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Rýchly komentár 

 
Indikátor ekonomického sentimentu SR: 
Ekonomická nálada v závere roka v znamení optimizmu 
 
 
Indikátor ekonomického sentimentu v decembri vzrástol vplyvom priaznivých očakávaní 
v maloobchode, službách a priemysle. Hodnota indikátora za celý rok 2018 sa udržala nad 
dlhodobým priemerom. 
 
 
Indikátor ekonomického sentimentu oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,7 bodu na 
hodnotu 98,5 vplyvom zlepšenia dôvery v maloobchode, službách a priemysle. Dôvera 

v maloobchode zaznamenala najvýraznejšie zlepšenie vďaka priaznivým hodnoteniam súčasnej 

i očakávanej podnikateľskej situácie. Dôvera v službách vzrástla najmä vplyvom spokojnosti 
respondentov s dopytom po službách. Za lepší ho považovali najmä v oblasti zábavy a rekreácie 

a finančných a poisťovacích činnostiach. Za zlepšením dôvery v priemysle stáli predovšetkým 
očakávania týkajúce sa zvýšenia produkcie, a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, 

elektrických zariadení a chemikálií a chemických produktov. Dôvera v stavebníctve klesla v dôsledku 
očakávaného poklesu počtu zamestnancov. Spotrebiteľská dôvera sa mierne zhoršila vplyvom poklesu 

optimizmu pri hodnotení vývoja ekonomiky a nezamestnanosti. 

 
IES dosiahol vo 4. štvrťroku nižšiu hodnotu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, čo naznačuje 

mierne pomalší rast slovenskej ekonomiky v tomto štvrťroku. Očakávania týkajúce sa rastu 
zamestnanosti za zlepšili, a to najmä v službách a maloobchode. Vzrástli aj inflačné očakávania. 

 

 
 

Indikátor ekonomického sentimentu  Indikátor dôvery v priemysle 

  
Zdroj: Európska komisia.  Zdroj: Európska komisia. 
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Vývoj HDP SR a IES  Zamestnanosť a očakávaný vývoj zamestnanosti 

  
Zdroj: Európska komisia, ŠÚ SR a NBS.  Zdroj: Európska komisia, ŠÚ SR a NBS. 
 

HICP inflácia a inflácia očakávaná spotrebiteľmi  Súkromná spotreba a spotrebiteľská dôvera 

  
Zdroj: Európska komisia, ŠÚ SR a NBS.  Zdroj: Európska komisia ŠÚ SR a NBS. 
 
 

 
 

 

Henrieta Cagaňová (analytici@nbs.sk) 

Vývoj indikátora ekonomického sentimentu (saldá odpovedí)

IES
1) Priemysel Služby Spotrebitelia Maloobchod Stavebníctvo

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

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

2018 Q3 98,5 1,4 -3,8 -4,0 22,9 -5,5

2018 Q4 98,1 1,1 -6,0 -4,0 27,4 -8,2

2018 Október 98,9 -0,3 -0,2 -4,3 27,2 -10,2

2018 November 96,8 1,5 -11,0 -3,9 24,2 -6,9

2018 December 98,5 2,2 -6,9 -4,1 30,8 -7,4

Zdroj: Európska komisia.

1) Dlhodobý priemer (1993 - 2017) = 100
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