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Pre globálny bankový sektor je regulácia a politické zásahy vyššie riziko 
ako obavy z makro-ekonomického vývoja. 

Na Slovensku sú hlavné riziká spájané so silou bánk: s dostupnosťou 
kapitálu, úverovým rizikom a tendenciou podhodnocovať riziká. 
Prieskum ‘Banking Banana Skins 2014’ zisťuje najväčšie riziká pre banky 

 
Utorok, 29. apríla 2014 – Regulácia a politické zásahy sú na špičke zoznamu rizík v globálnym 

bankovom sektore (č.1 a č.2) a nahrádzajú vedúcu hrozbu z roku 2012, ktorou bolo makro-ekonomické 

prostredie. Vyplýva to zo štúdie Banking Banana Skins 2014, ktorá bola dnes zverejnená. 

 

Prieskum Banking Banana Skins, ktorý každé dva roky robí CSFI (Centre for the Study of Financial 

Innovation) v spolupráci s PwC, prináša zaujímavú správu od respondentov: záťaž vyplývajúca z 

prílišnej regulácie je čoraz väčšia a môže stlmiť ekonomické oživenie a rast. Výsledná správa vychádza 

z odpovedí vyše 650 bankových odborníkov, predstaviteľov regulačných orgánov bánk a blízkych 

spolupracovníkov bankového sektora v 59 krajinách sveta, vrátane Slovenska. 

 

Respondenti tiež uviedli, že politické zasahovanie spôsobuje zvýšené náklady a obmedzenia pre 

bankový sektor. Silnejúce obavy z politických zásahov prichádzajú z Európy, kde boli pre zvýšenie 

bezpečnosti bánk navrhnuté alebo prijaté rozsiahle opatrenia ako na úrovni EÚ, tak aj na vnútroštátnych 

úrovniach. 

 

Prieskum však ukázal aj to, že znepokojenie nad vyhliadkami bánk do budúcnosti začalo prvý raz po 

siedmich rokoch slabnúť, čo dáva nádej, že pre banky sa podmienky ich fungovania konečne menia k 

lepšiemu. 

 

Z prieskumu však vyplýva aj to, že obavy vyjadrené v jeho predchádzajúcich ročníkoch ohľadom 

dostupnosti kapitálu, likvidity, úverovej kvality a exotických produktov v bankovom systéme sa začali 

zmierňovať. Hoci sa posilnila celková dôvera v makroekonomické vyhliadky, prieskum odhaľuje 

pretrvávajúce silné znepokojenie nad stabilitou eurozóny a rastúce obavy z rozvíjajúcich sa trhov, 

najmä Číny, kde je bankový systém očividne pod veľkým tlakom. Mnohí sú toho názoru, že výhľad na 
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pozvoľné zoslabovanie kvantitatívneho uvoľňovania menovej bázy zo strany centrálnych bánk je 

rozhodujúcim faktorom pre budúce vyhliadky globálnej ekonomiky. 

 

Rýchlo rastúcim rizikom v rebríčku spomínaného prieskumu sú technologické riziká, ktoré sa z 18. 

miesta vytiahli až na pozíciu č. 4, do značnej miery kvôli silnejúcim obavám z počítačovej kriminality. 

Toto je problém, ktorý, ako sa vyjadril jeden respondent, „môže len narastať”, a ktorý bankám môže 

spôsobiť nielen veľké finančné straty, ale i ujmu na ich povesti. Obavy spojené s technológiami sa 

upriamujú aj na systémy v back office, ktoré evidentne zastarávajú, no investície do nich majú len majú 

prioritu. 

 

Rozčlenenie odpovedí ukazuje, že všetky hlavné typy respondentov (bankári, blízki spolupracovníci 

bankového sektora a manažéri rizík) majú veľké obavy z prílišnej regulácie, politického zasahovania 

ako aj zo stavu svetovej ekonomiky. Respondentov, ktorí nepracujú priamo v bankách, však väčšmi 

znepokojujú inštitucionálne riziká v bankách, akými sú napr. kvalita správy a riadenia; bankári tieto 

riziká naopak nepovažujú za podstatné. 

 

Pokiaľ ide o regióny, odpovede ukazujú, že obavy z prílišnej regulácie a politického zasahovania sú 

najsilnejšie v Európe a Severnej Amerike. Najväčšie znepokojenie v Ázijsko-Pacifickom regióne 

vyvoláva skôr makroekonomika a riziko prudkých zmien úrokových sadzieb. 

 

„Hoci v tomto prieskume nachádzame aj povzbudzujúce trendy, intenzitu obáv respondentov z prílišnej 

regulácie treba brať vážne. Bolo by skutočnou iróniou, ak by výsledkom nových bankových pravidiel 

bolo utlmenie hospodárskeho oživenia,“ hovorí David Lascelles, vydavateľ prieskumu z CSFI. 

 

Dominic Nixon, líder globálny líder pre riadenie rizík finančných služieb v PwC, vysvetľuje: „Zatiaľ čo 

niektorí pokladali nárast regulácie za potrebný, musíme sa dôkladne pozrieť na prípadné nezamýšľané 

náklady a dôsledky, ktoré môže priniesť. Príliš obmedzujúca regulácia by mohla spomaliť ziskovosť 

a inovácie v dobe, keď je prínos bánk k zotaveniu globálnej ekonomiky najviac potrebný.“ 

 

Rebríček najväčších rizík pre banky na Slovensku 
 

Radoslav Ratkovský, manažér a špecialista na finančný sektor v PwC Slovensko, komentuje rebríček, 

ktorý vznikol na základe odpovedí bánk na Slovensku: 

 

„Z odpovedí slovenských respondentov vyplýva, že v porovnaní s globálnym rebríčkom potenciálnych 

bankových rizík vyzerá ich vnímanie u nás inak. Hlavné riziká sú spájané so silou bánk: s dostupnosťou 

kapitálu, úverovým rizikom a tendenciou podhodnocovať riziká v dôsledku konkurenčného prostredia. 

Obavy z rizík spojených s derivátmi sú stále ešte veľké. To všetko v neistom ekonomickom prostredí 

v Európe. 

 

Na druhej strane však na Slovensku panujú menšie obavy zo zaťaženia spôsobeného reguláciou 

a politickým zasahovaním, ktoré jasne dominujú celosvetovému rebríčku. Medzi ostatné rizikové oblasti, 

ktoré sa umiestnili na nižších priečkach rebríčka, patria technologické riziká a s nimi spojené riziká 

hospodárskej a počítačovej kriminality.“ 

 

Najvýznamnejšie rozdiely medzi Slovenskom a zvyškom sveta sú tieto: 

 

Väčšie obavy 

 

 Riziková prémia - obavy z podhodnotenia rizík. Istý bankár to vyjadril takto: „Aby banky dosiahli 

stanovené ciele, sú neustále nútené podstupovať vyššie riziká“. 

 Dostupnosť kapitálu: podľa jedného respondenta je prísun kapitálu kvôli novým regulačným 

požiadavkám „príliš slabý“. 

https://www.linkedin.com/pub/dominic-nixon/79/809/bb5


CSFI 

CENTRE FOR THE STUDY OF FINANCIAL INNOVATION 
 

3 z 4 

 Úverové riziko: obavy tak z domáceho i zahraničného rizika. Je „príliš veľa problematických 

štátnych dlhopisov“. 

 Deriváty: „Veľa produktov je príliš komplikovaných“. 

 

Menšie obavy 

 

 Regulácia: panujú síce veľké obavy ohľadom významu novej regulácie, ale sú menšie než 

v iných krajinách. 

 Politické zasahovanie: na Slovensku ani toto nie je až taký vypuklý problém. 

 Technologické riziká: slabé miesta v platobných systémoch a v systémoch back office. 

 Kriminalita je identifikovaná ako rizikový problém, no relatívne malý. 

 

Rebríček rizík v bankovníctve podľa prieskumu 
Banking Banana Skins 2014 

 

Svet (v zátvorkách poradie v roku 2012) Slovensko (v zátvorkách poradie v roku 2012) 

1 Regulácia (6) 1 Riziková prémia (19) 

2 Politické zasahovanie (5) 2 Dostupnosť kapitálu (2) 

3 Makroekonomické prostredie (1) 3 Makroekonomické prostredie (10) 

4 Technologické riziká (18) 4 Úverové riziko (3) 

5 Ziskovosť (7) 5 Regulácia (14) 

6 Riziková prémia (11) 6 Deriváty (5) 

7 Úverové riziko (2) 7 Ziskovosť (4) 

8 

Správa a riadenie spoločnosti 

(Corporate governance) (9) 8 Kvalita riadenia rizík (8) 

9 Kriminalita (24) 9 Obchodné praktiky (20) 

10 Dostupnosť kapitálu (4) 10 Back office (17) 

11 Kvalita riadenia rizík (10) 11 Mena (16) 

12 Úrokové sadzby (17) 12 
Správa a riadenie spoločnosti 
(Corporate governance) (11) 

13 Back office (13) 13 Likvidita (1) 

14 Riadenie zmien (15) 14 Politické zasahovanie (7) 

15 Likvidita (3) 15 Riadenie zmien (24) 

16 Obchodné praktiky (20) 16 Trhy s majetkovými cennými papiermi (21) 

17 Nové trhy (22) 17 Úrokové sadzby (13) 

18 Deriváty (8) 18 Technologické riziká (21) 

19 Sociálne médiá (-) 19 Komoditné trhy (30) 

20 Tieňové bankovníctvo (-) 20 Stimuly pre manažment (29) 

21 Stimuly pre manažment (14) 21 Spoliehanie sa na tretie strany (28) 

22 Mena (19) 22 Kriminalita (26) 

23 Ľudské zdroje (28) 23 Nové trhy (12) 

24 Spoliehanie sa na tretie strany (29) 24 Ľudské zdroje (27) 

25 Udržateľnosť sociálnych systémov (25) 25 Tieňové bankovníctvo (-) 

26 

Trhy s majetkovými cennými papiermi 

(21) 26 Sociálne médiá (-) 

27 Komoditné trhy (26) 27 Udržateľnosť sociálnych systémov (25) 

28 

Pokračovanie v podnikateľskej činnosti 

(12) 28 Pokračovanie v podnikateľskej činnosti (9) 
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Poznámky pre vydavateľa: 
 

1. Banking Banana Skins 

 

Séria prieskumov „Banana Skins“ z dielne Centra pre výskum finančných inovácií (CSFI) poskytuje 

pravidelný prehľad o povahe rizík v sektore finančných služieb. Okrem bankových služieb sa štúdia 

striedavo zameriava taktiež na poisťovne a mikrofinancie. 

 

2. The Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) 

Centrum pre výskum finančných inovácií (CSFI) je nezávislá nezisková analytická organizácia (think-

tank) založená v roku 1993 so sídlom v Londýne, ktorá sa zaoberá výskumom budúcnosti finančných 

služieb. Má pobočku v New Yorku, USA – New York CSFI. Centrum vydáva pravidelné prieskumy 

Banana Skins od roku 1995. www.csfi.org.uk 

 

3. PwC 

 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem 

v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 
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