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Rýchly komentár 

 
Indikátor ekonomického sentimentu SR: 
V januári ekonomická nálada na Slovensku poklesla 
 
 
Hodnota indikátora ekonomického sentimentu sa v januári znížila vplyvom poklesu 
optimizmu vo všetkých jeho zložkách okrem služieb. V službách sa odrazili najmä 
priaznivé očakávania súvisiace so zvýšeným dopytom po službách. 
 
 
Indikátor ekonomického sentimentu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 1,2 
bodu na úroveň 97,1 vplyvom poklesu všetkých komponentov okrem služieb. Dôvera v priemysle sa 

znížila najmä v dôsledku očakávaného poklesu produkcie. Pokles produkcie predpokladajú hlavne vo 

výrobe a spracovaní kovov, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov a vo výrobe 
dopravných prostriedkov. Dôvera v maloobchode sa zhoršila najmä vďaka nepriaznivým hodnoteniam 

ďalších podnikateľských aktivít. V stavebníctve dôvera klesla predovšetkým vplyvom znižovania počtu 
zamestnancov. Medzi spotrebiteľmi prevláda pesimizmus, ktorý sa prejavil vo všetkých zložkách 

spotrebiteľskej dôvery. Výraznejšie oživenie zaznamenala dôvera v službách najmä v súvislosti 
s očakávaným zvýšeným dopytom po službách, a to najmä v informáciách a komunikácii, finančných 

a poisťovacích činnostiach a činnostiach v oblasti nehnuteľností. 

 
Vývoj indikátora naznačuje spomaľovanie vývoja slovenskej ekonomiky. Očakávania rastu 

zamestnanosti sa zmiernili vo všetkých sektoroch okrem maloobchodu. Spotrebitelia očakávajú 
výraznejšie zvyšovanie cien tovarov a služieb. 

 

 
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. 
 

 
Poznámka: Údaje za IES boli vzhľadom k ročnej aktualizácii váh jednotlivých krajín, zahrnutia roka 2018 do priemeru a revízii 
indikátora spotrebiteľskej dôvery revidované. Indikátor spotrebiteľskej dôvery bol revidovaný z dôvodu zmeny zloženia otázok 
vstupujúcich do výpočtu. Od januára 2019 je počítaný ako aritmetický priemer sáld doterajšieho a očakávaného vývoja 
finančnej situácie domácností, predpokladaného vývoja ekonomiky SR a plánov domácností na veľké nákupy. 
 

Henrieta Cagaňová (analytici@nbs.sk) 

Vývoj indikátora ekonomického sentimentu (saldá odpovedí)

IES
1) 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

2018 Q3 98,3 1,4 -3,8 -7,8 22,9 -5,5

2018 Q4 97,8 1,1 -6,0 -7,8 27,4 -8,2

2018 November 96,5 1,5 -11,0 -7,8 24,2 -6,9

2018 December 98,3 2,2 -6,9 -7,7 30,8 -7,4

2019 Január 97,1 -1,9 -0,2 -10,6 26,6 -10,3

Zdroj: Európska komisia.

1) Dlhodobý priemer (1993 - 2018) = 100
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