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Vývoj v zahraničí a na Slovensku

Vývoj

Pozitívny vývoj v ekonomickom prostredí; viaceré riziká pre finančnú stabilitu ostávajú 
prítomné

� Zlepšenie globálneho ekonomického vývoja – zmiernenie bezprostredných rizík

� Ekonomický rast na Slovensku podporený domácim aj zahraničným dopytom

� Kumulácia viacerých nerovnováh
• Pokračujúci rast zadlženosti verejného a súkromného sektora
• Dopyt investorov po rizikovejších aktívach – možné nadhodnotenie cien aktív
• Eskalácia geopolitických napätí alebo zvýšenie miery protekcionistických opatrení

� V domácej ekonomike sa zvyšuje riziko jej prehrievania 

Riziká



Rast úverov domácnostiam

� Najvyšší rast úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v EÚ

� Silný vplyv ponukových aj dopytových faktorov; najmä úrokových sadzieb

� Výrazné výkyvy vo vývoji rastu úverov na bývanie v roku 2017

Pokračoval silný rast úverov retailu

Medziročný rast úverov domácnostiam a vývoj úrokových sadzieb

Zdroj: NBS 3
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� Opatrenia NBS stanovili minimálne hranice pre vybrané parametre úverov; obmedzovali najmä
najrizikovejších klientov

Prečo úvery rastú ďalej napriek opatreniam NBS ?

Rast úverov domácnostiam

nízka Miera rizika             vysoká
(LTV, finančná rezerva, dĺžka splatnosti)

Limit 
stanovený NBS
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� Posun klientov bánk k rizikovejším úrovniam parametrov úverov

Prečo úvery rastú ďalej napriek opatreniam NBS ?

Rast úverov domácnostiam

nízka Miera rizika             vysoká
(LTV, finančná rezerva, dĺžka splatnosti)

Limit 
stanovený NBS



Rastúca zadlženosť domácností

� Zadlženosť domácností dosiahla najvyššie hodnoty spomedzi štátov strednej a východnej Európy

� Vysoká miera zadlženosti prináša viaceré riziká; zvyšuje sa zraniteľnosť domácností voči prípadným
šokom (pokles príjmu, strata zamestnania...)

� Nadmerný rast zadlženosti zvyšuje pravdepodobnosť finančných kríz a znižuje potenciál ekonomického
rastu

Zadlženosť domácností sa ďalej zvyšovala

Úvery domácnostiam na HDP

Zdroj: NBS 6



Rastúca zadlženosť domácností

� Rast zadlženosti na Slovensku je rýchlejší ako rast ekonomických fundamentov

� Podstatný vplyv poklesu úrokových sadzieb na rast zadlženosti

� Klienti pri poskytnutí úveru veľakrát dosahujú vyššiu úroveň dlhu ako umožňujú limity v zahraničí

Zadlženosť domácností rástla rýchlejšie ako ekonomické fundamenty

Rozdiel medzi skutočným a rovnovážnym rastom úverov retailu 
(krajiny strednej a východnej Európy)

Zdroj: NBS, ECB SDW, Eurostat, vlastné výpo čty. 7

11
Q

1

11
Q

2

11
Q

3

11
Q

4

12
Q

1

12
Q

2

12
Q

3

12
Q

4

13
Q

1

13
Q

2

13
Q

3

13
Q

4

14
Q

1

14
Q

2

14
Q

3

14
Q

4

15
Q

1

15
Q

2

15
Q

3

15
Q

4

16
Q

1

16
Q

2

16
Q

3

16
Q

4

17
Q

1

Slovensko

Rast pomalší 
ako fundamenty

Rast predbiehajúci 
fundamenty



Reakcia NBS
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Zodpovedné úverovanie
(úverové štandardy)

Posilnenie odolnosti bánk
(kapitálové vankúše)

Makroprudenciálne opatrenia

Cieľ:

Podrobnejšie informácie:

� Opatrenie o úveroch na bývanie (január 
2017), opatrenie o spotrebiteľských úveroch 
(január 2018)
� Napriek prijatým opatreniam pretrvávajú 
silné tlaky na rast zadlženosti (nízke sadzby, 
zmierňovanie štandardov, prehrievanie 
ekonomiky)

Cieľ:

Podrobnejšie informácie:

� Proticyklický vankúš zvýšený na úroveň 1,25 %
� Diskusia o ďalšom zvyšovaní v prípade 
pokračovania súčasných trendov

Udržateľný rast úverov založený na 
zdravých úverových štandardoch 

Dostatočná odolnosť bánk v čase stresu; 
vytváranie vankúšov v dobrých časoch



Rast úverov podnikovému sektoru

� Tempo financovania podnikov na Slovensku bolo jedno z najvyšších v rámci EU

� Stúpali aj iné zdroje financovania podnikov – zvyšovanie celkovej zadlženosti podnikov

� Ponuka a dopyt v sektore komerčných nehnuteľností pokračovali v raste

Rast financovania podnikov na pozadí dobrých ekonomických časov a nízkych sadzieb

Medziročná dynamika podnikových úverov

Zdroj: NBS 9
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Finančná pozícia bankového sektora

Ziskovosť slovenských bánk by sa mala postupne stabilizovať

� Ziskovosť bánk poklesla – bez mimoriadnych vplyvov z roku 2016 bola celková ziskovosť stabilná

� Pokračujúci pokles úrokových marží bol kompenzovaný rastom úverov a poklesom nákladov na zlyhané
úvery

� Nižšia miera ziskovosti menších a stredných bánk

� Rast kapitálovej primeranosti - nižšia miera distribúcie dividend

Vývoj čistého zisku bánk

Zdroj: NBS



Zhrnutie - hlavné riziká
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Najvýznamnejšie riziko – stredná až vysoká úroveň rizika

Prostredie nízkych úrokových sadzieb
Rast citlivosti bánk na negatívny vývoj v kvalite úverových portfólií

Prehlbovanie rizika likvidity
Pokles podielu úverov ku vkladom; zavedenie európskej regulácie uvoľňuje požiadavky na likviditu

Makroekonomické riziká a silnejúce náznaky podceňovania rizika na fin. trhoch
Kumulácia rizík v čase priaznivého ekonomického vývoja; riziko prehrievania domácej ekonomiky

Silný rast úverov domácnostiam a rýchly rast ich zadlženosti
Rast zadlžeností je v porovnaní s fundamentmi nadmerný; zmierňovanie úverových štandardov

Ďalšie významné riziká – stredná úroveň rizika

Ostatné rastúce riziká

Vysoké vystavenie bánk voči 
komerčným nehnuteľnostiam

Výrazný rast financovania 
podnikového sektora

Rastúci vplyv legislatívnych 
zmien
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Ďakujem za pozornosť


