


I. REÁLNA EKONOMIKA
Ukazovatele

HDP (mld. Sk, s.c.5/)
(%)1 /

Výroba 1/ 2/ Priemysel (%)
Stavebníctvo (%)

Nezamestnanosť (tis. osôb)
(%)

Zahraničný obchod 3 / 4 / Vývoz
(mld. Sk, f.o.b.) Dovoz

Saldo (mld. Sk)

1993

173,8
-4,1

-13,5
-23,8

368,1
14,4

95,7
125,9
-30,2

1994

182,2
4,8

6,4
5,3

371,5
14,8

135,3
149,4
-14,1

1995
1.H

95,4
6,1

7,7
4,0

339,0
13,3

124,6
125,7

-1,1

3.Q

107,4
7,4

9,6
3,8

336,0
13,2

187,4
185,4

2,0

Okt.

13,2
6,5

325,5
12,8

210,7
208,0

2,7

Nov.

10,1
1,6

326,3
12,8

Dec.

2,5
-1,8

333,3
13,1

1/Zmena oproti rovnakému obdobiu m.r. 4/ Roky 1993 a 1994 konvertibilné meny, rok 1995 konsolidovaná bilancia
2/ Údaje v bežných cenách 5/ Roky 1993 a 1994 stále ceny roku 1984, od 3. Q 1995 stále ceny roku 1993
3/ Kumulatívne hodnoty

Úroveň spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru zvýšila o 0,3 %. Tento vývoj bol
rastom cien potravín ovplyvnený, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, len mierne (o 0,1 %).
Spomalil sa aj rast cien priemyselného tovaru a cien vo verejnom stravovaní. Oproti rovnakému
obdobiu predchádzajúceho roka bola úroveň spotrebiteľských cien vyššia o 7,2 %.

V potravinárskom tovare sa znížili ceny mäsa a mäsových výrobkov (o 0,6 %), cukru a výrobkov na
báze cukru (o 0,5 %). Zvýšili sa ceny vajec (o 6,6 %), mlynských, pekárenských a cestovinárskych
výrobkov (o 0,7 %), najmä v dôsledku pretrvávajúceho rastu cien ryže (o 16 %), mlieka a mliečnych
výrobkov (o 0,6 %), tukov a nápojov. V súbore priemyselného tovaru sa najviac zvýšili ceny obuvi
a kultúrnych potrieb (o 0,6 %), kultúrnych zariadení (o 0,5 %) a textilného tovaru (o 0,4 %). Vo
verejnom stravovaní sa zvýšili predovšetkým ceny jedál a nápojov, v službách ceny služieb
spojených so vzdelávaním, kultúrou, zábavou (o 1,1 %) a ceny osobných služieb (o 0,6 %).

Objem priemyselnej produkcie (41,9 mld. Sk) dosiahol za december len 89,2 % novembrovej
hodnoty. Predstihol však rovnaký mesiac roka 1994 o 2,5 %. Súbežne s medzimesačným poklesom
produkcie, dosiahla priemerná denná výroba len 98,6 % z novembrovej úrovne. Medziročne však
vzrástla o 13,3 % a dosiahla objem 2,2 mld. Sk. Produktivita práce na pracovníka (67 166 Sk)
zaostala za výsledkom dosiahnutým v novembri o 10,1 % a oproti decembru 1994 poklesla o 1,8 %.
Z objemu produkcie smerovanej na predaj sa vyviezlo za 18,2 mld. Sk (41,4 %). V porovnaní
s predchádzajúcim mesiacom poklesol podiel exportu na predaj o 0,7 %.

Z dôvodov sezónnosti medzimesačne poklesol objem stavebnej produkcie o 1,8 %. Jej objem
dosiahol v decembri hodnotu 4,4 mld. Sk, čím sa december zaradil medzi najmenej produktívne
mesiace vlaňajšieho roka. Produktivita práce na pracovníka (29 013 Sk) dosiahla medzimesačné
zníženie o 6,1 %, aj keď sa mierne prekročili decembrové výsledky za rok 1994 (o 1,7 %).

Objem prác zrealizovaných v tuzemsku (3,8 mld. Sk) poklesol oproti predchádzajúcemu mesiacu
o 8,6 %. Išlo o intenzívnejší pokles ako pri stavebných prácach vykonaných v zahraničí vo výške
0,6 mld. Sk (pokles o 1,5 %). Medziročne stavebné práce vykonané v zahraničí vzrástli o 8,5 % pri
súčasnom poklese prác vykonaných v tuzemsku o 3,2 %.

Miera nezamestnanosti dosiahla k ultimu decembra 13,1 %. Medzimesačný prírastok počtu
nezamestnaných bol 7 tis. osôb. Počet vyradených z evidencie bol nižší než v novembri, počet
voľných pracovných miest sa znížil na 15,5 tis. a počet nezamestnaných pripadajúcich na jedno
voľné miesto sa zvýšil na 21,5 osôb.



II. VONKAJŠIA EKONOMIKA
Ukazovatele

Bežný účet 1/ Saldo konsolidovanej
bilancie (mld. Sk)

Devízové rezervy2/

(mil. USD) Bankový systém
Komerčné banky
NBS 3/

Hrubá zahraničná zadlženosť 2/ (mld. USD)

Priemerný devízový kurz 4/

USD/SKK
DEM/SKK

1993

-21,15/

1 402,2
952,7
449,5

3,6

32,968
19,283

1994

-3,15 /

3 095,5
1 350,5
1 745,0

4,3

32,039
19,759

1995
1.H

-6,25/

4 202,7
1 580,9
2 621,8

5,0

29,338
20,999

3.Q

-6,65/

4 406,6
1 581,2
2 825,4

4,8

29,744
20,802

Okt.

18,7

4 429,4
1 556,3
2 873,1

5,2"'

29,490
20,844

Nov.

4 636,2
1 590,2
3 046,0

29,447
20,803

Dec.

5 034,4 */
1 616,0 */
3 418,4

29,705
20,615

1/ Kumulatívne hodnoty
2/ Ku koncu obdobia
3/ So zlatom v účtovnej hodnote 42,22 USD/oz
4/ Kurz devíza stred

5/ Saldo v konvertibilných menách, mld Sk
*/ Predbežné údaje

**/ Zmena metodiky

Peňažný vývoj výkonovej bilancie pozitívne ovplyvnil bežný účet platobnej bilancie (18,7 mld. Sk)
za desať mesiacov roku 1995. Kapitálový a finančný účet dosiahol aktívne saldo (4,9 mld. Sk)
v dôsledku čistého prílevu investícií do podnikovej sféry.

Zahraničnoobchodná aktivita za desať mesiacov pri medziročnom raste vývozu o 21,7 % a dovozu
o 20,9 % dosiahla kladné saldo obchodnej bilancie v hodnote 2,7 mld. Sk. Aktívnu obchodnú
bilanciu dosiahlo Slovensko najmä s Českou republikou (16,4 mld. Sk), Nemeckom (10,1 mld. Sk),
Maďarskom (5,1 mld. Sk) a Poľskom (3,3 mld. Sk). Na druhej strane toto aktívum bolo znižované
hlavne obchodmi s Ruskou federáciou (-27,1 mld. Sk). V tovarovej štruktúre vývozu najvyšší podiel
tvorili trhové výrobky (41 %), stroje a zariadenia (18,3 %) a chemikálie (13,0 %). V skladbe dovozu
mali hlavný podiel stroje a zariadenia (28,0 %), nerastné palivá (18,0 %) a trhové výrobky (18,0 %).

Rozhodujúcim zdrojom aktívneho salda bilancie služieb (15,6 mld. Sk) boli hlavne čisté príjmy
z cestovného ruchu (7,4 mld. Sk) a dopravy (6,9 mld. Sk), v rámci ktorej ekonomika získavala
prostriedky predovšetkým za tranzit plynu.

V oblasti bežných transferov (2,1 mld. Sk) významnú úlohu zohrávali penzie, výživné, dedičstvá,
podpory a dary fyzickým osobám. Ich podiel na čistých transferoch tvoril 76 %.

Aktívne saldo kapitálového účtu (4,9 mld. Sk) bolo predovšetkým výsledkom faktorov, ktoré vplývali
na prílev kapitálu. Medzi ne možno zaradiť čisté investície do podnikovej sféry (9,7 mld. Sk),
dlhodobý finančný úver ekonomickým aktivitám podnikového sektora (3,9 mld. Sk) a v neposlednom
rade príjmy vlády vo forme splátok zo strany Ruska (1,4 mld. Sk).

V štruktúre čistých investícií prevažovali veľkosťou 7,1 mld. Sk portfóliové investície (73 %) nad
priamymi investíciami (27 %). Dlhodobý finančný úver podnikového sektora prevyšoval čerpanie
vládnych úverov (2,9 mld. Sk).

Celkové devízové rezervy NBS k ultimu decembra 1995 dosiahli hodnotu 3 418,4 mil. USD.
Oproti stavu ku koncu novembra vzrástli o 372,4 mil. USD. Stav celkových devízových rezerv NBS
ku koncu novembra zodpovedal 3,8-násobku predpokladaného priemerného mesačného dovozu
tovarov a služieb SR v roku 1995 (predpokladaný dovoz = 899,4 mil. USD).

Celková hrubá vonkajšia zadlženosť SR k ultimu októbra bola 5,2 mld. USD, pričom oficiálny dlh
vlády SR a NBS bol 2,0 mld. USD. Zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov
dosiahla 3,1 mld. USD, zvyšok tvoril odhadovaný dlh voči bývalej NDR.

Príjmy a výdavky obyvateľstva a maloobchodný predaj v roku 1995



III. MENOVÝ VÝVOJ
Ukazovatele

Miera inflácie Mesačná 1/ (%)
Ročná (%)

Peňažná zásoba M22/ 4 /(%)

Úvery komerčných bánk 4/ (%)
Vklady v komerčných bankách 4/ (%)

Diskontná sadzba (%)
Lombardná sadzba 6/ (%)

Priemerná medzibanková úroková sadzba
BRIBOR (%) 1 deň

7 dní
14 dní
1 mesiac

1993

25,1

18,53/

13,03/

18,33/

12,05/

14,0

16,737/

17,207/

17,507/

17,867/

1994

11,7

18,83'

1,5
17,9

12,0

13,18
13,89
14,63
15,62

1995
1.H

3,1

3,1

5,6
3,7

4,28
4,91
4,74
5,29

3.Q

2,9

7,9

9,0
10,2

11,0
13,1

6,68
7,17
7,39
7,69

Okt.

0,5
7,9

8,5

10,6
11,7

9,75
13,1

4,96
5,30
5,46
5,94

Nov.

0,4
7,6

10,7

10,8
13,5

9,75
13,1

8,21
8,22
8,29
8,37

Dec.

0,3
7,2

20,7

13,8
24,0

9,75
13,1

9,29
9,31
9,40
9,48

1/Ku koncu obdobia
2/ M2 = obeživo, neterminované vklady, terminované vklady a úspory, vklady v cudzej mene
3/ 31. december predchádzajúceho roka = 100, zmena
4/1.1. bežného roka = 100, zmena

5/ Od 20.12.1993
6/ Priemer za obdobie
7/ Priemer za 2 polrok 1993

V decembri peňažná zásoba meraná agregátom M2 medzimesačne vzrástla o 29,8 mld. Sk
(9,1 %) a k ultimu roka dosiahla stav 355,8 mld. Sk. Na jej náraste sa podieľali obidva jej
subagregáty. Peniaze M1 vzrástli o 14,2 mld. Sk a kvázipeniaze o 15,5 mld. Sk. Nárast peňažnej
zásoby od začiatku roka predstavoval 61,1 mld. Sk (20,7 %).

Obeživo mimo bánk vzrástlo v priebehu decembra o 1,8 mld. Sk, čo bolo spôsobené sezónnym
prírastkom v dôsledku vianočných nákupov. Účtovný stav obeživa dosiahol maximum 42,4 mld. Sk
(18. decembra) a minimum 36,5 mld. Sk (5. decembra). Neterminované vklady vzrástli o 12,4 mld.
Sk, čo bolo ovplyvnené aj pripisovaním úrokov z vkladov.

Terminované vklady vzrástli o 15,4 mld. Sk a základom ich prirastku boli pripisované úroky najmä
v sektore obyvateľstva, ktorý má najväčší podiel v štruktúre terminovaných vkladov. Vklady v cudzej
mene vzrástli v priebehu decembra len nepatrne o 0,1 mld. Sk.

Korunové vklady vzrástli v priebehu decembra o 27,8 mld. Sk. V ich sektorovej štruktúre došlo
k výraznému prírastku tak vkladov obyvateľstva o 14,2 mld. Sk, ako aj podnikov a poisťovní
o 13,6 mld. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v štruktúre peňažnej zásoby mierne
vzrástla váha agregátu M1 a mierne poklesla váha kvázipeňazí.

Vo vývoji úverov v Sk a cudzej mene došlo v decembri k výraznému nárastu o 7,3 mld. Sk oproti
stavu v novembri, čo predstavovalo druhý najvyšší prírastok v roku 1995. Stav úverov k ultimu
decembra bol 310,3 mld. Sk. Prírastok od začiatku roka bol 36,8 mld. Sk, v porovnaní s prírastkom
v roku 1994 to bolo o 32,8 mld. Sk viac.

Na celkovom prírastku korunových úverov sa podieľali rovnakou mierou verejný a súkromný sektor,
každý o 5,6 mld. Sk. V priebehu roka došlo v decembri po prvýkrát k zvýšeniu objemu pôžičiek
obyvateľstvu o 0,6 mld. Sk.

Čerpané úvery v novembri medzimesačne vzrástli o 2,4 mld. Sk a celkový objem predstavoval
14,7 mld. Sk, z toho 75,5 % boli krátkodobé úvery a 15 % strednodobé úvery. Rozhodujúcu časť
8,2 mld. Sk čerpal súkromný sektor.

Úvery v cudzej mene sa podieľali na celkovom medzimesačnom prírastku úverov 9,6 % (0,7 mld.
Sk), čo zodpovedalo priemernému mesačnému prírastku roka, avšak prírastok od začiatku roka
6,8 mld. Sk bol o 0,4 mld. Sk nižší v porovnaní s rokom 1994.

Vývoj priemerných úrokových mier zo stavu úverov pokračoval v poklese, ktorý bol
zaznamenaný v 4. štvrt'roku 1995 a dosiahol koncom novembra úroveň 14,9 %, čo predstavovalo
medzimesačné zníženie o 0,25 boda. Zníženie priemerných úrokových mier zaznamenali
krátkodobé úvery o 0,29 boda (na 16,43 %), zatiaľ čo strednodobé úvery o 0,21 boda (na 17,77 %)
a dlhodobé úvery o 0,24 boda (na 12,20 %).

Celkovú priemernú úrokovú mieru zo stavu úverov ovplyvnilo najmä zníženie základných úrokových
mier zo strednodobých a dlhodobých úverov o 1,5 až 2 body, vyhlásených komerčnými bankami na
november, ako aj podiel úverov podľa časovej viazanosti, kde dlhodobé úvery predstavovali 41,8 %,
krátkodobé úvery 40 % a strednodobé 18,2 %. Úroveň priemernej úrokovej miery z dlhodobých
úverov bola ovplyvnená aj tzv. úvermi sociálneho charakteru a úvermi na KBV z minulosti,
poskytovanými za úrokovú mieru do 3 % (celkový objem 21,6 mld. Sk, čo predstavovalo 18,4 %
z celkového objemu dlhodobých úverov).

Aktuálne úrokové miery z čerpaných úverov po určitom poklese v septembri a októbri
zaznamenali v novembri zvýšenie, keď celková priemerná úroková miera dosiahla hodnotu
14,91 %, čo bolo v porovnaní s októbrom o 0,24 boda viac. V časovej štruktúre sa výrazne zvýšila
najmä priemerná úroková miera z dlhodobých úverov až o 0,83 boda (na 16,19 %), ďalej
zo strednodobých úverov o 0,68 boda (na 16,83 %) a v menšej miere z krátkodobých úverov
o 0,15 boda (na 14,35%).

Úrokové miery z korunových vkladov v novembri výrazne poklesli, v priemere o 0,60, čo bolo
ovplyvnené najmä znížením základných úrokových mier niektorých terminovaných vkladov o 1 až 2
body vo väčšine komerčných bánk zrealizovaných v priebehu októbra a novembra. Celková



priemerná úroková miera zo všetkých vkladov mala v novembri hodnotu 8,20 %, pričom výraznejšie
zníženie zaznamenali najmä terminované vklady v priemere o 1,4 boda, z toho ročné vklady o 1,77
boda (na 11,54%).

Reálna úroková miera z ročných vkladov mala v novembri hodnotu 1,34 %, čo však bolo o 1,57
boda menej v porovnaní s októbrom, najmä v dôsledku zníženia ich základnej úrokovej miery
takmer všetkými obchodnými bankami.

Na rozdiel od primárnych zdrojov, kde došlo k významnému zníženiu ich ceny, sekundárne zdroje
zaznamenali nárast v priemere o 0,47 boda (na 12,54 %), najmä krátkodobých terminovaných
medzibankových vkladov o 0,86 boda.

Úverový priestor na poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam bol na 4. štvrťrok vyčlenený
pre bankový sektor v sume 285,9 mld. Sk. Ku koncu decembra došlo k jeho prekročeniu o 16,9 mld.
Sk (plnenie na 105,9 %) pri medzimesačnom prírastku úverov v sume 4,3 mld. Sk. Oproti
východisku k 1.1.1995 vzrástli ku koncu decembra korunové úvery o 27,9 mld. Sk a úvery vo voľne
vymeniteľnej mene o 7,7 mld. Sk.

Zmenkové obchody sa od novembra uskutočňovali v zmysle nových Podmienok NBS o vykonávaní
nákupu zmeniek a ich konkretizácie, čím bol vytvorený väčší priestor na využitie tejto formy
refinancovania. Súčasne sa zvýšila úroková sadzba na medzibankovom trhu pri 3-mesačných
depozitách oproti predchádzajúcemu mesiacu a dosiahla úroveň platnej diskontnej úrokovej sadzby
(asi 9,5 - 9,8 %). Aj vplyvom uvedených skutočností za december vzrástol oproti novembru celkový
objem zmenkových obchodov o 139,6 mil. Sk (reeskont sa zvýšil o 156,1 mil. Sk a eskont poklesol
o 16,5 mil. Sk). Zmenkový rámec 1 500,0 mil. Sk na podporu poľnohospodárstva bol obchodnými
bankami využitý na 81,1 % a zmenkový rámec 750,0 mil. Sk na podporu exportu na 15,7 %.

Zmenkové obchody NBS v roku 1995

Stanovená priemerná výška povinných minimálnych rezerv na december vo výške 17,3 mld. Sk
bola pri skutočnom priemernom mesačnom stave 17,8 mld. Sk splnená na 102,9 %.

V decembri Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypísalo a prostredníctvom Národnej banky
Slovenska uskutočnilo 4 emisie štátnych pokladničných poukážok, z toho jednu emisiu s dobou
splatnosti 14 dní v objeme 5,0 mld. Sk (v nominálnej hodnote). Predmetnú emisiu emitent predal
v aukčnom predaji za priemernú úrokovú sadzbu 6,85 % p.a. Ďalšie tri emisie s dobou splatnosti
9,5 mesiaca (splatné v septembri, resp. októbri 1996) slúžia na prefinancovanie schodku štátneho
rozpočtu za rok 1995 do obdobia schválenia štátneho záverečného účtu. Účtovná hodnota takto
emitovaných cenných papierov predstavovala sumu 14,0 mld. Sk. Priemerné úrokové sadzby na
primárnom trhu sa pohybovali v rozpätí od 7,35 % p.a. do 7,58 % p.a. V sledovanom období boli
splatné štyri emisie ŠPP v hodnote 12,35 mld. Sk. Počet krátkodobých cenných papierov tak
k poslednému dňu roka dosiahol 14 830 ks.

V decembri sa uskutočnili aj 3 emisie pokladničných poukážok NBS, z toho jednu v objeme
10,0 mld. Sk vo forme priameho predaja (prostredníctvom vybranej obchodnej banky) kúpila
centrálna banka do svojho portfólia. Ďalšie dve emisie sa predali v aukčnom predaji holandskou
metódou s úrokovou sadzbou 7,4 % resp. 7,2 % p.a. Na sekundárnom trhu sa obchodovalo
prevažne formou obrátených REPO obchodov.

Úrokové sadzby na trhu medzibankových depozit boli pri krátkodobých i dlhodobých depozitách
veľmi vyrovnané. Pri jednomesačných a trojmesačných depozitách sa pohybovali nad 9 %, pričom
maximálna sadzba dosiahla hodnotu 9,76 % p.a. (pri 1-mesačných depozitách), resp. 9,87 % p.a.
(pri 3-mesačných depozitách).

Vzhľadom na ukončenie predaja štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok
1994 dňa 23.10.1995, neuskutočnil sa v decembri primárny predaj emisií štátnych dlhopisov.



Objem obchodov na devízovom fixingu NBS vzrástol v decembri na 122 % novembrovej hodnoty
a naďalej zostáva najvýznamnejšou zložkou medzibankového devízového trhu v SR. Objem
obchodovaný na fixingu v decembri (572,1 mil. USD) predstavoval 54 % objemu obchodovaného
na medzibankovom devízovom trhu (1 067,5 mil. USD). Počet obchodov na devízovom fixingu
dosiahol hodnotu 198, čo predstavovalo priemerne 10 obchodov denne. Mesačné saldo NBS na
devízovom fixingu bolo 261,7 mil. USD. Oproti predchádzajúcemu mesiacu bol teda zaznamenaný
nárast o 21 % (novembrové saldo dosiahlo hodnotu 216,6 mil. USD). Z hľadiska menovej štruktúry
obchodov uskutočnených na fixingu predstavoval objem USD 40 % a objem DEM 60 % celkového
obchodovaného objemu. Saldo na devízovom fixingu bolo tvorené DEM (66 %) a USD (34 %).

Objem vzájomných devízových obchodov slovenských bánk (495,2 mil. USD) vzrástol v porovnaní
s novembrom o 35 %. Najobchodovanejšou menou v obchodoch medzi bankami bola DEM (42 %),
ďalej nasledoval USD (40 %), zvyšok (18 %) predstavovali ostatné európske meny. V tomto mesiaci
sa uskutočnili obchody so zahraničnými bankami v objeme 18,8 mil. USD. Táto hodnota je
v porovnaní s medzibankovým devízovým trhom stále zanedbateľná. Saldo slovenských bánk
z týchto obchodov bolo negatívne (14,3 mil. USD), čiže išlo o predaj devíz zahraničným bankám.

IV. VLÁDNY SEKTOR
Ukazovatele

Štátny rozpočet Príjmy (mld. Sk) 1/

Výdavky (mld. Sk) 1/

Saldo (mld. Sk)

1993

144,5
167,5
-23,0

1994

139,1
162,0
-22,9

1995
1.H

75,4
75,3

0,1

3.Q

114,3
117,2

-2,9

Okt.

130,9
133,1

-2,2

Nov.

142,6
150,4

-7,8

Dec.

163,1
171,4

-8,3

1/ Kumulatívne hodnoty

K ultimu decembra vykázal štátny rozpočet Slovenskej republiky deficit vo výške 8,3 mld. Sk, čo
znamenalo jeho zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,5 mld. Sk. Celý rozpočtový
schodok bol vykrytý emisiami a následným predajom štátnych pokladničných poukážok.

Príjmy na úrovni 163,1 mld. Sk boli vyššie oproti ročnému rozpočtu o 16,7 mld. Sk a to najmä
v dôsledku priaznivého plnenia daňových výnosov. V oblasti spotrebných daní však naďalej
pretrvával nepriaznivý vývoj (nesplnenie ročných predpokladov o 5,4 mld. Sk). Vcelku priaznivo sa
vyvíjali nedaňové príjmy.

Výdavky štátneho rozpočtu vo výške 171,4 mld. Sk za dvanásť mesiacov boli prekročené o 4,0 mld.
Sk, avšak toto prekročenie výdavkov bolo vykryté vyššími príjmami plynúcimi jednak z úhrady časti
hraničného úveru clearingového zúčtovania platobného styku s Českou republikou a taktiež z tzv.
doplnkových zdrojov štátneho rozpočtu.

Vnútorná zadlženosť vlády SR voči bankovej sústave sa oproti novembrovému stavu nezmenila
a dosiahla 64,1 mld. Sk. Z uvedeného objemu úverovala NBS 13,5 mld. Sk a komerčné banky
50,6 mld. Sk. V štruktúre zadlženosti výraznejšie zmeny nastali v znížení objemu zostatkov
poistných fondov. Štátne vklady sa zvýšili a narástol aj objem finančných zdrojov miestnych úradov,
ktorý bol spôsobený vydaním komunálnych obligácií hlavného mesta Bratislavy. Objem štátnych
pokladničných poukážok vzrástol o 1,2 mld. Sk.

V. INFORMÁCIE
• Banková rada NBS rozhodla 9. 2. 1996 o odňatí povolenia pôsobiť ako banka košickej pobočke

Banky Bohémia, a. s., Praha a bratislavskej pobočke Interbanky, a. s., Praha. V súvislosti
s piešťanskou pobočkou Ekoagrobanky, a. s., Ústí nad Labem, konštatovala, že nútená správa
vyhlásená ČNB trvá a bankový dohľad NBS pokračuje v monitorovaní situácie dohliadkou na
mieste.

• Pravidelné štvrťročné stretnutie členov Bankovej rady NBS s predstaviteľmi komerčných bánk na
Slovensku sa konalo 21. 2. 1996 v Bratislave. Na stretnutí sa predstavitelia bankového sektora
oboznámili s menovým programom NBS na rok 1996; diskutovali sa aj otázky úrokovej politiky
komerčných bánk, návrh zákona o ochrane vkladov a situácia v niektorých pobočkách zahraničných
bánk.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Odbor menovej politiky
Štúrova 2, 818 54 Bratislava
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