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Indikátor ekonomického sentimentu SR: Novembrová 

ekonomická nálada plná optimizmu 

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri poskočil nad hodnotu svojho dlhodobého 

priemeru. Nahor ho potiahli priaznivé očakávania vo všetkých jeho zložkách, ale najmä rast 

dôvery v priemysle a maloobchode. 

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 

vzrástol o 6 b. na úroveň 101,1 vplyvom posilnenia dôvery vo všetkých jeho zložkách. Firmám 

v priemysle výraznejšie poklesol pesimizmus z posledných mesiacov a čakajú zvýšenie produkcie. 

S takýmto vývojom počítajú najmä podniky vo výrobe automobilov, papiera, elektrických zariadení a vo 

farmaceutickom priemysle. Dôveru v maloobchode vytiahli nahor priaznivé hodnotenia budúcich 

podnikateľských aktivít. Dôveru v službách zlepšili predovšetkým priaznivé hodnotenia súčasnej 

úrovne dopytu po službách, a to najmä v doprave a skladovaní, ale aj v informáciách a komunikácii 

a administratívnych službách. Spotrebiteľská dôvera vzrástla vďaka spokojnosti spotrebiteľov s ich 

doterajšou finančnou situáciou aj plánovaným veľkým nákupom. Vývoj dôvery v stavebníctve sa viac-

menej nezmenil. 

 

Indikátor ekonomického sentimentu naznačuje mierne priaznivejší ekonomický vývoj Slovenska vo 

4. štvrťroku, ktorý by mal byť podporený najmä rastom spotrebiteľského dopytu. Nepriaznivé 

očakávania týkajúce sa rastu zamestnanosti sa zmiernili, najväčšími optimistami sú zamestnávatelia 

v maloobchode. 
 

Indikátor ekonomického sentimentu Indikátor dôvery v službách 

(saldá odpovedí; dlhodobý priemer = 100) (saldá odpovedí) 

    
Zdroj: EK Zdroj: EK a výpočty NBS 
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Vývoj IES a HDP Očakávaný vývoj zamestnanosti a zamestnanosť 

(dlhodobý priemer = 100; medziročný rast v %) (saldo odpovedí; medziročný rast v %) 

  
Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS 
 

Inflácia očakávaná spotrebiteľmi a HICP inflácia Spotrebiteľská dôvera a súkromná spotreba 

(saldo odpovedí; medziročný rast v %) (saldo odpovedí; medziročný rast v %) 

  
Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS Zdroj: EK, ŠÚ SR a výpočty NBS 

 

Vývoj indikátora ekonomického sentimentu (saldá odpovedí) 

 
Zdroj: EK 

1) Dlhodobý priemer (1993 – 2018) = 100 
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IES1) Priemysel Služby Spotrebitelia Maloobchod Stavebníctvo

2017 103,4 4,3 11,1 -8,2 16,1 -5,3

2018 100,3 2,5 1,0 -8,2 25,0 -4,6

2019 Q2 94,4 -5,6 -3,6 -7,6 22,6 -20,6

2019 Q3 97,2 -6,6 7,4 -7,9 19,6 -16,8

2019 September 100,4 0,7 7,0 -8,4 22,7 -14,8

2019 Október 95,1 -12,5 8,9 -8,9 19,1 -9,5

2019 November 101,1 -1,3 9,7 -8,7 29,7 -9,4

mailto:analytici@nbs.sk
mailto:analytici@nbs.sk

