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Češi si letos sjednají více smluv stavebního spoření, klesne však
objem peněz, které spořitelny na bydlení půjčí
PRAHA 15. července – Asociace českých stavebních spořitelen upravuje svou prognózu vývoje
sektoru. Očekává, že v letošním roce dojde k meziročnímu poklesu objemu úvěrů na bydlení, které
loni dosáhly na desetiletý rekord. Zároveň asociace predikuje, že by letos mohl mírně vzrůst počet
nových smluv.
Loňský rok byl pro stavební spořitelny v oblasti úvěrů rekordní, jejich objem dosáhl celkové hodnoty
67,4 miliardy korun, což představovalo meziroční nárůst o 22 %. „Na základě vývoje v první polovině
roku předpokládáme, že se letos vrátí čísla úvěrů od stavebních spořitelen k běžnému stavu.
Očekáváme, že celková hodnota úvěrů letos dosáhne zhruba úrovně roku 2017, tedy 55 miliard
korun,“ komentuje situaci Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.
Podle něj čísla od začátku roku naznačovala, že se v objemech nepodaří navázat na loňské mimořádné
výsledky. Těm pomohla též snaha lidí předzásobit se úvěry před nástupem nových regulací České
národní banky. AČSS však očekávala mírnější dopad, respektive menší efekt předzásobení.
Asociace zároveň potvrzuje dosavadní prognózu v počtu sjednaných smluv, která počítá s mírným
nárůstem. „Předpokládáme, že v letošním roce prolomí počet nově uzavřených obchodů hranici půl
milionu smluv. Rostoucí trend potvrzují čísla za první pololetí. Je vidět, že lidé si chtějí spořit a mít
po ruce finanční prostředky, které by mohli využít na bydlení,“ doplňuje Šedivý.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý,
funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření
příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice. Vznikla v roce 2000
a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební
spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí
se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.

Pro další informace kontaktujte: Jiří Šedivý, tajemník AČSS, 607 912 574, tajemnik@acss.cz
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