
Rýchle/analytické komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov Úseku pre menu, 
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Menového úseku“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov. 
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Rýchly komentár 
 

Úvery a vklady: Koncom roka pozitívny vývoj 
v úverovaní firiem. 
 

Úvery nefinančným spoločnostiam sa koncom roka zrýchlili a naznačujú 
tak zvýšenie investičného dopytu koncom roka. Úvery domácnostiam 
pokračujú v zmierňovaní dynamiky v súlade s očakávaniami, keď sa začali 
uplatňovať prísnejšie makroprudenciálne opatrenia. Vklady v závere roka 
stagnovali, keď sa zmiernil rast vkladov domácností, čo by sa mohlo 
prejaviť vo zvýšenom spotrebiteľskom dopyte.   
 
Úvery súkromnému sektoru vzrástli v decembri medzimesačne o 0,1 % (spomalenie o 0,3 
percentuálneho bodu). Medziročná dynamika sa výraznejšie spomalila na 9,5 %. Úvery 
domácnostiam naďalej nepatrne spomaľujú v súlade s predpokladmi. Úvery podnikom si 
udržiavajú naďalej pomerne silnú dynamiku, avšak v ďalšom období sa očakáva spomalenie.  
 

Úvery súkromnému sektoru    Predikcia úverov 

        
Zdroj: NBS.               Zdroj: NBS. 
Pozn.:  Medziročný rast v % (pravá os)                                        Medziročné zmeny v %  
           Príspevky v p.b. 

 

V poslednom štvrťroku 2018 sa opätovne spomalila dynamika úverov 
súkromného sektora. Úvery domácnostiam spomalili medzikvartálny rast na 2,1 
% (2,7 % v 3Q). Postupne sa ochladzuje dopyt po úveroch v súlade s očakávaniami po 
prijatí striktnejších makroprudenciálnych opatrení. Dokumentuje to aj dotazník o vývoji 
ponuky a dopytu na trhu úverov, v ktorom banky vnímali vo štvrtom štvrťroku nižší dopyt 
domácností po úverových zdrojoch. Úrokové sadzby zostávajú naďalej na nízkej úrovni 
a podporujú tak zadlžovanie domácností. 
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        Vývoj úročenia úverov domácnostiam (% p.a.) 

        
 Zdroj: NBS. 
                                                   

Úvery nefinančným spoločnostiam sa vyvíjali v poslednom štvrťroku priaznivo. 
Medzikvartálny rast sa mierne zrýchlil (z 0,9 % v 3Q na 1,8 % v 4Q) a saturoval tak 
zvyšujúci sa dopyt po úverových zdrojoch zo strany firiem. Potvrdzuje to aj vnímanie bánk. 
Firmy čerpali najmä dlhodobé úvery, ktoré boli hlavným zdrojom rastu úverových aktivít. 
Naznačuje to, že v závere roka sa investičný dopyt pozviechal po slabšom vývoj v 3Q.  
 
Úverové štandardy (čistý perc. podiel)                Úvery nefinančným spoločnostiam                

        (medziročný rast v %, príspevky v p.b.) 

   
Zdroj: ECB.                                                                          Zdroj: ECB. 
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Vklady súkromného sektora v decembri stagnovali. Medziročný rast vkladov 
súkromného sektora sa zrýchlil o 0,5 percentuálneho bodu na 5,6 %.  
 

Vklady súkromného sektora   Príspevky k rastu vkladov 

       
Zdroj: NBS. 
Pozn.:  Medziročné a medzikvartálne zmeny v % (pravá os)      Medziročný rast v %, príspevky v p.b. 
           Medzimesačné zmeny v mil. € (ľavá os) 
 

V poslednom štvrťroku 2018 došlo k zmierneniu rastu vkladov 
súkromného sektora (1,0 % oproti 1,3 % v 3Q). Bolo to najmä vplyvom 
spomalenie rastu vkladov domácností, ktoré priaznivý vývoj príjmov využili 
pravdepodobne viac na spotrebu ako akumuláciu vkladov v bankách. Firmám sa 
zvýšili vklady rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku o 1,2 %. Pomohla tomu 
najmä domáca časť ekonomiky, keď slabnúci export viac ako kompenzoval priaznivý 
spotrebiteľský dopyt. 
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