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Empréstimos e depósitos bancários
Dezembro de 2016
14 de fevereiro de 2017
O Banco de Portugal publica hoje, no quadro A.9
do Boletim Estatístico e no BPstat, as estatísticas de
empréstimos e depósitos bancários de sociedades
não financeiras e de particulares relativas a dezembro de 2016.

Empréstimos
Em 2016 continuou a registar-se uma redução do
total de empréstimos concedidos pelos bancos a
sociedades não financeiras e a particulares para
habitação. Em dezembro, as taxas de variação
anual (tva) destes segmentos foram de -2,7 por
cento e -2,9 por cento, respetivamente, que comparam com -2,2 por cento e -3,2 por cento, no final
de 2015 (Gráfico 1).
Para o conjunto da área do euro, os empréstimos
a sociedades não financeiras e a particulares para
habitação aumentaram em 2016, apresentando
em dezembro uma tva de 2,0 por cento e 2,7 por
cento, respetivamente, em comparação com os
-0,3 por cento e 2,1 por cento observados em dezembro de 2015.

Depósitos de particulares
Os depósitos de particulares nos bancos residentes aumentaram em 2016 (1,0 por cento), ainda
que a um ritmo inferior ao observado em 2015
(3,6 por cento) (Gráfico 2), totalizando 139,3 mil milhões de euros no final do ano. A desaceleração
verificada em 2016 ocorreu a partir de março,
sendo em parte explicada pela preferência das famílias por outros produtos financeiros, nomeadamente títulos de dívida pública (ver NIE 13|2017).
Neste segmento destaca-se uma recomposição de
maturidades, registando-se um crescimento nos
depósitos até um ano, em detrimento dos prazos
mais longos.
Na área do euro, a tva dos depósitos de particulares foi de 4,2 por cento, o que representa um aumento de 2,0 pontos percentuais relativamente a
dezembro de 2015.
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Gráfico 2 • Depósitos de particulares – tva
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Gráfico 1 • Empréstimos a sociedades não financeiras e a
particulares (habitação) – tva
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Informação adicional disponível em:
Quadro A.9 do Boletim Estatístico
Domínio estatístico das estatísticas monetárias e financeiras do BPstat|Estatísticas online
Suplemento n.º 1/2015, ao Boletim Estatístico de julho de 2015 – “Gestão da Qualidade nas Estatísticas de Balanço das Instituições Financeiras Monetárias”
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