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Banky a fakta [1]
Informační newsletter Banky a fakta vydávaný Českou bankovní asociací popisuje trendy vývoje základních bankovních dat, především z oblasti
úvěrů, a dalších aktuálních témat. Od června 2015 je tento newsletter vydáván čtvrtletně.
29.12.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za listopad 2017 [2]
Růst bankovních úvěrů ke konci listopadu zpomalil na 4,1 %, což je nejslabší výsledek za poslední tři roky. Celkově dosáhl objem úvěrů v ekonomice 3
114,3 mld. Kč.

Ke stažení:

Komentář ČBA [3]

30.11.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za říjen 2017 [4]
Objem bankovních úvěrů ke konci října dosáhl 3 127,8 mld. Kč, o 5,2 % více než před rokem. Výše podnikových úvěrů činila 1 029,4 mld. Kč a jejich
meziroční růst zpomalil na 2,5 %. Úvěry domácnostem rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících, meziročně vzrostly o 8,1 % na 1 418,6
mld. Kč.
Celý komentář je ZDE [4].

Ke stažení:

Komentář ČBA [5]

31.10.2017
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Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za září 2017 [6]
Objem bankovních úvěrů ke konci září činil 3 148,8 mld. Kč, o 6,8 % více než před rokem. Výše podnikových úvěrů dosáhla 1 032,6 mld. Kč a jejich
meziroční růst zpomalil na 4,4 %. Úvěry domácnostem rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících, meziročně vzrostly o 8,3 % na 1 409,1
mld. Kč.
Celý komentář je ZDE [6].
Ke stažení:

Komentář ČBA [7]

31.08.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za červenec 2017 [8]
Objem bankovních úvěrů ke konci července činil 3 113,2 mld. Kč, o 7,1 % více než před rokem. Výše podnikových úvěrů dosáhla 1 032,6 mld. Kč a
jejich meziroční růst zpomalil na rovných 5 %. Úvěry domácnostem rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících, meziročně vzrostly o 8,6
% na 1 392,1 mld. Kč. V červenci domácnosti čerpaly nové úvěry v objemu 35,4 mld. Kč, přibližně stejně jako před rokem.
Celý komentář je ZDE [8].
Ke stažení:

Komentář ČBA [9]

31.07.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za červen 2017 [10]
Ke stažení:

Komentář ČBA [11]

19.07.2017

BAF - finanční a majetková situace českých domácností v roce 2016 [12]
Ke stažení:

BAF - finanční a majetková situace českých domácností v roce 2016 [13]

03.07.2017
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Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za květen 2017 [14]
Objem bankovních úvěrů ke konci května činil 3 098,3 mld. Kč, o 8,3 % více než před rokem.
Podnikové úvěry dosáhly 1 031,3 mld. Kč a zrychlily růst na 7,1 %. V rámci podnikové sféry je ale vývoj velmi nerovnoměrný. Například firmy
zabývající se informačními technologiemi nabraly úvěry v objemu meziročně vyšším o 59 %. Oproti tomu úvěry v telekomunikacích klesly o 37 % na
22,8 mld. Kč.
Ke stažení:

Komentář ČBA [15]

31.05.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za duben 2017 [16]
Objem bankovních úvěrů v české ekonomice dosáhl ke konci dubna 2017 3087 mld. Kč – o 8,4 % více než před rokem. Úvěry poskytnuté
domácnostem vzrostly meziročně o 8,6 % na 1360,3 mld. Kč. Úvěry podnikům stouply o rovných 6 % na 1022,7 mld. Kč. Zájem o nové úvěry v
podnikové sféře vzrostl meziročně o 9,2 %. Nově podniky načerpaly úvěry v hodnotě 39,5 mld. Kč. Investiční poptávka bude po loňském útlumu
postupně ožívat. Je viditelné, že nerovnoměrné čerpání prostředků z EU fondů rozkolísává nejen investiční, ale i úvěrový cyklus.
Celý komentář je k dispozici ZDE [17].
Ke stažení:

Komentář ČBA [17]

22.05.2017

BAF - Srovnání úvěrových portfolií zemí EU [18]
Ke stažení:

BAF - Srovnání úvěrových portfolií zemí EU [19]

28.04.2017

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za březen 2017 [20]
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Objem bankovních úvěrů v české ekonomice dosáhl ke konci března 2017 3041,1 mld. Kč – o 7,3 % více než před rokem. Úvěry poskytnuté
domácnostem vzrostly meziročně o 8,7 % na 1352,2 mld. Kč. Úvěry podnikům překročily hranici 1 bilionu Kč s meziročním vzestupem o 4,7 %. Zájem
domácností o nové úvěry byl v průběhu března velmi silný. Domácnosti nově načerpaly úvěry na bydlení v hodnotě 31,9 mld. Kč, o 16,4 % více než
vloni v březnu. Březen byl posledním měsícem, kdy na hypoteční úvěr dosáhli zájemci, kteří měli naspořeno pouhých 5 % ceny nemovitosti.
Celý komentář je k dispozici ZDE [20].
Ke stažení:

Komentář ČBA [21]
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