaptovať dôležité mikroprudenciálne nástroje (napríklad kapitálové 

a likviditné požiadavky) a iné limity na aktivity zvyšujúce systémové riziko, pričom tieto sú 

používané proticyklickým spôsobom.17 Cieľom je teda používať tieto nástroje dynamicky 

na základe meniacich sa hodnotení finančných rizík (CGFS, 2010).  

 Úroveň mikroprudenciálneho dohľadu má priamy dopad na robustnosť režimu 

makroobozretnostného dohľadu. Na základe minulého vývoja je možné konštatovať, že 

požiadavky na referenčné hodnoty nástrojov makro a  mikroprudenciálneho dohľadu boli 

nastavené príliš nízko, aby dokázali pokryť straty spôsobené finančnými krízami. Vyššie 

prahové hodnoty daných požiadaviek by zabezpečili väčšie množstvo kapitálu a likvidity 

vo finančnom sektore, čo by malo pôsobiť na pokles systémového rizika. Tým by sa zároveň 

znížila aj potreba aktívnych zásahov makroprudenciálneho dohľadu na zmiernenie rizika počas 

úverového a likviditného cyklu (Bank of England, 2009). 

  

                                                 
17 Pre označenie tohto prístupu sa zaužívalo označenie, že sa tieto nástroje „opierajú“ proti finančnému cyklu, angl. 

“leaning against the wind“. 
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 Interakcia s monetárnou politikou  

Záujem o makroprudenciálnu politiku a jej interakciu s monetárnou politikou (MP) 

v posledných rokoch rástol. Potreba koordinácie uvedených politík spočíva v tom, že obe 

prispievajú k finančnej a ekonomickej stabilite a zmeny v používaní nástrojov monetárnej 

politiky môžu ovplyvniť výkon makroprudenciálnej politiky a naopak.18 Základným cieľom 

monetárnej politiky je dohliadať na cenovú stabilitu, aktivity zamierené na stabilitu finančného 

sektora sú až jej sekundárnym cieľom. Diskusia na túto tému býva v anglickej literatúre 

označovaná ako “lean versus clean debate”. 

Pred vypuknutím finančnej krízy postupne prevládol názor, že monetárna politika by 

mala výlučne zabezpečovať cenovú stabilitu a nepôsobiť proti akumulácii finančných 

nerovnováh19 (Galati a Moessner, 2010), angl. “MP should not lean, but clean“. Podľa tohto 

názoru nemala teda MP pôsobiť preventívne, ale naopak zasiahnuť až po prepuknutí finančnej 

nestability a pomôcť „upratať“ náklady s tým spojené. V rámci tohto prístupu boli ekonómovia 

blízko ku konsenzu o efektívnosti režimu kombinujúceho inflačné cieľovanie a flexibilné 

menové kurzy v koordinácii s izolovanou mikroprudenciálnou reguláciou. Tento režim mal 

zabezpečiť ako makroekonomickú, tak aj finančnú stabilitu. Konkrétne, monetárna politika 

mala zaistiť cenovú stabilitu, flexibilné kurzy mali pôsobiť na automatické vyrovnávanie sa 

platobnej bilancie a mikroprudenciálna regulácia bankového kapitálu a bankový dohľad mali 

byť prevenciou voči nadmernému prijímaniu rizika vo finančnom (bankovom) sektore. Napriek 

tomu, rozsah a synchronizácia cyklu poklesu a rastu cien aktív nedávnej finančnej krízy 

roztrieštili vieru v dostatočnú efektivitu tohto režimu. Z tohto dôvodu sa záujem presunul 

na otázku akými spôsobmi sa môže monetárna politika, integrovaná s makroprudenciálnou 

politikou, vyrovnávať napríklad s cyklom cien aktív (Canuto a Cavallari, 2013). Frait et al. 

(2011) uvádzajú, že post-krízový konsenzus, ktorý je reakciou na finančnú krízu, je rozšírený 

model flexibilného inflačného cieľovania. Podľa tohto prístupu sa finančná stabilita stáva 

samostatným cieľom centrálnej banky, ktorý môže ovplyvňovať správanie sa centrálnej banky 

v krátkodobom horizonte (v časoch, keď finančné nerovnováhy presiahnu určité hodnoty), 

                                                 
18 Charakteristiku pôsobenia monetárnej politiky na finančnú stabilitu uvádza napríklad práca Nier et al. (2012), 

ktorá popisuje príslušné transmisné kanály a na základe vybraných empirických prác hodnotí ich dopady na 

finančnú stabilitu. 
19 Len časť odbornej verejnosti sa prikláňala k možnosti, že prostredníctvom sprísnenia MP by sa dalo vplývať na 

akumulované finančné nerovnováhy (viď napríklad Cecchetti, 1999; Borio, Furfine a Lowe, 2001; Borio a White, 

2004). 
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avšak nebude ovplyvňovať dlhodobý záväzok zaisťovania cenovej stability (angl. “MP should 

sometimes lean and can still clean”). 

Viñals (2011) uvádza, že optimálny mix oboch politík by mohol byť jednoduchšie 

dosiahnutý v prípade, že by centrálna banka mala významné postavenie 

v makroobozretnostnom dozore.20 Centrálne banky majú záujem na zabezpečení efektívneho 

makro dohľadu, keďže finančné otrasy alebo krízy prinášajú značné náklady. To by znamenalo 

výraznejšie „opierať sa“ (leaning) proti finančným nerovnováham resp. viac sa podieľať 

na eliminovaní škôd – napríklad vo forme zabezpečovania nedostatočnej likvidity (cleaning). 

Centrálne banky musia často v dôsledku finančných kríz niesť náklady reputácie (reputational 

costs) a aj to je jeden z dôvodov, prečo je v ich záujme podieľať sa na efektívnom 

makroobozretnostnom dozore. 

Nástroje makroprudenciálnej politiky by mohli mať dôležité uplatnenie v monetárnej 

únii, kde sú právomoci v oblasti monetárnej politiky prevedené z národnej na nadnárodnú 

úroveň. Príkladom môže byť ich pôsobenie proti nadmernému úverovému rastu, v prípade, že 

túto funkciu neplní zvýšená menovo-politická sadzba, a to napríklad vo forme dynamického 

systému oprávkovania (Galati a Moessner, 2010).  

 Interakcia s fiškálnou politikou 

Pre ekonomické subjekty môžu nástroje fiškálnej politiky (napr. dane a podpory) 

predstavovať určité signály v oblasti zadlžovania sa. Autorita makroobozretnostného dozoru by 

tak v tejto oblasti mohla vydávať určité stanoviská poprípade odporúčania. Konkrétnym 

príkladom v rámci vzájomného prelínania sa vyššie uvedených dvoch politík je uvalenie dane 

na krátkodobé vedľajšie pasíva, ktorého primárnym cieľom nie je zaistenie príjmov do štátneho 

rozpočtu, ale protipôsobenie voči systémovému riziku.  

  Vzájomný vzťah medzi finančným sektorom a fiškálnou udržateľnosťou je významný. 

V súčasnosti sa hlavne vyspelé ekonomiky snažia o konsolidáciu a udržateľnosť svojho 

zadlženia, ich fiškálne problémy však z veľkej časti pretrvávajú. Centrálne banky sa 

prostredníctvom poskytovania likvidity alebo nákupu štátnych dlhopisov snažia intervenovať 

v prospech štátov s fiškálnymi problémami. Napriek tomu tieto krajiny sú stále významne 

závislé na postoji finančných trhov voči ich pozícii. Snahy o reštrukturalizáciu vládnych dlhov 

môžu viesť v strednodobom horizonte k rastu výnosov z vládnych obligácií, ktorý sa postupne 

                                                 
20 Prehľad pozitív a negatív spojených s výkonom makroprudenciálneho dozoru centrálnou bankou uvádzajú napr. 

Pečarić a Visković (2013). 
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prenáša do rastu domácich úrokových mier a do následnej kontrakcie úverovania, investovania 

a spotreby. V prípade, že je veľká časť dlhu v držaní domácich subjektov (spravidla 

v najvyspelejších ekonomikách) a materializuje sa kreditné riziko, tak domáci vlastníci 

bankového kapitálu musia čeliť poklesu jeho hodnoty. V opačnej situácii, kedy je dlh v držaní 

zahraničných subjektov (v prípade, že sa jedná o susedné štáty) sa problémy v bankovom 

sektore môžu prelievať medzi zainteresovanými krajinami (IMF, 2012). 

 Vyššie uvedené interakcie medzi finančným sektorom a snahou o zabezpečenie 

fiškálnej udržateľnosti sú veľmi aktuálne aj v súvislosti s vytvorením bankovej únie krajín  EÚ. 

Deklarovaným cieľom vytvorenia bankovej únie má byť okrem iného prerušenie väzby medzi 

verejnými financiami národných vlád a národnými bankovými systémami, a to prostredníctvom 

prenesenia dlhov národných vlád a potenciálnych strát bankových systémov na nadnárodnú 

úroveň. Tento krok je však spojený s obavami vyplývajúcimi z nárastu morálneho hazardu, 

kedy vyššie uvedený prenos môže viesť k oslabeniu zodpovednosti národných vlád 

a bankových systémov za vytvorenú úroveň zadlženia a strát.  

Problematická je aj stále rastúca expozícia finančného sektora voči verejnému sektoru, 

a to z dôvodu, že regulatívny koncept Basel III. neuvádza limit (strop) na túto expozíciu 

a zároveň stanovuje pre vládne dlhopisy nulové alebo veľmi nízke rizikové váhy, čo 

v konečnom dôsledku motivuje banky a iné finančné inštitúcie k držbe týchto inštrumentov 

(v zmysle nižších požiadaviek na držbu kapitálu). Z pohľadu jednotlivých finančných inštitúcií 

sa jedná o racionálne rozhodnutie, ktoré však môže byť zdrojom systémového rizika, konkrétne 

jeho prierezovej dimenzie (ČNB, 2013).  
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2 KREDITNÉ RIZIKO A JEHO DETERMINANTY 

Ustálená finančná teória definuje, že celkové riziko portfólia (total risk) má dve zložky: 

systematické (trhové, nediverzifikovateľné) a nesystematické (jedinečné, špecifické, 

diverzifikovateľné) riziko. Nesystematické riziko je možné zmenšiť za pomoci diverzifikácie 

portfólia. Systematické riziko je riziko, ktorému čelí portfólio aj po dosiahnutí úplnej 

diverzifikácie (Ross et al., 1990). Kislingerová et al. (2007) uvádzajú, že systematické riziko sa 

prelína celou ekonomikou a príkladom je politické riziko, riziko zmien devízových kurzov, 

ekonomické riziko, úrokové riziko, riziko inflácie apod. Jedinečné riziko je individuálne 

pre každý typ aktíva a patrí tu riziko podnikateľské, riziko manažmentu alebo likvidity. 

Polouček et al. (2013) rozlišujú medzi jedinečným (firm-specific risk) a systémovým 

rizikom. Jedinečné riziko predstavuje riziko premenlivosti výnosov banky, ktoré je ovplyvnené 

vlastnými aktivitami jednotlivých inštitúcií, a ktoré môže byť minimalizované vhodnou 

diverzifikáciou portfólia. Systémové riziko spôsobuje premenlivosť vo výnosoch banky, ktorá 

je výsledkom závislosti na celkovom vývoji ekonomiky resp. na vonkajších faktoroch. Toto 

riziko nemôže byť eliminované diverzifikáciou portfólia a môže byť len obmedzené aktivitami 

manažmentu banky.  

Bilancia individuálnej inštitúcie čelí kreditnému, likviditnému, tržnému a operačnému 

riziku. Tieto riziká môžu ovplyvniť finančnú inštitúciu alebo systém priamo prostredníctvom 

zmeny hodnoty finančných aktív alebo nepriamo vďaka zmenám vo finančnej pozícii dlžníkov 

(Sundararajan et al., 2002). Materializácia kreditného rizika môže viesť až k riziku insolvencie 

finančnej inštitúcie.  

Bielecki a Rutkowski (2002) vo všeobecnosti ponímajú kreditné riziko ako riziko 

spojené s rôznymi udalosťami týkajúcimi sa poskytnutia úveru ako sú napr. zmeny v kvalite 

úverov (vrátane zníženia alebo zvýšenia úverového ratingu), zmeny v úverovom rozpätí (credit 

spread) alebo udalosti zlyhania (defaultu). Je potrebné rozlišovať medzi referenčným 

(kreditným) rizikom a rizikom (kreditným) protistrany.  

Kreditné riziko protistrany sa vzťahuje k faktu, že každá strana kontraktu je vystavená 

riziku zlyhania (default risk) protistrany, tj. možnosti, že protistrana nedodrží záväzky, ktoré jej 

vyplývajú z kontraktu. V záujme korektného vyčíslenia hodnoty kontraktu je potrebné brať 

do úvahy riziko zlyhania oboch strán participujúcich na kontrakte. Inými slovami je to riziko, 

že dlžník nesplatí záväzky resp. úroky z nich plynúce v plnej výške podľa zmluvných 

podmienok (Blaschke et al., 2001). Revenda et al. (1996) sa nezameriavajú len na záväzky 
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dlžníkov plynúce banke z poskytnutých úverov, ale aj na riziko spojené s držbou cenných 

papierov v portfóliu banky, poskytnutých záruk, devízových obchodov, obchodov na peňažnom 

trhu apod.  

Referenčné kreditné riziko sa vzťahuje k situácii, kedy sa predpokladá, že obe strany 

kontraktu sú bezrizikové, ale za základe špecifických znakov kontraktu kreditné riziko nejakej 

referenčnej entity (tretej strany, ktorá nie je súčasťou kontraktu) hrá dôležitú úlohu 

pri zmluvnom vyrovnaní. Snaha o transferovanie, či už čiastočné alebo úplné, referenčného 

kreditného rizika sa realizuje prostredníctvom obchodovania s kreditnými derivátmi, kedy 

najčastejšie jedna strana nakupuje poistenie voči tomuto riziku, a tým transferuje toto riziko 

na stranu predajcu (Bielecki a Rutkowski, 2002). Kreditné riziko tak nie je spojené iba s rizikom 

zlyhania protistrany, ale je blízke aj trhovému riziku, kedy hodnotu (tržnú cenu) úverových 

expozícií ovplyvňuje celá rada faktorov (napr. zmeny pravdepodobnosti zlyhania, zmeny 

ratingovej kategórie, zmeny vnímania kreditného rizika tržnými subjektmi apod.). 

Pre potreby tejto práce je kreditné riziko vnímané v užšom ponímaní ako riziko zlyhania 

protistrany. Konkrétne, agregátne kreditné riziko je vnímané ako riziko vyplývajúce 

zo spoločných expozícií bánk voči makroekonomickým rizikovým faktorom, ktoré sú zdrojom 

systémového rizika ovplyvňujúceho kvalitu úverového portfólia (Festić et al., 2011).  

Na základe prístupov k modelovaniu kreditného rizika uvedených v prácach Głogowski 

(2008) a Jakubík (2006) môžeme rozlíšiť dve základné skupiny modelov: 

 Modely individuálneho kreditného rizika popisujú pravdepodobnosť distribúcie strát 

určitého úverového portfólia a snažia sa odhadnúť rizikové profily jednotlivých 

dlžníkov. Ich primárnou úlohou je popísať nepodmienenú pravdepodobnosť distribúcie 

úverových strát. Väčšina týchto modelov nie je zameraná na vysvetlenie závislosti 

medzi hospodárskym cyklom a objemom strát z pôžičiek, na základe čoho nie je 

schopná poskytnúť predikciu do budúcna. Modely sú vhodné pre výpočet kreditného 

rizika VaR (Value at Risk) a sú teda vhodným nástrojom riadenia rizík a kapitálovej 

alokácie. Na základe vyššie uvedených skutočností sú tieto modely často využívané 

v komerčných bankách. Pri ich odhade je možné použiť základné makroekonomické 

premenné za účelom eliminácie procyklického hodnotenia kreditného rizika. 

 Makroekonomické modely kreditného rizika odhadujú zmeny kreditného rizika 

na agregátnej úrovni, čím sú v podstate systémovo zamerané a pomáhajú hodnotiť 

finančnú stabilitu v ekonomike. Modely sú zamerané na analýzu funkčného vzťahu 
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medzi závislou premennou kreditného rizika a nezávislými premennými. Vývoj 

kreditného rizika môže byť zachytený napríklad úverovými stratami alebo 

pravdepodobnosťou zlyhania. Nezávislé premenné tvorí spravidla súbor 

makroekonomických alebo bankových a inštitucionálnych determinantov vplývajúcich 

na vývoj kreditného rizika (viď rovnica 2.5). Tieto modely poskytujú predikcie (na báze 

rôznych makroekonomických scenárov) a centrálne banky ich využívajú v rámci 

záťažových testov.21  

Podľa stupňa agregácie použitých dát môžu byť makroekonomické modely kreditného 

rizika skúmané na 3 úrovniach (Głogowski, 2008; Shu, 2002): 

 Makroekonomická úroveň: Modely vysvetľujú kreditné riziko na základe použitia 

agregátnych dát o vývoji reálnej ekonomiky a zdravia finančného (bankového) sektora 

ako celku. 

 Sektorová úroveň: Modely testujú dopad šokov na agregované bilancie jednotlivých 

sektorov alebo odvetví ekonomiky. Na základe dát o expozíciách bánk voči vybraným 

sektorom/odvetviam tieto modely vysvetľujú a predikujú úverové straty.  

 Individuálna úroveň (bottom-up): Modely využívajú mikroekonomické (bankové) dáta 

zachytávajúce bilancie jednotlivých bánk a makroekonomické premenné na odhadnutie 

kreditného rizika. 

Bazilejský výbor pre bankový dohľad preferuje používanie individuálnych bankových 

dát v oblasti modelovania kreditného rizika. Nevýhodou agregátnych dát je predpoklad, že 

rizikové expozície všetkých inštitúcií vo finančnom sektore majú rovnakú kvalitu. 

V skutočnosti však jednotlivé inštitúcie podstupujú rôznu mieru rizika a používajú rôzne 

podnikateľské stratégie. Výhodou individuálnych bankových dát je možnosť modelovať 

prenášanie nákazy medzi inštitúciami v rámci finančného systému a možnosť modelovať efekt 

spätného dopadu medzi reálnou ekonomikou a týmto sektorom (BCBS, 2012). 

2.1 Úvery v zlyhaní a úverové straty 

Materializácia kreditného rizika je spojená s ekonomickými nákladmi plynúcimi 

zo znehodnotených úverov, ktoré významne ovplyvňujú ekonomickú aktivitu. Problémové 

pôžičky sa môžu negatívne podpísať na investíciách súkromného sektora. Nepriaznivo pôsobia 

                                                 
21 Záťažové testovanie (macro stress tests) je kvantitatívne hodnotenie odolnosti finančného (bankového) sektora 

voči negatívnym šokom, ktoré spravidla majú nízku pravdepodobnosť výskytu, avšak spôsobujú vysoké straty 

v ekonomike. Z tohto dôvodu sú záťažové testy nástrojom analýzy finančnej stability. 
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taktiež na objem úverov dostupných pre súkromný sektor, a to vďaka erózii bankového 

kapitálu. Ďalej môžu vplývať na pokles spotreby ekonomických subjektov a byť príčinou 

predĺženia ekonomickej recesie (ide o efekt spätného dopadu, viď napr. Geršl a Jakubík, 2010 

alebo Klein, 2013). 

Zjednodušene je možné úvery v zlyhaní chápať ako menej kvalitné aktíva, ktoré sú 

charakteristické omeškanými splátkami. V súčasnosti neexistuje uniformná definícia zlyhania 

dlžníka, avšak všeobecne uznávanou je definícia Medzinárodného menového fondu 

(International Monetary Fund, IMF), ktorá charakterizuje aktívum ako zlyhané v prípade, že 

splátka istiny alebo úrokov je po splatnosti dlhšie než 90 dní resp. v prípade, kedy úroky za 90 

a viac dní boli kapitalizované (zahrnuté do čiastky istiny), refinancované alebo odložené 

na základe dohody (IMF, 2006). 

Česká národná banka nasleduje definíciu IMF a definuje zlyhanie dlžníka ako situáciu, 

kedy je možné predpokladať, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoj záväzok riadne a včas, bez 

toho, aby veriteľ pristúpil k uspokojeniu svojej pohľadávky zo zaistenia; alebo aspoň jedna 

splátka istiny alebo príslušenstva akéhokoľvek záväzku dlžníka voči veriteľovi je po splatnosti 

dlhšie než 90 dní (Vyhláška č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov).  

Pôžičky sú na základe vnímaného rizika a ďalších charakteristík rozdeľované 

do rôznych kategórií, a to v rámci procesu klasifikácie úverov. V súčasnosti neexistuje jednotný 

medzinárodný systém klasifikácie úverov (a taktiež vytvárania opravných položiek 

k znehodnoteným úverom). Preto si autority zodpovedné za dohľad nad bankovým sektorom 

vytvorili vlastné klasifikácie úverov, ktoré často odrážajú špecifiká národných regulačných 

prostredí. Existuje však snaha o harmonizáciu jednotlivých prístupov (World Bank, 2002). 

Štandardizovaná klasifikácia úverov zahŕňa 5 kategórií, pričom prvé dve položky vytvárajú 

skupinu úverov bez zlyhania (performing loans) a zvyšné tri kategórie bývajú označované ako 

úvery v zlyhaní (NPLs, non-performing loans). ČNB klasifikuje úvery na základe vyhlášky 

č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 Štandardné (standard): Pohľadávka sa považuje za štandardnú, ak nie je dôvod 

pochybovať o jej úplnom splatení, a to bez toho, aby banka alebo družstevná záložňa 

pristúpila k uspokojeniu zo zaistenia. Splátky istiny a príslušenstva sú riadne hradené, 

žiadna z nich nie je po splatnosti dlhšie než 30 dní alebo žiadna z pohľadávok za dlžníkom 

nebola v posledných 2 rokoch z dôvodu zhoršenia jeho finančnej situácie 

reštrukturalizovaná (Vyhláška ČNB č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov, par. 196, 

ods. 3). 
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 Sledované (special mention): Pohľadávka sa považuje za sledovanú ak je, s ohľadom 

na finančnú a ekonomickú situáciu dlžníka, pravdepodobné jej úplné splatenie, a to bez 

toho, aby banka alebo družstevná záložňa pristúpila k uspokojeniu svojho nároku 

zo zaistenia. Splátky istiny alebo príslušenstva sú hradené s určitými problémami, avšak 

žiadna z nich nie je po splatnosti dlhšie než 90 dní alebo žiadna z pohľadávok za dlžníkom 

nebola v posledných 6 mesiacoch z dôvodu zhoršenia jeho finančnej situácie 

reštrukturalizovaná (Vyhláška ČNB č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov, par. 196, 

ods. 4). 

 Neštandardné (substandard): Pohľadávka sa považuje za neštandardnú ak je jej úplné 

splatenie, hlavne s ohľadom na finančnú a ekonomickú situáciu dlžníka, neisté. Jej 

čiastočné splatenie je vysoko pravdepodobné, a to bez toho, aby banka alebo družstevná 

záložňa pristúpila k uspokojeniu svojho nároku zo zaistenia. Pohľadávka sa považuje 

za neštandardnú tiež vtedy, ak sú splátky istiny alebo príslušenstva hradené 

s problémami, avšak žiadna z nich nie je po splatnosti dlhšie než 180 dní (Vyhláška 

ČNB č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov, par. 197, ods. 2). 

 Pochybné (doubtful): Pohľadávka sa považuje za pochybnú ak je jej úplné splatenie,  

hlavne s ohľadom na finančnú a ekonomickú situáciu dlžníka, vysoko 

nepravdepodobné. Jej čiastočné splatenie je možné a pravdepodobné, a to bez toho,  

aby banka alebo družstevná záložňa pristúpila k uspokojeniu svojho nároku 

zo zaistenia. Pohľadávka sa považuje za pochybnú tiež vtedy, ak splátky istiny alebo 

príslušenstva sú hradené s problémami, avšak žiadna z nich nie je po splatnosti dlhšie 

než 360 dní (Vyhláška ČNB č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov, par. 197, 

ods. 3). 

 Stratové (loss): Pohľadávka sa považuje za stratovú, ak je jej úplné splatenie, hlavne 

s ohľadom na finančnú a ekonomickú situáciu dlžníka, nemožné. Predpokladá sa, že 

táto pohľadávka nebude uspokojená alebo bude uspokojená len čiastočne vo veľmi 

malej čiastke, a to bez toho, aby banka alebo družstevná záložňa pristúpila 

k uspokojeniu svojho nároku zo zaistenia. Pohľadávka sa považuje za stratovú tiež 

vtedy, ak sú splátky istiny alebo príslušenstva po splatnosti dlhšie než 360 dní. 

Za stratovú sa taktiež považuje pohľadávka za dlžníkom, na ktorého majetok bol 

vyhlásený konkurz,  a to v prípade, že ide o pohľadávku za majetkovou podstatou 

vzniknutou po vyhlásení konkurzu (Vyhláška ČNB č. 123/2007 Zb. v znení neskorších 

predpisov, par. 197, ods. 4). 
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Úvery v zlyhaní sú indikátorom kreditného rizika ex post – to znamená, že tento 

ukazovateľ má obmedzenú schopnosť predikcií do budúcna. Problémové úvery sa však dajú 

použiť na identifikáciu akumulácie rizík vďaka paradoxu finančnej stability. Ten predstavuje 

skutočnosť, že systémové riziká sa hromadia v dobách, kedy ekonomické subjekty paradoxne 

tieto vnímajú ako najnižšie, tj. v dobách, keď finančný systém pôsobí najrobustnejšie. 

V prípade, že úvery v zlyhaní dosahujú priaznivých (nízkych) hodnôt v porovnaní so svojím 

rovnovážnym trendom, tak je to signál, že vo finančnom systéme sa môžu akumulovať riziká 

(Frait a Komárková, 2011).  

Literatúra a regulácia rozlišuje medzi očakávanými a neočakávanými úverovými 

stratami. Očakávané straty sú definované ako neisté, ale objavujúce sa s určitou priemernou 

frekvenciou. Finančné inštitúcie tieto straty pokrývajú opravnými položkami (loan loss 

provisions, LLP). Z pohľadu účtovníctva je potrebné vytvoriť opravnú položku v prípade 

zhoršenia úveru – tj. v situácii, kedy je pravdepodobné, že banka nedostane plnú hodnotu 

požičanej sumy alebo z toho vyplývajúcich úrokov podľa dohodnutých zmluvných podmienok 

(World Bank, 2002). Oprávky ako indikátor kreditného rizika vo svojich prácach využili napr. 

Arpa et al. (2001), Kalirai a Scheicher (2002), Hoogarth et al. (2005) alebo Vogiazas 

a Nikolaidou (2011). 

Systémy oprávkovania sa líšia podľa toho v akom časovom okamžiku sú opravné 

položky vytvorené a zanesené do účtovníctva, alebo podľa toho aká udalosť vytvorenie tejto 

položky spustí.  Prevažuje tvorba špecifických opravných položiek, ktoré sú vytvárané oproti 

stratám z konkrétnych úverov, a to vtedy, keď existujú odôvodnené pochybnosti, že dôjde 

k materializácií kreditného rizika a teda úverovým stratám. Špecifické opravné položky teda 

identifikujú kreditné riziko ex post.Kreditné riziko ex ante ošetrujú obecné alebo dynamické 

oprávky (dynamické sú vytvárané v prípade ak sú povolené príslušnými autoritami dohľadu). 

Banky tieto opravné položky vytvárajú počas celého ekonomického cyklu podľa predpokladu 

o očakávaných stratách. V dobe priaznivých ekonomických podmienok je úroveň vytvorených 

oprávok vyššia ako sú reálne straty, čím sa vytvára zásobník (buffer), z ktorého je možné 

v časoch materializácie kreditného rizika pokrývať zvýšené úverové straty. Obecné alebo 

dynamické oprávky sa teda vytvárajú aj v období rastu ekonomickej aktivity, kedy kreditné 

riziko vzniká a akumuluje sa (Frait a Komárková, 2009).  

Neočakávané úverové straty sa vyskytujú s neznámou frekvenciou, na základe čoho im 

nejde čeliť prostredníctvom tvorby opravných položiek. Tieto straty sú hradené z kapitálových 

zdrojov (credit risk capital), ktoré musí inštitúcia držať práve na tento účel (Blaschke et al., 
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2001). Modelovanie kreditného rizika je v záujme centrálnej banky a bánk komerčných, a to 

z dôvodu, že vysoké neočakávané úverové straty znižujú hodnotu bankového kapitálu. 

Nepriaznivý vývoj vo finančnom sektore sa následne môže prejaviť v reálnej ekonomike a 

negatívne poznačiť finančnú kondíciu domácností a podnikov. 

Základnou charakteristikou používanou pri hodnotení schopnosti inštitúcie odolať 

šokom, ktoré pôsobia na rast kreditného rizika v jej bilancii je kapitálová primeranosť (capital 

adequancy ratio, CAR). Na základe metodiky navrhnutej Bazilejským výborom pre bankový 

dohľad je najčastejšie používaným ukazovateľom kapitálovej primeranosti pomer kapitálu 

na rizikovo vážených aktívach. Pokles hodnoty tohto ukazovateľa indikuje problémy s kvalitou 

portfólia a možné problémy s nedostatkom kapitálu (Sundararajan et al., 2002). 

 Bazilejský výbor pre bankový dohľad (BCBS, 2006) umožňuje bankám zvoliť si 

metódu výpočtu kapitálovej požiadavky ku kreditnému riziku portfólia: (i) štandardizovaný 

prístup (standardised approach) meria kreditné riziko tradičným spôsobom a pomocou 

externých odhadov úverového hodnotenia; (ii) alternatívny prístup založený na používaní 

interných ratingov jednotlivých bánk (internal ratings–based approach, IRB). Česká národná 

banka ako autorita bankového dohľadu a regulácie v Českej republike nasleduje toto rozdelenie 

a metódy výpočtu kapitálového požiadavku upravuje vo vyhláške č. 123/2007 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 22 

Podľa štandardizovaného prístupu sa kapitálová požiadavka na krytie úverového rizika 

investičného portfólia rovná 8 % zo súčtu rizikovo vážených aktív. Tento prístup kategorizuje 

expozície portfólia do 14 skupín23. Ide napríklad o expozície voči centrálnej banke, expozície 

voči centrálnej, regionálnej a miestnej vláde, ďalej expozície voči medzinárodným inštitúciám 

a rozvojovým bankám, podnikové a retailové expozície atď. Rizikové váhy pre jednotlivé 

expozície sa stanovujú podľa miery rizika, ktoré nesú a podľa zaradenia do vyššie uvedených 

kategórií. Hodnota rizikovo váženej expozície sa stanovuje podľa nasledujúceho vzťahu: 

            (2.1) 

kde RWE označuje rizikovo váženú expozíciu, E hodnotu expozície a r rizikovú váhu expozície.  

                                                 
22 Vyhláška č. 123/2007 Zb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a 

obchodníků s cennými papíry  v znení vyhlášky č. 282/2008 Zb., vyhlášky č. 380/2010 Zb., vyhlášky č. 89/2011 

Zb. a vyhlášky č. 187/2012 Zb. 
23 Podrobný rozpis poskytuje príloha č. 14 vyhlášky č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov. 

,RWE E r 
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 Prístup založený na internom ratingu vyžaduje explicitný súhlas regulačného orgánu.24 

Tento prístup taktiež kategorizuje jednotlivé expozície do určitých skupín a výpočet rizikovo 

váženej expozície je založený na nasledujúcich relevantných rizikových parametroch: 

 Pravdepodobnosť zlyhania (probability of default, PD) je väčšinou definovaná ako 12 

mesačná pravdepodobnosť zlyhania, ktorá je pre daný okamžik definovaná ako 

pravdepodobnosť toho, že nastane udalosť defaultu v 12 mesačnom období od daného 

okamžiku, kedy súčasne táto udalosť nenastala u daného subjektu v období 

bezprostredne predchádzajúcom daný okamžik (Jakubík, 2006). 

 Hodnota stratovosti zo zlyhania (loss given default, LGD) je percentuálna strata 

z úverovej expozície, ktorú utrpí veriteľ v prípade zlyhania protistrany. Táto 

percentuálna hodnota je teda doplnkom k miere návratnosti (recovery rate, RR), 

tj. k hodnote, ktorú sa veriteľovi podarí získať z danej expozície v ďalšom procese 

vymáhania alebo odpredaja aktív dlžníka. Vyššie uvedené skutočnosti môžeme zapísať 

nasledovne: 

(2.2) 

 Hodnota expozície v zlyhaní (exposure at default, EAD) je hodnota úverovej expozície 

v čase zlyhania dlžníka. 

 Splatnosť (effective maturity, M). 

Uvedené rizikové parametre vstupujú do rizikovo váženej funkcie kreditného rizika, 

pričom táto funkcia bola vytvorená individuálne pre každú skupinu expozícií (BCBS, 2006). 

Výška očakávaných úverových strát sa stanovuje podľa nasledujúceho postupu 

(Vyhláška č. 123/2007 Zb. v znení neskorších predpisov): 

(2.3) 

kde EL je očakávaná stratovosť (expected loss), PD je pravdepodobnosť zlyhania a LGD je 

stratovosť zo zlyhania. Nasledujúca rovnica popisuje výpočet očakávanej úverovej straty: 

(2.4) 

                                                 
24 Konkrétne požiadavky na používanie prístupu IRB definuje príloha č. 10 vyhlášky č. 123/2007 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

1 .RR LGD 

,EL PD LGD 

,ECL EL E 
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kde ECL označuje očakávanú úverovú stratu (expected credit loss), EL očakávanú 

stratovosť a E hodnotu expozície. Očakávaná strata veriteľov je teda daná súčinom 

pravdepodobnosti zlyhania, hodnoty expozície v čase zlyhania a stratovosti zo zlyhania. 

2.2 Determinanty úverov v zlyhaní  

Zásadnú úlohu v analyzovaní úverov v zlyhaní hrajú ich determinanty. Analyticky by 

rozdelenie determinantov NPLs mohlo byť zapísané nasledovne: 

            (2.5) 

kde NPLsi,t prestavuje objem úverov v zlyhaní krajiny i v čase t. X je vektor 

makroekonomických determinantov krajiny i v čase t, ktoré pôsobia na vznik a rozvoj 

systémového rizika vyplývajúceho z makroekonomických nerovnováh; tieto determinanty 

tak ovplyvňujú každú banku v systéme. Z zachytáva súbor indikátorov stability finančného 

(bankového) systému krajiny i v čase t. Príkladom môžu byť indikátory zachytávajúce 

charakteristiky finančného systému ako sú kvalita a sektorová koncentrácia aktív, zadlženosť 

ekonomických subjektov, expozície voči tržnému riziku apod. Y je skupina bankovo-

špecifických faktorov pre banku j, krajinu i a v čase t. Bankový faktor (bank-specific 

determinant) môže byť použitý pre charakteristiku konkrétnej inštitúcie a vzťahuje sa 

k idiosynkratickému riziku. Najčastejšie skúmanými bankovými charakteristikami bývajú 

napríklad miera ziskovosti alebo nákladovej efektívnosti. Napokon α je úrovňová konštanta, β, 

γ, δ sú regresné koeficienty a εi,t je chybová zložka.  

Shu (2002) poukazuje na fakt, že indikátory stability bankového systému na agregátnej 

úrovni referujú vo svojej podstate o bankovej odolnosti v danom období. Naopak, 

makroekonomické determinanty v predstihu poskytujú informácie o nerovnováhach, ktoré 

môžu zasiahnuť bankový systém.  

2.2.1 Makroekonomické determinanty 

Kvalita úverových portfólií a jej vzťah k makroekonomickému vývoju je predmetom 

literatúry zameranej na hospodársky cyklus a finančnú stabilitu. Medzi najvýznamnejšie 

makroekonomické determinanty vplývajúce na objem úverov v zlyhaní patria nasledujúce: 

 Ekonomický cyklus: Pokles úverov v zlyhaní vo fázach hospodárskeho boomu 

v dôsledku zvýšených príjmov domácností a firiem býva v období ekonomického 

poklesu vystriedaný rastúcim počtom problémových úverov, kedy subjekty v dôsledku 

zhoršených príjmových podmienok prestávajú byť schopné splácať svoje záväzky. 
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Najčastejšie využívanou veličinou aproximujúcou hospodársky vývoj je tempo rastu 

reálneho produktu; skúmané bývajú napríklad aj príjmy ekonomických subjektov 

v prípade úverov v zlyhaní sektora domácností. Väčšina empirickej literatúry potvrdzuje 

hypotézu nepriamo úmerného vzťahu medzi ekonomickým rastom a dynamikou úverov 

v zlyhaní - tj. v období ekonomického boomu dochádza k poklesu objemu 

problémových úverov a naopak (napr. Jiménez a Saurina, 2006; Podpiera, 2006; Louzis 

et al., 2012; Buncic a Melecky, 2013).   

 Úrokové sadzby: Rast úrokových sadzieb, v prípade pôžičiek s nefixovanou sadzbou, 

zvyšuje náročnosť obsluhy dlhu. Prostredníctvom vyšších úrokových splátok sa zvyšuje 

dlhové bremeno, čím sa ekonomické subjekty môžu vo väčšej miere dostávať 

do platobnej neschopnosti. Vyššie úrokové sadzby taktiež môžu prilákať špekulatívne 

toky kapitálu so zahraničia s možným nepriaznivým dopadom na kvalitu úverových 

portfólií (Festić a Bekő, 2008). Rast úrokových sadzieb teda zvyšuje množstvo 

problémových úverov – tj. predpokladá sa, že vzťah medzi danými veličinami je priamo 

úmerný (napr. Jiménez a Saurina, 2006; Podpiera, 2006; Louzis et al., 2012; Buncic a 

Melecky, 2013; Beck, Jakubík a Piloiu, 2013). Shu (2002) poukazuje na protichodný 

efekt, kedy vyššie úrokové sadzby sú motiváciou pre banky požičiavať viac. Na základe 

toho by bol vyšší objem úverov v zlyhaní, spôsobený vyššími nákladmi na obsluhu dlhu, 

v podstate rozriedený rastúcim objemom celkových poskytovaných úverov. Na základe 

toho autor nepovažuje určenie vzťahu medzi nominálnymi úrokovými sadzbami 

a pomerom úverov v zlyhaní na celkových poskytovaných úveroch za jednoznačný.  

 Miera nezamestnanosti: Pre domácnosti znamená vyššia miera nezamestnanosti 

obmedzenie finančných príjmov. Nefinančným podnikom indikuje pravdepodobný 

pokles dopytu na trhu (v dôsledku oslabenej kúpnej sily domácností) a následný pokles 

príjmov do budúcna. Nezamestnanosť teda zvyšuje kreditné riziko domácností aj firiem 

a zvyšuje objem úverov v zlyhaní – tj. medzi veličinami sa predpokladá priamo úmerný 

vzťah (Nkusu, 2011; Louzis et al., 2012; Castro, 2013; Klein, 2013). Głogowski (2008) 

uvádza, že na aproximáciu je vhodnejšia zmena miery nezamestnanosti, keďže jej 

zvýšenie je pravdepodobne korelované s počtom dlžníkov, ktorí v určitom období prišli 

o prácu.  

 Výmenný kurz: Vzťah medzi výmenným kurzom a úvermi v zlyhaní nie je jednoznačný, 

čo potvrdzujú rôznorodé výsledky získané z empirických štúdií (viď nasledujúca sub-

kapitola 2.3), a to z dvoch dôvodov: (i) používajú sa rôzne špecifikácie premennej 

aproximujúcej kurzový vývoj; (ii) skúmajú sa heterogénne ekonomiky z hľadiska 
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otvorenosti ekonomiky, zadlženia v cudzích menách alebo dlhových expozícií voči 

jednotlivým sektorom hospodárstva. Hodnotu pôžičiek denominovaných 

v zahraničných menách ovplyvňujú zmeny nominálneho kurzu (ide o bilančný efekt 

nominálneho menového kurzu). Pohyby kurzu menia náklady na obsluhu dlhu 

subjektov, ktoré nemajú zabezpečený prísun príjmov v zahraničnej mene (tj. pôžičku 

splácajú v domácej mene) alebo nie sú dostatočne zaistené voči pohybom menového 

kurzu. Pri depreciácii domácej meny (raste nominálneho menového kurzu) dochádza 

k nárastu dlhového bremena a teda aj k rastu objemu NPLs (predpokladá sa priamo 

úmerný vzťah medzi danými veličinami). Tento efekt potvrdili napríklad Festić a Bekő 

(2008) pre 3 stredoeurópske ekonomiky (Poľsko, Maďarsko a Slovensko), ktoré 

vykazujú vyššiu mieru zadlženia subjektov v zahraničných menách alebo Shu (2002) 

pre ekonomické subjekty z Hong Kongu. Apreciácia reálneho kurzu môže limitovať 

potenciál ekonomického rastu prostredníctvom stláčania ziskových marží, hlavne 

v exportne orientovaných odvetviach, čo môže viesť k ekonomickému ochabnutiu 

s priamym dopadom na úvery v zlyhaní (Kaminsky a Reinhart, 1999). Naopak, zvýšenie 

reálneho kurzu (reálna apreciácia) má priaznivý efekt na výmenné relácie, čím dochádza 

k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a k poklesu zadlženosti korporátneho 

sektora (ide o dôchodkový efekt reálneho menového kurzu). Vzťah medzi menovým 

kurzom a úvermi v zlyhaní teda nie je jednoznačný a výsledný dopad pri oslabení 

domácej meny závisí na tom, či preváži pozitívny vplyv zlepšených výmenných relácií 

alebo negatívny dopad na kvalitu aktív kvôli nezaisteným FX pozíciám ekonomických 

subjektov (viď napr. Babihuga, 2007 alebo Buncic a Melecky, 2013).  

 Export: Zvýšený export zlepšuje finančnú kondíciu proexportne orientovaných 

podnikov a tým napomáha znižovať zadlženie korporátneho sektora (nepriamo úmerný 

vzťah medzi exportom a úvermi v zlyhaní potvrdili napr. Festić a Bekő, 2008; Festić 

a Romih, 2008 alebo Festić et al., 2011). Zeman a Jurča (2008) taktiež upozorňujú na 

fakt, že export je dôležitou zložkou hrubého domáceho produktu hlavne pre malé 

otvorené ekonomiky a jeho zvýšenie má pozitívny vplyv na výkon ekonomiky a 

schopnosť firiem splácať svoje záväzky. 

 Inflácia: Rast inflácie zhoršuje makroekonomický výhľad do budúcnosti, čo môže 

pôsobiť na pokles produktu ekonomiky a rast problémových úverov (Festić a Bekő, 

2008). Fofack (2005) poukazuje na fakt, že neočakávaný nárast inflácie bude mať 

pravdepodobne nepriaznivý dopad na bankový sektor a vymáhanie úverov. Tieto 

hypotézy tak predpokladajú priamo úmerný vzťah medzi infláciou a NPLR. Naopak, 
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Shu (2002) uvádza 3 dôvody, pre ktoré predpokladá, že medzi infláciou a NPLR existuje 

nepriamo úmerný vzťah. Za prvé, inflácia znižuje ex post reálnu úrokovú sadzbu, a tým 

môže vplývať na zvýšenie dopytu po pôžičkách. Za druhé, inflácia znižuje reálnu 

hodnotu splátky dlhu, čím napomáha dlžníkovi dostáť svojím záväzkom. Za tretie, 

inflácia býva spravidla pozitívne korelovaná s hospodárskym rastom, čo implikuje 

nižšie miery bankrotov a akceleráciu v poskytovaní úverov. Babihuga (2007) sa 

domnieva, že vzťah medzi infláciou a objemom úverov v zlyhaní nie je jednoznačný 

a záleží na tom, či je inflácia anticipovaná a či je v kombinácii so všeobecnou 

ekonomickou nestabilitou. 

 Investície: Zvýšená tvorba hrubého fixného kapitálu prispieva k nárastu ekonomickej 

aktivity do budúcna, a tým k zníženiu podielu úverov v zlyhaní na celkovom objeme 

poskytnutých úverov (Festić a Romih, 2008; Festić et al., 2009; Festić a Repina, 2009; 

Festić et al., 2011; Vogiazas a Nikolaidou, 2011). 

 Priame zahraničné investície: Toky kapitálu napomáhajú diverzifikácii štruktúry 

zahraničného obchodu a taktiež rozšíreniu finančnej kapacity podnikov so zahraničnou 

účasťou. Priame zahraničné investície ako kapitálové toky môžu viesť k expanzii 

dostupných úverov v určitej krajine. Fáza prílivu kapitálu však môže byť vystriedaná 

obdobím razantného odlivu napríklad v situáciách ako sú pokles domácich úrokových 

sadzieb, depreciácia domácej meny, rozkolísanie dôvery v ekonomiku, nestabilita 

finančných trhov alebo nepriaznivý vývoj platobnej bilancie (Festić a Bekő, 2008). 

Náhly odliv kapitálu tak môže zanechať domáce banky v nepriaznivej situácii 

nedostatočnej likvidity resp. odliv kapitálu z podnikov môže zvýšiť ich finančnú 

zraniteľnosť (Festić et al., 2011). 

 Miera úspor: Vplyv úspor na objem úverov v zlyhaní nie je jednoznačný (viď napr. 

Festić a Bekő, 2008 pre krajiny V4). V ekonomikách s nízkou mierou bankového 

dohľadu môžu prebytky úspor viesť k nadmernému úverovému rastu, ktorý môže 

predchádzať finančnej kríze. Taktiež nedostatočná miera kapitalizácie banky 

a vložených úspor môžu viesť k nezodpovedným rizikovým bankovým politikám, ktoré 

môžu nepriaznivo pôsobiť na kvalitu portfólií. V kontraste k tomu, Babihuga (2007) 

postuluje, že vyššia miera úspor môže značiť nižší dopyt po pôžičkách a tým aj menšie 

možnosti na rast problémových úverov do budúcnosti.  
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2.2.2 Bankové determinanty  

 Indikátory, ktoré bývajú monitorované pri hodnotení finančnej stability môžu byť 

rozdelené do 3 skupín: (i) interné indikátory, ktoré pokrývajú oblasti ziskovosti, nákladovej 

efektívnosti, kapitálovej primeranosti alebo kvality bankových súvah (napr. kapitálová 

primeranosť, úrokové marže, výnosnosť aktív alebo výnosnosť kapitálu); (ii) indikátory nákazy 

ako napr. spready medzi najvyššou a najnižšou medzibankovou úrokovou sadzbou, ktoré 

ovplyvňujú pomer nákladov voči príjmom (cost to income ratio); (iii) externé indikátory 

determinované napríklad prostredníctvom makroekonomického prostredia: podiel úverov 

na HDP, čistá otvorená pozícia v zahraničných menách voči kapitálu25, geografická alebo 

sektorová distribúcia pôžičiek alebo množstvo pôžičiek denominovaných v zahraničných 

menách (Mörttinen et al., 2005). 

Použitie bankových determinantov je v empirickej literatúre pomerne rôznorodé. 

Problematické je, že aj zdanlivo rovnaké indikátory nemusia byť porovnateľné medzi krajinami 

z dôvodu rozdielnych účtovníckych alebo regulačných štandardov (Männasoo a Mayes, 2009). 

V nasledujúcej časti práce je uvedené rozdelenie bankových determinantov do dvoch skupín, 

pričom toto rozdelenie je čiastočne inšpirované prácou Mörttinen et al. (2005). 

Interné indikátory  

 Veľkosť kapitálu resp. kapitálová primeranosť: Kapitálová primeranosť sa meria ako 

podiel regulatórneho kapitálu voči rizikovo váženým aktívam. Kapitálová primeranosť 

a dostupnosť kapitálu zásadne ovplyvňuje odolnosť finančných inštitúcií voči šokom 

pochádzajúcim z ich bilancií. V prípade nízkej bankovej kapitalizácie často dochádza 

k aplikovaniu nezodpovedných úverových politík, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu 

bankových portfólií a zvyšujú množstvo rizikových projektov prijímaných bankou (viď 

hypotéza morálneho hazardu nižšie) (Fofack, 2005).26  

 Miera ziskovosti: Často používanými ukazovateľmi ziskovosti bánk je napr. čistá 

úroková marža, čistý príjem27 alebo pomer príjmov k výdajom (Sundararajan et al., 

                                                 
25 Čistá otvorená pozícia v zahraničných menách voči kapitálu (net open position in foreign exchange to capital) 

je indikátor citlivosti na tržné riziko. Zachytáva expozíciu prijímateľa vkladov voči kurzovému riziku vzhľadom 

ku kapitálu. Meria nesúlad medzi pozíciami aktív denominovaných v zahraničných menách a pasív, čím hodnotí 

zraniteľnosť voči pohybom výmenného kurzu (IMF, 2012). 
26 Laeven a Levine (2009) poukazujú na fakt, že napr. ignorovanie interakcií medzi reguláciou a vlastníckou 

štruktúrou bánk môže poskytovať nesprávne závery týkajúce sa prísnosti kapitálovej regulácie a podstupovania 

rizika. Autori hodnotia, že v prípade veľkého vlastníka banky môže byť priaznivý efekt sprísnenia kapitálových 

požiadaviek eliminovaný nepriaznivým efektom preberania vyššej miery rizika v dôsledku sprísnenej regulácie. 
27 Indikátor čistého príjmu (net income) sa počíta nasledujúcim spôsobom: od príjmov z úrokov sa odpočítajú 

výdaje na úroky, čím sa vyčísli úroková marža (resp. čistý úrokový príjem). K tomuto ukazovateľu sa pripočítajú 
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2002). Ďalej sú to indikátory výnosnosti ako výnosnosť kapitálu (return on equity) alebo 

výnosnosť aktív (return on assets). Uvedené ukazovatele merajú efektivitu s akou 

dokáže prijímateľ vkladov využívať svoje aktíva a kapitál na generovanie výnosov, 

pričom vysoké úrovne týchto ukazovateľov výnosnosti pomáhajú predchádzať 

bankovému zlyhaniu. Pri vysokých hodnotách týchto indikátorov by mal byť objem 

úverov v zlyhaní nízky, čo implikuje nepriamo úmerný vzťah medzi danými veličinami. 

Testovanie indikátorov výnosnosti sa používa aj na potvrdenie/vyvrátenie fenoménu 

vyhladzovania príjmov zo strany bánk (income smoothing).28 V prípade vyhladzovania 

príjmov by mal byť vzťah medzi ukazovateľmi výnosnosti a objemom úverov v zlyhaní 

priamo úmerný – tj. uvedené chovanie sa bánk vplýva na rast NPLs (Głogowski, 2008).  

 Nákladová efektívnosť: Často používaným indikátorom nákladovej efektívnosti bánk je 

pomer nákladov k príjmom (napr. Männasoo a Mayes, 2009). Úverové straty 

v súvislosti s nákladovou efektívnosťou bánk môžu poukazovať na kvalitu manažmentu 

bánk. Kauzalite vzájomného vzťahu medzi kvalitou úverov, nákladovou efektívnosťou 

a kapitálovými zdrojmi sa venovali napríklad Berger a de Young (1997), Podpiera 

a Weill (2008) alebo Louzis et al. (2012). Východiskom sú 4 hypotézy pôvodne 

navrhnuté a testované v práci Berger a de Young (1997): 

a) Hypotéza smoly (bad luck): Zhoršovanie kvality úverových portfólií (rast objemu 

úverov v zlyhaní) znižuje nákladovú efektívnosť banky. Na základe danej 

hypotézy je znížená kvalita portfólia spôsobená určitým externým šokom, napr. 

bankrotom významného dlžníka. Z toho vznikajú banke dodatočné výdaje 

vo forme zvýšených výdajov na monitoring delikventných dlžníkov alebo 

hodnoty kolaterálu, čo pôsobí na pokles jej nákladovej efektívnosti. Táto hypotéza 

teda predpokladá nepriamo úmerný vzťah medzi danými veličinami, pričom 

nárast NPLs znižuje nákladovú efektívnosť banky. 

b) Hypotéza zlého manažmentu (bad management): Nízka nákladová efektívnosť 

banky môže byť signálom slabého výkonu bankového manažmentu, ktorý sa 

môže odrážať v zhoršenej kvalite úverového portfólia. Nedostatočné manažérske 

                                                 
neúrokové príjmy a získa sa tak hrubý príjem. Po odčítaní neúrokových výdajov od hrubého príjmu dostaneme 

indikátor čistého príjmu (Sundararajan et al., 2002). 
28 Vyhladzovanie príjmov je používanie účtovníckych techník za účelom zmierňovania fluktuácií čistých príjmov. 

Príkladom môže byť presúvanie príjmov z dobrého obdobia na nasledujúci rok, kedy sa očakáva, že ten bude 

nepriaznivý. Motiváciou k tejto praxi je fakt, že akcionári preferujú držanie akcií so stabilným a predvídateľným 

výnosom. Bouvatier et al. (2014) poukazujú na fakt, že banky dokážu ovplyvňovať svoje príjmy napr. na základe 

rozhodnutí o tvorbe opravných položiek, pričom pri vyhladzovaní príjmov majú tendencie vytvárať nadmerné 

oprávky v prípade vysokých príjmov a naopak nízke oprávky v prípade nízkych príjmov. Týmito rozhodnutiami 

však ovplyvňujú informácie obsiahnuté v účtovníctve, ktoré sú potrebné na monitorovanie rizika. 
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schopnosti (ako napríklad nedostatočný monitoring pri poskytovaní pôžičiek) sa 

odrážajú do rastu úverov v zlyhaní z dôvodu neadekvátneho riadenia úverového 

rizika. Táto hypotéza opätovne postuluje o nepriamo úmernom vzťahu medzi 

NPLs a nákladovou efektívnosťou, avšak s opačným smerom kauzality, kedy 

pokles nákladovej efektívnosti je spojený s rastom objemu NPLs.  

c) Hypotéza šetrenia (skimping): Táto alternatívna hypotéza postuluje, že množstvo 

zdrojov venovaných na monitoring poskytovania úverov ovplyvňuje jednak 

náklady banky a taktiež aj objem úverov v zlyhaní. Manažéri čelia trade-off 

vzťahu medzi krátkodobými prevádzkovými nákladmi a dlhodobými úvermi 

v zlyhaní. Z tohto dôvodu, ak by boli motivovaní k znižovaniu krátkodobých 

prevádzkových nákladov, za účelom dosiahnutia vyšších ziskov napríklad z titulu  

zníženia nákladov na monitoring, tak by to v dlhšom horizonte mohlo viesť k rastu 

objemu úverov v zlyhaní. Táto hypotéza teda predpokladá priamo úmerný vzťah 

medzi objemom NPLs a nákladovou efektívnosťou. 

d) Hypotéza morálneho hazardu (moral hazard): Nízka kapitálová primeranosť 

spôsobuje zhoršenie kvality úverov (vedie k rastu NPLs). Tento postulát je 

založený na predpoklade, že manažéri bánk s nízkou kapitálovou primeranosťou 

sú motivovaní k rizikovejšiemu riadeniu v záujme dosiahnutia vyšších ziskov 

a udržania si vlastnej pozície. Výsledkom teda môže byť vyššia rizikovosť 

úverového portfólia a rast úverov v zlyhaní.  

 Podiel pôžičiek na aktívach (loans to assets ratio): Podiel pôžičiek na celkových 

aktívach banky býva používaný ako premenná zachytávajúca ochotu banky 

podstupovať riziko. Tento ukazovateľ býva pozitívne korelovaný s bankovými 

problémami, spôsobuje rast úverov v zlyhaní a v krajnom prípade insolventnosť banky 

ako výsledok dlhodobého zlého hospodárenia (Männasoo a Mayes, 2009).  

 Podiel pôžičiek na pasívach (loans to deposits ratio): Banka môže poskytovať viac 

úverov v prípade, že disponuje vyššou mierou vkladov uložených napr. 

na termínovaných vkladoch alebo v prípade, že má dostupné voľné kapitálové 

prostriedky zo zahraničia. Preto môže byť podiel pôžičiek na pasívach použitý aj ako 

indikátor množstva úverov financovaných zo zahraničia (Festić et al., 2011). 
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Inštitucionálne a externé faktory: 

 Kvalita bankového dohľadu: Vyššia kvalita bankového dohľadu zo strany centrálnej 

banky alebo autority finančnej stability pozitívne vplýva na množstvo úverov v zlyhaní 

(Babihuga, 2007). Podpiera (2006), Festić et al. (2011) alebo Festić a Kavkler (2012) 

skúmali kvalitu dohľadu, aproximovanú súladom pravidiel dohľadu so základnými 

bazilejskými princípmi pre efektívne bankovníctvo, pričom potvrdili priaznivý dopad 

vyššieho súladu s týmito princípmi na úvery v zlyhaní.  

 Dynamika úverového rastu: Za významný predstihový indikátor budúcich problémov 

finančného sektora býva považovaný nadmerný rast úverov (credit boom). Empiricky 

zameraná literatúra dokazuje vzťah medzi úverovou dynamikou a objemom úverov 

v zlyhaní, pričom zmeny v dynamike úverovania ovplyvňujú objem NPLs s určitým 

časovým meškaním. Nadmerná úverová expanzia môže viesť k nárastu kreditného 

rizika do budúcnosti, a to hlavne v obdobiach, kedy je rast úverov neudržateľný 

a finančné inštitúcie v podmienkach prílišného optimizmu poskytujú úvery aj 

rizikovejším klientom – množstvo potenciálne ohrozených úverov tak vzniká 

v expanzívnej fáze ekonomického cyklu (Jimenéz a Saurina, 2006; Festić a Bekő, 2008; 

Festić a Repina, 2009; Espinoza a Prasad, 2010; Festić et al., 2011). Okrem implikácií 

pre finančnú stabilitu pôsobí nadmerný úverový rast taktiež stimulačne na agregátny 

dopyt a v prípade presiahnutia optimálnej hranice výstupu môže spôsobiť prehriatie 

ekonomiky. To môže mať radu makroekonomických dopadov v podobe vyššej inflácie, 

deficitu bežného účtu, rastu úrokovej sadzby a apreciácie reálneho menového kurzu 

(Geršl a Jakubík, 2010). Nadmerný úverový rast býva charakterizovaný ako vychýlenie 

sa od svojej rovnovážnej úrovne, pričom Geršl a Seidler (2011) alebo Buncic a Melecky 

(2014) sa zaoberajú odhadnutím danej rovnovážnej úrovne, a to napríklad 

pre konvergujúce ekonomiky, kde silný úverový rast spojený s dynamickým rastom 

ekonomiky ešte nemusí predstavovať rast nadmerný. 

 Prísnosť/uvoľnenosť úverovej politiky: Náročnosť podmienok podmieňujúcich 

poskytnutie pôžičky bankou poukazuje na prísnosť resp. uvoľnenosť úverovej politiky 

bánk. Úverové politiky bánk majú často procyklický charakter, tj. v období prílišného 

optimizmu banky uvoľňujú úverové politiky a znižujú štandardy na poskytnutie 

pôžičky. Z tohto dôvodu môžu byť financované aj projekty, ktorých čistá súčasná 

hodnota je záporná, pričom tieto sa časom môžu dostať do kategórie ohrozených úverov 

resp. v konečnom dôsledku predstavovať stratu pre kreditora. Naopak v dobách 
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nepriaznivých ekonomických podmienok a materializácie kreditného rizika majú banky 

vyššie úverové straty, na základe čoho sprísňujú podmienky na poskytovanie pôžičiek. 

Úverová politika tak spravidla býva prísnejšia v dobách ekonomického poklesu, kedy 

sú pôžičky poskytované len bonitným klientom a na projekty s kladnou čistou súčasnou 

hodnotou (napr. Jimenéz a Saurina, 2006; Festić et al., 2011). Toto procyklické, na prvý 

pohľad iracionálne, chovanie sa manažérov bánk vysvetľuje viacero hypotéz (Jimenéz 

a Saurina, 2006):  

a) Katastrofálna krátkozrakosť (disaster myopia) vzniká v situácii, kedy manažéri 

nedokážu posúdiť pravdepodobnosť výskytu určitej udalosti spôsobenej napríklad 

zmenou ekonomického režimu, regulačného rámca alebo prírodnou katastrofou. 

Manažéri nedokážu ohodnotiť budúce negatívne dopady danej udalosti, a tak sú 

viac náchylní k úverovej expanzii. V prípade, že dôjde k nepriaznivej udalosti je 

výsledkom obmedzenie poskytovania úverov.  

b) Stádové chovanie  (herding behaviour) vysvetľuje, prečo sú bankoví manažéri 

ochotní financovať projekty so zápornou čistou súčasnou hodnotou. Za prvé, 

chyby v úverovej politike sú posudzované zhovievavejšie v prípade, že sa jedná 

o chyby celého odvetvia. Za druhé, manažér, ktorý by strácal podiel na trhu 

a zaostával by za svojimi konkurentmi v odvetví (napríklad v oblasti rastu tržieb 

alebo ziskov) by tak zvyšoval pravdepodobnosť, že bude vyhodený. Z tohto 

dôvodu sú bankoví manažéri motivovaní chovať sa ako ich vrstovníci, čo 

na agregátnej úrovni spôsobuje cyklické zmeny v úverovej politike. 

c) Problém agent-principál (agency problems) sa taktiež podpisuje na volatilite 

objemu poskytovaných pôžičiek. V prípade, že manažér dosiahne požadovanú 

návratnosť vlastného kapitálu pre akcionárov banky, môže sa zamerať aj na iné 

činnosti, ktoré napomáhajú zvyšovať jeho odmeňovanie a odkláňajú sa 

od základného cieľa maximalizácie hodnoty firmy. Takouto činnosťou môže byť 

nadmerné poskytovanie úverov, ktoré zvyšuje povedomie o banke v spoločnosti 

(social presence), alebo zvyšuje právomoci manažéra v rozširujúcej sa banke. 

K vyššie uvedeným aktivitám je manažér motivovaný hlavne v prípade, že je jeho 

odmeňovanie založené na napĺňaní cieľov v zmysle rastu spoločnosti a nie 

na základe dosahovanej ziskovosti. 

d) Inštitucionálna pamäť (institutional memory) postuluje, že čím dlhší čas uplynie 

od posledného poklesu v poskytovaní úverov, tým menej sú manažéri bánk 

schopní vyhýbať sa rizikovým pôžičkám. Vysvetlenie tohto tvrdenia spočíva 
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v pôsobení dvoch vzájomne sa doplňujúcich síl. Za prvé, postupom času sa znižuje 

množstvo skúsených senior pracovníkov, ktorí sú nahradzovaní mladými 

bez skúseností s úverovým prepadom. Za druhé, aj starší manažéri bánk strácajú 

svoje znalosti a skúsenosti spojené s úverovým cyklom – tj. čím viac času uplynie 

od posledného cyklického poklesu, tým viac sú schopní zabudnúť. 

 Výška kolaterálu: Výška kolaterálu požadovaného bankou pri poskytnutí pôžičky je 

taktiež charakteristikou vypovedajúcou o prísnosti úverovej politiky. Banky vo fáze 

ekonomického a úverového rastu znižujú svoje nároky na výšku a kvalitu zaistenia 

a naopak v období recesie svoje požiadavky zvyšujú. Jimenéz a Saurina (2006) 

upozorňujú na fakt, že poskytovanie úverov zaistených kolaterálom býva rizikovejšie 

u firiem a naopak bezpečnejšie u domácnosti (vo väčšine sa jedná o hypotekárne úvery). 

Z tohto dôvodu očakávajú priamo úmerný vzťah medzi objemom úverov v zlyhaní 

a objemom pôžičiek s kolaterálom poskytnutých firmám a nepriamo úmerný vzťah 

medzi NPLs a objemom pôžičiek s kolaterálom poskytnutých domácnostiam. 

 Ceny aktív: Vyššie ceny aktív napomáhajú investičnému a ekonomickému rastu vďaka 

vyššej hodnote kolaterálu použitého na úverové zaistenie (Shu, 2002; Gerlach et al., 

2005; Festić a Bekő, 2008), čo redukuje počet zlyhaní29 a priaznivo pôsobí na objem 

novo poskytnutých pôžičiek. Premennou používanou na aproximáciu hodnoty 

kolaterálu bývajú spravidla ceny nehnuteľností (Głogowski, 2008).  

 Počet bankrotov: Počet bankrotov, ktorý reflektuje fázy hospodárskeho cyklu, priamo 

ovplyvňuje objem problémových úverov (Shu, 2002). Počet bankrotov sa zvyšuje 

vo fázach ekonomického poklesu a krátkodobo môže vzrásť taktiež po zlyhaní 

systémovo dôležitej inštitúcie. 

 Miera diverzifikácie bankových portfólií: Stupeň diverzifikácie portfólií patrí 

do skupiny indikátorov kvality aktív.  Vo všeobecnosti sa predpokladá, že čím viac je 

diverzifikované portfólio (napr. z hľadiska geografického alebo odvetvového), tak tým 

je nižšie jeho úverové riziko.  

a) Sektorová distribúcia pôžičiek k celkovému objemu úverov: Ukazovateľ poskytuje 

informáciu o diverzifikácii pôžičiek medzi jednotlivé sektory alebo odvetvia 

hospodárstva. Nedostatok sektorovej alebo odvetvovej diverzifikácie poukazuje 

                                                 
29 V dobe rastu cien aktív (použitých ako kolaterál) má dlžník, ktorý sa dostane do situácie, kedy nie je schopný 

splácať svoje záväzky, vyššiu pravdepodobnosť, že bude môcť svoj úver refinancovať alebo odpredať kolaterál za 

vyššiu cenu, a tak vyriešiť problémový úver. V opačnej situácii, kedy ceny aktív klesajú sa tieto možnosti 

obmedzujú a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že subjekty nedostoja svojím záväzkom a teda zvýši sa počet úverov 

v zlyhaní (Bullard et al., 2009). 
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na možnosť vyššej zraniteľnosti finančného systému (v prípade nepriaznivého 

vývoja v exponovanom sektore alebo odvetví). Zvlášť sa tento postulát potvrdzuje 

pri expozíciách voči odvetviu stavebníctva (Sundararajan et al., 2002). 

Pravdepodobnosť zlyhania na úrovni ekonomických odvetví skúmali Boss et al. 

(2009) pre Rakúsko, Cifter et al. (2009) pre Turecko, Munich a Suria (2013) 

pre Indonéziu alebo Melecký et al. (2013) pre ČR. Rozdielne determinanty 

kreditného rizika pre sektor domácností a nefinančných podnikov identifikovali 

napr. Jakubík a Schmieder (2008) alebo Bofondi a Ropele (2011). Priamo 

na kreditné riziko domácností sa zamerali napr. Rinaldi a Sanchis-Arellano (2006) 

alebo Abid et al. (2014). 

b) Geografická distribúcia pôžičiek k celkovému objemu úverov: Indikátor zachytáva 

riziko zhoršenia kvality portfólia vyplývajúce z expozícií voči určitým krajinám 

alebo regiónom a pomáha hodnotiť dopady nepriaznivých šokov v daných 

krajinách na domáci finančný trh. 

 Miera koncentrácie bankového sektora: Čím je vyššia koncentrácia bankového sektora, 

tým majú banky spravidla viac zdrojov na poskytovanie úverov, čo sa v prípade nízkej 

kvality poskytnutých pôžičiek môže následne odraziť vo vyšších úverových stratách a 

poklese kapitálovej primeranosti bánk. Z tohto dôvodu môže mať zvýšená koncentrácia 

bankového odvetvia nepriaznivý dopad na finančnú stabilitu (Festić a Repina, 2009; 

Festić et al., 2011). Indikátorom miery koncentrácie trhu môže byť napríklad objem 

aktív 4 najväčších bánk voči celkovému množstvu aktív bankového sektora. Na meranie 

tržného podielu (sily) býva používaný napríklad ukazovateľ veľkosti banky (napr. 

Espinoza a Prasad, 2010). Pritom nepriamo úmerný vzťah medzi koncentráciou 

odvetvia a kreditným rizikom je spojený s predpokladom, že v prípade veľkých bánk 

kreditori nedostatočne kontrolujú ich tržnú disciplínu, a to na základe predpokladu 

o záchrane banky zo strany vlády v prípade jej zlyhania (napr. Chaibi a Ftiti, 2015). 

Existuje však aj opačný pohľad, ktorý postuluje, že veľké banky majú viac možností 

diverzifikácie a efektívnejší manažment rizika, čo by pôsobilo priaznivo na objem 

problémových úverov a vzťah medzi danými veličinami by bol priamo úmerný (napr. 

Zribi a Boujelbéne, 2011). 

 Podiel pôžičiek denominovaných v zahraničných menách na celkových úveroch (FX 

lending): Požičiavanie si v zahraničných menách implikuje nepriame kreditné riziko, a 

to v najväčšej miere pre nezaistené domáce subjekty, kedy znehodnotenie domácej 

meny zvyšuje dlžnú čiastku a má teda nepriaznivé dopady na dlhové bremeno. Bordo 
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et al. (2010) potvrdili, že finančné krízy spojené s veľkým podielom zadlženia 

v zahraničných menách významne pôsobia na straty produktu ekonomiky. Brown 

a de Haas (2010) skúmali determinanty FX zadlženia a potvrdili, že úverovanie 

v cudzích menách je silne determinované  makroekonomickým prostredím. Pann et al. 

(2010) sa vo svojej práci zamerali na úvery denominované v zahraničných menách 

v regióne strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CESEE) a potvrdili rastúce FX 

zadlženie ako významný znak kreditného boomu, ktorý predchádzal finančnej kríze. 

2.3 Meta-analýza literatúry zameranej na makroekonomické determinanty NPLs 

 Meta-analýza predstavuje kvantitatívny spôsob rešerše literatúry. Vo všeobecnosti je 

možné za pomoci tejto metódy identifikovať publikačnú selektivitu, opraviť efekty poznačené 

výberom a použitím nevhodných (nesprávnych) techník skúmania alebo taktiež identifikovať 

štrukturálne rozdiely odhadnutých parametrov (Havránek a Sedlaříková, 2014). Meta-analýza 

môže taktiež pomôcť analyzovať nejednoznačné výsledky vyplývajúce z empirických štúdií 

(príkladom je pôsobenie inflácie alebo zmien menového kurzu na kreditné riziko,viď príloha 3 

alebo nasledujúca Tab. 2.1). Lipsey a Wilsen (2001) alebo Cuaresma et al. (2011) považujú 

meta-analýzu za potenciálne efektívnejší nástroj hodnotenia výsledkov v porovnaní s tradičnou 

(kvalitatívnou) rešeršou literatúry. Tento kvantitatívny prístup umožňuje analyzovať možné 

faktory, ktoré môžu ovplyvňovať výsledky publikované v empirických štúdiách (ide napríklad 

o definície dát, špecifikácie modelov a použitých metód, časové alebo priestorové dimenzie 

použitých dát apod.).  

Cieľom tejto časti práce je poskytnúť všeobecnejšie informácie o vybraných 

makroekonomických rizikových faktoroch vplývajúcich na agregátne kreditné riziko a zároveň 

identifikovať základné rozdiely medzi publikovanými štúdiami. Najčastejšie skúmanými 

makroekonomickými determinantmi kreditného rizika (a NPLR) sú reálny ekonomický rast, 

úrokové sadzby, inflácia, menové kurzy a nezamestnanosť.  

Do meta-analýzy literatúry zameranej na makroekonomické determinanty úverov 

v zlyhaní bolo zapojených 33 štúdií (viď príloha 2), ktoré obsahovali 90 modelov vybraných 

piatich determinantov. Vybrané štúdie boli vyhľadávané v období jún-október 2014, a to hlavne 

v databázach Web of Science (WOS) a Scopus alebo za pomocí prieskumu rešerší literatúry 

v minulosti publikovaných štúdií. Pre zaradenie štúdie do finálneho výberu musela práca 

splňovať nasledujúce 3 podmienky: (i) agregátne kreditné riziko bolo vyjadrené pomocou 

podielu úverov v zlyhaní na celkovo poskytnutých úveroch (resp. jeho logaritmickou 
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transformáciou); (ii) štúdia analyzovala aspoň jeden z piatich vybraných makroekonomických 

rizikových faktorov a (iii) práca publikovala štandardné chyby odhadu resp. iné charakteristiky, 

podľa ktorých bolo možné hodnotiť kvalitu a presnosť odhadu. 

Vyššie popísané podmienky však nespĺňala rada štúdii. Jedná sa o práce, ktoré skúmali 

kreditné riziko na desagregovanej úrovni (odvetvovej alebo sektorovej), viď napr. Boss et al. 

(2009), Cifter et al. (2009), Munich a Suria (2013). Ďalej štúdie, ktoré použili iný indikátor 

kreditného rizika, napr. oprávky (Arpa et al., 2001; Kalirai a Scheicher, 2002; Hoogarth et al., 

2005; Vogiazas a Nikolaidou, 2011), rôzne špecifikácie miery defaultu (Virolainen, 2004; 

Bonfim, 2009; Vuillemey, 2014), tokové indikátory zachytávajúce príliv a odliv úverov 

do/zo skupiny úverov v zlyhaní (Marcucci a Quagliariello, 2008; Bofondi a Ropele, 2011) alebo 

rezervy vytvárané na úverové straty (Liu a Yang, 2010; Love a Turk Ariss, 2014). Zo vzorku 

štúdií vybraných pre potreby meta-analýzy boli taktiež vylúčené štúdie, ktoré boli zamerané na 

bankové determinanty NPLs a nepracovali s vybranými makroekonomickými premennými 

(napr. Podpiera a Weill, 2008). Napokon, z analýzy boli vylúčené práce nepracujúce s časovými 

radami (napr. prierezový model v práci Kauko, 2012). 

Na základe údajov z prílohy 2 môže byť konštatované, že len menšia časť vybraných 

štúdií bola publikovaná pred globálnou finančnou a následnou ekonomickou krízou. Naopak, 

v reakcii na túto udalosť sa výskum determinantov kreditného rizika rozšíril a väčšina 

vybraných štúdií bola publikovaná po roku 2010. Viac ako polovica prác je zameraná na jednu 

krajinu a iba 5 štúdií aplikuje panelový model, kde prierezovú dimenziu predstavujú jednotlivé 

štáty. Tento fakt je výsledkom limitovanej dostupnosti dát a problematickej porovnateľnosti 

kategórie úverov v zlyhaní v jednotlivých krajinách. Na druhú stranu, panelový model 

umožňuje použiť kratšie časové rady s ročnou frekvenciou a prekonať tak limity dostupnosti 

dát. Viac ako polovica z vybraných štúdií bola publikovaná v periodikách indexovaných 

v databáze WOS alebo Scopus. Významným znakom vybraných štúdií je ich dynamický 

charakter, ktorý zachytáva perzistenciu úverov v zlyhaní a vyskytuje sa zhruba u dvoch tretín 

vybraných prác.  

Pôsobenie vybraných makroekonomických rizikových faktorov na NPLR je zachytené 

v Tab. 2.1, ktorá poskytuje informácie o výskyte priamo resp. nepriamo úmerného vzťahu 

medzi vybraným makroekonomickým determinantom a NPLR (tj. koľko krát bol publikovaný 

pozitívny resp. negatívny regresný parameter). Okrem toho je v Tab. 2.1 uvedená neprítomnosť 

vybranej premennej vo vybraných štúdiách (modeloch). Tento jednoduchý prístup sa používa 
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na identifikáciu smeru pôsobenia jednotlivých determinantov a v literatúre býva označovaný 

ako vote counting.  

 Výsledky uvedené v Tab. 2.1 potvrdzujú teoretické postuláty o priaznivom pôsobení 

ekonomického rastu na problémové úvery. Taktiež nepriaznivé pôsobenie rastu úrokových 

sadzieb a miery nezamestnanosti je v súlade s teoretickými predpokladmi prezentovanými 

v sub-kapitole 2.2.1. V prípade inflácie a menového kurzu sú výsledky nejednoznačné, keďže 

zhruba polovica štúdií prezentuje buď kladný alebo záporný parameter. Najčastejšie 

používaným makroekonomickým determinantom je reálny ekonomický rast, nasleduje úroková 

sadzba.  

Tab. 2.1: Vote counting 

Počet modelov s REG IR INFL ER UNP 

pozitívnym parametrom 9 44 18 20 26 

negatívnym parametrom 70 10 18 19 2 

nezaradenou premennou 11 36 54 51 62 

Celkom 90 90 90 90 90 
Pozn.: REG – reálny ekonomický rast, IR – úroková sadzba, INFL - inflácia, ER – menový kurz, UNP – 

nezamestnanosť. 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 Publikované hodnoty parametrov a ich vážené hodnoty sú prezentované v prílohe 3. 

V Tab. 2.2 sú zachytené nasledujúce popisné charakteristiky (meta-štatistiky): priemer, vážený 

priemer a medián publikovaných parametrov. Váhy parametrov, ktoré zachytávajú presnosť 

odhadu boli spočítané ako inverzné hodnoty štandardných chýb odhadu (standard error, s. e.), 

viď napr. Knell a Stix (2005). Presnejšie odhady parametrov (s menšou štandardnou chybou 

odhadu) tak získavajú vyššiu váhu. Z Tab. 2.2 je možné pozorovať, že aritmetické priemery 

(nevážené) nadobúdajú rozličných hodnôt v porovnaní s váženými priemermi resp. s hodnotami 

mediánu, ktoré nie sú tak citlivé na odľahlé hodnoty. Podobné hodnoty váženého priemeru 

a mediánu je možné pozorovať napríklad v prípade menového kurzu alebo úrokovej sadzby. 

Tab. 2.2: Meta-štatistiky publikovaných parametrov 

Popisné štatistiky REG IR INFL ER UNP 

Priemer 0,04 0,43 0,02 -0,24 0,56 

Medián -0,19 0,11 -0,11 0,01 0,28 

Vážený priemer -0,09 0,08 -0,04 0,01 0,22 
Pozn.: REG – reálny ekonomický rast, IR – úroková sadzba, INFL – inflácia, ER – menový kurz, UNP – 

nezamestnanosť. 

Zdroj: vlastné výpočty v MS Excel. 
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Pre potreby meta-analýzy je často volenou metódou odhadu metóda vážených štvorcov 

(weighted least squares, WLS), pričom matematický zápis meta-regresného modelu uvádza 

nasledujúca rovnica: 

             (2.6) 

kde ji ,̂
 
 je vážený koeficient vzťahujúci sa k premennej i v štúdii j, Dj je matica kontrolných 

premenných odrážajúcich rôzne charakteristiky vybraných štúdií a ui,j je chybová zložka, ktorá 

môže mať rozličné rozdelenie pre každú publikovanú štúdiu, viď Cuaresma et al. (2011). 

Matica Dj obsahuje premenné a umelé (dummy) premenné zachytávajúce rôzne charakteristiky 

vybraných štúdií ako sú napríklad frekvencia použitých dát, zvolená metóda odhadu, počet 

pozorovaní apod. Kompletný zoznam kontrolných premenných spolu s ich definíciami je 

prezentovaný v Tab. 2.3. 

Tab. 2.3: Kontrolné premenné použité v meta-regresnom modeli 

Kontrolná 

premenná Skratka Definícia 

Priemerný rok AY 
Kontinuálna premenná: priemerný rok dátovej základne jednotlivého modelu (rok 

2000 bol zvolený ako základný)  

Počet rokov NY 
Kontinuálna premenná: počet rokov pokrytých dátovou základňou jednotlivého 

modelu 

Počet pozorovaní NO 
Kontinuálna premenná: prirodzený logaritmus počtu pozorovaní jednotlivého 

modelu  

Frekvencia dát FRQ Binárna dummy: hodnota 1 v prípade dát s kvartálnou frekvenciou, inak 0  

Úroveň dát BL Binárna dummy: hodnota 1v prípade použitia individuálnych bankových dát, inak 0 

Skupina krajín MC 
Binárna dummy: hodnota 1v prípade, že počet krajín zahrnutých do modelu 

presahuje 1, inak 0 

Európska krajina EC 
Binárna dummy: hodnota 1v prípade, že aspoň jedna krajina zahrnutá do modelu je 

európska, inak 0 

Dynamická 

špecifikácia 
DYN Binárna dummy: hodnota 1 v prípade, že špecifikácia modelu je dynamická, inak 0 

Impakt faktor IF 
Binárna dummy: hodnota 1 v prípade, že štúdia bola publikovaná v periodiku 

z databázy WOS, inak 0 

Metóda odhadu OLS Binárna dummy: hodnota 1 v prípade, že zvolená metóda odhadu je OLS, inak 0 

Krízové roky CRIS 
Binárna dummy: hodnota 1 v prípade, že dátová základňa zahŕňa krízové obdobie 

(tj. vrátane roku 2008 do súčasnosti), inak 0 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 Meta-regresný model by mohol byť odhadnutý aj metódou najmenších štvorcov 

(ordinary least squares, OLS), avšak táto metóda odhadu by nebrala do úvahy presnosť 

odhadnutých parametrov, a teda kvalitu publikovaného výsledku. Z tohto dôvodu je 

preferovaná metóda WLS. Pri odhade meta-regresných modelov vybraných 

makroekonomických determinantov boli použité umelé premenné (s výnimkou inflácie), ktoré 

pomohli identifikovať odľahlé hodnoty. Výsledky odhadnutých meta-regresií sú zachytené 

v Tab. 2.4. 
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Tab. 2.4: Výsledky meta-regresných modelov makroekonomických determinantov NPLR 

 REG IR INFL ER UNP 

 E.C. s.e. E.C. s.e. E.C. s.e. E.C. s.e. E.C. s.e. 

AY 0.03 0.15 -0.03 0.34 1.31** 0.55 0.76 0.48 0.37 0.27 

BL 1.45 0.92 0.46 1.66 -16.27*** 3.85 -2.48 3.10 3.30** 1.20 

CRIS 0.33 1.47 -4.39* 2.47 -1.74 4.04 -4.28 3.18 -2.37** 1.10 

DYN -1.13 0.74 2.37 1.70 6.49** 2.94 2.37 2.28 0.63 0.53 

EC 0.66 0.69 2.82* 1.65 -10.67*** 3.45 -2.67 2.16 3.75*** 1.22 

FRQ -0.60 0.84 5.18*** 1.88 -8.97*** 2.38 4.74*** 1.52 -0.69 0.75 

IF -1.94** 0.81 1.30 1.68 -11.33*** 4.17 5.77 4.00 -0.56 0.73 

MC 1.68*** 0.56 1.02 1.20 13.63*** 4.24 -2.23 3.42 0.56 0.77 

NO -0.94** 0.42 2.56** 1.18 3.47*** 1.18 1.01 1.00 0.41 0.35 

NY -0.10 0.12 -0.10 0.19 -0.61** 0.25 0.14 0.20 0.43** 0.17 

OLS 1.36** 0.69 0.98 1.61 -0.96 1.97 -2.44 1.70 0.82 1.03 

DUMMY 

-

16.76*** 1.08 22.8*** 3.82 NI NI -26.32*** 2.55 40.70*** 1.04 

Konštanta 1.96 2.54 -10.85 7.01 -6.14 6.78 -5.63 6.05 -9.16* 4.65 

Počet pozor. 79 54 36 39 28 

R2 0.61 0.68 0.70 0.86 0.99 

Pozn.: *, **, *** označuje štatistickú významnosť na hladine 10%, 5% a 1%, v uvedenom poradí. NI označuje, 

že umelá (dummy) premenná nebola zahrnutá. E.C. označuje odhadnutý parameter a s.e. je jeho štandardná 

chyba odhadu. REG – reálny ekonomický rast, IR – úroková sadzba, INFL – inflácia, ER – menový kurz, UNP 

– nezamestnanosť. 

Zdroj: vlastné výpočty v EViews 8. 

  Výsledky meta-regresie pre reálny ekonomický rast implikujú, že odhadované 

parametre v jednotlivých štúdiách sa od seba odlišujú na základe toho, či bola práca 

publikovaná v periodiku indexovanom v databáze WOS. Ďalej podľa toho, či analýza zahŕňala 

viac ako jednu krajinu a či metóda odhadu bola OLS. Tieto výsledky potvrdzujú fakt, že 

panelové modely zahŕňajúce viacero krajín bývajú viac robustnejšie (tj. menej ovplyvnené 

faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny). V prípade, že má panelový model dynamickú 

špecifikáciu (v zmysle zaradenia minulej hodnoty závislej premennej do skupiny regresorov), 

tak sa neodporúča použiť metódu odhadu OLS, a to z dôvodu pravdepodobného skreslenia 

výsledkov. Väčšina dynamických panelových štúdií tak používa rôzne varianty zovšeobecnenej 

metódy momentov (generalized method of moments, GMM).  

 V meta-regresii pre úrokové sadzby boli identifikované nasledujúce štatisticky 

významné kontrolné premenné: počet krajín a pozorovaní zahrnutých do analýzy, frekvencia 

dát (kvartálna) a zaradenie krízových rokov do pozorovaného obdobia. Na základe týchto 

výsledkov môže byť konštatované, že na rozdieloch medzi odhadovanými koeficientmi 

úrokovej sadzby sa významne podieľa počet pozorovaní, ktorý často súvisí s počtom 

uvažovaných krajín a taktiež aj s frekvenciou použitých dát. Významnosť kontrolnej premennej 
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zachytávajúcej zahrnutie krízových a post-krízových rokov do analýzy môže byť spojená 

so skutočnosťou, že finančná a ekonomická kríza bola charakteristická uvoľňovaním 

monetárnych politík, napr. aj vo forme výrazného znižovania úrokových sadzieb. 

 U miery inflácie sa na vysvetľovaní rozdielov medzi štúdiami podieľajú štatisticky 

významne (na hladine 5 %) takmer všetky kontrolné premenné, konkrétne sa jedná o priemerný 

rok dátovej základne, úroveň a frekvenciu použitých dát, počet pozorovaní, rokov a krajín 

zahrnutých do analýzy. Ďalej, či sa vo vzorku krajín vyskytovala aspoň jedna európska krajina, 

či bola použitá dynamická špecifikácia modelu a napokon, či bola štúdia publikovaná 

v periodiku s WOS impakt faktorom.  

V prípade menového kurzu je tomu naopak a výsledky meta-regresie implikujú, že 

jedinou premennou, ktorá štatisticky významne ovplyvňuje odhadované parametre je použitie 

dát s kvartálnou frekvenciou. Napokon, u parametrov zachytávajúcich dopady zmien miery 

nezamestnanosti na NPLR sa ako štatisticky významné opäť ukazujú premenné, ktoré súvisia 

s veľkosťou skúmaného vzorku a počtom pozorovaní, a to počet krajín a rokov zahrnutých 

do analýzy a použitie individuálnych bankových dát. Taktiež zaradenie krízových rokov je 

významné na 5% hladine štatistickej významnosti.    
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3 MAKROEKONOMICKÉ MODELOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA 

Tradičný prístup k makroekonomickému modelovaniu kreditného rizika analyzuje 

vzťah závislosti premennej aproximujúcej kreditné riziko na základných makroekonomických 

veličinách. Rozlišujeme tri základné skupiny týchto modelov: (i) jednorovnicové lineárne 

a nelineárne modely pre jednotlivé krajiny, (ii) jednorovnicové panelové modely 

(iii) viacrovnicové systémové modely.  

3.1 Jednorovnicové lineárne a nelineárne modely pre jednotlivé krajiny 

3.1.1 Lineárne modely 

Lukáčiková a Lukáčik (2008) uvádzajú, že najjednoduchším jednorovnicovým 

modelom časových rád je lineárny model s dvoma premennými - jednou vysvetľovanou 

(závislou) a jednou vysvetľujúcou (nezávislou). Pri analýze ekonomickej reality sa však bežne 

stretávame s lineárnym modelom s k vysvetľujúcimi premennými. Podstatou tohto modelu je 

hľadanie funkčného vzťahu medzi danými premennými (vysvetľovanou a vysvetľujúcimi). 

Zovšeobecňujúci zápis tohto modelu uvádza nasledujúca rovnica: 

            (3.1) 

Tento model môžeme prepísať do maticového zápisu, ktorý vyjadrí model ako sústavu 

n rovníc, pričom každá rovnica zodpovedá konkrétnemu pozorovaniu i = 1, 2, ..., n: 

  

            

            (3.2)

   

Vyššie uvedený maticový zápis má potom nasledujúci tvar: 

             (3.3) 

kde   

 
            

            (3.4) 
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 , 0i jCov u u 

Nasledovne by sme výberovú regresnú funkciu mohli zapísať v tvare: 

             (3.5) 

pričom ̂   predstavuje odhad vektora   a u je stĺpcový vektor reziduí.  

 Pri použití estimátora najmenších štvorcov je nutné pre získanie presného 

a neskresleného odhadu (s najmenším rozptylom) splniť nasledujúce predpoklady: 

 Stredná hodnota náhodnej zložky je nulová: 

            (3.6) 

 Výber je náhodný a uskutočnený pre dané premenné X resp. matica X je nestochastická 

alebo aspoň jej stĺpce sú nekorelované s náhodnou zložkou u: 

             (3.7) 

 Rozptyl náhodných zložiek je konštantný a náhodné zložky nie sú autokorelované (nie 

sú vzájomne korelované): 

                     (3.8) 

pre i≠j     (3.9) 

 Vektor náhodnej zložky má jednorozmerné normálne rozdelenie: 

                     (3.10) 

 Vysvetľujúce premenné nie sú kolineárne. 

Empirické použitie  

Závislá premenná zachytávajúca vývoj kreditného rizika môže byť vo forme podielu 

úverov v zlyhaní na celkovom objeme poskytnutých úverov v určitom časovom období ako 

napríklad v prácach Shu (2002) alebo Zeman a Jurča (2008). Taktiež môže byť vyjadrená ako 

miera zlyhania (miera defaultu), kedy je objem úverov v zlyhaní vztiahnutý k objemu 

nezlyhaných úverov v závere predchádzajúceho obdobia (Bofondi a Ropele, 2011). Blaschke 

et al. (2001) použili podiel úverov v zlyhaní na celkových aktívach ako závislú premennú 

zachytávajúcu frekvencie defaultu. 

Dynamika úverov v zlyhaní je závislá na úverovom cykle, tj. je závislá na zmenách 

objemu poskytovaných pôžičiek (Jiménez a Saurina, 2006; Espinoza a Prasad, 2010). Z tohto 

dôvodu by špecifikácia regresného modelu mala byť dynamická - mala by obsahovať minulé 

hodnoty závislej premennej (poprípade aj nezávislých premenných). Zeman a Jurča (2008) 

ˆ ,y X u 

  0.E u 
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zaradili omeškanú hodnotu závislej premennej o jedno obdobie medzi nezávislé premenné 

(regresory). Dĺžku meškania o 4 obdobia, závislej aj nezávislých premenných, zvolili vo svojej 

práci Bofondi a Ropele (2011).  

Pri použití lineárneho regresného modelu je potrebná dostatočná dĺžka časových radov 

(ideálne pokrývajúca aspoň dva hospodárske cykly). Z tohto dôvodu sú úvery v zlyhaní 

v lineárnom regresnom modeli skúmané prevažne na dátach s kvartálnou frekvenciou 

(poprípade s mesačnou frekvenciou ak sú dané dáta dostupné). Pri skúmaní kreditného rizika 

pomocou lineárneho modelu bývajú štatistické dáta spravidla transformované na medziročné 

percentuálne zmeny (Blaschke et al., 2001; Shu, 2002; Bofondi a Ropele, 2011). Používanou 

metódou odhadu je spravidla metóda najmenších štvorcov, poprípade s použitím Newey – West 

estimátora, ktorý je robustný voči problémom spôsobených autokoreláciou alebo 

heteroskedasticitou reziduí (napr. Zeman a Jurča, 2008 alebo Bofondi a Ropele, 2011).  

Blaschke et al. (2001) uvádzajú, že výhodou lineárneho regresného modelu je jeho 

flexibilita – model umožňuje výber špecifickej relevantnej skupiny NPLs (napr. sektorové, 

odvetvové alebo geografické zameranie). Pri použití tohto modelu na skúmanie úverov 

v zlyhaní je jeho najväčšou nevýhodou nedostatok dlhých a spoľahlivých časových radov 

zachytávajúcich vývoj úverových strát (a to jednak v transformujúcich sa, ale aj vyspelých 

ekonomikách).   

3.1.2 Nelineárne modely 

Často používaným jednorovnicovým nelineárnym modelom kreditného rizika je model 

LOGIT, ktorý Lukáčiková a Lukáčik (2008) definujú ako pravdepodobnostný model, ktorý 

využíva logistickú distribučnú funkciu, kde pravdepodobnosť, že nastane určitá udalosť je 

vyjadrená nasledovne: 

                      (3.11) 

 

Logistická distribučná rovnica zabezpečí, že hodnota pravdepodobnosti je z intervalu

0,1 . Grafické znázornenie tejto funkcie zachytáva Obr. 3.1. Tento model má nelineárny 

funkčný tvar, a preto nie je možné (bez úpravy zabezpečujúcej jeho linearitu) použiť 

na odhadnutie parametrov estimátor najmenších štvorcov. 
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Obr. 3.1: Logistická distribučná funkcia 

 

Zdroj: Wooldridge (2009). 

Z vlastnosti exponenciálnej funkcie ex vyplýva, že ak sa pravdepodobnosť nastania 

skúmanej udalosti rovná pravdepodobnosti definovanej v rovnici (3.11), tak pre opačnú 

pravdepodobnosť platí: 

          (3.12) 

 

Pri úprave modelu sa pravdepodobnosti nahrádzajú pravdepodobnostným pomerom, 

ktorý sa vypočíta ako podiel rovníc (3.11) a (3.12). Po zlogaritmovaní pravdepodobnostného 

pomeru dostávame výsledok, v ktorom sú už parametre lineárne. Li uvedený v rovnici (3.13) 

predstavuje logaritmus pravdepodobnostného pomeru a nazýva sa logit, na základe čoho bol 

uvedený model pomenovaný. 

 

                      (3.13) 

 

  Interpretácia parametrov modelu LOGIT sa realizuje po spätnom odlogaritmovaní, kedy 

môžeme konštatovať, že jednotkovej zmene exogénnej premennej X zodpovedá zmena 

pravdepodobnostného pomeru vo veľkosti  1100 1e

 . 

Empirické použitie 

Salas a Saurina (2002), Jiménez a Saurina (2006) alebo Espinoza a Prasad (2010) použili 

pri skúmaní kreditného rizika logaritmickú transformáciu závislej premennej. Závislá 

premenná je logistická transformácia30 podielu úverov v zlyhaní na celkovom objeme 

poskytnutých úverov. Použitá transformácia zabezpečuje, že závislá premenná je v intervale    

(-∞,∞) a jej rozloženie je symetrické. Tieto skutočnosti zachytáva Obr. 3.2. 

                                                 
30 Ln [NPLs/(1-NPLs], kde NPLs predstavuje NPLs ratio, tj. podiel úverov v zlyhaní na celkovom objeme 

poskytnutých úverov.  
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Obr. 3.2: Logistická transformácia NPLR 

 

Zdroj: Espinoza a Prasad (2010). 

Makroekonomické LOGIT modely kreditného rizika pre USA a Austráliu vytvorili 

vo svojej práci napr. Ali a Dali (2010). Männasoo a Mayes (2009) uprednostnili pred použitím 

logistickej transformácie prístup analýzy prežitia (survival analysis). Pozitívom tohto prístupu 

v porovnaní s uvedenou transformáciou je, že berie do úvahy fakt, že pravdepodobnosť, že sa 

banka ocitne v problémoch sa mení v priebehu času. Jagric et al. (2011) uprednostnili 

pred zaužívanými technikami skúmania kreditného rizika, ako je lineárna alebo logistická 

regresia, modernejší prístup v podobe neurónových sietí (neural networks). Tieto metódy sa 

osvedčili aj v iných oblastiach modelovania finančných trhov ako sú napríklad akciové trhy 

alebo výmenné kurzy.  

3.2 Jednorovnicové panelové modely  

Panelové dáta sú kombinované časové a prierezové údaje. To znamená, že pre každú 

použitú entitu z prierezového výberu (cross-section unit) existuje časový rad. Panelové dáta 

môžu byť vyvážené (balanced panel), kedy časový rad pre každú entitu má rovnakú dĺžku alebo 

nevyvážené (unbalanced panel), ktorý charakterizuje rozdielna dĺžka jednotlivých časových 

radov (Lukáčiková a Lukáčik, 2008). 

Greene (2003) definuje panelový model nasledujúcim zápisom: 

           (3.14) 

kde i označuje prierezový rozmer (i = 1, ..., n) a t zachytáva časový rozmer (t = 1, ..., T). X1 až 

Xk sú vysvetľujúce premenné bez vektoru jednotiek.  Z1 až Zq predstavujú individuálne efekty 

– tj. heterogenitu prierezových entít, kde sa zaraďuje prípadný vektor jednotiek. Predpokladá 

sa, že uvedené efekty sa nemenia v priebehu času (sú časovo invariantné).  

1 1 2 2 1 1 2 2... ... ,it it it k itk i i q iq ity x x x z z z u             
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Na základe vyššie uvedených skutočností Greene (2003) obecne rozlišuje tri základné 

modely panelových dát. Prvým z nich je zdieľaný regresný model (pooled regression), ktorý sa 

používa v prípade, kedy individuálnym efektom je len jednotkový vektor, čo znamená, že 

parameter   je spoločnou konštantou. Druhým je model s fixnými efektmi (fixed effects 

model). Ten je charakteristický tým, že individuálne efekty sú nepozorovateľné, ale korelované 

s vysvetľujúcimi premennými - v modeli tak existuje špecifická konštanta 
i  pre každú 

prierezovú jednotku. Tretím prípadom je model s náhodnými efektmi (random effects model), 

ktorý sa líši od predchádzajúceho tým, že individuálne efekty sú jednak nepozorovateľné a 

jednak nekorelované s vysvetľujúcimi premennými. Tento model tak obsahuje zloženú 

náhodnú zložku, ktorá obsahuje okrem pôvodnej aj špecifickú náhodnú zložku pre každú entitu 

prierezového výberu. 

V dynamických panelových modeloch s fixnými a náhodnými efektmi je minulá 

hodnota závislej premennej korelovaná s náhodnou zložkou aj v prípade, že táto nie je 

autokorelovaná, z čoho vyplýva, že na odhad parametrov takéhoto modelu nie je vhodné použiť 

metódu najmenších štvorcov. Ustálená teória v tomto prípade odporúča použiť zovšeobecnenú 

metódu momentov (Lukáčiková a Lukáčik, 2008).  

Babihuga (2007) považuje skúmanie výkonu bánk pomocou dynamického modelu 

za relevantné, keďže umožňuje závislej premennej byť endogénnou, poukazuje na nevhodnosť 

použitia metódy OLS a odporúča prístup zaradenia inštrumentálnych premenných do modelu 

(napr. vo forme minulých hodnôt závislej premennej). Inštrumentálna premenná musí byť silne 

korelovaná s vysvetľujúcou premennou, ale nesmie byť korelovaná s jej chybovou zložkou. 

Tento prístup bol zovšeobecnený Arrelanom a Bondom (1991), ktorých myšlienkou bolo 

vybudovať čo najviac momentov obmedzenia v rámci zovšeobecnenej metódy momentov. Ich 

prístup je založený na skutočnosti, že v prípade rastúceho počtu období t sa zvyšuje taktiež 

počet prípustných inštrumentálnych nástrojov.  

Estimátory pre dynamické panelové modely sú špeciálne navrhnuté na riešenie 

problémov spôsobených nepozorovateľnými špecifickými efektmi a endogenitou závislej 

premennej. Na odhadnutie dynamického panelového modelu je možné použiť napríklad 

Arrelano-Bond estimátor (difference GMM), ktorý vytvára diferencie prvého rádu z použitých 

dát, a tým eliminuje individuálne špecifické efekty (Podpiera a Weill, 2008). Ďalej je možné 

použiť Arrelano-Bover estimátor, ktorý využíva kolmé odchýlky (orthogonal deviations) 

a redukuje straty pozorovaní spôsobené vytváraním diferencií. Napokon Blundell-Bond 

estimátor (system GMM) je vhodný v prípadoch, kedy sa hodnota autoregresného koeficientu 
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blíži k 1, a teda využitie Arrelano-Bond estimátora by bolo neefektívne (Espinoza a Prasad, 

2010). 

Empirické použitie 

Panelový model skúmajúci kreditné riziko môže byť použitý pre skupinu krajín, kde 

prierezové entity predstavujú jednotlivé skúmané krajiny, a to za pomoci agregátnych dát 

zachytávajúcich kvalitu aktív (napr. Podpiera, 2006; Babihuga, 2007; de Bock a Demyanets, 

2012; Buncic a Melecky, 2013; Castro, 2013; Kasselaki a Tagkalakis, 2014). Alebo je možné 

vytvoriť panelový model zameraný na kreditné riziko jednej krajiny (regiónu), kde prierezové 

entity predstavujú jednotlivé banky bankového sektora danej krajiny (regiónu) a používajú sa  

mikroekonomické dáta, angl. bank-level data (napr. Salas a Saurina, 2002; Jiménez a Saurina, 

2006; Espinoza a Prasad, 2010; Louzis et al., 2012; Moscone et al., 2014).   

Panelové modely s využitím individuálnych bankových dát (zachytávajúcich vývoj 

úverov v zlyhaní v bilanciách jednotlivých bánk) použili napr. Espinoza a Prasad (2010), ktorí 

skúmali panelový model 80 bánk z regiónu krajín GCC v období rokov 1995-2008 (boli použité 

dáta z databázy Bankscope s ročnou frekvenciou). Louzis et al. (2012) sa zamerali na vývoj 

úverov v zlyhaní v Grécku, pričom desagregovali NPLR podľa druhov poskytovaných úverov, 

konkrétne skúmali zlyhané spotrebiteľské, firemné a hypotekárne úvery. Vybrané dáta 

pochádzali od 9 najväčších bank v krajine, ktoré mali viac ako 90% podiel na gréckom 

bankovom trhu. Úvery v zlyhaní v súvislosti s nákladovou efektívnosťou v Českej republike 

v období 1994-2005 skúmali Podpiera a Weill (2008). Títo autori pracovali s nevyváženým 

panelovým modelom s viac ako 1000 pozorovaniami (kvartálne dáta 43 bánk). Jimenéz 

a Saurina (2006) vytvorili dynamický panelový model, ktorý pracoval s dátami pokrývajúcimi 

takmer dva kreditné cykly v španielskej ekonomike v rokoch 1984-2003. 

Panelové štúdie skúmajúce kreditné riziko rozsiahlej vzorky krajín realizovali napr. 

Podpiera (2006) na vzorke 65 krajín, a to so zameraním sa na súlad pravidiel regulácie 

a dohľadu daných krajín s bazilejskými princípmi efektívneho bankovníctva; Babihuga (2007) 

na vzorke 96 krajín so zameraním sa na indikátory makroekonomickej a finančnej stability 

alebo Buncic a Melecky (2013) na vzorke 54 krajín. Agregátne dáta aproximujúce kreditné 

riziko krajín strednej a východnej Európy použili napr. Festić et al. (2011), Jakubík a Reininger 

(2013) alebo Škarica (2014). Castro (2013) alebo Messai a Jouini (2013) sa vo svojich 

panelových štúdiách zamerali na krajiny výrazne poznačené nedávnou finančnou 

a ekonomickou krízou (v súčasnosti označované ako PIIGS).  
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3.3 Viacrovnicové systémové modely  

Vektorovo autoregresný model (vector autoregressive model, VAR) je možné použiť 

na zachytenie simultánnosti (tj. vzájomných interakcií medzi závislou a nezávislými 

premennými) a efektov spätného dopadu medzi vývojom kvality úverových portfólií 

a makroekonomickým prostredím (Bofondi a Ropele, 2011).   

Jednoduchý autoregresný model odhaduje závislú premennú za pomoci vývoja jej 

minulých hodnôt. Na základe rovnice (3.15) predpokladáme, že dynamiku závislej premennej

y vysvetľuje jej minulá hodnota 
1ty 
, minulá hodnota nezávislej premennej

1tz a ut predstavuje 

náhodnú zložku.  

          (3.15) 

Ďalej platí, že chyba odhadu má nulovú očakávanú hodnotu v prípade, že model pracuje 

s minulými hodnotami premennej y a z: 

            (3.16) 

kde 
1tI 
obsahuje hodnoty premenných y a z v čase 1t  . 

 V prípade, že by VAR model pracoval s dvoma časovými radami 
ty a 

tz bol by 

charakterizovaný nasledujúcimi analytickými zápismi: 

           (3.17) 

              (3.18) 

kde by dynamika závislých premenných bola vysvetľovaná ich minulými hodnotami 

a minulými hodnotami nezávislej premennej z v čase  1t   a v predchádzajúcich obdobiach. Pri 

zaradení vhodného počtu omeškaných premenných do modelu a splnení požiadavky 

homoskedasticity časových radov je vhodné tento model odhadovať pomocou metódy 

najmenších štvorcov (Wooldridge, 2009). 

 Odhadnutie modelu VAR metódou OLS v prípade nestacionárnych časových radov 

však môže spôsobiť nesprávnu interpretáciu výsledkov a vytvorenie nevhodnej predpovede. 

Kombinácia diferencií daných nestacionárnych časových radov však môže vytvoriť jeden alebo 

viacero kointegračných vzťahov dvoch premenných. V prípade, že medzi dvoma premennými 

existuje kointegračný vzťah, tak je potrebné použiť systémový model vektorovej korekcie chyby 

(vector error correction, VEC), ktorý predstavuje systém časových radov kointegrovaných 

0 1 1 1 1 .t t t ty y z u      

1 0,t tE u I  

1 1 1 1 2 2 2 2 ... ,t o t t t t k t k k t k ty y z y z y z u                   

0 1 1 1 1 2 2 2 2 ... ,t t t t t k t k k t k tz y z y z y z u                   
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premenných a okrem spoločnej krátkodobej dynamiky všetkých premenných pracuje aj 

s dlhodobým kointegračným vzťahom (vzťahmi) medzi dvoma premennými. 

Empirické použitie 

Babouček a Jančar (2005) zamerali svoju prácu na prepojenie oblastí kvality pôžičiek 

a makroekonomických šokov v Českej republike. Počas 11 ročného skúmaného obdobia (1993-

2004) hodnotili transmisiu medzi makroekonomickým vývojom a kreditným kanálom v českej 

ekonomike. Autori použili neobmedzený model VAR (unrestricted VAR model), ktorý bol 

naplnený dátami na mesačnej báze prevedenými na percentuálne zmeny. Ďalej bola vytvorená 

out–of–sample predpoveď, boli skúmané impulzné reakcie veličín na stanovené šoky a taktiež 

bolo realizované makrostresové cvičenie, na základe ktorého je možné vytvoriť indikátor 

skorého varovania zhoršovania kvality bankových portfólií. Na základe empirického skúmania 

práca hodnotila, že český bankový systém bol v čase skúmania odolný voči kreditným šokom 

a finančná stabilita bola kompatibilná s vývojom ekonomického rastu a cenovej stability. 

Marcucci a Quagliariello (2008) pomocou vektorovo autoregresného modelu 

analyzovali cyklický vývoj miery zlyhania (defaultu) dlžníkov talianskych bánk počas dekády 

20 rokov. Autori skúmali dva druhy efektov: prvotný efekt, kedy makroekonomický vývoj 

ovplyvňuje kondíciu bankového sektora a následný spätný efekt, kedy sa negatívne dopady 

na bankový sektor môžu spätne nepriaznivo prelievať do reálnej ekonomiky. Autori pomocou 

empirickej analýzy potvrdili hypotézu prvotného efektu, kedy miera zlyhania podlieha 

cyklickým výkyvom, tj. klesá v časoch ekonomického rastu a naopak rastie v prípade poklesu 

hospodárstva. Nepodarilo sa im však potvrdiť efekt spätného dopadu, kedy by zhoršená situácia 

v bankovom sektore následne negatívne vplývala na výkon reálnej ekonomiky. Espinoza 

a Prasad (2010) taktiež skúmali efekt spätného dopadu zvyšujúceho sa objemu úverov v zlyhaní 

na ekonomický rast krajín GCC pomocou VAR modelu. Z empirickej analýzy vyplýva, že 

v danom období sa mohol vyskytnúť pomerne silný, avšak krátkodobý feedback efekt 

spôsobený zhoršením kvality bankových portfólií a následného obmedzenia úverovania.  

VEC model vo svojej práci použili Rinaldi a Sanchis-Arellano (2006), ktoré skúmali 

úvery v zlyhaní domácností vybraných krajín EMU v kontexte ich zadlžeností. Autorky 

identifikovali priamo úmerný dlhodobý kointegračný vzťah medzi NPLR domácností a mierou 

ich zadlženia. Efekt rastúceho zadlženia však môže byť viac ako vyvážený v prípade, že 

zároveň dochádza k rastu reálneho disponibilného dôchodku domácnosti. Podobné výsledky 

poskytuje aj analýza v práci Fainstein a Novikov (2011), ktorá bola rozšírená o aspekt 
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realitného trhu, pričom autori potvrdili, že vzájomne sa podporujúci úverový a realitný boom 

pôsobia na rast úverov v zlyhaní. 

4 MAKROEKONOMICKÝ MODEL KREDITNÉHO RIZIKA  

4.1 Matematická formulácia regresného modelu 

 Vytvorený makroekonomický model kreditného rizika skúma ako agregátne úvery 

v zlyhaní (na celkových poskytnutých úveroch) reagujú na makroekonomický vývoj a šoky 

v Českej republike v období rokov 1994-2014. Reakcia úverov v zlyhaní na makroekonomický 

vývoj charakterizuje systémovú reakciu kreditného rizika v bankovom sektore na celkové 

zmeny v domácej a globálnej ekonomike. Táto reakcia, v podobe modelového vzťahu, je 

využívaná pre monitorovanie a vyhodnocovanie rizika hlavne v záťažových testoch kreditného 

rizika bánk (Buncic a Melecky, 2013; Schmieder et al., 2011; Geršl et al., 2013).  

Makroekonomický vývoj a šoky sú v tejto práci zachytené pomocou reálneho 

ekonomického rastu, miery inflácie, výpožičkovej sadzby, menového kurzu a miery 

nezamestnanosti. Okrem týchto základných makroekonomických determinantov úverov 

v zlyhaní bývajú v empirickej literatúre skúmané faktory týkajúce sa vonkajších ekonomických 

vzťahov ako sú výmenné relácie alebo export (napr. Festić a Romih, 2008; Zeman a Jurča, 2008 

alebo Melecký a Šulganová, 2013a); Ďalej sa jedná napr. o mieru investovania aproximovanú 

hrubou kapitálovou formáciou alebo objemom priamych zahraničných investícií (napr. Festić 

et al., 2011; Vogiazas a Nikolaidou, 2011) alebo o monetárne podmienky zachytené vývojom 

menových agregátov alebo menovo-politickej sadzby (napr. Havránek et al., 2012 alebo 

Melecký a Šulganová, 2013c). 

Napriek tomu, že systémové modely odhadu bývajú vo všeobecnosti viac efektívne 

a robustné, v prípade ekonomík s tranzitívnou povahou môžu byť tieto odhady spojené s vyššou 

mierou neistoty, a to v prípade ak je jedna z rovníc v systéme nesprávne špecifikovaná a vzniká 

tak nákaza v systéme rovníc (Johansen, 2005). Z tohto dôvodu je preferovaný jednorovnicový 

regresný model. 

Väčšina empirickej literatúry modeluje úvery v zlyhaní ako dynamický proces, a to 

z dôvodu určitej miery perzistencie úverov v zlyhaní. Z tohto dôvodu bola vytvorená dynamická 

špecifikácia modelu, ktorá zaraďuje minulú hodnotu závislej premennej medzi nezávislé 

premenné. Zaradenie minulej hodnoty závislej premennej na stranu regresorov je dané tým, že 

hodnota NPLR v jednom období je spojená s hodnotou v období predchádzajúcom, a to 

z dôvodu, že problémové úvery nie sú okamžite odpísané z bilancií bánk (Salas a Saurina, 2002; 
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Jimenéz a Saurina, 2006). Espinoza a Prasad (2010) uvádzajú, že úvery v zlyhaní sú 

perzistentné z toho dôvodu, že materializácia kreditného rizika a úverové straty reagujú 

na ekonomický cyklus s určitým časovým meškaním, čo v podstate implikuje postupnú 

(zotrvačnú) kumuláciu NPLs.  

Zaradenie minulých hodnôt závislej premennej na stranu regresorov sa používa 

na kontrolovanie zotrvačných a sezónnych komponentov premenných, ktoré nie sú zachytené 

inými premennými. Táto dynamická špecifikácia pomáha lepšie formulovať model a taktiež 

napomáha limitovať seriálovú závislosť v reziduálnej zložke (Gambera, 2000). Keele a Kelly 

(2006) uvádzajú, že v prípade modelovania dynamického procesu je vhodné zaradiť minulú 

hodnotu závislej premennej na stranu regresorov (za predpokladu splnenia podmienky 

stacionarity závislej premennej), a to aj v prípade miernej autokorelácie reziduí. Autori 

uvádzajú (na základe výsledkov ekonometrického cvičenia), že v prípade miernej autokorelácie 

reziduí (hodnota parametra autoregresného člena závislej premennej je 0,1 alebo 0,2) vzniká 

skreslenie celkového efektu nezávislej premennej na závislú premennú v rozsahu 2-7 %. 

Na druhú stranu, v prípade nezaradenia relevantnej vysvetľujúcej premennej do modelovej 

špecifikácie vzniká chyba špecifikácie modelu (angl. underspecifying model) a dochádza ku 

skresleniu estimátora (angl. omitted variable bias), viď napr. Wooldridge (2009). Konkrétne, 

nezaradenie minulej hodnoty závislej premennej na stranu regresorov v prípade modelovania 

dynamického procesu môže viesť v prípade použitia OLS estimátora k výraznému skresleniu 

odhadovaných parametrov (Keele a Kelly, 2006). 

V prípade vyššej miery seriálovej závislosti reziduí však zaradenie minulej hodnoty 

na stranu regresorov poskytuje významne skreslené výsledky v prípade použitia estimátora 

najmenších štvorcov. Použitie minulej hodnoty závislej premennej ako regresora v prípade 

významnej autokorelácie reziduí tak vyžaduje voľbu správnej metódy odhadu. Beck a Katz 

(2009) uvádzajú, že často používanými metódami odhadu v tejto situácii sú iteračná metóda 

Cochrane-Orcutt alebo metóda maximálnej vierohodnosti.  

Pri skúmaní úverov v zlyhaní je taktiež vhodné skúmať vplyv časových meškaní 

vysvetľujúcich premenných (viď napr. Festić a Bekő, 2008; Bofondi a Ropele, 2011; Melecký 

a Šulganová, 2013b). Regresný model so správne identifikovanou štruktúrou časových meškaní 

závislej aj nezávislých premenných je vhodným nástrojom pre identifikovanie efektov 

nezávislých premenných na závislú premennú, pričom je však potrebné kontrolovať 

autokoreláciu v reziduách, a to aj prípadným zaradením ďalších omeškaných hodnôt závislej 

premennej na stranu regresorov.   
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1 ,t t t tNPLR NPLR X    

 Dynamiku vývoja NPLR ako indikátora agregátneho kreditného rizika popisuje 

nasledujúca regresná rovnica: 

     (4.1) 

kde časť 
1t tNPLR X    predstavuje systémovú časť kreditného rizika a 

t  časť 

idiosynkratickú. Závislá premenná NPLR v čase t je tak vysvetľovaná deterministickou zložkou 

(tvorenou minulou hodnotou NPLR v čase t-1 a vektorom 
tX ) a náhodnou zložkou 

t . Vektor 

tX  obsahuje vybrané makroekonomické premenné: reálny ekonomický rast, výpožičkovú 

sadzbu, infláciu, nezamestnanosť a menový kurz. V prípade menového kurzu táto práca 

zohľadňuje protismerné pôsobenie dvoch efektov zmeny menového kurzu na NPLR (viď sub-

kapitola 2.2.1), pričom výsledný dopad rastu kurzu (depreciácie domácej meny) závisí na tom, 

či preváži pozitívny vplyv zlepšených výmenných relácií (dôchodkový efekt) alebo negatívny 

dopad na kvalitu aktív kvôli nezaisteným FX pozíciám ekonomických subjektov (bilančný 

efekt).  

Dôchodkový a bilančný efekt zmien kurzu v tejto práci modelujú premenné ERI a ERB. 

ERI je konštruovaná ako súčin reálneho efektívneho kurzu koruny a otvorenosti českej 

ekonomiky, modeluje teda dôchodkový efekt. Premenná ERB zachytáva bilančný efekt a je 

výsledkom súčinu nominálneho kurzu CZK/EUR a podielu úverov denominovaných 

v zahraničnej mene na celkových poskytnutých úveroch. Ukazovateľ ERB je konštruovaný 

týmto spôsobom, pretože dáta o podieloch jednotlivých mien na úveroch poskytnutých 

v zahraničnej mene nie sú verejne dostupné pre Českú republiku.  

Štúdie, ktoré vo svojich špecifikáciách neuvažujú s vyššie uvedenými dvoma efektmi 

zmeny menového kurzu často nachádzajú štatisticky nevýznamný vplyv zmien kurzu na úvery 

v zlyhaní (napr. Bofondi a Ropele, 2011; Buncic a Melecky, 2013; Ahmad a Bashir, 2013 alebo 

Yurdakul, 2014). Tento fakt potvrdzuje aj Tab. 2.1 (vote couting), ktorá je súčasťou meta-

analýzy vybraných makroekonomických determinantov NPLR (sub-kapitola 2.3). Konkrétne, 

v prípade vybraných 33 štúdií (a 90 modelov) nebola premenná zachytávajúca kurzový vývoj 

51 krát zaradená do špecifikácie modelu, čo je pravdepodobne z veľkej časti výsledkom 

odhadnutia štatisticky nevýznamných hodnôt regresného parametra menového kurzu. 
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 , , , , , ,tX REG LR INFL UNP ERI ERB

1 1 2 3 4 5 6 .t t t t t t t t tNPLR NPLR GDP INFL LR UNP ERI ERB              

1 ,t t t   

1 ,t t tX X  

Vektor makroekonomických premenných 
tX  je teda tvorený nasledujúcimi 

premennými:  

             (4.2) 

kde REG je reálny ekonomický rast, LR je výpožičková sadzba, INFL je medziročná miera 

inflácie, UNP je miera nezamestnanosti. ERI zachytáva dôchodkový efekt a ERB efekt 

bilančný. Očakávaný smer pôsobenia jednotlivých premenných je v súlade s empirickými 

výsledkami z literatúry; s výnimkou ERI and ERB, ktoré sú špecifické pre túto prácu. 

Predpokladá sa, že NPLR sa znižuje z dôvodu zlepšenia platobnej schopnosti dlžníkov 

v dôsledku rastu HDP a ukazovateľa ERI. Naopak k nárastu problémov so splácaním dochádza 

v dôsledku rastu výpožičkovej sadzby, nezamestnanosti a ukazovateľa ERB. V prípade rastúcej 

inflácie je jej dopad na NPLR nejednoznačný; empirické výsledky získané pre potreby tejto 

práce však poukazujú na nepriamo úmerný vzťah (viď príloha 4). Tieto očakávané smery 

pôsobenia jednotlivých premenných sú zachytené v špecifikácii odhadovanej regresnej rovnice, 

a to takým spôsobom, aby všetky odhadované parametre nadobúdali (očakávané) kladné 

hodnoty:  

      (4.3)  

Pre účely ekonometrického odhadu je idiosynkratická zložka úverov v zlyhaní (𝜀𝑡) 

považovaná za residuum s procesom popísaným nasledujúcou rovnicou: 

 (4.4) 

kde 𝜇 je autoregresný parameter a 
t  je i.i.d. šok s distribúciou 𝑁(0, 𝜎𝜖). Pre účely odhadu 

modelu pomocou metódy inštrumentálnych premenných taktiež predpokladáme, že: 

 (4.5) 

kde σ je autoregresný parameter a 𝜗𝑡 je i.i.d. šok s distribúciou 𝑁(0, 𝜎𝜗). 

 Na základe modelovej špecifikácie z rovnice (4.3) bol vytvorený autoregresný model 

s rozloženými časovými meškaniami (autoregressive distributed lag, ARDL) v redukovanej 

forme ARDL (2,2), keďže ako inštrumenty boli použité minulé hodnoty endogénnych 

premenných omeškané o jedno obdobie, a pretože reziduálna zložka rovnice môže byť 

autokorelovaná. 



65 

 

4.2 Metóda odhadu 

 Makroekonomický model kreditného rizika bol odhadnutý metódou bayesovského 

odhadu inštrumentálnych premenných (viď napr. Lubik a Schorfheide, 2007). Použitá metóda 

umožňuje zohľadniť prípadnú endogenitu makroekonomického vývoja vzhľadom k dynamike 

úverov v zlyhaní, a to hlavne v obdobiach veľkých finančných tlakov so systémovým dopadom 

na celú (reálnu) ekonomiku. 

V tejto metóde sú použité apriórne informácie získané z predchádzajúcich 

medzinárodných empirických štúdií, čo umožňuje zlepšiť identifikáciu odhadovaných 

parametrov modelu nad rámec informácií pochádzajúcich z dát pre danú ekonomiku (viď napr. 

An a Shorfheide, 2007). Zvlášť výhodný je tento postup pri odhadoch pre krajiny 

s limitovanými (krátkymi) časovými radmi, kedy dodatočné informácie získané napr. 

z odhadov pre rozvinutejšie krajiny môžu poskytnúť efektívnejšie a robustnejšie odhady 

zvolených parametrov. Konkrétne, apriórne predpoklady poskytujú informácie ohľadom 

pravdepodobnostného rozdelenia regresných parametrov zvolených makroekonomických 

determinantov, pričom použitie týchto informácií je prirodzenejšie ako napríklad zavádzanie 

reštriktívnych obmedzení na rozsah parametrov v odhade maximálnej vierohodnosti (maximum 

likelihood, ML).  

Apriórne predpoklady ohľadom pravdepodobnostného rozdelenia regresných 

parametrov vybraných endogénnych premenných sú uvedené v prílohe 4. Pre potreby tvorby 

týchto predpokladov bolo použitých 16 medzinárodných empirických štúdií (s rozptylom 

publikovania od roku 2002 až 2014). Vybrané štúdie spĺňali nasledujúce kritéria: (i) bol 

publikovaný odhad s minulou hodnotou NPLR omeškanou o jedno obdobie; (ii) štúdia skúmala 

aspoň jednu z vybraných piatich makroekonomických premenných a (iii) boli publikované 

štandardné chyby (s. e.) odhadu alebo iné charakteristiky, pomocou ktorých bolo možné tieto 

chyby vyčísliť.   

V prílohe 4 sú uvedené regresné parametre pre NPLR, REG, IR, INFL, ER a UNP 

publikované vo vybraných empirických štúdiách (jedná sa o nevážené hodnoty). Ďalej sú 

uvedené váhy jednotlivých parametrov vypočítané ako prevrátené hodnoty ich štandardných 

chýb odhadu (1/s. e.). Na základe týchto údajov boli vypočítané vážené hodnoty parametrov 

ako súčin neváženej hodnoty parametra a jeho váhy, pričom vážené hodnoty berú do úvahy 

kvalitu odhadu, ktorá je nepriamo úmerná veľkosti štandardnej chyby odhadu. Okrem hodnôt 

prezentovaných pre jednotlivé štúdie sú v prílohe 4 uvedené aj finálne stredné hodnoty (medián 
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a vážený priemer) regresných parametrov vybraných premenných spolu s ich štandardnou 

chybou odhadu. Tieto boli použité na formuláciu apriórnych predpokladov týkajúcich sa 

pravdepodobnostných rozdelení parametrov zvolených makroekonomických determinantov. 

Apriórne predpoklady parametrov rovnice (4.3), s výnimkou minulej hodnoty závislej 

premennej, majú podobu normálneho rozdelenia a sú centrované na hodnotu mediánu 

parametrov publikovaných vo vybraných empirických štúdiách, pričom disperzia tohto 

rozdelenia je daná štandardnou chybou daných odhadov.  

Apriórny predpoklad týkajúci sa dopadu zmien menového kurzu na NPLR (príloha 4, 

stĺpec 6) nadobúda stredné hodnoty blízke nule. Tieto nejednoznačné hodnoty sú s veľkou 

pravdepodobnosťou výsledkom protismerného pôsobenia dôchodkového a bilančného efektu 

zmeny menového kurzu a taktiež neprecíznych špecifikácií tejto premennej v empirických 

prácach. Z tohto dôvodu bol v prípade premennej ERB modelujúcej bilančný efekt zmeny 

menového kurzu použitý apriórny predpoklad založený na výsledku štúdie Jakubík a Reininger 

(2013), ktorá ako jediná z vyššie definovaného výberu štúdií brala pri modelovaní zmeny 

nominálneho kurzu v úvahu podiel úverov denominovaných v cudzích menách (na celkovo 

poskytnutých úveroch). Medián parametrov odhadnutých v jednotlivých modeloch danej štúdie 

bol vyčíslený na hodnotu 0,37. Apriórny predpoklad týkajúci sa premennej ERI modelujúcej 

dôchodkový efekt zmien menového kurzu bol ponechaný vo svojej pôvodnej forme, a to 

z dôvodu, že medián parametrov odhadnutých v štúdiách pracujúcich s reálnym efektívnym 

menovým kurzom bol blízky nule. V prípade oboch premenných (ERI a ERB) bola použitá 

vyššia disperzia pravdepodobnostného rozdelenia, ktorá súvisí s väčšou mierou neistoty 

spojenou s odhadmi efektov zmeny menového kurzu na NPLR. Toto nastavenie disperzie tak 

nechávalo väčší priestor pre informácie vyplývajúce z dát špecifických pre ČR. 

Apriórny predpoklad ohľadom minulej hodnoty závislej premennej NPLR na strane 

regresorov bol špecifikovaný pomocou beta rozdelenia, a to z toho dôvodu, že regresná rovnica 

(4.3) modeluje stacionárny proces a daný autoregresný koeficient by mal nadobúdať kladné 

hodnoty menšie ako jedna. Taktiež autoregresné koeficienty ostatných premenných 

v rovniciach (4.4) a (4.5) majú beta distribúciu predpokladajúcu miernu autokoreláciu. 

V prípade apriórnych predpokladov štandardnej chyby odhadu šokov v hlavnej aj vedľajších 

rovniciach modelu bolo zvolené inverzné gama rozdelenie (viď napr. Melecky, 2012). Toto 

rozdelenie sa používa hlavne v prípade neinformatívnych apriórnych informácií (uninformative 

prior), kedy nie je známa napr. disperzia rozdelenia, ale je známe, že apriórny predpoklad 

nadobúda kladné alebo záporné hodnoty, hodnoty v rámci nejakého limitu apod.    



67 

 

   / / ( ),p Y L Y p  

 Kombinácia pravdepodobnostnej funkcie riešeného modelu s apriórnymi predpokladmi 

ohľadom pravdepodobnostného rozdelenia parametrov definuje aposteriórnu hustotu 

(posterior density) pravdepodobnosti. Na základe apriórneho rozdelenia  p  , kde   je vektor 

obsahujúci modelové parametre, je aposteriórna hustota proporcionálna násobku 

pravdepodobnostnej funkcie riešeného modelu a apriórnych rozdelení: 

               (4.6) 

kde  /L Y  je pravdepodobnostná funkcia, ktorá závisí na dátach Y. Časť  p   predstavuje 

apriórne predpoklady, ktoré sú na sebe nezávislé, takže  p   je skonštruovaná ako násobok 

individuálnych apriórnych predpokladov vybraných makroekonomických premenných. 

Konštanta proporcionality je predstavovaná  apriórnou hustotou  pravdepodobnosti 

p(Y), ktorá zabezpečuje, že aposteriórna hustota pravdepodobnosti je normalizovaná 

na jednotkovú hustotu pravdepodobnosti. Na základe toho je pre pozorované hodnoty dát Y 

Bayesov teorém reprezentovaný nasledujúcim výrazom (West a Harrison, 1997): 

           

                    (4.7) 

Aposteriórne rozdelenie z rovnice (4.6) je obecne funkciou parametrov   a je 

maximalizované pomocou algoritmu numerickej optimalizácie. V tejto práci je použitý Monte-

Carlo optimalizačný algoritmus dostupný v programe Dynare pod voľbou 7.31  

4.3 Dátová základňa a analýza časových radov 

Pri tvorbe časových radov potrebných pre odhad modelu boli použité kvartálne dáta 

pre Českú republiku v období od 1993Q1-2014Q3. Začiatok dátového súboru je limitovaný 

vznikom ČR a dostupnosťou štatistík v transformačnom období. Prevažná časť dát bola získaná 

zo zdrojov Českej národnej banky z verejne dostupnej databázy ARAD, prípadne z interných 

dát ČNB. Interné dáta boli využívané k spätnej extrapolácii časových radov k počiatku 

sledovaného obdobia. Konkrétne boli z ČNB získané nasledujúce dáta: pomer agregátnych 

úverov v zlyhaní k celkovým úverom (NPLR), výdaje na hrubý domáci produkt v stálych 

cenách, index reálneho efektívneho kurzu českej koruny (index REER), výpožičkové úrokové 

sadzby klientskych úverov (LR), podiel úverov v zahraničnej mene na celkových úveroch (FX). 

Ďalej bol získaný objem exportu a importu, za pomoci ktorých bola vypočítaná otvorenosť 

                                                 
31 Za pomoc pri vytváraní kódu pre software Dynare ďakujem školiteľovi doc. M. Meleckému.  
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českej ekonomiky (OPEN). Časový rad indexu spotrebiteľských cien (CPI) bol získaný 

z databázy Medzinárodnej organizácie práce (ILO)32 a miera nezamestnanosti (UNP) 

z Eurostatu. Časový rad kurzu českej koruny voči euru (CZK/EUR) pochádza z databázy 

ARAD a bol spätne extrapolovaný za pomoci dát z databázy DATASTREAM.  

Dáta ohľadom výdajov na HDP (v stálych cenách roku 2005, sezónne očistené) boli 

použité na výpočet medziročného reálneho ekonomického rastu. Index spotrebiteľských cien 

bol vztiahnutý k základu roku 2000. V prípade nominálneho bilaterálneho kurzu koruny voči 

euru a indexu reálneho efektívneho kurzu koruny bol použitý kvartálny priemer. Index REER 

je vážený pomocou percentuálnych podielov obratov zahraničného obchodu roku 2010. 

Výpožičková úroková sadzba bola do roku 2001 vykazovaná agregovane pre všetky sektory 

hospodárstva. Od roku 2001 začala ČNB zverejňovať úrokovou sadzbu klientskych úverov 

desagregovane pre sektor nefinančných podnikov a domácnosti; z tohto dôvodu bol od roku 

2001 vypočítaný vážený priemer oboch sadzieb. Zvoleným indikátorom nezamestnanosti bola 

harmonizovaná miera nezamestnanosti, vychádzajúca z definície nezamestnaného podľa ILO, 

pričom bol použitý kvartálny priemer sezónne očistených dát. Otvorenosť českej ekonomiky 

bola vypočítaná ako podiel súčtu objemu exportu a importu na nominálnom HDP. Detailný 

popis dát, definícií použitých premenných a ich zdrojov je uvedený v prílohe 5 a popisné 

charakteristiky získaných časových radov sú prezentované v prílohe 6. 

 Vývoj agregátneho kreditného rizika aproximovaného pomocou NPLR resp. jeho 

medziročných zmien (Y-Y∆NPLR) zachytáva Obr. 4.1. Na počiatku 90. rokov 20. storočia 

môžeme pozorovať výrazný nárast tohto indikátora, ktorý kulminoval v treťom štvrťroku 1999. 

Tento nepriaznivý vývoj bol z veľkej časti zapríčinený bankovou krízou v Českej republike, 

ktorá býva datovaná v období 1996-2000 (viď napr. Laeven a Valencia, 2013). Snahy 

o ozdravenie bankového sektora zahŕňali prevod časti nahromadených problémových pôžičiek 

do bilancie Konsolidačnej banky, ktorá bola v roku 2001 transformovaná na nebankovú Českú 

konsolidačnú agentúru. Z tohto dôvodu dáta týkajúce sa jej bilancie vypadli z bankovej 

štatistiky a výsledkom bol výrazný pokles objemu úverov v zlyhaní, čím došlo k razantnému 

prepadu indikátora NPLR po roku 2000 (viď napr. Babouček a Jančar, 2005). Opätovný nárast 

NPLR môžeme sledovať zhruba od roku 2009, kedy nepriaznivé makroekonomické podmienky 

spôsobené globálnou recesiou zapríčinili nárast objemu úverov v zlyhaní a taktiež spomalenie 

dynamiky poskytovania nových pôžičiek. 

                                                 
32 Časový rad CPI získaný z ILO bol zvolený z toho dôvodu, že poskytoval potrebné údaje pre celé skúmané 

obdobie a zároveň bol vztiahnutý k jednému základnému obdobiu (rok 2000). 
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Obr. 4.1: Vývoj kreditného rizika aproximovaného pomocou NPLR  

 

Zdroj: ČNB (2015), vlastné spracovanie.  

Obr. 4.2 znázorňuje vývoj miery inflácie a nezamestnanosti, výpožičkovej úrokovej 

sadzby a reálneho ekonomického rastu. Opäť môžeme sledovať vyššie (a taktiež volatilnejšie) 

hodnoty inflácie a výpožičkovej sadzby na počiatku sledovaného obdobia a ich postupný pokles 

a stabilizáciu. V prípade inflácie bolo jednou z príčin zavedenie menového režimu cieľovania 

inflácie v roku 1998. Taktiež u úrokovej sadzby došlo po roku 2000 k značnej stabilizácii a 

zníženiu volatility. Na časovom rade reálneho ekonomického rastu sú dobre zreteľné prepady 

ekonomickej aktivity spôsobené menovou krízou v roku 1997 a globálnou finančnou 

a následnou ekonomickou krízou, ktorá sa v Českej republike prejavila v roku 2008. Na danom 

časovom rade je viditeľné aj ochabnutie ekonomickej aktivity spojené so spľasknutím 

technologickej (dot-com) bubliny v roku 2001, ktoré spôsobilo recesiu v Spojených štátoch 

amerických a následne aj v európskej ekonomike (Musílek, 2008). Česká republika bola 

v tomto období ovplyvnená hlavne výrazným oslabením ekonomickej aktivity v Nemecku. 
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Obr. 4.2: Vývoj vybraných makroekonomických premenných 

  

Zdroj: ČNB (2015), ILO (2015) a Eurostat (2015), vlastné spracovanie. 

Spoločný rastový trend reálneho efektívneho kurzu koruny a miery otvorenosti je 

zachytený v Obr. 4.3. Za povšimnutie stojí krátkodobý prepad otvorenosti českej ekonomiky 

v roku 2009 súvisiaci s nástupom krízy. Vývoj reálneho efektívneho kurzu má pre Českú 

republiku, ktorá je malou a vysoko otvorenou ekonomikou významné implikácie hlavne 

v oblasti zahraničného obchodu. V prípade pro-exportne orientovanej ekonomiky tlmí 

dlhodobý apreciačný trend nominálneho kurzu (viď Obr. 4.4) príliš optimistické očakávania 

korporátneho sektora, ktoré by mohli viesť k vytváraniu nadmerných a nerentabilných 

produkčných kapacít financovaných prostredníctvom úverov. Prostredie so zhodnocujúcou sa 

domácou menou a nízkymi úrokovými sadzbami ďalej odradzuje od požičiavania si  v cudzích 

menách, čo napomáha udržovaniu finančnej stability z dôvodu nižšieho úrokového rizika (Frait 

et al., 2011).  
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Obr. 4.3: Vývoj indexu REER a miery otvorenosti 

 

Zdroj: ČNB (2015) a ČSÚ (2015), vlastné spracovanie. 

Obr. 4.4 znázorňuje podiel úverov v zahraničnej mene na celkových poskytnutých 

úveroch v Českej republike spolu s vývojom nominálneho kurzu českej koruny voči euru. 

Na počiatku sledovaného obdobia bol FX podiel zanedbateľný (pôžičky v zahraničných menách 

sa poskytovali len sporadicky). Do roku 2000 môžeme sledovať výrazný nárast podielu úverov 

v zahraničných menách na celkových úveroch až k hranici 25 % a jeho následný postupný 

pokles a stabilizáciu. V súčasnosti došlo k miernemu nárastu FX podielu, avšak dané hodnoty 

sú stále na udržateľných a v porovnaní napr. s inými krajinami V4 (Maďarsko, Poľsko) aj 

na nižších úrovniach. Je potrebné taktiež poznamenať, že v Českej republike boli pôžičky 

v zahraničných menách poskytované predovšetkým firemnému sektoru s kapacitou generovať 

toky v zahraničnej mene pomocou exportu. 
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Obr. 4.4: Vývoj CZK/EUR a FX podielu na celkových úveroch 

 

Zdroj: ČNB (2015), vlastné spracovanie. 

4.4 Výsledky odhadu regresného modelu  

 Regresný model špecifikovaný v rovnici (4.3) bol odhadnutý pomocou bayesovského 

odhadu inštrumentálnych premenných. Aposteriórne rozdelenie definované v rovnici (4.6) bolo 

maximalizované pomocou algoritmu numerickej optimalizácie Markov Chain Monte-Carlo 

(MCMC). Hodnoty parametrov v oblasti aposteriórneho maxima, spoločne s Hessiánskou 

maticou daných parametrov, boli následne využité k zahájeniu výberového algoritmu 

Metropolis-Hastings, na báze náhodnej prechádzky, slúžiaceho k získaniu náhodných výberov 

z celej aposteriórnej distribúcie. Návrhy v algoritme výberu vzoriek (sampling algorithm) boli 

vyberané z multivariantného normálneho rozdelenia, kde bola použitá hodnota vážiaceho 

parametra (scaling factor) 0,41. Hodnota tohto vážiaceho parametra viedla k 32 a 31,6% miere 

prijatia náhodne vybraných vzoriek v rámci dvoch reťazcov (sledov) vygenerovaných 

pre výpočty v tomto odhade. Oba sledy čítali 10 tisíc výberov jednotlivých koeficientov 

modelu, kde prvých 50 % každého sledu výberu bolo odložených pre účely ďalších výpočtov. 

Metropolis-Hastings algoritmus pre výber vzoriek a rola použitého meradla vo vzorkovníku 

(sampler) sú podrobnejšie rozoberané napr. v práci An a Schorfheide (2007). 

 Diagnostika základného bayesovského odhadu je zachytená v Obr. 4.5. Tento graf 

zachytáva štatistiku konvergencie dvoch vygenerovaných Markovových reťazcov, ktoré 

vychádzajú z rozličných hodnôt a postupne sa k sebe približujú (konvergujú). Na horizontálnej 

ose je zachytená dĺžka reťazca (tj. počet iterácií) a na vertikálnej ose sú zachytené jednotlivé 

štatistiky (interval, m2 a m3). Z Obr. 4.5 môžeme pozorovať konvergenciu dvoch 

vygenerovaných Markovových reťazcov, ktorých hodnoty k sebe konvergujú u všetkých troch 
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štatistík zhruba od počtu 4000 iterácií, a teda použitie vygenerovaných parametrov z rozsahu 

5000-10000 iterácií pre výpočet distribúcie parametrov a ich hlavných štatistík by malo byť 

kredibilné.  

Obr. 4.5: Diagnostika základného bayesovského odhadu 

 
Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Apriórne predpoklady ohľadom pravdepodobnostného rozdelenia (typ, stredná hodnota 

a disperzia) parametrov základného odhadu a výsledky tohto bayesovského odhadu sú 

prezentované v Tab. 4.1. Konkrétne, sú uvedené aposteriórne hodnoty modusu a strednej 

hodnoty hustoty pravdepodobnosti a 90% bayesovský interval spoľahlivosti. Výsledky odhadu 

sú taktiež interpretované za pomoci obrázkov graficky znázorňujúcich apriórne a aposteriórne 

rozdelenia hustoty pravdepodobnosti parametrov zvolených regresorov, autoregresných 

parametrov a smerodajných odchýlok šokov. Pritom šedá farba predstavuje apriórnu hustotu 

pravdepodobnosti a čierna farba je použitá v prípade aposteriórneho rozdelenia 

pravdepodobnosti. Čiarkovaná vertikálna línia označuje hodnotu aposteriórneho modusu, 

tj. najčastejšiu hodnotu aposteriórnej hustoty pravdepodobnosti.  
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Tab. 4.1: Apriórne predpoklady a výsledky základného bayesovského odhadu  

 
Apriórne 

rozdelenie 

Aposteriórny 

modus 

Aposteriórna stredná 

hodnota 

Aposteriórny 90% 

bayesovský interval 

spoľahlivosti 

a_nplr B(0,55; 0,06) 0,6138 0,6476 [0,5166; 0,7829] 

a_reg N(0,18; 0,08) 0,1167 0,1273 [0,0009; 0,2434] 

a_infl N(0,29; 0,07) 0,2006 0,1837 [0,0717; 0,316] 

a_lr N(0,10; 0,03) 0,1134 0,1218 [0,0738; 0,1717] 

a_eri N(0,01; 1,00) 1,1563 1,4442 [-0,332; 3,1117] 

a_erb N(0,37; 1,00) 0,0944 0,1304 [-0,2864; 0,6123] 

a_unp N(0,25; 0,08) 0,2314 0,2037 [0,0831; 0,3444] 

p_nplr B(0,20; 0,20) 0,8379 0,7784 [0,6614; 0,8967] 

r_reg B(0,20; 0,10) 0,8033 0,8017 [0,7448; 0,863] 

r_infl B(0,10; 0,10) 0,8364 0,8354 [0,7765; 0,894] 

r_lr B(0,10; 0,10) 0,9382 0,9308 [0,9101; 0,9554] 

r_eri B(0,10; 0,10) 0,8557 0,8493 [0,7933; 0,9105] 

r_erb B(0,10; 0,10) 0,6244 0,6083 [0,5072; 0,7257] 

r_unp B(0,10; 0,10) 0,9188 0,915 [0,8858; 0,9455] 

Smerodajné odchýlky šokov     

u_nplr IG(0,80; 0,20) 1,5402 1,6056 [1,4038; 1,8066] 

u_reg IG(0,20; 0,20) 1,2098 1,2282 [1,0526; 1,3712] 

u_infl IG(0,40; 0,20) 1,3456 1,3798 [1,2117; 1,5646] 

u_lr IG(0,40; 0,20) 0,5293 0,5407 [0,4739; 0,6092] 

u_eri IG(0,40; 0,20) 0,0979 0,1008 [0,0905; 0,1098] 

u_erb IG(0,40; 0,20) 0,5757 0,5904 [0,5102; 0,6587] 

u_unp IG(0,40; 0,20) 0,3411 0,3541 [0,3051; 0,4038] 

Pozn.: B(a;b), N(a;b) a IG(a;b) označujú beta, normálne a inverzné gama rozdelenie, kde a a b určujú umiestenie a škálu (location and scale). 

Zdroj: Vlastné výpočty v programe Matlab.
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Výsledky základného odhadu potvrdzujú perzistenciu úverov v zlyhaní, keďže 

parameter závislej premennej omeškanej o jedno obdobie (a_nplr) nadobúda štatisticky 

významnú hodnotu 0,65 na 10% hladine významnosti. Z grafického vyjadrenia v Obr. 4.6 je 

zároveň možné pozorovať prevahu informácií získaných z dát v porovnaní s informáciami 

danými apriórnym predpokladom, kedy aposteriórna stredná hodnota a modus nadobúdajú 

vyšších hodnôt ako stanovená apriórna stredná hodnota. Tieto výsledky implikujú vyššiu mieru 

perzistencie NPLs v Českej republike v porovnaní s výsledkami, ktoré boli získané pomocou 

rešerše literatúry medzinárodných empirických štúdií. 

Obr. 4.6: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti NPLRt-1 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

V prípade regresného parametra a_reg výsledky odhadu potvrdzujú nepriamo úmerný 

vzťah medzi reálnym ekonomickým rastom a podielom úverov v zlyhaní na celkovo 

poskytnutých úveroch. Odhadnutá aposteriórna stredná hodnota je zhruba 0,13, čo implikuje, 

že v prípade poklesu reálneho ekonomického rastu o 1% dochádza k nárastu NPLR o 0,13 %. 

Teoreticky je tento výsledok možné zdôvodniť tým, že v prípade poklesu ekonomického rastu 

dosahujú ekonomické subjekty nižšie príjmy, čo sa môže nepriaznivo odraziť v ich finančnej 

kondícií a schopnosti splácať svoje záväzky. Zároveň môže byť pokles ekonomickej aktivity 

spojený s obmedzením poskytovania nových úverov. Oba tieto procesy pôsobia na rast NPLR 

ako indikátora kreditného rizika. Z grafického znázornenia apriórnej a aposteriórnej hustoty 

pravdepodobnosti (Obr. 4.7) vyplýva, že v prípade ekonomického rastu je aposteriórna stredná 

hodnota nižšia v porovnaní s hodnotou apriórnou, a teda je opäť možné pozorovať jemnú 

prevahu informácií získaných z dát, ktorá sa javí pre odhad aposteriórneho rozdelenia ako 

mierne významnejšia v porovnaní s apriórnou informáciou. 
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Obr. 4.7: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti REG 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Výsledky dopadu rastu výpožičkovej úrokovej sadzby na NPLR sú v súlade 

s teoretickými postulátmi a potvrdzujú priamo úmerný vzťah medzi danými veličinami. 

Aposteriórna stredná hodnota parametra a_lr je štatisticky významná a dosahuje hodnotu 0,12, 

čo znamená, že v prípade 1% rastu tejto sadzby by došlo k nárastu NPLR o 0,12 %. Rast 

úrokových sadzieb sa odráža do vyšších úrokových nákladov spojených so splácaním dlhu 

a teda celkovo zvyšuje dlhové bremeno, čo pôsobí na rast problémových úverov. Z grafického 

znázornenia v Obr. 4.8 je možné pozorovať mierny posun aposteriórneho rozdelenia hustoty 

pravdepodobnosti smerom doprava (v porovnaní s apriórnym rozdelením), a teda mierne 

silnejší efekt rastu úrokových sadzieb na NPLR v ČR v porovnaní s apriórnymi hodnotami 

získanými z rešerše literatúry.  

Obr. 4.8: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti LR 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Teoretické postuláty a empirické výsledky neurčujú jednoznačný smer pôsobenia zmien 

cenovej hladiny na problémové úvery. Na základe výsledkov získaných pomocou 

bayesovského odhadu modelu kreditného rizika pre ČR však môžeme identifikovať nepriamo 

úmerný vzťah medzi infláciou a NPLR. Konkrétne bola získaná štatisticky významná hodnota 

parametra a_infl vo výške 0,18, ktorá implikuje, že v prípade poklesu inflácie o 1 % dochádza 

k nárastu NPLR o 0,18 %. V grafickom znázornení (Obr. 4.9) stanoveného apriórneho 

a odhadnutého aposteriórneho rozdelenia môžeme pozorovať výraznejší posun aposteriórnej 
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strednej hodnoty v porovnaní s apriórnou strednou hodnotou smerom doľava, a teda slabší 

vplyv zmien cenovej hladiny na schopnosť ekonomických subjektov v ČR splácať svoje 

záväzky (v porovnaní s výsledkami získanými z medzinárodných štúdií). 

Obr. 4.9: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti INFL 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Najvyššiu odhadovanú  (avšak štatisticky nevýznamnú) hodnotu parametra z vybraných 

makroekonomických premenných dosiahol parameter a_eri (1,44), ktorý zo zohľadnením 

miery otvorenosti českej ekonomiky zachytával pôsobenie dôchodkového efektu zmeny 

reálneho efektívneho kurzu koruny na NPLR. Smer pôsobenia ERI na NPLR je v súlade 

s empirickými postulátmi (potvrdzuje nepriamo úmerný vzťah), kedy pokles reálneho kurzu 

(reálna apreciácia) spôsobuje nárast podielu úverov v zlyhaní na celkovo poskytnutých 

úveroch. Túto hypotézu však nie je možné prijať na 10% hladine štatistickej významnosti. 

Na základe grafického znázornenia hustôt pravdepodobnosti (Obr. 4.10) je možné pozorovať 

výraznú prevahu informácií z dát nad informáciou získanou z rešerše literatúry, tj. aposteriórna 

stredná hodnota výrazne prevyšuje apriórnu strednú hodnotu získanú z empirických štúdií.   

Obr. 4.10: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti ERI 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 
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Bilančný efekt zmeny nominálneho menového kurzu CZK/EUR na kreditné riziko 

modelovala premenná ERB, a to so zohľadnením podielu úverov denominovaných v cudzích 

menách na celkovom objeme poskytnutých úverov. Aposteriórna stredná hodnota odhadnutá 

bayesovskou metódou odhadu nadobúda hodnotu 0,13, avšak opäť sa jedná o štatisticky 

nevýznamnú hodnotu. Smer pôsobenia ERB na NPLR je opačný ako v prípade premennej ERI 

a opätovne potvrdzuje teoretické postuláty. Konkrétne, pri raste (depreciácii) nominálneho 

menového kurzu dochádza k nárastu NPLR, čo potvrdzuje predpokladaný priamo úmerný 

vzťah. Apriórne a aposteriórne rozdelenie pravdepodobnosti premennej ERB zachytáva 

Obr. 4.11.  

Obr. 4.11: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti ERB 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

 Posledným zvoleným makroekonomickým determinantom NPLR je miera 

nezamestnanosti. Odhadnutý parameter a_unp dosahuje veľkosti 0,20 a jeho hodnota je 

štatisticky významná na 10% hladine významnosti. Tento výsledok potvrdzuje priamo úmerný 

vzťah medzi nezamestnanosťou a NPLR, kedy rast nezamestnanosti spôsobuje pokles príjmov 

ekonomických subjektov a pôsobí tak nepriaznivo na ich schopnosť dostáť svojím záväzkom. 

Z grafu apriórnej a aposteriórnej hustoty pravdepodobnosti nezamestnanosti (Obr. 4.12) je 

viditeľné, že aposteriórna stredná hodnota je mierne vychýlená (smerom k nižším hodnotám) 

v porovnaní s apriórnou hodnotou, čím došlo k jemnému spresneniu parametra informáciou 

získanou z dát pre ČR.  
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Obr. 4.12: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti UNP 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Graficky je apriórne a aposteriórne rozdelenie pravdepodobnosti autoregresných 

parametrov zvolených endogénnych premenných zobrazené v prílohe 7 a konkrétne 

aposteriórne hodnoty týchto parametrov spolu s bayesovským intervalom spoľahlivosti sú 

prezentované v Tab. 4.1. Aposteriórne stredné hodnoty autoregresných parametrov 

jednotlivých makroekonomických premenných sú výrazne vyššie ako konzervatívne nastavené 

apriórne predpoklady. Najvyššiu strnulosť je možné pozorovať v prípade výpožičkovej sadzby 

(r_lr) a nezamestnanosti (r_unp), naopak najnižších hodnôt dosahuje aposteriórna stredná 

hodnota a modus v prípade premennej ERB (r_erb). Všetky sledované autoregresné parametre 

sú významné na 10% hladine štatistickej významnosti a potvrdzujú, že minulé hodnoty sú 

relevantnými inštrumentmi pre tieto makroekonomické veličiny. Z grafu v prílohe 7 je zjavná 

dobrá identifikácia z dát a ich vplyv na podobu výsledného aposteriórneho rozdelenia, a to 

hlavne v prípadoch odhadu autoregresného parametra reálneho ekonomického rastu (r_reg), 

inflácie (r_infl), výpožičkových úrokových sadzieb (r_lr) a nezamestnanosti (r_unp). Taktiež 

je viditeľné zúženie výsledného pravdepodobnostného rozdelenia. V týchto, ale aj v ostatných 

prípadoch dochádza k pomerne veľkému posunu distribúcie smerom od konzervatívneho 

apriórneho rozdelenia k vyšším hodnotám aposteriórneho rozdelenia.  

V závere budú interpretované smerodajné odchýlky šokov vychádzajúce z apriórne 

predpokladaného inverzného gama rozdelenia. V tomto prípade sú aposteriórny modus a 

stredná hodnota (viď Tab. 4.1) výrazne vyššie než apriórna stredná hodnota v prípade troch 

šokov s najvyššími odhadnutými aposteriórnymi hodnotami. Konkrétne, ide o šoky pôsobiace 

na NPLR (u_nplr), reálny ekonomický rast (u_reg) a infláciu (u_infl). Na druhej strane výrazne 

najnižšie sú aposteriórne hodnoty v prípade smerodajnej odchýlky šoku reálneho devízového 

kurzu zo zohľadnením otvorenosti českej ekonomiky (u_eri). Taktiež odhadnutý autoregresný 

parameter šoku pôsobiaceho na NPLR (p_nplr) je v prípade aposteriórnych hodnôt výrazne 

vyšší než v prípade apriórnych predpokladov. V prípade smerodajných odchýlok šokov je 
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opätovne zjavná významná rola použitých dát. Najväčší význam dát pre identifikáciu 

aposteriórneho rozdelenia je možné identifikovať u smerodajnej odchýlky šoku reálneho rastu 

(u_reg), následne šoku nezamestnanosti (u_unp), šoku výpožičkových úrokových sadzieb 

(u_lr) a šoku nominálneho kurzu (u_erb), ale aj v ostatných prípadoch dochádza k spresneniu 

apriórnych informácií použitím dát (graficky viď príloha 7). 

4.5 Analýza robustnosti    

Na základe modelovej špecifikácie v rovnici (4.3) boli vytvorené dva alternatívne 

odhady, pomocou ktorých bolo testované do akej miery závisia výsledky prezentovaného 

bayesovského odhadu na stanovení apriórnych informácií ohľadom pravdepodobnostného 

rozdelenia (jeho centrovania a disperzie) parametrov zvolených regresorov získaného z rešerše 

empirických štúdií. Respektíve, opačne povedané, do akej miery je možné identifikovať 

regresné parametre na základe informácií plynúcich z dát relevantných pre Českú republiku.  

4.5.1 Alternatívny odhad – vážený priemer  

Prvý alternatívny odhad regresného modelu sa od základného odhadu líšil v centrovaní 

pravdepodobnostného rozdelenia, kedy bola stredná hodnota apriórneho rozdelenia centrovaná 

na hodnotu váženého priemeru (VP) efektov získaných v rámci realizovanej rešerše literatúry. 

Od základného odhadu využívajúceho medián ako strednú hodnotu apriórneho rozdelenia sa 

tento odhad líši v tom, že vážené hodnoty parametrov odrážajú kvalitu odhadov prezentovaných 

v empirických štúdiách. Finálne hodnoty váženého priemeru efektov zvolených regresorov 

a taktiež publikované hodnoty vybraných 16 empirických štúdií sú uvedené v prílohe 4. Vážené 

hodnoty parametrov tak môžu byť porovnané s hodnotami mediánov publikovaných 

parametrov, pričom rozdiely medzi týmito hodnotami sú v prípade výpožičkovej sadzby 

a menového kurzu len minimálne. U ostatných zvolených regresorov boli identifikované 

rozdiely medzi hodnotou mediánu a váženého priemeru, tieto však nie sú výrazné.     

Výsledky alternatívneho bayesovského odhadu používajúceho apriórne 

pravdepodobnostné rozdelenia centrované na hodnoty vážených priemerov sú prezentované 

v prílohe 8 a grafické znázornenia apriórnych a aposteriórnych rozdelení hustoty 

pravdepodobnosti vysvetľujúcich premenných v prílohe 9. Tento odhad bol opätovne 

realizovaný algoritmom MCMC, pričom miera akceptácie náhodne vybraných vzoriek v rámci 

dvoch reťazcov (sledov) vygenerovaných pre výpočty v tomto odhade bola 32,5 % pre prvý 

sled a 33 % pre druhý sled. Diagnostiku tohto bayesovského odhadu uvádza nasledujúci 
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Obr. 4.13. Z grafu je možné pozorovať konvergenciu dvoch Markovových reťazcov, ktorá 

v prípade štatistík m2 a m3 nastáva zhruba po počte 3000 iterácií.  

Obr. 4.13: Diagnostika alternatívneho odhadu vážený priemer 

 

 Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab.  

Na základe výsledkov uvedených v prílohe 8 môžeme identifikovať 5 štatisticky 

významných efektov skúmaných regresorov, pričom tieto sú významné na 10% hladine 

štatistickej významnosti. Konkrétne sa jedná o parameter minulej hodnoty NPLR, výpožičkovej 

sadzby, premenných ERI a ERB a nezamestnanosti. V prípade reálneho ekonomického rastu 

a inflácie uvedené intervaly spoľahlivosti implikujú štatisticky nevýznamné výsledky 

na zvolenej hladine významnosti.  

Hodnota autoregresného parametra NPLR (a_nplr) opätovne potvrdzuje perzistenciu 

úverov v zlyhaní. V tomto odhade je však hodnota parametra vyššia v porovnaní so základným 

odhadom a značí pomerne vysokú mieru perzistencie NPLs v ČR. Z grafického znázornenia 

apriórneho a aposteriórneho pravdepodobnostného rozdelenia (Obr. 4.14) je zrejmý významný 

vplyv dát, kedy aposteriórna stredná hodnota a modus dosahujú výrazne vyšších hodnôt 

v porovnaní s predpokladanou apriórnou strednou hodnotou a ležia mimo predpokladané 

apriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti. 
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Obr. 4.14: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti NPLRt-1 odhadu VP 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

 V prípade parametra výpožičkovej sadzby (a_lr) tohto alternatívneho odhadu 

nedochádza k zmene hodnoty odhadnutého parametra v porovnaní so základným odhadom. 

Jeho hodnota je identická, dosahuje výšky 0,12 a je štatisticky významná na 10% hladine 

významnosti. V prípade miery nezamestnanosti však aposteriórna stredná hodnota klesá 

na hodnotu 0,11 a tento odhad tak implikuje nižšiu citlivosť NPLR na rastúcu nezamestnanosť 

v ČR. 

Štatisticky významných hodnôt v tomto alternatívnom odhade nadobúdajú premenné 

ERI a ERB modelujúce dôchodkový a bilančný efekt zmeny menového kurzu. Aposteriórna 

stredná hodnota premennej ERI (zachytávajúcej zmeny REER zo zohľadnením miery 

otvorenosti českej ekonomiky) nadobúda hodnotu 2,1. Tento výsledok je v súlade 

s ekonomickými postulátmi, kedy pokles reálneho kurzu (reálna apreciácia) spôsobuje, že 

zahraničné statky sa stávajú relatívne lacnejšie voči domácim statkom, čo stimuluje import 

a naopak penalizuje export. Výsledkom tohto procesu môže byť zhoršenie finančnej kondície 

pro-exportných firiem v domácej ekonomike. Dôchodkový efekt zmien menového kurzu je 

zvlášť dôležitý pre malé otvorené ekonomiky ako je ČR, čomu nasvedčuje aj výrazný nárast 

aposteriórnej strednej hodnoty v porovnaní s takmer nulovou apriórnou strednou hodnotou 

získanou z medzinárodných štúdií (graficky viď príloha 9). Tento výsledok ukazuje na výraznú 

prevahu informácií získaných z dát špecifických pre ČR.   

Hodnota parametra premennej ERB modelujúcej bilančný efekt (zmenu CZK/EUR 

so zohľadnením FX podielu) dosahuje 0,41, čo implikuje, že v prípade rastu jej hodnoty o 1% 

by došlo k nárastu NPLR o 0,41%. Táto hodnota potvrdzuje postulát, že rast (depreciácia) 

menového kurzu zvyšuje dlžnú čiastku nezaistených pozícií a pôsobí tak na rast problémových 

úverov. Získaná aposteriórna hodnota je významne v súlade s predpokladanou apriórnou 

hodnotou získanou na základe odhadov prezentovaných v štúdií Jakubík a Reininger (2013), 

ktoré boli získané pomocou panelového odhadu krajín strednej, východnej a juhovýchodnej 
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Európy, kde niektoré z týchto štátov dosahujú pomerne vysokých hodnôt zadlženia v FX 

menách.  

Aposteriórne stredné hodnoty autoregresných parametrov (r_reg, r_lr, r_infl, r_unp, 

r_eri a r_erb) sú v súlade s hodnotami odhadnutými v základnom odhade. Výnimku tvorí iba 

autoregresívny parameter šoku NPLR (p_nplr), ktorého hodnota v porovnaní zo základným 

odhadom výrazne klesla (0,3) a priblížila sa tak konzervatívne nastavenej apriórnej hodnote 

(0,2). Graficky túto zmenu zachytáva Obr. 4.15. Taktiež v prípade smerodajnej odchýlky šoku 

NPLR (u_nplr) je možné pozorovať výraznejší pokles odhadnutej aposteriórnej hodnoty. 

U ostatných smerodajných odchýlok šokov sú odhadnuté hodnoty stabilné vzhľadom 

k základnému odhadu. 

Obr. 4.15: Apriórne a aposteriórne rozdelenie hustoty pravdepodobnosti autoregresného 

parametra šoku NPLR odhadu VP 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

4.5.2 Alternatívny odhad – dvojnásobná disperzia 

Druhý alternatívny spôsob bayesovského odhadu špecifikovaného regresného modelu 

pracoval s dvojnásobnou disperziou (DD) pravdepodobnostných rozdelení jednotlivých 

regresorov stanovenou v rámci apriórnych predpokladov. Pritom zväčšená disperzia 

pravdepodobnostného rozdelenia zvyšuje neistotu súvisiacu s apriórnym predpokladom 

(znižuje jeho váhu) a poskytuje tak väčší priestor pre presadenie sa informácií plynúcich z dát.  

Aposteriórne rozdelenie definované v rovnici (4.6) bolo opätovne maximalizované 

pomocou algoritmu numerickej optimalizácie. Návrhy v algoritme výberu boli vyberané 

z multivariantného normálneho rozdelenia, kde bola použitá hodnota vážiaceho parametra 

(scaling factor) 0,40. Hodnota tohto vážiaceho parametra viedla k 34 a 33% miere prijatia 

náhodne vybraných vzoriek v rámci dvoch Markovových reťazcov vygenerovaných 

pre výpočty v tomto alternatívnom odhade. Diagnostika konvergencie Markovových reťazcov 

je uvedená v Obr. 4.16, z ktorého je možné pozorovať, že ku konvergencii reťazcov a ustáleniu 
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hodnôt dochádza u všetkých troch štatistík pri počte 5000 iterácií. Použitie vygenerovaných 

parametrov z rozsahu 5000-10000 iterácií pre výpočet distribúcie parametrov a ich hlavných 

štatistík by teda malo byť kredibilné. 

Obr. 4.16: Diagnostika alternatívneho odhadu dvojnásobná disperzia 

 

Zdroj: vlastné výpočty v programe Matlab. 

Typ, centrovanie a disperzia apriórnych hustôt pravdepodobnosti jednotlivých 

parametrov tohto alternatívneho odhadu sú uvedené v prílohe 10. V danej prílohe sú taktiež 

prezentované výsledky vo forme aposteriórnych hodnôt modusu a strednej hodnoty a 90% 

intervalu spoľahlivosti. Výsledky tohto odhadu sú do značnej miery podobné výsledkom 

získaným z alternatívneho odhadu centrujúceho apriórne rozdelenia na základe hodnôt 

vážených priemerov efektov získaných z empirických štúdií. Ako štatisticky významné 

hodnoty sa opätovne javia aposteriórne hodnoty parametrov minulej hodnoty závislej 

premennej NPLR, výpožičkovej sadzby a premenných ERI a ERB modelujúcich zmeny 

menového kurzu. Popri parametroch reálneho ekonomického rastu a inflácie sa v tomto odhade 

javí taktiež parameter týkajúci sa miery nezamestnanosti ako štatisticky nevýznamný na 10% 

hladine významnosti. Grafické znázornenie apriórnych a aposteriórnych hustôt 

pravdepodobnosti regresorov definovaných v rovnici (4.3) je zobrazené v prílohe 11.  
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Alternatívny odhad s dvojnásobnou disperziou identifikoval najvyššiu aposteriórnu 

strednú hodnotu parametra minulej hodnoty závislej premennej (a_nplr), a to vo výške 0,89, čo 

opätovne potvrdzuje, že perzistencia úverov v zlyhaní v ČR sa javí silnejšia v porovnaní 

s predpokladanými hodnotami získanými z rešerše medzinárodných štúdií. Efekt rastu 

výpožičkovej sadzby na NPLR je taktiež štatisticky významný (tak ako v predchádzajúcich 

dvoch odhadoch) a dosahuje hodnotu 0,18. Ako pomerne robustné sa javia aj výsledky 

pre premenné ERI a ERB modelujúce dôchodkový a bilančný efekt zmeny menového kurzu. 

Aposteriórna stredná hodnota parametra pre ERI je 2,2 a pre ERB 0,41. Tieto výsledky sú 

štatisticky významné na zvolenej hladine významnosti a sú v súlade s efektmi identifikovanými 

pomocou prvého alternatívneho odhadu vážený priemer. Základný odhad identifikoval nižšie 

hodnoty parametrov ERI a ERB, tieto hodnoty však neboli štatisticky významné na 10% hladine 

významnosti.  

Odhadnuté aposteriórne hodnoty parametrov pre reálny ekonomický rast (a_reg), 

infláciu (a_infl) a mieru nezamestnanosti (a_unp) sú zhruba v súlade s výsledkami získanými 

z odhadu vážený priemer, tieto hodnoty však opätovne nie sú štatisticky významné na zvolenej 

hladine významnosti. Odhadnuté hodnoty autoregresných parametrov a smerodajných 

odchýlok šokov sú stabilné; s výnimkou poklesu hodnoty autoregresného parametra šoku 

NPLR a smerodajnej odchýlky tohto šoku (tak ako tomu bolo aj v prípade alternatívneho 

odhadu VP).    

Výsledky alternatívneho odhadu zo zväčšenou disperziou pravdepodobnostného 

rozdelenia, zvyšujúceho neistotu týkajúcu sa predpokladaného apriórneho rozdelenia, sú 

do značnej miery podobné výsledkom získaným z alternatívneho odhadu vážený priemer. 

Z toho môže byť usudzované, že nielen pri zohľadnení väčšej neistoty týkajúcej sa apriórnych 

informácií, ale aj pri pôvodnom nastavení disperzie pravdepodobnostného rozdelenia dochádza 

k významnému spresneniu odhadovaných hodnôt parametrov na základe informácií získaných 

z dát pre Českú republiku.   

4.6 Zhrnutie empirických výsledkov 

Všetky tri odhadnuté varianty špecifikácie regresného modelu potvrdzujú perzistenciu 

úverov v zlyhaní, tj. závislosť tejto veličiny na svojich minulých hodnotách. Na základe 

odhadnutých aposteriórnych hodnôt môže byť usudzované, že perzistencia NPLs v Českej 

republike je silnejšia v porovnaní s apriórnymi hodnotami získanými z realizovanej rešerše 
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medzinárodných empirických štúdií. Alternatívne odhady implikujú vysokú mieru perzistencie 

(odhadnuté aposteriórne stredné hodnoty minulej hodnoty premennej NPLR sú 0,86 a 0,89). 

Medzi reálnym ekonomickým rastom a podielom úverov v zlyhaní na celkovo 

poskytnutých úveroch bol predpokladaný nepriamo úmerný vzťah. Tento výsledok bol 

potvrdený len v základnom odhade, ktorý jediný identifikoval štatisticky významnú hodnotu 

parametra a_reg, a to vo výške 0,13. Táto hodnota môže byť interpretovaná nasledujúcim 

spôsobom: pri poklese reálneho ekonomického rastu o 1 % dochádza k nárastu NPLR o 0,13 

%. Identifikovaná aposteriórna stredná hodnota pre Českú republiku je nižšia v porovnaní 

s apriórnou strednou hodnotou stanovenou na báze mediánu efektov získaných z empirických 

štúdií (0,18).  

Štatisticky významný a robustný vplyv na hodnotu NPLR identifikujú výsledky získané 

pre výpožičkovú úrokovú sadzbu. Tieto výsledky sú v súlade s teoretickými postulátmi, ktoré 

vysvetľujú predpoklad nepriaznivého pôsobenia rastu výpožičkových sadzieb na dlhové 

bremeno a následný možný rast problémových úverov. V základnom odhade a alternatívnom 

odhade VP dosahovali odhadnuté aposteriórne stredné hodnoty výšku 0,12, čo implikuje, že 

v prípade rastu výpožičkových sadzieb o 1 % by došlo k nárastu NPLR o 0,12 %. Vyššia 

hodnota parametra a_lr (0,18) bola identifikovaná v alternatívnom odhade DD. Tento odhad 

zväčšením disperzie zvýšil neistotu ohľadom apriórnych informácií a prikladal tak vyššiu váhu 

informáciám získaným z dát pre ČR. Na základe toho môžeme usudzovať, že dopad rastu 

výpožičkových sadzieb na agregátnu hodnotu NPLR v ČR môže byť silnejší ako uvádza 

základný odhad a odhad vážený priemer. 

V prípade dopadu inflácie na NPLR teoretické postuláty ani empirické výsledky získané 

na základe meta-analýzy relevantnej literatúry nedefinujú jednoznačne, aký vzťah je možno 

predpokladať medzi týmito dvoma veličinami. Z troch odhadnutých variant modelu poskytuje 

štatisticky významný odhad parametra a_infl len jedna, a to základný odhad. Pričom tento 

výsledok implikuje existenciu nepriamo úmerného vzťahu medzi infláciou a NPLR v prípade 

Českej republiky v skúmanom období. Konkrétne, pri poklese miery inflácie o 1 % by došlo 

k nárastu NPLR o 0,18 %. Tento výsledok je tak v súlade so závermi  štúdií Shu (2002), Gerlach 

et al. (2005) alebo Jakubík (2006). Posledná z menovaných štúdií bola realizovaná pre ČR, 

pričom autor priaznivý dopad rastúcej inflácie na NPLR odôvodňuje jej tlmiacim účinkom 

na použité nominálne úrokové sadzby.  
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Pri modelovaní dopadov zmeny menového kurzu je potrebné brať do úvahy dva 

protismerné efekty pôsobiace na veľkosť NPLR. Tieto efekty boli modelované pomocou 

premenných ERI a ERB, ktoré modelovali dôchodkový a bilančný efekt zmeny menového 

kurzu (v uvedenom poradí). Premenná ERI zachytávala zmenu reálneho efektívneho kurzu 

so zohľadnením miery otvorenosti českej ekonomiky a premenná ERB zmenu nominálneho 

kurzu koruny voči euru zo zohľadnením podielu pôžičiek poskytnutých v zahraničných menách 

na celkovo poskytnutých úveroch. V prípade týchto premenných základný odhad neposkytol 

štatisticky významné výsledky. V prípade alternatívnych odhadov tomu však bolo opačne, 

pričom hodnoty týchto odhadov boli pomerne stabilné.  

Aposteriórna stredná hodnota premennej ERI bola v prípade odhadu VP 2,1 a v prípade 

odhadu DD 2,2. Veľkosť odhadnutého parametra výrazne prevyšuje apriórnu strednú hodnotu 

stanovenú na základe nejednoznačných výsledkov rešerše literatúry a taktiež potvrdzuje 

dôležitosť monitorovania vývoja reálneho kurzu v prípade malých a vysoko otvorených 

ekonomík. Odhadnuté aposteriórne hodnoty potvrdzujú predpokladaný nepriamo úmerný vzťah 

medzi zmenami reálneho kurzu a NPLR. Konkrétne, v prípade poklesu reálneho kurzu (reálnej 

apreciácie) sa znižuje konkurencieschopnosť domácich statkov, čo má nepriaznivý dopad 

v podobe zníženia príjmov a zhoršenia finančnej kondície exportne zameraných firiem a pôsobí 

tak na rast kreditného rizika. 

V prípade premennej ERB identifikovali oba alternatívne odhady takmer identické 

hodnoty parametra a_erb, a to 0,41 v prípade odhadu VP a 0,42 v prípade odhadu DD. Tieto 

výsledky tak potvrdzujú dôležitosť bilančného efektu zmeny nominálneho menového kurzu, 

avšak odhadnuté aposteriórne hodnoty sú výrazne nižšie ako je tomu v prípade efektu 

dôchodkového. Konkrétne, v prípade, že by došlo k rastu hodnoty kurzu CZK/EUR 

(so zohľadnením FX podielu) o 1 %, tak by hodnota NPLR vzrástla o 0,41 resp. 0,42 %. Tieto 

výsledky sú v súlade so závermi práce Jakubík a Reininger (2013), ktorí získali obdobné 

výsledky na základe panelovej štúdie krajín CESEE. 

Medzi mierou nezamestnanosti a podielom úverov v zlyhaní na celkovo poskytnutých 

úveroch bol potvrdený priamo úmerný vzťah, tj. s rastom miery nezamestnanosti dochádza 

k rastu hodnoty NPLR. Štatisticky významné hodnoty boli odhadnuté v prípade základného 

(0,20) a alternatívneho odhadu vážený priemer (0,11). Tieto aposteriórne stredné hodnoty sú 

však pod úrovňou apriórnej strednej hodnoty získanej z rešerše literatúry, čo implikuje nižšiu 

citlivosť NPLR v ČR na zmeny nezamestnanosti v porovnaní s hodnotami publikovanými 

v empirických štúdiách. 
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ZÁVER 

 Predmetom dizertačnej práce bolo modelovanie agregátneho kreditného rizika v Českej 

republike, a to pre potreby makroprudenciálnej politiky. Motiváciou k tomuto výskumu bola 

nedávna globálna finančná kríza, ktorá odhalila potrebu revízie viacerých oblastí rámca 

regulácie a dohľadu nad finančným (bankovým) sektorom. Konkrétne, v oblasti kreditného 

rizika, táto kríza poukázala na nepripravenosť krajín monitorovať a vyhodnocovať toto riziko, 

ktorého materializácia priviedla bankové systémy niektorých štátov do krízového stavu. 

Cieľom dizertačnej práce bolo ohodnotiť dopady makroekonomického vývoja a šokov 

na agregátne kreditné riziko v Českej republike v období rokov 1994-2014. Zmeny 

v makroekonomickom prostredí boli zachytené pomocou reálneho ekonomického rastu, 

inflácie, výpožičkových úrokových sadzieb, dôchodkového a bilančného efektu menového 

kurzu a nezamestnanosti. Stanovený cieľ bol naplnený pomocou makroekonomického modelu 

kreditného rizika, ktorý bol odhadnutý metódou bayesovského odhadu inštrumentálnych 

premenných. Táto metóda umožňovala využiť apriórne informácie, týkajúce sa 

pravdepodobnostného rozdelenia odhadovaných regresných parametrov, získané na základe 

realizovanej rešerše a meta-analýzy relevantnej literatúry. Zároveň táto metóda umožnila 

zohľadniť prípadnú endogenitu makroekonomického vývoja vzhľadom k úverom v zlyhaní. 

Boli realizované tri odhady modelovej špecifikácie makroekonomického modelu 

kreditného rizika. Konkrétne, základný odhad centroval apriórne rozdelenia hustoty 

pravdepodobnosti na základe mediánu efektov vybraných regresorov získaných z empirických 

štúdií. Ďalej boli realizované dva alternatívne odhady. Prvý bol nazvaný vážený priemer, a to 

z toho dôvodu, že k centrovaniu apriórnych rozdelení hustôt pravdepodobnosti parametrov 

využíval vážené hodnoty efektov, čo umožňovalo zohľadniť kvalitu publikovaných výsledkov. 

Druhý alternatívny odhad bol nazvaný dvojnásobná disperzia, pretože používal dvojnásobné 

hodnoty štandardnej chyby odhadu efektov získaných z literatúry, čím zväčšoval neistotu 

spojenú s využitím apriórnych informácií a prikladal tak väčšiu váhu dátam špecifickým 

pre Českú republiku.  

Výsledky získané zo všetkých troch realizovaných odhadov potvrdili významnú 

perzistenciu úverov v zlyhaní a teda fakt, že táto veličina sa nemení skokovo. V základnom 

odhade bola identifikovaná významná miera perzistencie zhruba konzistentná s apriórnymi 

strednými hodnotami získanými z medzinárodných empirických štúdií. V alternatívnych 

odhadoch však boli odhadnuté vyššie aposteriórne hodnoty implikujúce vysokú mieru 
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perzistencie úverov v zlyhaní v ČR. Z tohto dôvodu môže rast úverov v zlyhaní indikovať 

materializáciu agregátneho kreditného rizika s väčším meškaním ako v prípade iných krajín a 

predstavovať tak určitú prekážku pre efektívne a skoré monitorovanie dynamiky kreditného 

rizika v českom bankovom systéme. 

Výsledky získané na základe základného odhadu potvrdili, že dopad reálneho 

ekonomického rastu na úvery v zlyhaní je priaznivý. Identifikovaná aposteriórna stredná 

hodnota pre Českú republiku bola nižšia v porovnaní s apriórnou strednou hodnotou stanovenou 

na báze mediánu efektov získaných z empirických štúdií. Tento výsledok implikuje slabšiu 

citlivosť NPLR na reálny ekonomický rast v ČR v porovnaní s výsledkami plynúcimi z rešerše 

empirických štúdií. V rámci vytvoreného základného odhadu tak došlo k spresneniu odhadnutej 

hodnoty parametra, a to na základe informácií získaných z dát pre Českú republiku.  

U výpožičkových sadzieb boli odhadnuté pomerne robustné výsledky, kedy priamo 

úmerný vzťah medzi rastúcimi výpožičkovými sadzbami a NPLR identifikovali všetky tri 

realizované odhady. Základný odhad a odhad vážený priemer identifikovali rovnakú výšku 

aposteriórnej strednej hodnoty; vyššia hodnota parametra výpožičkovej sadzby bola odhadnutá 

v alternatívnom odhade dvojnásobná disperzia. Tento odhad zväčšením disperzie apriórneho 

pravdepodobnostného rozdelenia zvýšil neistotu ohľadom apriórnych informácií a prikladal tak 

vyššiu váhu informáciám získaným z dát pre ČR. Na základe toho môže byť usudzované, že 

dopad rastu výpožičkových sadzieb na agregátnu hodnotu NPLR môže byť silnejší ako uvádza 

základný odhad a alternatívny odhad vážený priemer. Všetky aposteriórne stredné hodnoty boli 

vyššie v porovnaní s hodnotami získanými na báze rešerše literatúry, tieto výsledky tak 

implikujú vyššiu citlivosť NPLR na rast výpožičkových sadzieb v ČR. 

Výsledky týkajúce sa dopadu inflácie na NPLR poukazujú na nepriamo úmerný vzťah 

medzi danými veličinami v skúmanom období. Tento efekt na 10% hladine štatistickej 

významnosti potvrdil základný odhad. Teoretické postuláty dopad rastúcej (a spravidla 

neanticipovanej) inflácie spájajú s poklesom ex post reálnej úrokovej sadzby a poklesom reálnej 

hodnoty dlžnej čiastky. Odhadnutá aposteriórna hodnota parametra nedosiahla efektu 

predpokladaného na základe výsledkov získaných z rešerše literatúry a došlo tak opätovne 

k spresneniu hodnoty parametra na základe dát špecifických pre ČR. Výsledky základného 

odhadu a alternatívneho odhadu vážený priemer potvrdili nepriaznivý dopad rastu miery 

nezamestnanosti na objem úverov v zlyhaní. Aposteriórne stredné hodnoty boli však 

pod úrovňou apriórnych hodnôt získaných z rešerše literatúry, čo opätovne implikuje nižšiu 
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citlivosť NPLR v ČR na rast nezamestnanosti v porovnaní s efektmi získanými z publikovaných 

empirických štúdií. 

Zachytenie dvoch protismerných efektov zmeny menového kurzu, a to dôchodkového 

efektu (zmena reálneho efektívneho kurzu koruny so zohľadnením miery otvorenosti českej 

ekonomiky) a bilančného efektu (zmena nominálneho kurzu CZK/EUR so zohľadnením 

objemu úverov poskytnutých v cudzích menách) sa javí ako efektívne a poskytuje štatisticky 

významné výsledky. Konkrétne, oba alternatívne odhady identifikovali významný priaznivý 

efekt reálnej depreciácie kurzu na NPLR, a to vďaka zvýšeniu konkurencieschopnosti statkov 

pro-exportne zameraných firiem a následnému zlepšeniu ich finančnej kondície a schopnosti 

dostáť svojím záväzkom. Tento výsledok potvrdil fakt, že dôležitou charakteristikou českej 

ekonomiky je jej vysoká miera otvorenosti a prebiehajúca zmena smerom k ekonomickému 

rastu ťahanému prevažne zlepšujúcou sa kondíciou zahraničného obchodu.  

Štatisticky významných hodnôt na 10% hladine významnosti dosiahol aj parameter 

modelujúci bilančný efekt zmeny nominálneho menového kurzu, ktorý zachytával citlivosť 

NPLR na rast (depreciáciu) kurzu CZK/EUR, a to so zohľadnením zadlženia v cudzích menách. 

Rast nominálneho kurzu sa v prípade nezaistených pozícií premieta do výšky dlžnej čiastky 

a následne do kvality aktív a nárastu problémových pôžičiek. Tieto výsledky tak potvrdzujú 

dôležitosť bilančného efektu zmeny nominálneho menového kurzu, avšak odhadnuté 

aposteriórne hodnoty sú výrazne nižšie v porovnaní s odhadnutými hodnotami efektu 

dôchodkového. Napriek tomu, že zadlženie v cudzích menách v ČR je v súčasnosti 

na udržateľných hodnotách (prostredie zhodnocujúcej sa meny a nízkych úrokových sadzieb 

nevytvorilo stimuly pre zadlžovanie sa v cudzích menách), tak dopad bilančného efektu 

menového kurzu je stále významný a mal by byť tvorcami makroprudenciálnej politiky braný 

v úvahu.  

Na základe získaných výsledkov sa zdá byť, z pohľadu tvorcov hospodárskej politiky, 

využitie kurzovej politiky efektívne pre riadenie agregátneho kreditného rizika. Konkrétne, 

skoré využitie reálnej depreciácie koruny v prípadoch narastajúceho kreditného rizika môže 

pomôcť podporiť solventnosť bankového sektora. Česká národná banka začala od novembra 

2013 používať menový kurz ako nástroj svojho režimu cieľovania inflácie, čo viedlo 

k znehodnoteniu českej koruny vzhľadom k hlavným menám. Vedľajším efektom tohto 

opatrenia môže byť v súlade s dosiahnutými výsledkami zníženie kreditného rizika v bankovom 

sektore ČR.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

ARDL  Autoregresný model s rozloženými časovými meškaniami 

(Autoregressive Distributed Lag) 

BCBS Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking 

Supervision) 

BIS Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements) 

CAR    Kapitálová primeranosť (Capital adequacy ratio) 

CESEE  Krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (Central, Eastern 

and Southeastern Europe) 

CGFS Výbor pre globálny finančný systém (Committee on the Global Financial 

System) 

CPI    Index spotrebiteľských cien (Consumer price index) 

CRD IV  Smernica 2013/36 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 

prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými 

spoločnosťami (Capital Requirements Directive)  

CRR Nariadenie č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové 

inštitúcie a investičné spoločnosti (Capital Requirements Regulation)  

CZK/EUR  Nominálny bilaterálny kurz českej koruny voči euru 

ČNB   Česká národná banka 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český štatistický úrad 

E   Hodnota expozície (exposition) 

EAD    Hodnota expozície v zlyhaní (exposure at default) 

ECL    Očakávaná úverová strata (expected credit loss) 

EL    Očakávaná stratovosť (expected loss) 

EMU   Európska hospodárska a menová únia (European Monetary Union)  

ESRB   Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board) 

EÚ   Európska únia 

FX    Cudzie meny (foreign currencies) 

FSB   Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board) 

GCC  Rada pre spoluprácu arabských štátov Zálivu (Gulf Cooperation Council)  

GMM    Zovšeobecnená metóda momentov (Generalized Method of Moments)  

G-SIBs Globálne systémovo významné banky (global systematically important 

banks) 

G-SIFIs  Globálne systémovo významné finančné inštitúcie (global systematically 

important financial institutions)  

HDP   Hrubý domáci produkt 
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i.i.d. Nezávislé a identicky rozložené náhodné veličiny (independent and 

identically distributed random variables) 

ILO    Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) 

IMF Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund) 

IMF FSIs  Indikátory finančnej odolnosti (IMF Financial Soundness Indicators)  

IRB    Internal ratings – based approach  

LGD    Hodnota stratovosti zo zlyhania (loss given default) 

LLP   Oprávky (loan loss provisions) 

M    Splatnosť (effective maturity) 

MCMC  Optimalizačný algoritmus Markov Chain Monte-Carlo 

ML   Metóda maximálnej vierohodnosti (Maximum Likelihood) 

MP   Monetárna politika 

MPP   Makroprudenciálna politika 

NBS Národná banka Slovenska 

NPLR Podiel úverov v zlyhaní na celkovo poskytnutých úveroch (non-

performing loans ratio) 

NPLs   Úvery v zlyhaní (non-performing loans) 

OLS    Metóda najmenších štvorcov (Ordinary Least Squares) 

O-SIFIs  Ostatné systémovo významné finančné inštitúcie (other systematically 

important financial institutions) 

PIIGS   Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko 

PD    Pravdepodobnosť zlyhania (probability of default) 

RR    Miera návratnosti (recovery rate)  

s. e.  Štandardná chyba odhadu (standard error) 

VaR    Hodnota v riziku (Value at Risk) 

VAR    Vektorovo autoregresný model (Vector Autoregressive Model)  

VEC    Vektorový model korekcie chyby (Vector Error Correction) 

WLS    Metóda vážených štvorcov (Weighted Least Squares)  

WOS   Web of Science 

Zb.   Zbierka zákonov Českej republiky 
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