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Кредитні бюро в Україні: аналіз та рекомендації
Резюме
Кредитні бюро - це відносно нова риса української фінансової інфраструктури. Хоча
інформація, накопичена ними, протягом останніх років зросла, існує ряд недоліків, що
обмежують їх ефективність.
Кредитні бюро - це відносно нова риса української фінансової інфраструктури.. Після
створення правової основи для їх діяльності в 2005 році, що відповідає законодавству
ЄС, перші бюро отримали ліцензії в 2007 році. Зараз в Україні діють сім кредитних бюро.
Хоча кількість накопичених зростає (приблизно з 10 млн в 2008 році до 19,2 млн м в
даний час), результати діяльності бюро не можуть вважатись повністю задовільними.
Існує ряд недоліків, що обмежують їх ефективність:
1. Банки не зацікавлені в наданні інформації про хороших позичальників, в основному
через проблеми конкуренції. Як результат, бази даних містять переважно негативну
інформацію, що обмежує корисність цих даних.
2. Фрагментація даних є одною з ключових проблем, оскільки ринок поділений між
п'ятьма бюро і обмін інформації між ними обмежений. Тут необхідно зазначити, що
більшість кредитних бюро було засновано одним або декількома великими банків
3. Хоча де-юре передбачено захист прав позичальників, реалізація цих прав для
позичальників де-факто є дуже складною, тривалою і дорогою (наприклад через
обтяжливі процедури доступу до власних кредитних звітів)
4. Регулювання та нагляд за діяльністю кредитних бюро, здається, не є ключовим
пріоритетом відповідного органу (Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг)
Хоча надання повного набору рекомендацій виходить за рамки цієї роботи, можна
зробити декілька попередніх висновків. Для збільшення кількості позитивних даних та
зменшення фрагментації даних, потрібно вирішити чи обмін інформацією повинен
відбуватись на добровільній чи обов’язковій основі. Крім того потрібно створити
стимули для того, щоб банки змінили свою поведінку. Для діалогу з владою потрібно
підкреслити важливість ефективної роботи кредитних бюро і зв'язок між процентними
ставками та рівнем розкриття інформації. Останній пункт є дуже важливим аргументом у
громадській дискусії.
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