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  Rýchly komentár 
 

Štvrťročné finančné účty za 3.Q.2019:  
K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky prispeli  
sektory finančných inštitúcií a sektor domácností 
 
V treťom štvrťroku 2019 došlo k poklesu čistej zadlženosti domácej ekonomiky o 474 mil. EUR, čo 

predstavovalo 1,93 % v pomere k štvrťročnému HDPi za príslušný štvrťrok.  
 

   
Zdroj: NBS 

Pozn.: Čisté finančné transakcie predstavujú rozdiel medzi transakciami na aktívach a pasívach.  
          Časový rad nie je sezónne očistený a je uvedený v bežných cenách  

 

Z pohľadu inštitucionálnych sektorov prispeli k tomuto vývoju hlavne kladné čisté finančné transakcie 
finančných inštitúcií (S.12), domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam (S.14 a S.15). 

Opačný bol vývoj v sektoroch nefinančných inštitúcií (S.11) a verejnej správy (S.13).  

Nefinančné inštitúcie (S.11) zaznamenali v sledovanom období čisté prijaté pôžičky v hodnote 152 mil. 

EUR. 

Sektor finančných inštitúcií naopak hospodáril s čistými poskytnutými pôžičkami vo výške 396 mil. EUR. 
Stranu aktív naďalej zvyšovali poskytnuté úvery, zatiaľ čo stranu pasív výraznejšie zvyšovali vedľa 

prijatých vkladov aj emitované dlhové cenné papiere. 

Čistá dlžnícka pozícia verejnej správy vzrástla v sledovanom období o 153 mil. EUR. Pričinila sa o to 

ústredná štátna správa (S.1311) správou dlhových cenných papierov.  

Sektor domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam aj v tomto štvrťroku zlepšil svoju 
celkovú finančnú pozíciu, tentoraz o 383 mil. EUR. Stranu pasív síce opäť zvýšili dlhodobé úvery, ešte 

výraznejšie však vzrástli položky na strane aktív.  

 

 

Tomáš Eder (tomas.eder@nbs.sk), Radoslav Peter (radoslav.peter@nbs.sk) 

                                           

i Zdroj: ŠÚSR  
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