DATABANK – úvěry a vklady

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za červen 2017
Praha, 31. 7. 2017
Objem bankovních úvěrů ke konci první poloviny roku dosáhl 3 081,0 mld. Kč, což je o 6,7 % více než
před rokem. Růst úvěrů se tak i nadále drží nad růstem nominálního HDP.
Výše podnikových úvěrů ke konci června činila 1 022,4 mld. Kč a jejich meziroční růst zpomalil na
5,8 %. Úvěry v cizích měnách vzrostly meziročně opět téměř o čtvrtinu a představují skoro 30 % všech
podnikových úvěrů. Objem úvěrů denominovaných v domácí měně již téměř rok stagnuje.
Úvěry domácnostem rostly obdobným tempem jako v předchozích měsících, meziročně vzrostly
o 8,7 % na 1 383,5 mld. Kč. Domácnosti ale ještě intenzivněji spoří – ke konci června měly u bank
uloženo 2 123,3 mld. Kč, o 9,1 % více než před rokem. Celková finanční pozice domácností se tak
navzdory rychlému růstu úvěrů nezhoršuje.
Samotný objem netermínovaných vkladů 1 543,9 mld. Kč převyšuje hodnotu úvěrů, které dosud
domácnosti načerpaly. Netermínované vklady rostou při nízkém úročení vkladů 15% tempem, zatímco
termínované vklady pokračují v mírném poklesu.
Úvěry na bydlení stouply o 9,6 % na 1 101,4 mld. Kč, spotřebitelské úvěry vzrostly o 7,8 % na
192 mld. Kč.
Nové úvěry domácnostem byly během června poskytnuty v silných objemech, meziroční srovnání ale
vychází z natolik vysokých loňských hodnot, že tempa růstu jsou záporná. Nově poskytnuté úvěry na
bydlení dosáhly 33,6 mld. Kč, což bylo sice o 4,2 % více než v květnu, ovšem oproti loňskému červnu
(kdy bylo poskytnuto rekordně vysokých 35,6 mld. Kč) jde o pokles o 5,7 %. Tento pokles ale nelze
mylně vykládat tak, že hypoteční boom je za námi.
Během června podniky nově načerpaly úvěry za 45,8 mld. Kč, což znamenalo meziroční pokles
o 4,3 %, odpovídající letošnímu trendu. Za první polovinu roku podniky načerpaly nové úvěry
v hodnotě 224 mld. Kč, o rovných 5 % méně než za první polovinu roku 2016. Zájem podniků o úvěry
bude sílit postupně s oživováním investiční aktivity, a také s pokrokem v čerpání EU fondů, který ale
nastane až v příštím roce.
Absolutní výše
(mld. Kč)
k 30. 6. 2017

Meziroční změna
(v %)

Celkový objem úvěrů

3 081,0

6,7

Obyvatelstvo - úvěry (domácnosti, rezidenti)

1 383,5

8,7

Úvěry na bydlení

1 101,4

9,6

Spotřebitelské úvěry

192,0

7,8

1 022,4

5,8

49,1

-1,3

Bankovní statistika – vybrané ukazatele

Nefinanční podniky - úvěry (rezidenti)
Nové úvěry
Obyvatelstvo - bydlení, spotřeba, ostatní


Z toho úvěry na bydlení

33,6

-5,7



Z toho úvěry na spotřebu

10,4

9,6

45,8

-4,3

Nefinanční podniky
Zdroj: ČNB
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O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1992 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat
společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů
v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou
Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace
a EMMI.

