SPRÁVA O FINANČNEJ STABILITE
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Rast úverov pri nízkych sadzbách
Významný vplyv poklesu sadzieb na rast úverov
Zmierňovanie úverových štandardov – parametre
priemerného úveru sú rizikovejšie
Miera nesplácania spotrebiteľských úverov je stále
vysoká

Zvýšenie zadlženosti domácností
Zadlženosť slovenských domácností je najvyššia
v regióne strednej a východnej Európy
Nadmerné tempo rastu zadlženosti na Slovensku
Vyššia zadlženosť znamená aj vyššiu citlivosť
domácnosti na možný negatívny ekonomický vývoj

Riziko likvidity sa prehlbuje
Zvyšuje sa závislosť bánk na stabilite vkladov
Vklady pritom rastú pomalšie ako dlhodobé úvery
Nové jednotné európske požiadavky na krytie rizika
likvidity budú menej prísne ako súčasná regulácia
na Slovensku

Rastúce nerovnováhy
Investori podceňujú riziko poklesu cien finančných
aktív na svetových trhoch
Riziko prehrievania domácej ekonomiky
Pretrvávajú nerovnováhy na trhu nehnuteľností
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Odolnosť finančného sektora
Ziskovosť a kapitál bánk
Kapitálová
primeranosť bánk
vzrástla

Stabilný vývoj ziskovosti aj v ďalších rokoch len pri
predpoklade rastu úverov
Rast citlivosti bánk na negatívny vývoj v kvalite
úverových portfólií

Reakcia Národnej banky Slovenska
Aktívna reakcia
makroprudenciálnej
politiky NBS

Opatrenia NBS o úveroch na bývanie ( január
2017) a spotrebiteľských úveroch (január 2018)
Zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša na
úroveň 1,25% od augusta 2018

Iné aktuálne témy

Vysoké vystavenie
bánk voči úverom
na komerčné
nehnuteľnosti

Výrazný rast
financovania
podnikového
sektora

Rastúci vplyv
legislatívnych
zmien

