
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: Začiatkom roka klesajú firmám 
vklady, ale čerpajú úvery. 
 

Úvery domácnostiam pokračovali začiatkom roka v spomaľovaní. Deje sa 
tak pri úveroch na nehnuteľnosti, aj na spotrebu. Silný trh práce generuje 
domácnostiam dostatok príjmu a tie zvyšujú vklady v bankách. Naopak, 
firmám, najmä v priemyselnej výroby vypadli tržby a vklady výraznejšie 
poklesli. Viac tak siahajú po úverových zdrojoch, predovšetkým 
krátkodobých.  
 
Úvery súkromnému sektoru1 zrýchlili v januári medzimesačné tempo rastu o 0,5 
percentuálneho bodu na 0,6 %. Medziročná dynamika sa spomalila na 9,1 % (v 
decembri 9,5 %). Dynamika úverov domácnostiam sa spomalila mierne rýchlejšie ako 
predpoklady. Úvery podnikom si udržiavajú naďalej pomerne silnú dynamiku v súlade 
s aktuálnou predikciou.  
 

Úvery súkromnému sektoru    Predikcia úverov 

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

 

V januári pokračovalo spomaľovanie dynamiky úverov súkromnému sektoru. 
Medziročné tempo rastu úverov domácnostiam sa spomalilo na 10,5 % (10,8 % v decembri), 
najmä v dôsledku slabého záveru minulého roka, čo indikoval pokles dopytu po úveroch. 
V rámci štruktúry je vývoj rovnaký v obidvoch kategóriách. Znižuje sa záujem ako o úvery na 
nehnuteľnosti, tak aj o úvery na spotrebu. Makropudenciálne opatrenia by mali aj v ďalšom 
období zmierňovať záujem domácností o úverové zdroje, aj keď sentiment zostáva priaznivý, 
trh práce naďalej silný a úrokové sadzby stále na nízkej úrovni. 
 
 
 

                                           

1 Súkromným sektorom sa rozumejú všetky ekonomické sektory okrem vlády (t.j. nefinančné 
spoločnosti, domácnosti vrátane živnostníkov a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam, ostatné 

finančné inštitúcie a poisťovne a penzijné fondy)  
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        Vývoj úročenia úverov domácnostiam (% p.a.) 

          
          Zdroj: NBS. 
                                                   

Úvery nefinančným spoločnostiam sa síce mierne spomalili v januári, avšak stále si 
udržiavajú pomerne vysokú medziročnú dynamiku (8,0 %). Začiatkom roka sa zmenili 
preferencie firiem, keď sa zvýšil dopyt po krátkodobých úveroch. Naznačuje to opatrnosť 
podnikov v čase globálneho spomaľovania ekonomickej aktivity a slabšieho cash-flow. 
V rámci jednotlivých odvetví je možné pozorovať, že sa výraznejšie ochladzuje úverovanie 
v stavebníctve a v realitách. Na strane druhej, banky pomerne výrazne úverujú podniky 
v priemyselnej výrobe a nahrádzajú tak chýbajúce zdroje. 
 
Medziročný rast úverov a priemyselnej výroby (%) Toky úverov (6-m kĺzavé priemery, mil.€)           

       
Zdroj: NBS, ŠÚ SR.            Zdroj: NBS. 
 

 
Zdroj: NBS.  
Pozn.: Medziročná zmena sezónne očistených údajov, transakcie vypočítané zo sezónne neočistených údajov. Úvery spolu 
označujú celý súkromný sektor. 

Úvery Úvery

spolu spolu nehnuteľnosti spotreba spolu spolu nehnuteľnosti spotreba

2018 9.5 8.2 10.8 10.8 11.5 8.0 4959 1490 3794 2866 608

2018 Q3 9.9 6.5 11.5 11.5 12.2 8.3 1265 346 917 723 126

2018 Q4 9.5 8.2 10.8 10.8 11.5 8.0 716 224 834 667 147

11-18 10.3 8.3 11.2 11.2 12.0 8.1 364 104 281 231 50

12-18 9.5 8.2 10.8 10.8 11.5 8.0 -347 -215 213 183 12

1-19 9.1 8.0 10.5 10.5 11.3 7.3 406 253 164 159 6

Medziročná zmena v % Transakcie v mil. €

Nefinančné spoločnosti Domácnosti Nefinančné 

spoločnosti

Domácnosti

spolu
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Vklady súkromného sektora v januári medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Medziročný 
rast vkladov súkromného sektora sa však spomalil o 1,2 percentuálneho bodu na 
4,8 %.  
 

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) 
 

Začiatkom roka potiahli vklady súkromného sektora iba domácnosti. 
Medzimesačne sa zrýchlili na 0,7 % (z 0,3 % v decembri) a odzrkadľovali tak 
pokračujúci dobrý vývoj na trhu práce. Naopak, nedarí sa stále firmám, ktorým druhý 
mesiac za sebou vklady poklesli (zhodne o 0,3 % medzimesačne). Súvisí to 
pravdepodobne s klesajúcimi tržbami. Najvýraznejší pokles vkladov zaznamenáva 
priemysel.  
 
Vývoj vkladov a tržieb firiem 

 
Zdroj: NBS, ŠÚ SR. 
Pozn.:  Medziročné zmeny v % (pravá os) 
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