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Rastu úverov na bývanie je napriek postupnému
spomaľovaniu stále jeden z najvyšších v EÚ
Faktory podporujúce rast úverov boli stále silné
Opatrenia NBS prispievajú k zmierňovaniu rastu
úverov a znižujú rizikovosť nových úverov
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Rastúca zadlženosť domácností
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Slovensko
EÚ: medián
Región: medián
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Slovenské domácnosti sú najzadlženejšími v rámci
regiónu strednej a východnej Európy
Rast zadlženosti je najnižší za posledných päť rokov
Úvery na bývanie boli koncentrovanejšie
v domácnostiach s relatívne nižším príjmom

Nízke úrokové
marže tlačia na
udržateľnosť
obchodných
modelov

Obchodné modely bánk pod tlakom

Prehrievanie
domáceho trhu
práce a
nerovnováhy
v zahraničí
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Dlhodobo stabilný zisk bankového sektora
Rastúca citlivosť na ďalší vývoj úrokových marží a
mieru nákladov na kreditné riziko
Výraznejšia citlivosť v malých a stredných bankách

Rast domácej ekonomiky nad svoj potenciál môže
prehĺbiť riziká spojené s finančnou stabilitou
Prítomnosť zahraničných nerovnováh (geopolitické
riziká, situácia v medzinárodnom obchode, krehká
dôvera investorov, vysoká zadlženosť)
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Odolnosť finančného sektora

Stabilná ziskovosť
a kapitálová
primeranosť bánk

Aktívna reakcia
makroprudenciálnej
politiky NBS

Ziskovosť a kapitál bánk
•
•

Ziskovosť citlivá na zhoršenie ekonomického vývoja
Vzhľadom na kumuláciu rizík je potrebné udržiavať
vysokú úroveň kapitálu

Reakcia Národnej banky Slovenska
•
•

Postupné sprísňovanie opatrení NBS
NBS môže zvážiť zvýšenie proticyklického vankúša
v prípade, že doteraz naakumulované riziká ostanú
na vysokej úrovni

Iné aktuálne témy
Viaceré
ukazovatele
likvidity bánk sa
zhoršovali, tempo
sa však zmiernilo

Väčšinu kapitálu
poisťovní tvorí
nestála zložka
budúcich ziskov

Konkurencia môže
mať vplyv na
finančnú stabilitu

