Tisková zpráva
Objem financování spotřebitelů klesl v Evropě v prvním
pololetí meziročně o 18,4 % na 184,8 mld. eur
Praha 26. listopadu 2020. Společnosti nabízející financování spotřebitelů, které zastřešuje
evropská federace Eurofinas, poskytly v první polovině letošního roku zákazníkům 184,8
miliardy eur, což představuje pokles o 18,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
Vyplývá to z údajů Eurofinas za třináct členských zemí včetně České republiky, kterou ve
federaci zastupuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA).
Meziroční pokles byl patrný ve všech kategoriích financování osobní spotřeby. Objem nových
neúčelových půjček se zmenšil o 23,2 %, objem financování v místě prodeje, vyjma financování
aut, o 11,8 %.
Na financování osobních automobilů určených domácnostem připadlo v první polovině
letošního roku 32,43 miliardy eur, meziročně o 26,3 % méně. Objem financování nových
privátních vozidel se propadl o 32,4 % a objem financování ojetých vozů o 22,2 %.
Statistiky ukazují zhoršení na všech národních trzích členů Eurofinas s výjimkou Turecka.
Polovina zemí, mezi nimi Itálie, Velká Británie, Francie nebo Španělsko, vykázala meziroční
snížení celkových obchodů o více než 20 %, u druhé poloviny se pokles pohyboval mezi 11 % a
17 %. Do této skupiny patří i Česká republika, v níž podle ČLFA došlo v letošním prvním pololetí
k meziročnímu snížení objemu nebankovního financování spotřebitelů o 16,2 %. Jediným
významným trhem s příznivějším vývojem bylo Německo, kde zaznamenali pokles o 7,3 %.
Eurofinas avizuje, že ve třetím čtvrtletí došlo v Evropě ke zlepšení vývoje ve financování
spotřeby domácností, a to i díky politickým opatřením na podporu kupní síly domácností.
Zároveň je však třeba počítat s opětovným poklesem v důsledku zhoršení epidemické situace
a následného zavedení ochranných opatření. Přestože se v příštím roce předpokládá zvyšování
soukromé spotřeby, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou pravděpodobně nadále čelit
nepříznivým podmínkám pro růst obchodů, upozorňuje Eurofinas.
Eurofinas neboli Evropská federace asociací finančních domů (European Federation of Finance House
Associations) zastřešuje prostřednictvím příslušných národních asociací finanční instituce z Evropy poskytující
produkty určené na financování spotřebitelů. Více na: www.eurofinas.org.
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností
velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem,
úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy
a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné
době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.
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