DATABANK – úvěry a vklady

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za květen 2017
Praha, 3. 7. 2017
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.
Nejvyšší úvěry s objemem 385,7 mld. Kč a meziročním růstem o 12,9 % čerpaly firmy, které se věnují
činnostem v oblasti nemovitostí. Strojírenství čerpalo ke konci května úvěry ve výši
260,1 mld. Kč, což je o 4,9 % více než před rokem. Automobilky mají vzhledem ke své klíčové pozici
v ekonomice načerpán poměrně nízký objem úvěrů ve výši 36,2 mld. Kč, jejich meziroční růst ale
zrychlil na 22,5 %.
Nové úvěry v podnikové sféře meziročně klesly o 9,8 %. Nově podniky načerpaly úvěry v hodnotě
32,3 mld. Kč. Naopak zájem domácností po dubnovém útlumu (ovlivněném zřejmě Velikonocemi)
v květnu ožil. I přes kalendářně nižší počet pracovních dnů načerpaly domácnosti nově úvěry ve výši
48,5 mld. Kč, což je o 11 % více než vloni.
Silný sentiment panoval jak v segmentu hypoték, tak i spotřebitelských úvěrů. Banky nově poskytly
úvěry na bydlení za 32,2 mld. Kč, o 7,4 % více než před rokem. Objem nově poskytnutých
spotřebitelských úvěrů dosáhl 11,4 mld. Kč, což je o 16,8 % silnější výsledek oproti loňskému květnu.
Květen přitom přerušil dlouhodobý trend zlevňování úvěrů na spotřebu – průměrná úroková sazba
stoupla z 9,3 na 9,4 %.
Celkový objem úvěrů poskytnutých domácnostem vzrostl meziročně o 8,7 % na 1 372,5 mld. Kč.
Úvěry na bydlení stouply o 9,5 % na 1 091,2 mld. Kč, spotřebitelské úvěry vzrostly o 8,1 % na
190,7 mld. Kč.
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Meziroční změna
(v %)

Celkový objem úvěrů

3 098,3

8,3

Obyvatelstvo - úvěry (domácnosti, rezidenti)

1 372,5

8,7

1 091,2

9,5

190,7

8,1

1 031,3

7,1
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Úvěry na bydlení
Spotřebitelské úvěry
Nefinanční podniky - úvěry (rezidenti)
Nové úvěry
Obyvatelstvo - bydlení, spotřeba, ostatní


Z toho úvěry na bydlení

32,2

7,4



Z toho úvěry na spotřebu

11,4

16,8

32,3

- 9,8

Nefinanční podniky
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O České bankovní asociaci
Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících
v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 38 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 Euriboru.

