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Výsledky testovania bánk
Daniel Horňák, moderátor:
"O výsledkoch testovania bánk sa podrobnejšie porozprávame S Vladimírom Dvořáčkom, členom
Bankovej rady Národnej banky Slovenska a výkonným riaditeľom útvaru dohľadu nad finančným trhom.
Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu."
Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom, NBS:
"Dobrý deň prajem."
Daniel Horňák:
"Pán Dvořáček, tak povedzte na úvod, 25 zo 130 testovaných bánk, to je pomerne vysoké percento.
Povedzte, ako vy vnímate celkovo výsledky týchto testov z pohľadu stability bankového systému v
eurozóne?"
Vladimír Dvořáček:
"Naozaj číslo 25, 25 bánk je pomerne veľké číslo. Na druhej strane si treba uvedomiť, že ten kapitálový
nedostatok, ktorý sa prejavil v týchto bankách, predstavuje 25 miliárd eur, čo zase na druhej strane nie je až
tak vysoké číslo. Súčasne chcel by som povedať, že toto testovanie bolo robené ku koncu minulého roka a
tie banky, ktoré problém mali, vedeli, že tento problém majú. Preto prijímali isté opatrenia jednak pred týmto
dátumom v roku 2013, ale aj v priebehu deviatich mesiacov tohto roka a ku dnešnému dňu je v správe ECB
konštatované, že až 13 bánk z týchto 25 si tento problém vyriešilo a ten kapitálový nedostatok doplnilo. To
znamená, že už k dnešnému dňu nehovoríme, že tam chýba 25 ale len necelých 10 miliárd. Čiže zase na
druhej strane toto číslo nenapovedá, že by to malo spôsobiť nejaký veľmi významný otras, pokiaľ ide o
finančnú stabilitu."
Daniel Horňák:
"Povedzte teraz niečo bližšie k tým nedostatkom. Bavíme sa teda len o tom pomyselnom vankúši, o tej
rezerve, že nie všetky banky ju majú dostatočnú alebo sú tu aj iné nedostatky, ktoré môžu ohroziť tú
stabilitu?"
Vladimír Dvořáček:
"V zásade pri stresových testoch vždy skúmame ten kvantitatívny parameter, či banka má dostatok
kapitálu na to, aby z neho vykryla prípadné straty. Tieto strany sú hypotetické, pretože pri tom stresovom
testovaní modelujeme nejaký hypotetický scenár, ktorý spravidla predstavuje situáciu horšiu, ako je
predikovaná napríklad Európskou centrálnou bankou alebo Európskou komisiou. Z uvedeného vyplýva, že v
tejto situácii tieto banky tieto straty môžu utrpieť len pri zhoršení situácie. Čiže nie je to zákonitý proces."
Daniel Horňák:
"Ako vnímate fakt zvyšujúceho sa podielu rizikových úverov alebo nesplácaných, nie je toto prvok, ktorý
tak isto môže naznačovať určité riziká v bankovom sektore eurozóny?"
Vladimír Dvořáček:
"Ešte raz, táto situácia je modelovaná, je to hypotetický scenár toho záťažového testu. Čiže to
neznamená, že k tejto situácii musí naozaj prísť. Ale musíme tie banky testovať aj na situáciu horšiu, ako je
ekonomická realita. A v danej situácii tieto banky neobstáli najhoršie."
Daniel Horňák:
"Ako vidíte prípadné následky v prípade, že by skutočne došlo z nejakých príčin napríklad k zhoršeniu
ekonomického vývoja v eurozóne, aké následky by tieto riziká bánk mohli priniesť do reality, do praxe?"
Vladimír Dvořáček:
"Tak ako som už spomínal, ten nedostatok, ktorý sa prejavil pri tomto záťažovom scenári - 25 miliárd nie je významné číslo. Viacero bánk tieto opatrenia robilo. Pokiaľ ide o tie banky, ktoré ešte dnes nespĺňajú
túto požiadavku, budú musieť predložiť Európskej centrálnej banke kapitálové plány a to do dvoch týždňov
od vyhlásenia výsledkov, a potom budú mať pol až trištvrte roka čas na to vykrytie tohto hypotetického
nedostatku reálnym kapitálom. Čiže ešte raz, myslím si, že aj napriek tomu, že tam bol nejaký nedostatok
preukázaný, nehrozí tu reálne nebezpečenstvo nejakého systémového problému."
Daniel Horňák:
"My už sme spomínali v predchádzajúcej reportáži, že slovenské banky, ktoré boli testované testom
Európskej centrálnej banky, obstáli v tejto skúške. Čím to je, že slovenský bankový sektor je stabilný alebo
možno stabilnejší v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny?"

Vladimír Dvořáček:
"V tomto teste eurozóny boli testované tri najväčšie slovenské banky. Dopadli veľmi dobre. Ich
kapitálová výbava aj po záťažovom scenári bola ďaleko vyššia ako je regulátorná požiadavka. Príčiny sú
dané asi v tom, že slovenský bankový sektor dlhodobo je relatívne konzervatívny. Uplatňuje sa tu tradičný
model bankovníctva. Na jednej strane je to prijímanie vkladov a na druhej strane je to poskytovanie úverov.
Je tu relatívne málo rizikových aktív, ktoré napríklad spôsobili svetovú finančnú krízu."
Daniel Horňák:
"Povedzme si niečo ešte o samotnom testovaní, bolo vykonané aj v minulosti takéto testovanie v
takomto rozsahu a vlastne v čom spočíva?"
Vladimír Dvořáček:
"Veľmi rád odpoviem na túto otázku, pretože tu nešlo len o vykonanie toho záťažového testu, toho
stresového, ale predtým, ako bol vykonaný stresový test, došlo tu aj k previerke kvality aktív. Bola to svojím
rozsahom veľmi významná a bezprecedentná previerka, pretože u týchto 130 bánk, ktoré predstavujú
takmer 80 percent celého bankového sektoru eurozóny, bola urobená naozaj veľmi dôsledná a hĺbková
previerka, ktorá obsahovala skúmanie jednotlivých úverových prípadov, ale napríklad aj kolaterálu, teda
zabezpečenia týchto úverov, ich kvality a boli tu skúmané u týchto bánk tie najviac rizikové portfólia.
Domnievam sa, že naozaj takúto previerku tu v histórii sme ešte nemali. A táto previerka bude veľmi dobrým
podkladom pre Európsku centrálnu banku na to, aby si prevzala dohľad nad týmito najvýznamnejšími
bankami v eurozóne a aby aj vedela, že čo si prevzala."
Daniel Horňák:
"A ako by ste teda porovnali tú robustnosť alebo pripravenosť bánk eurozóny dnes a napríklad v rokoch
2008, 2009, kedy prepukli naplno tie finančné problémy v bankovom sektore?"
Vladimír Dvořáček:
"Dovolím si tvrdiť, že sme tu zaznamenali pomerne významný rozdiel. Kapitálová vybavenosť bánk pred
piatimi rokmi zďaleka nedosahovala súčasnú kapitálovú výbavu. Po kríze dochádzalo aj k významným
zmenám v regulácii. Boli tu predpísané nové kapitálové vankúše. Vankúše na krytie práve takýchto rizík,
ktoré by sa mohli v bankovom sektore vyskytnúť. A dnes sú na podobné krízy banky oveľa lepšie pripravené
ako pred piatimi rokmi."
Daniel Horňák:
"A ešte mi nedá neopýtať sa, v rámci Národnej banky Slovenska ako bude vyzerať dohľad v
budúcnosti? Vieme, že práve v tomto období sa spúšťa banková únia, teda ten celoeurópsky dohľad
Európskej centrálnej banky. Akým spôsobom to ovplyvní výkon dohľadu Národnej banky Slovenska?"
Vladimír Dvořáček:
"Aj pre Národnú banku je nábeh na bankovú úniu, teda jednotný systém dohľadu od 4. novembra tohto
roka významnou zmenou. Slovenské banky boli rozdelené na dve skupiny. Je to tých 6 bánk, ktoré sú
najväčšie banky, ktoré budú spadať pod priamy dohľad Európskej centrálnej banky, ale tu budeme naďalej
pokračovať v aktívnej spolupráci s Európskou centrálnou bankou. Čiže pre nás to bude vlastne nová
skúsenosť. A u zvyšných 7 bánk zostáva priamy dohľad Národnej banky Slovenska, ako bol doteraz."
Daniel Horňák:
"Čo sa týka obsahu, podľa vás bude to zmena k lepšiemu alebo Národná banka Slovenska by si lepšie
obhospodárila ten región, kde pôsobí v rámci kvality kontroly, čo si myslíte?"
Vladimír Dvořáček:
"Dovolím si tvrdiť, že aj v minulosti dohľad v Národnej banke Slovenska bol vykonávaný kvalitne a
dôsledne. Ale tento model bankovej únie je dôsledkom politických rozhodnutí a toho faktu, že sme členmi
klubu. Sme členmi klubu a je potrebné integrovať viacej postupy aj v oblasti dohľadu a som presvedčený o
tom, že aj tie problémové bankové sektory v Európe, ktoré v minulosti vykazovali významné nedostatky, sú
práve zavádzaním tohto jednotného mechanizmu dohľadu dotlačené k tomu, aby zvyšovali kvalitatívne
parametre týchto sektorov a myslím si, že jednotný dohľad z centra je to správne riešenie na túto situáciu."
Daniel Horňák:
"Pán Dvořáček v tejto chvíli vám už veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prejem príjemný zvyšok dňa."
Vladimír Dvořáček:
"Ďakujem aj ja, dovidenia."

