
Rýchle/analytické komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov Úseku pre menu, 
štatistiku a výskum (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja „analytici ÚMS“, resp. „analytici 
Menového úseku“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov. 
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   Rýchly komentár 

 
Indikátor ekonomického sentimentu SR: 
V marci sa ekonomický sentiment zhoršil 
 
 
Indikátor ekonomického sentimentu v marci poklesol vplyvom zhoršenia všetkých jeho 
komponentov okrem služieb. Dôvera v priemysle najnižšia za posledných päť a pol roka. 
Dôveru v službách výraznejšie potiahli nahor priaznivé hodnotenia vývoja podnikateľskej 
situácie a dopytu. 
 
 
Indikátor ekonomického sentimentu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 2,4 

bodu na hodnotu 97,7 vplyvom poklesu všetkých zložiek okrem služieb. Dôveru v priemysle 
nepriaznivo ovplyvnili všetky zložky, ale najmä očakávaný pokles produkcie, s ktorým počítajú 

predovšetkým vo výrobe motorových vozidiel a výrobe počítačov a elektroniky. Dôvera v stavebníctve 
sa znížila najmä z dôvodu očakávaného poklesu počtu zamestnancov. Dôveru v maloobchode 

nepriaznivo ovplyvnili predovšetkým hodnotenia vývoja podnikateľskej situácie. Atmosféra medzi 
spotrebiteľmi sa zhoršila vplyvom negatívnych hodnotení všetkých zložiek indikátora. Dôvera 

v službách výraznejšie vzrástla najmä vďaka spokojnosti respondentov s vývojom podnikateľskej 

situácie, a to predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach a zábave a rekreácii. 
 

V 1. štvrťroku dosiahol indikátor ekonomického sentimentu mierne vyššiu hodnotu oproti 
predchádzajúcemu štvrťroku. Naznačuje tak pokračovanie rastu slovenskej ekonomiky. Očakávania 

celkového vývoja zamestnanosti sú viac-menej nezmenené. V rámci odvetví je oslabovanie 

najvýraznejšie v priemysle a stavebníctve. 
 

 
 

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

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

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

2019 Q1 98,3 -1,2 1,6 -8,9 25,7 -11,7

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

2019 Február 100,1 4,3 -2,1 -7,8 25,7 -11,0

2019 Marec 97,7 -6,0 7,0 -8,3 24,7 -13,7

Zdroj: Európska komisia.

1) Dlhodobý priemer (1993 - 2018) = 100
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