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Vývoj v zahraničí a na Slovensku

Vývoj

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

� Zrýchlenie ekonomického rastu v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách

� Pozitívny ekonomický vývoj na Slovensku vytváral predpoklady pre dobrú schopnosť 
klientov uhrádzať svoje záväzky bankám

� Pretrvávajú riziká v bankovom sektore eurozóny

� Možné protekcionistické opatrenia a ich negatívny vplyv na globálny vývoj

� Hrozba náhleho poklesu cien na finančných alebo realitných trhoch

Riziká



Rast úverov domácnostiam

� Najvyšší rast úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v EÚ

� Silný vplyv ponukových aj dopytových faktorov; významný vplyv mal najmä pokles úrokových sadzieb

Pokračoval silný rast úverov retailu

Medziročný rast úverov domácnostiam a vývoj úrokových sadzieb

Zdroj: NBS 3



Rastúca zadlženosť domácností

� Zadlženosť domácností patrí k najvyšším v regióne

� Vysoká miera zadlženosti prináša viaceré riziká; vyššia citlivosť domácností v „horších“ časoch

� Domácnosti na Slovensku vykazujú relatívne malý objem finančných úspor

Zadlženosť domácností sa v posledných rokoch zdvojnásobila

Úvery domácnostiam na HDP

Zdroj: NBS 4



Kumulácia nerovnováh na trhu nehnuteľností

Zdroj: NBS 5



Reakcia NBS
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Zodpovedné úverovanie
(borrower-based measures)

Posilnenie odolnosti bánk
(kapitálové vankúše)

Makroprudenciálne opatrenia

Cieľ:

Podrobnejšie informácie:

�Preventívne opatrenia s cieľom zmierňovať 
budovanie nerovnováh (nízke sadzby a 
ekonomický vývoj vytvárajú pomerne veľký 
priestor pre rast zadlžovania)
�Zameranie na rizikovejšie skupiny klientov; 
cieľom nie je „sekať“ trh 
�Postupné zavádzanie

Cieľ:

Podrobnejšie informácie:

�Proticyklický vankúš 0.5 %, diskusia o ďalšom 
zvyšovaní

Udržateľný rast úverov založený na 
zdravých úverových štandardoch 

Dostatočná odolnosť bánk v čase stresu; 
vytváranie vankúšov v dobrých časoch
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Riziko nízkych úrokových sadzieb

Ziskovosť slovenských bánk je výrazne závislá od vývoja čistého úrokového príjmu

� V prostredí nízkych sadzieb očakávame pokles úrokových príjmov v najbližších rokoch

� Vyššia citlivosť ziskovosti bánk na straty z úverov

� Výraznejší dopad na ziskovosť menej významných bánk

Simulácia vývoja úrokových výnosov

Zdroj: NBS
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Ostatné trendy a riziká

Regulačné riziká

� Rastúci vplyv regulácie na ziskovosť finančných inštitúcií

� Revízie vybraných európskych smerníc môžu mať významný dopad na finančnú stabilitu –
možnosť výnimky na kapitálové a likvidné požiadavky pre dcéry zahraničných bánk

Úverovanie podnikov

� Zintenzívnenie rastu úverov podnikom

� Pozitívny vplyv ekonomického prostredia

Možný rast úrokových sadzieb

� Výraznejšia citlivosť pri podnikových úveroch – krátke fixácie sadzieb

� Možný rast sadzieb na úveroch domácnostiam bude ovplyvnený silnou konkurenciou

� Vyššia citlivosť dôchodkových fondov na rast úrokových sadzieb
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Odolnosť finančného sektora

Konsolidovaná ziskovosť bankového sektora za rok 2016 medziročne poklesla

� Významný dopad jednorazových vplyvov na ziskovosť bánk a poisťovní

� Tlak na úrokové príjmy bánk vzrástol

� Kapitálová primeranosť bánk stagnovala

� Odolnosť bankového sektora v rámci stresového testovania; stúpla citlivosť na negatívne scenáre

Vývoj čistej úrokovej marže v bankovom sektore

Zdroj: NBS



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

Prostredie nízkych úrokových sadzieb 
Udržateľnosť obchodného modelu bánk – riziko najmä pre menšie a stredné banky

Zmeny v regulácii

Makroekonomické riziká
Domáca ekonomika pod vplyvom vývoja v zahraničí

Silný rast úverov domácnostiam a rýchly rast ich zadlženosti
Tlak na zmierňovanie úverových štandardov a nerovnováhy na trhu nehnuteľností

Ďalšie významné riziká – stredná úroveň rizika

Ostatné rastúce riziká

Rýchly rast úverov na 
komerčné nehnuteľnosti 
pokračuje

Riziko likvidity bankového 
sektora sa postupne prehlbuje

Riziko možného rastu 
úrokových sadzieb
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Ďakujem za pozornosť


