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Menová politika prostredníctvom svojej úroko-
vej zloÏky (reálnej úrokovej miery) ovplyvÀuje roz-
hodovanie ekonomick˘ch subjektov, pokiaº ide
o úspory, spotrebu a investície. Zmena oficiálnej
úrokovej sadzby centrálnej banky v prípade, Ïe
sa pomerne r˘chlo prenesie do klientskych úro-
kov˘ch sadzieb, môÏe maÈ vplyv priamo aj na
finanãnú pozíciu ekonomick˘ch subjektov. Pri zv˘-
‰ení úrokov˘ch sadzieb vzrastú ekonomick˘m sub-
jektom v˘davky spojené s platbou úrokov za
úvery, súãasne sa zv˘‰ia ich úrokové príjmy z vkla-
dov. ZníÏenie úrokov˘ch mier má opaãn˘ efekt.
Tak˘mto spôsobom môÏe menová politika v závis-
losti od toho, ãi v ekonomike prevaÏuje fixné alebo
pohyblivé úroãenie, relatívne v krátkom ãase
ovplyvniÈ príjmy, resp. v˘davky ekonomick˘ch sub-
jektov. ëal‰í text je preto zameran˘ na anal˘zu
tejto problematiky v slovenskej ekonomike. Cie-
ºom je posúdiÈ dopad zmien nominálnych
sadzieb na nominálne úrokové príjmy a v˘davky
podnikov a obyvateºstva, resp. na priemernú sta-
vovú úrokovú mieru, ktorá je jedn˘m z determi-
nantov v˘‰ky t˘chto príjmov a v˘davkov. Text ana-
lyzuje údaje za úrokové náklady a v˘nosy bánk,
ktoré z pohºadu ekonomick˘ch subjektov pred-
stavujú úrokové príjmy a úrokové v˘davky1. Ana-
l˘za zah⁄Àa obdobie do roku 2005.

DÁTA – PROBLÉMY A IMPLIKÁCIE
Údaje za úrokové náklady a v˘nosy majú cha-

rakter tokovej veliãiny. Pre lep‰iu porovnateºnosÈ
so stavov˘mi veliãinami (napr. s objemom úve-

rov, vkladov) boli tieto údaje pre potreby ìal‰ie-
ho spracovania anualizované. 

Objem úrokov˘ch nákladov, resp. v˘nosov, je
vo v‰eobecnosti funkciou jednak relevantnej úro-
kovej sadzby a jednak objemu vkladov, resp. úve-
rov. Pri anal˘ze vplyvu úrokovej sadzby na úro-
kové náklady a v˘nosy je potrebné tieto údaje pri-
spôsobiÈ tak, aby bol eliminovan˘ moÏn˘ vplyv
objemu. Vhodn˘m spôsobom je na základe obje-
mu úrokov˘ch nákladov, resp. v˘nosov, a kore‰-
pondujúceho objemu vkladov a úverov vypoãí-
taÈ tzv. implicitnú úrokovú sadzbu. Takáto
sadzba by mala teoreticky kore‰pondovaÈ s vyka-
zovanou priemernou úrokovou mierou z úverov
a vkladov. Porovnanie implicitn˘ch úrokov˘ch
sadzieb so skutoãne vykazovan˘mi v podstate
potvrdilo zhodu. 

Z uveden˘ch grafov je zrejmé, Ïe implicitná úro-
ková miera je v porovnaní s vykazovanou úroko-
vou mierou najmä v rokoch 1995 – 2000 (pre-
dov‰etk˘m pri vkladoch podnikov a úveroch oby-
vateºstva) volatilnej‰ia, ão je zrejme dané sezón-
nosÈou pri vykazovaní úrokov˘ch nákladov,
resp. v˘nosov, ako aj skutoãnosÈou, Ïe vykazo-
vaná priemerná úroková sadzba je uÏ z podsta-
ty svojej definície ãasov˘ rad, v ktorom je volati-
lita eliminovaná. Pre potreby ìal‰ej anal˘zy je tak
vhodné pouÏívaÈ namiesto implicitn˘ch sadzieb
priemerné úrokové sadzby z úverov a vkladov.

Z hºadiska vplyvu v˘voja objemu vkladov, resp.
úverov na úrokové náklady, resp. v˘nosy je pre-
dov‰etk˘m pri úveroch obyvateºstvu zrejmé, Ïe
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1 Úrokov˘ v˘nos banky je úrokov˘
v˘davok podnikov, resp. obyvateº-
stva, úrokov˘ náklad banky je
úrokov˘ príjem podnikov, resp.
obyvateºstva.
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Graf 1 V˘voj úrokov˘ch nákladov, implicitnej úrokovej sadzby
a úrokovej sadzby zo stavu vkladov v sektore podnikov

Graf 2 V˘voj úrokov˘ch nákladov, implicitnej úrokovej sadzby
a úrokovej sadzby zo stavu vkladov v sektore obyvateºstva 

Zdroj: NBS.
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úroková miera nebola t˘m faktorom, ktor˘ stál
za rastom úrokov˘ch v˘nosov v posledn˘ch
rokoch. Ten bol pri stagnácii úrokovej sadzby
urãovan˘ rastom objemu úverov.  

Na rozdiel od úverov obyvateºstvu objem úve-
rov podnikom neovplyvÀoval vo v˘raznej‰ej
miere v˘voj úrokov˘ch v˘nosov. S v˘nimkou roku
2000 a ãiastoãne roku 2001, keì do‰lo k v˘raz-
nému zníÏeniu objemu úverov v dôsledku
re‰trukturalizácie úverového portfólia, bol v˘voj

úrokov˘ch v˘nosov ovplyvÀovan˘ predov‰etk˘m
úrokovou sadzbou. 

Podobne aj pri vkladoch bol objem úrokov˘ch
nákladov urãovan˘ predov‰etk˘m úrokovou mie-
rou pri postupne rastúcom objeme vkladov. Tak
pri podnikoch, ako aj obyvateºstve je zrejmá reak-
cia úrokov˘ch nákladov na zv˘‰enie sadzieb
v rokoch 1997 – 1999. Následne sa spolu s pokle-
som úrokov˘ch sadzieb objem úrokov˘ch nákla-
dov zniÏoval. V prípade vkladov obyvateºstva pri-

B
I

A
T

E
C

Úroková sadzba zo stavu úverovImplicitná úroková mieraÚrokové v˘nosy (ºavá os)

mld. SK
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
1.Q95 4.Q95 3.Q96 2.Q97 1.Q98 4.Q98 3.Q99 2.Q00 1.Q01 4.Q01 3.Q02 3.Q052.Q03 1.Q04 4.Q04

Úroková miera zo stavu úverovImplicitná úroková mieraÚrokové v˘nosy (ºavá os)

mld. SK
14

12

10

8

6

4

2

0

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
1.Q95 4.Q95 3.Q96 2.Q97 1.Q98 4.Q98 3.Q99 2.Q00 1.Q01 4.Q01 3.Q02 3.Q052.Q03 1.Q04 4.Q04

Graf 3 V˘voj úrokov˘ch v˘nosov, implicitnej úrokovej sadzby
a úrokovej sadzby zo stavu úverov v sektore podnikov

Graf 4 V˘voj úrokov˘ch v˘nosov, implicitnej úrokovej sadzby
a úrokovej sadzby zo stavu úverov v sektore obyvateºstva
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Graf 7 V˘voj úrokovej sadzby zo stavu úverov podnikom 
a hlavnej úrokovej sadzby NBS

Graf 8 V˘voj úrokovej sadzby zo stavu úverov obyvateºstvu
a hlavnej úrokovej sadzby NBS
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Graf 5 V˘voj úverov podnikom a obyvateºstvu Graf 6 V˘voj vkladov podnikov a obyvateºstva

Zdroj: NBS.
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spel od roku 2003 k tomuto v˘voju aj postupn˘
pokles ich objemu. Naopak podnikové vklady
zaznamenávali relatívne dynamick˘ rast.

Z predchádzajúcej grafickej prezentácie vypl˘-
va, Ïe úrokové v˘nosy, resp. náklady boli
s v˘nimkou úverov obyvateºstvu v rozhodujúcej
miere determinované úrokov˘mi sadzbami. Vplyv
menovej politiky na objem úrokov˘ch nákladov,
resp. v˘nosov teda súvisí so schopnosÈou centrál-
nej banky ovplyvniÈ v˘voj priemernej úrokovej
miery zo stavu vkladov a úverov. Grafy 7 aÏ 10
dokumentujú pomerne citlivú reakciu priemer-
n˘ch klientskych sadzieb na zmenu oficiálnej
sadzby NBS (s v˘nimkou úverov obyvateºstvu). 

KVANTIFIKÁCIA PRENOSU ZMIEN
KªÚâOV¯CH SADZIEB NBS DO
PRIEMERN¯CH ÚROKOV¯CH SADZIEB
Z ÚVEROV A VKLADOV

Na potvrdenie uvedenej grafickej interpretácie
sme vyuÏili ekonometrickú metódu ECM – error
correction model na období 2000 – 2005. Teo-
retick˘m predpokladom, ktor˘ by mal ekonome-
trick˘ odhad potvrdiÈ, je skutoãnosÈ, Ïe dlhodo-
bá elasticita prenosu kºúãov˘ch sadzieb NBS do
priemern˘ch sadzieb z úverov a vkladov by mala
byÈ jednotková. Súãasne by mal model vysvetºo-
vaÈ skutoãnosÈ, Ïe sadzby z úverov sa pohybujú
nad úrovÀou základnej sadzby NBS, resp. sadzby
z vkladov pod touto úrovÀou. Pre zjednodu‰e-
nie predpokladáme, Ïe tento úrokov˘ diferenciál

je v ãase rovnak˘, teda za predpokladu jednot-
kovej dlhodobej elasticity by ho mala vysvetºo-
vaÈ odhadnutá kon‰tanta.

Odhadnuté dlhodobé elasticity naznaãujú
relatívne v˘znamn˘ vplyv kºúãovej sadzby NBS na
úrokové sadzby zo stavu úverov podnikom a na
úrokové sadzby zo stavov vkladov v sektore pod-
nikov aj obyvateºstva. Teoretick˘ predpoklad jed-
notkovej dlhodobej elasticity sa v‰ak nepotvrdil
(vo v‰etk˘ch prípadoch bola hypotéza o jednot-
kovej dlhodobej elasticite zamietnutá). Vypove-
dacia schopnosÈ odhadnut˘ch parametrov môÏe
byÈ súãasne skreslená skutoãnosÈou, Ïe kºúãové
úrokové sadzby boli v priebehu analyzovaného
obdobia (január 2000 – december 2005) zv˘‰e-
né len raz, teda odhadnuté elasticity vyjadrujú skôr
citlivosÈ na pokles sadzieb a nezohºadÀujú
moÏnú asymetriu pri zv˘‰ení sadzieb. V súlade
s oãakávaniami sa vplyv úrokovej sadzby NBS na
priemerné úrokové sadzby zo stavu úverov oby-
vateºstva javí nev˘znamn˘ (v ìal‰om texte ho
preto uÏ nebudeme analyzovaÈ). 

Znamienka kon‰tánt sú v súlade s teoretick˘m
predpokladom, Ïe tieto by mali vysvetºovaÈ úro-
kov˘ diferenciál medzi klientskymi sadzbami
a sadzbou NBS. V prípade úrokov˘ch sadzieb
z úverov podnikom sa hodnota kon‰tanty pribli-
Ïuje k dlhodobému priemeru zodpovedajúceho
úrokového diferenciálu na Slovensku, v eurozó-
ne, v âesku a Maìarsku.2 Av‰ak vzhºadom na to,
Ïe dlhodobá elasticita nie je jednotková, táto kon-
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2 Beka, J., âársky, R.:  Úvery
nefinanãn˘m spoloãnostiam 
a ich úverové podmienky. BIATEC,
ã. 2/2006.

V na‰om prípade uveden˘ model má tvar s nasledujúcou ‰pecifikáciou:

d(ir) = γ [ir-1 – β*rate_2t-1 – μ] + π1d(ir)-1 + πnd(ir)-n + πn+1d(rate_2t)-1 + π2nd(rate_2t)-n ,

kde
ir – úroková sadzba zo stavu úverov, resp. vkladov v sektore podnikov, resp. obyvateºstva
rate_2t – limitná úroková sadzba NBS pre dvojt˘ÏdÀov˘ REPO tender, (pozn. január 2000 – máj

2000 aproximovaná priemerom jednodÀovej refinanãnej a sterilizaãnej sadzby)
γ – koeficient prispôsobenia
β – koeficient dlhodobej elasticity
π – koeficienty krátkodob˘ch elasticít
μ – kon‰tanta v kointegraãnom vzÈahu
d – prvá diferencia
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Graf 9 V˘voj úrokovej sadzby zo stavu vkladov podnikov 
a hlavnej úrokovej sadzby NBS

Graf 10 V˘voj úrokovej sadzby zo stavu vkladov obyvateºstva
a hlavnej úrokovej sadzby NBS

Zdroj: NBS.
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‰tanta nezabezpeãí, Ïe úrokov˘ diferenciál bude
kon‰tantn˘ a kladn˘. 

S v˘nimkou rovnice pre úrokové sadzby z úve-
rov podnikom vykazujú rekurzívne koeficienty
znaãnú nestabilitu. V prípade rovníc pre vklado-
vé sadzby podnikov a obyvateºstva v‰ak tieto koe-
ficienty naznaãujú postupne rastúce hodnoty koe-
ficientov prispôsobenia a dlhodob˘ch elasticít. To
môÏe naznaãovaÈ rastúcu citlivosÈ na zmeny
sadzieb NBS v budúcnosti.

MOÎNÉ IMPLIKÁCIE PRE MENOVÚ POLITIKU
Aj keì ‰tatisticky neboli kvantifikované exakt-

né vzÈahy prenosu zmien sadzieb NBS do klient-
skych sadzieb, na základe grafickej anal˘zy a par-
ciálnych v˘sledkov ekonometrickej anal˘zy moÏno
usudzovaÈ, Ïe existuje relatívne siln˘ vplyv na
vybrané úrokové agregáty s v˘nimkou úrokov˘ch
sadzieb zo stavu úverov obyvateºstvu. Takmer
kon‰tantn˘ v˘voj úrokov˘ch sadzieb z úverov oby-
vateºstvu v znaãnej miere súvisí s ich úãelovou
‰truktúrou a jej v˘vojom, rastúcou rizikovosÈou
úverového portfólia, ale pravdepodobne aj s asy-
metrickou/neproporciálnou reakciou bankového
sektora na zmeny oficiálnych sadzieb. Nezname-
ná to v‰ak nevyhnutne, Ïe na sektor obyvateº-
stva nemá prostredníctvom ceny úverov meno-
vá politika Ïiaden vplyv.

Z hºadiska menovej politiky a moÏn˘ch impli-
kácií pre budúcnosÈ môÏe byÈ dôleÏit˘ pohºad na
moÏnosti centrálnej banky ovplyvniÈ prostredníc-
tvom úrokov˘ch sadzieb jednotlivé sektory – pod-
niky a obyvateºstvo.

Tak v prípade podnikov, ako aj obyvateºstva pre-
vaÏuje objem ich korunov˘ch vkladov nad obje-
mom korunov˘ch úverov. Oba sektory sú tak
ãist˘m úverovateºom bankového sektora (ãistá

pozícia, teda rozdiel úverov a vkladov, je zápor-
ná). Ak predpokladáme perfektnú reakciu klient-
skych sadzieb (tak pri vkladoch, ako aj pri úve-
roch), potom by v prípade zv˘‰enia úrokovej
sadzby NBS vzrástli na agregátnej úrovni pre oba
sektory úrokové príjmy z vkladov absolútne viac
ako úrokové v˘davky spojené s úvermi.

V prípade podnikového sektora síce relatívne
stabilná úroveÀ úrokového diferenciálu (graf 13)
medzi úvermi a vkladmi od roku 2000 naznaãu-
je, Ïe reakcia úrokov˘ch sadzieb z úverov a vkla-
dov je relatívne symetrická, pri zhodnotení
dopadu na podnikov˘ sektor je v‰ak potrebné zvá-
ÏiÈ aj pozíciu jednotliv˘ch podnikov z hºadiska ich
veºkosti. Napr. relatívne vysoké objemy vkladov
je moÏné predpokladaÈ len pri veºk˘ch podnikoch
(ãasto podniky PZI), ktor˘ch citlivosÈ na koruno-
vé sadzby tak nemusí byÈ v˘znamná. Tieto pod-
niky majú súãasne dostatoãne silnú pozíciu, aby
mohli relatívne pruÏne prelievaÈ svoju zadlÏenosÈ
do cudzej meny. Zmena úrokov˘ch sadzieb tak
skôr postihne malé a stredné podniky, pre ktoré
úver predstavuje v˘znamn˘ zdroj financovania a je
len v malej miere kryt˘ vkladmi. Súãasne je potreb-
né vziaÈ do úvahy nesúlad ãasovej ‰truktúry úve-
rov a vkladov podnikov. K˘m v stave korunov˘ch
úverov podnikom prevaÏujú úvery so splatnos-
Èou nad 1 rok (pribliÏne 54 % z celkového obje-
mu úverov v Sk), väã‰ina korunov˘ch vkladov pod-
nikov má splatnosÈ do 1 roka (99 %).

Na druhej strane, v prípade obyvateºstva úroveÀ
úrokového diferenciálu (graf 14) medzi úvermi
a vkladmi zaznamenávala od roku 2000 relatív-
ne dynamick˘ rast. Zvy‰ovanie tohto úrokového
diferenciálu naznaãuje asymetrickú/neproporcio-
nálnu reakciu bankového sektora na zmenu kºú-
ãov˘ch úrokov˘ch sadzieb. K˘m priemerné sadzby
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γ β μ
Úvery – podniky -0,27 0,85 1,76

Úvery – obyvateºstvo -0,34 0,07 7,40

Vklady – podniky -0,25 0,67 -0,80

Vklady – obyvateºstvo -0,05 0,58 -1,32
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Graf 11 Stav úverov a vkladov a ãistá pozícia podnikov Graf 12 Stav úverov a vkladov a ãistá pozícia obyvateºstva

Zdroj: NBS.



B
I

A
T

E
C zo stavu úverov stagnovali, vkladové sadzby zazna-

menali v˘razn˘ pokles. V˘voj ãist˘ch úrokov˘ch
v˘nosov (rozdiel úrokov˘ch nákladov a v˘nosov)
v podstate kopíroval v˘voj úrokového diferenciá-
lu.

V prípade reakcie vkladov˘ch sadzieb na v˘voj
medzibankov˘ch sadzieb (aproximujúcich zmenu
oficiálnych sadzieb) je z grafu 15 zrejmé, Ïe
u obyvateºstva, na rozdiel od podnikov, banky pri-
spôsobovali vkladové sadzby smerom nadol vo
väã‰ej miere. V posledn˘ch rokoch v‰ak banky
v˘raznej‰ie zniÏovali vkladové úrokové sadzby
v sektore podnikov. Naopak v ãase, keì medzi-
bankové úrokové sadzby rástli, zv˘‰ili sa aj vkla-
dové sadzby podnikov, vkladové sadzby obyva-
teºstva v‰ak aj naìalej klesali.

Súãasne je potrebné vziaÈ do úvahy, Ïe takmer
nulová reakcia úrokov˘ch sadzieb zo stavu úve-
rov obyvateºstva na oficiálne sadzby NBS do znaã-
nej miery súvisí s úãelovou, resp. produktovou
‰truktúrou t˘chto úverov. K˘m v minulosti oby-
vateºstvo ãerpalo takmer v˘hradne úvery zo sta-
vebn˘ch sporiteºní (tie aj v súãasnosti predstavu-
jú pribliÏne tretinu objemu úverov), ktoré boli cha-
rakterizované prakticky fixnou úrokovou sadzbou
(ão prispieva k rigidite stavov˘ch sadzieb),
v posledn˘ch rokoch dochádza k dynamickému

rastu in˘ch foriem úverov na b˘vanie (hypotéky
a iné úvery na b˘vanie), ako aj úverov na spo-
trebiteºské úãely. Súãasne z hºadiska fixácie sadzby
prevaÏuje pri novopodpisovan˘ch zmluvách fle-
xibilné úroãenie (podiel nov˘ch zmlúv s pohybli-
vou sadzbou a zaãiatoãnou fixáciou sadzby do
1 roka v roku 2004 dosahoval 73 % a v roku
2005 vzrástol na 81 %), priãom sadzby na nové
úvery (novopodpísané zmluvy, vykazované od
roku 2004) naznaãujú reakciu na zmeny oficiál-
nych sadzieb (graf 16). Aj keì táto skutoãnosÈ
sa zatiaº nepremieta do stavov˘ch úrokov˘ch
sadzieb, jednoznaãne ovplyvÀuje ‰truktúru úve-
rov a dopyt po úveroch vyjadren˘ v raste ich obje-
mu. To by sa malo v budúcnosti prejaviÈ aj v citli-
vej‰ej reakcii priemern˘ch úrokov˘ch mier zo stavu
úverov obyvateºstva. 

Ak dôjde k naznaãenému zv˘‰eniu pruÏnosti
úrokov˘ch sadzieb z úverov v sektore obyvateº-
stva, je moÏné predpokladaÈ postupne sa zvy‰u-
júci vplyv menovej politiky na úrokové príjmy
a v˘davky obyvateºstva.

ZÁVER
Aj keì kvantifikácia prenosu zmien oficiálnej

úrokovej sadzby NBS do klientskych stavov˘ch
sadzieb nepriniesla jednoznaãné v˘sledky, je
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Zdroj: NBS.
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15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8
1.Q95 4.Q95 3.Q96 2.Q97 1.Q98 4.Q98 3.Q99 2.Q00 1.Q01 4.Q01 3.Q02 3.Q052.Q03 1.Q04 4.Q04

mld. SK p.b.

Graf 14 âist˘ úrokov˘ v˘nos bánk a úrokov˘ diferenciál v sektore obyvateºstva
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Graf 13 âist˘ úrokov˘ v˘nos bánk a úrokov˘ diferenciál v sektore podnikov
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moÏné na základe parciálnych v˘sledkov ekono-
metrického odhadu a grafickej anal˘zy predpo-
kladaÈ relatívne v˘razn˘ vplyv menovej politiky 
na klientske úrokové sadzby a v˘voj úrokov˘ch
nákladov a v˘nosov. Tento relatívne v˘znamn˘
vplyv je zrejm˘ predov‰etk˘m pri úveroch a vkla-
doch podnikov, aj keì reálny dopad menovo-poli-
tick˘ch rozhodnutí je moÏné predpokladaÈ pre-
dov‰etk˘m v segmente mal˘ch a stredn˘ch pod-
nikov, ktoré nie sú financované zahraniãn˘m vlast-
níkom.

V sektore obyvateºstva sa cez úrokové sadzby
z úverov javí vplyv menovej politiky nejednoznaã-
n˘. Treba v‰ak braÈ do úvahy, Ïe stavové klient-
ske sadzby sú ovplyvnené naakumulovn˘mi
úvermi z minulosti, pri ktor˘ch prevládalo predo-
v‰etk˘m fixné úroãenie. Postupne v‰ak v ‰truk-
túre úverov rastú úvery s flexibiln˘m úroãením,
ão zvy‰uje schopnosÈ centrálnej banky ovplyvÀo-
vaÈ svojimi rozhodnutiami sektor obyvateºstva.
Posun od produktov s fixn˘m úroãením k pro-
duktom s pohyblivou úrokovou sadzbou je okrem
marketingov˘ch stratégií komerãn˘ch bánk aj
v˘sledkom pozitívnych oãakávaní budúceho inf-
laãného v˘voja, ktoré formuje centrálna banka.
Rigidita priemern˘ch úrokov˘ch sadzieb z úve-
rov obyvateºstvu smerom nadol môÏe súvisieÈ aj

s rastom rizikovosti úverov˘ch produktov (predo-
v‰etk˘m na spotrebné úãely). To v‰ak znamená,
Ïe pri raste objemu tak˘chto produktov by sme-
rom nahor mala byÈ reakcia klientskych sadzieb
relatívne v˘razná.

Celkovo moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe v dynamicky
sa meniacom ekonomickom a menovom prostre-
dí sa dajú len ÈaÏko formulovaÈ exaktné kvanti-
tatívne vzÈahy. Pohºad na ‰truktúru celej proble-
matiky v‰ak naznaãuje rastúcu schopnosÈ meno-
vej politiky ovplyvÀovaÈ ekonomiku.
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Úroková sadzba zo stavu úverov Úroková sadzba z nov˘ch úverov bez preãerpaní BÚ3-M BRIBOR 
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Graf 16 Úroková sadzba zo stavu úverov a z nov˘ch úverov obyvateºstvu a 3-M BRIBOR

Zdroj: NBS.
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Graf 15 Medziroãné zmeny úrokov˘ch sadzieb z vkladov podnikov a obyvateºstva a 3M BRIBOR-u


