
Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) v novembri oproti hodnote minulého
mesiaca vzrástol o 0,8 bodu na hodnotu 99. Dôvera vzrástla v priemysle a obchode a naproti tomu čiastočne
klesla u spotrebiteľov. V stavebníctve a službách zostala relatívne stabilná. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou
dlhodobého priemeru o 4,6 bodu, zatiaľ čo výsledok rovnakého obdobia minulého roka prevyšuje o 1,6 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle v novembri vzrástol o 11,7 percentuálnych bodov na hodnotu -1. Vývoj indikátora
priaznivo ovplyvnili všetky tri ukazovatele a to hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch
a rast objednávok. V novembri indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca
(-9,0), vplyvom rovnakého vývoja celkovej úrovne objednávok a hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny
výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 16 bodov. Indikátor dôvery v obchode vzrástol v novembri v porovnaní
s októbrom o 8,3 percentuálneho bodu na hodnotu 28,3 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných, ako aj
očakávaných podnikateľských aktivít. Indikátor dôvery v službách v novembri opäť mierne vzrástol, jeho
hodnota (9,3) sa v porovnaní s októbrom zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený
priaznivými hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt
respondenti hodnotili negatívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa v novembri čiastočne zhoršila. Sezónne upravený indikátor
spotrebiteľskej dôvery klesol oproti minulému mesiacu o 1,3 bodu na hodnotu -9. Respondenti boli pesimistickejší
pri všetkých zložkách indikátora, najmä v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a v menšej miere
v očakávaniach úspor domácnosti, finančnej situácie domácnosti a celkovej hospodárskej situácie. Respondenti
boli o 5,8 bodu menej optimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok naďalej
prevyšuje dlhodobý priemer.
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Metodické vysvetlivky 

Štatistický úrad SR vykonáva mesačne konjunkturálny 

prieskum zameraný na zhodnotenie súčasnej situácie 

v ekonomike podnikov a na očakávaný vývoj vybra-

ných ukazovateľov na najbližšie trojmesačné obdobie 

v porovnaní so situáciou podnikov v čase konania 

prieskumu. Prieskumy sú spolufinancované Európ-

skou komisiou. 

S realizáciou konjunkturálnych zisťovaní v službách sa 

začalo v januári 2002 a v súčasnosti je k dispozícii ča-

sový rad s dostatočným počtom pozorovaní na reali-

záciu sezónneho očisťovania komponentov vstupujú-

cich do výpočtu indikátora dôvery služieb. Údaje 

za  chýbajúce roky (1997 až 2001) boli pre potreby vý-

počtu indikátora ekonomického sentimentu retropo-

lované ekonometrickým modelovaním. 

V novembri 2019 sa prieskumu v priemysle zúčastnilo   

504 respondentov, v stavebníctve 352, v obchode 384 

a v službách 425 respondentov. Vzorky sú reprezenta-

tívne pre príslušné odvetvia. 

Pre objektívnejšie posúdenie vývoja sú odpovede 

z konjunkturálnych prieskumov spracované ako vá-

žený aritmetický priemer. Ako váhy sa použila hod-

nota stavebnej produkcie, tržieb v priemysle, ob-

chode a službách. Pri hodnotení ukazovateľov z ob-

lasti zamestnanosti je ako váha použitý počet zamest-

nancov respondentov. Vývoj je vyjadrený pomocou 

konjunkturálneho salda, ktoré predstavuje rozdiel po-

zitívnych a negatívnych hodnotení v percentách. 

V prieskume Spotrebiteľský barometer organizova-

nom ŠÚ SR od apríla 1999 (najskôr štvrťročne, od ap-

ríla 2000 mesačne) sa sledujú názory občanov SR 

na ekonomiku Slovenska, finančnú situáciu domác-

ností a ich investičné úmysly. Vzorku v novembri 2019 

tvorilo 1200 respondentov vo veku od 16 rokov vyš-

šie.  

Pri spracovaní údajov za jednotlivé odvetvia v da-

nom mesiaci sa zároveň spresňujú údaje za predchá-

dzajúci mesiac na základe dodatočne získaných pod-

kladov. 

Pri spracovaní faktorov obmedzujúcich rast produkcie 

v odvetviach prišlo k metodickej zmene. Respondenti, 

ktorí vyznačili viac ako jeden faktor, boli aj viacná-

sobne započítavaní do početností jednotlivých fakto-

rov a z tohto dôvodu súčet ich percentuálneho zastú-

penia presahuje sto percent. 

 

 

 

Zložené ukazovatele 

Indikátor dôvery v priemysle (ICI) je kompozitný uka-

zovateľ vypočítaný ako aritmetický priemer konjun-

kturálnych sáld súčasnej celkovej úrovne objednávok, 

stavu zásob hotových výrobkov (s opačným znamien-

kom) a očakávaného objemu priemyselnej produkcie. 

Indikátor dôvery v stavebníctve (BCI) je kompozitný 

ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer kon-

junkturálnych sáld celkovej úrovne  objednávok a oča-

kávanej zamestnanosti. 

Indikátor dôvery v obchode (RCI) je kompozitný uka-

zovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjun-

kturálnych sáld minulých a očakávaných podnikateľ-

ských aktivít a stavu zásob tovarov (s opačným zna-

mienkom). 

Indikátor dôvery v službách (SCI) je kompozitný uka-

zovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjun-

kturálnych sáld minulej podnikateľskej situácie, minu-

lého a očakávaného dopytu. 

Indikátor spotrebiteľskej dôvery (CCI) je súhrnná cha-

rakteristika, približujúca celkovú očakávanú spotrebi-

teľskú dôveru obyvateľstva. Je vypočítaný ako aritme-

tický priemer sáld predpokladaného vývoja ekono-

miky, nezamestnanosti a  predpokladaného vývoja fi-

nančnej situácie a úspor vo vlastnej domácnosti, (ne-

zamestnanosť je s opačným znamienkom). 

Indikátor ekonomického sentimentu (IES) je zložený 

ukazovateľ, zobrazujúci aktuálny stav očakávaní 

účastníkov ekonomického prostredia. Je agregovaný 

z výsledkov konjunkturálnych prieskumov v prie-

mysle, stavebníctve, obchode, službách a z výsledkov 

prieskumu o názoroch spotrebiteľov na aktuálnu eko-

nomickú situáciu. Indikátor ekonomického senti-

mentu sa počíta ako vážený aritmetický priemer pia-

tich čiastkových indikátorov dôvery podľa vzorca: 

    IES = a*ICI + b*BCI + c*RCI + d*SCI + e*CCI 

kde a, b, c, d, e sú váhy 

ICI je indikátor dôvery v priemysle s váhou 40% 

BCI je indikátor dôvery v stavebníctve s váhou 5% 

RCI je indikátor dôvery v obchode s váhou 5% 

SCI je indikátor dôvery v službách s váhou 30% 

CCI je indikátor spotrebiteľskej dôvery s váhou 20% 

Vypočítané hodnoty sú prevedené do formy indexu 

k bázickému obdobiu, ktorým je od januára 2018 prie-

mer roku 2015. Indikátor je publikovaný ako trojme-

sačný kĺzavý priemer. 

Všetky indikátory sú počítané zo sezónne očistených 

údajov (s.o.). 



nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Indikátor ekonomického sentimentu
1 97,4 97,5 97,4 98,4 98,5 97,0 95,2 94,9 95,3 96,6 97,9 98,2 99,0

Indikátor dôvery v priemysle 1,7 1,3 0,0 3,7 -5,7 -12,7 -3,7 0,3 -11,0 -8,0 1,0 -12,7 -1,0

Indikátor dôvery v stavebníctve -7,0 -7,0 -11,5 -11,5 -14,5 -16,0 -21,5 -23,5 -18,0 -17,5 -15,0 -9,0 -9,0

Indikátor dôvery v obchode 18,3 22,3 19,3 17,3 18,0 19,7 22,0 19,7 20,0 17,0 22,7 20,0 28,3

Indikátor dôvery v službách -11,3 -7,0 0,0 -1,3 7,0 1,3 -7,3 -5,3 2,0 13,0 7,0 8,7 9,3

Indikátor dôvery spotrebiteľov -3,2 -3,7 -7,9 -5,0 -7,0 -6,2 -6,6 -3,7 -4,1 -7,6 -7,6 -7,7 -9,0

VÝVOJ INDIKÁTORA EKONOMICKÉHO SENTIMENTU A JEHO ZLOŽIEK V SR

Indikátory v SR (s.o.)

1 
priemerný mesiac roku 2015 = 100
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Priemysel 

Indikátor dôvery v priemysle v novembri 
vzrástol o 11,7 percentuálneho bodu (p. b.) 
na hodnotu -1. Vývoj indikátora priaznivo 
ovplyvnili všetky tri ukazovatele a to hlavne 
rast očakávanej produkcie v najbližších troch 
mesiacoch a rast objednávok. 

Trend priemyselnej produkcie v novem-
bri vzrástol oproti októbru o 20 p. b. na hodnotu 
7. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe 
strojov a zariadení i. n., ostatných nekovových 
výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak 
pokles priemyselnej produkcie uviedli hlavne 
respondenti v chemickom priemysle a vo vý-
robe kovov a kovových výrobkov. Saldo celko-
vej úrovne objednávok vzrástlo o 5 p. b. 
na hodnotu -15. Rast objednávok (vážené pro-
dukciou) zaznamenali vo väčšine odvetví, 
najmä vo výrobe textilu a odevov, farmaceutic-
kých výrobkov a strojov a zariadení i. n. Pokles 
objednávok bol len v ostatnej výrobe, oprave 
a inštalácií a drevených a papierových výrob-
kov. Väčšina respondentov (82 %) považuje 
súčasné objednávky za dostatočné. Saldo ob-
jednávok na export oproti októbru vzrástlo 
o 3 p. b. na hodnotu -18. Rast objednávok 
na export uviedli hlavne vo výrobe textilu a od-
evov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. 
Naopak pokles objednávok na export uviedli 
hlavne vo výrobe potravín a ostatných nekovo-
vých výrobkov. Podiel respondentov, ktorí po-
važujú súčasnú úroveň objednávok na export 
za dostatočnú, dosiahol 82 %. Saldo zásob 
hotových výrobkov v priemysle v novembri 
pokleslo o 2 p. b. na hodnotu -1. Pokles zásob 
predpokladajú respondenti hlavne vo výrobe 
drevených a papierových výrobkov a v chemic-
kom priemysle. Rast zásob uvádzajú najmä 
respondenti v ostatnej výrobe, oprave a inšta-
lácií. Väčšina respondentov (96 %) považuje 
stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej 
produkcie na nasledujúce tri mesiace sa 
oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo 
o 28 p. b. na hodnotu 11. Zvýšenie produkcie 
očakávajú najmä vo výrobe dopravných pro-
striedkov, drevených a papierových výrobkov 
a v chemickom priemysle; podľa veľkosti 
v podnikoch s 250 až 499 zamestnancami 
a podľa regiónov v Bratislavskom a Bansko-
bystrickom kraji. Pokles produkcie sa predpo-
kladá hlavne vo výrobe počítačov, elektronic-

kých a optických výrobkov, ostatných nekovo-
vých výrobkov a strojov a zariadení i. n.. Saldo 
očakávaného vývoja cien priemyselných vý-
robkov v novembri sa zvýšilo o 5 p. b. na hod-
notu -4. So zvyšovaním cien počítajú najmä 
vo výrobe ostatných nekovových výrobkov 
a drevených a papierových výrobkov. Pokles 
cien očakávajú hlavne vo výrobe textilu a ode-
vov a potravín. Saldo zamestnanosti v no-
vembri oproti októbru vzrástlo o 5 p. b. na hod-
notu -17. Zvyšovanie počtu zamestnancov 
predpokladajú hlavne vo výrobe textilu a ode-
vov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; 
podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 za-
mestnancami a podľa regiónov v Košickom 
kraji. Naopak znižovanie zamestnanosti pred-
pokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektro-
nických a optických výrobkov a ostatných ne-
kovových výrobkov; podľa regiónov v Tren-
čianskom a Trnavskom kraji. So stabilizáciou 
zamestnanosti počíta 69 % respondentov. 

Stavebníctvo 

V novembri indikátor dôvery v stavebníctve 
zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca      
(-9,0), vplyvom rovnakého vývoja celkovej 
úrovne objednávok a hodnotení očakávanej 
zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje 
dlhodobý priemer o 16 bodov. 

Indikátor trendu stavebnej aktivity za po-
sledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom 
pred mesiacom zlepšil o 5 bodov na hodnotu 
33, najmä vplyvom podnikov realizujúcich vý-
stavbu budov a inžinierske stavby. Zvýšenie 
stavebnej aktivity zaznamenalo 47 % respon-
dentov, jej zníženie uviedlo 4 % a 49 % podni-
kov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnote-
nie súčasnej celkovej úrovne objednávok 
sa oproti októbru nezmenilo a saldo ostalo 
na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-13). 
Za viac ako dostatočnú ju označili 4 % respon-
dentov, za dostatočnú 81 % a pre 15 % odpo-
vedajúcich bola súčasná úroveň objednávok 
nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory 
obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej 
produkcie zaradilo 37 % respondentov nedos-
tatok zamestnancov, 29% finančné obmedze-
nia, 25 % nedostatočný dopyt, 21 % poveter-
nostné podmienky a 4 % nedostatok materiálu 
alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvá-
dzajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 
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konkurencia, netransparentnosť verejného ob-
starávania, platobnú nedisciplinovanosť odbe-
rateľov a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú 
neschopnosť. Bariéry rastu v súčasnosti nepo-
ciťuje 23 % podnikov. Očakávania responden-
tov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa me-
dzimesačne nezmenili, konjunkturálne saldo 
očakávaného počtu zamestnancov zostalo 
na hodnote -5. V nasledujúcich troch mesia-
coch znižovanie stavu zamestnanosti predpo-
kladá 23 % oslovených, o stabilizovanom vý-
voji uvažuje 69 % a so zvyšovaním ráta 8 % 
podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných 
cien stavebnej produkcie v nasledujúcich 
troch mesiacoch sa v porovnaní s októbrom 
znížilo o 1 bod na hodnotu 5, predovšetkým 
vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske 
stavby. Zníženie cenovej hladiny svojej pro-
dukcie očakávajú 4 % odpovedajúcich, 
so zmenami cien neuvažuje 88 % a ich zvýše-
nie predpokladajú 8 % respondentov.  

Obchod 

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v no-
vembri v porovnaní s októbrom o 8,3 p. b. 
na hodnotu 28,3 vplyvom pozitívneho hodno-
tenia súčasných, ako aj očakávaných podnika-
teľských aktivít. 

Trend podnikateľských aktivít za po-
sledné tri mesiace hodnotilo 93 % respon-
dentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení 
údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (38) zvý-
šilo v porovnaní s októbrom o 7 p. b. Pozitívne 
hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú 
vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja 
motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných 
skupinách a vo všetkých regiónoch. Úroveň 
zásob (7) sa medzimesačne zvýšila o 1 p. b 
a 92 % respondentov ich hodnotí ako prime-
rané sezóne. Požiadavky na dodávateľov 
plánuje zvyšovať 45 % respondentov (o 3 % 
menej ako v októbrovom prieskume), znižova-
nie uviedlo 11 % respondentov (o 1 % menej) 
a stabilizovaný vývoj očakáva 44 % firiem 
(o 4 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazova-
teli (38) sa po očistení od vplyvu sezónnosti 
zvýšilo o 7 p. b. Požiadavky na dodávateľov 
budú zvyšovať respondenti vo všetkých sekto-
roch predaja okrem maloobchodu s pohon-
nými hmotami, vo všetkých veľkostných skupi-

nách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnan-
cami a vo všetkých regiónoch. Pri hodnotení 
očakávaných podnikateľských aktivít 
na najbližšie tri mesiace boli respondenti 
v porovnaní s minulým mesiacom optimistic-
kejší, v dôsledku čoho sa novembrové saldo 
(54) zvýšilo o 19 p. b. Rast podnikateľských ak-
tivít očakáva 57 % podnikov (o 7 % viac ako 
v októbrovom prieskume), stabilizovaný vývoj 
36 % firiem (o 3 % menej) a pokles predpo-
kladá 7 % respondentov (o 4 % menej). Pozi-
tívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sek-
toroch predaja, vo všetkých veľkostných skupi-
nách a podľa regiónov vo všetkých krajoch. 
Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s ok-
tóbrom predpokladá nárast, sezónne očistené 
saldo sa zvýšilo o 9 p. b. na hodnotu 30. Väč-
šina respondentov (56 %) o zmenách neuva-
žuje, 39 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti 
a 5 % počíta so znižovaním počtu zamestnan-
cov. Zamestnancov plánujú prijímať vo všet-
kých sektoroch predaja okrem opráv motoro-
vých vozidiel, maloobchodu s pohonnými hmo-
tami a vo všetkých veľkostných skupinách 
okrem podnikov s 11 až 49 zamestnancami. 
Z územného hľadiska počítajú s prijímaním za-
mestnancov vo všetkých regiónoch okrem 
Trenčianskeho kraja. Pri hodnotení očakáva-
ného vývoja cien väčšina (69 %) oslovených 
predpokladá, že vývoj cien zostane nezme-
nený, čo je o 7 % menej ako v predchádzajú-
com mesiaci. Rast cien očakáva 26 % respon-
dentov (o 5 % viac ako v októbrovom prie-
skume) a pokles 5 % podnikov (o 2 % viac). 
Výsledné saldo (23) v porovnaní s predchá-
dzajúcim mesiacom stúplo o 3 p. b. Zvyšova-
nie cien predpokladajú respondenti vo všet-
kých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všet-
kých veľkostných skupinách okrem podnikov 
s 50 až 99 zamestnancami a z územného hľa-
diska vo všetkých regiónoch. 

Služby 

Indikátor dôvery v službách v novembri opäť 
mierne vzrástol, jeho hodnota (9,3) sa v porov-
naní s októbrom zvýšila o 0,6 percentuálneho 
bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený priazni-
vými hodnoteniami podnikateľskej situácie 
a dopytu za posledné tri mesiace, pričom oča-
kávaný dopyt respondenti hodnotili negatívne.    
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Podnikateľská situácia za posledné tri 
mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim 
prieskumom zlepšila, konjunkturálne saldo 
(zo sezónne očistených údajov) vzrástlo o 5 
bodov a dosiahlo úroveň -1. Zlepšenie podni-
kateľskej situácie pociťuje 20 % respondentov 
(o 4 % viac ako v októbri), zhoršenie uviedlo 
17 % firiem (rovnako ako v minulomesačnom 
prieskume) a 63 % podnikov (o 4 % menej) 
malo stabilizovaný vývoj. Zlepšenie sa preja-
vilo v doprave a skladovaní, v informáciách 
a komunikácii, ako aj v odborných, vedeckých 
a technických činnostiach; nepriaznivú situáciu 
mali najmä v ubytovacích a stravovacích služ-
bách a v administratívnych a podporných služ-
bách. Dopyt po službách za posledné tri me-
siace (18) vzrástol oproti októbrovému prie-
skumu o 8 bodov. Výraznejšie zvýšenie dopytu 
zaznamenali najmä v doprave a skladovaní, 
ale zlepšenie pociťovali aj v oblasti informácií 
a komunikácie, odborných, vedeckých a tech-
nických činností a tiež administratívnych 
a podporných služieb. Očakávaný vývoj do-
pytu po službách v nasledujúcich troch me-
siacoch hodnotili respondenti negatívne, kon-
junkturálne saldo po očistení od vplyvu sezón-
nosti (11) kleslo o 11 bodov. S nižším dopytom 
rátajú najmä v ubytovacích a stravovacích 
službách, vo finančných a poisťovacích čin-
nostiach; zlepšenie dopytu očakávajú najviac 
v doprave a skladovaní, ako aj v administratív-
nych a podporných službách. Počet zamest-
nancov v posledných troch mesiacoch zvy-
šovalo 19 % podnikov (o 2 p. b. viac ako v ok-
tóbri), znižovanie uviedlo 22 % podnikov 
(o 2 p. b. menej), stabilizovaný vývoj malo 59 
% podnikov (rovnako ako v predchádzajúcom 
mesiaci). Výsledné saldo po očistení od vplyvu 
sezónnosti (-5) sa oproti minulému mesiacu 
zvýšilo o 2 body, čo naznačuje udržanie pozi-
tívneho trendu v oblasti zamestnanosti. V po-
sledných troch mesiacoch sa počty zamest-
nancov zvyšovali vo finančných a poisťovacích 
službách, v administratívnych a podporných 
službách a v ostatných činnostiach; najväčší 
úbytok zamestnancov bol v ubytovacích a stra-
vovacích službách. Vo vývoji zamestnanosti 
v nasledujúcich troch mesiacoch sa oča-
káva takisto zlepšovanie situácie, konjunktu-
rálne saldo (6) sa oproti októbru zvýšilo o 4 
body. Zvyšovať stavy zamestnancov plánujú 
najmä v oblasti umenia, zábavy a rekreácie; 
naopak s nižším počtom zamestnancov rátajú 
v oblasti informácií a komunikácie a v oblasti 

nehnuteľností. Konjunkturálne saldo očakáva-
ných cien služieb v najbližších troch mesia-
coch (18) sa oproti minulému obdobiu znížilo 
o 3 body, pričom o znižovaní cien uvažuje aj 
naďalej len 1 % firiem. So zvyšovaním cien 
ráta 28 % podnikov (o 8 % viac ako v predchá-
dzajúcom období), 71 % firiem (o 8 % menej) 
predpokladá stabilizovaný vývoj. 

Spotrebitelia 

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa 
v novembri čiastočne zhoršila. Sezónne upra-
vený indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol 
oproti minulému mesiacu o 1,3 bodu na hod-
notu -9. Respondenti boli pesimistickejší 
pri všetkých zložkách indikátora, najmä v oča-
kávaniach vývoja nezamestnanosti a v menšej 
miere v očakávaniach úspor domácnosti, fi-
nančnej situácie domácnosti a celkovej hospo-
dárskej situácie. Respondenti boli o 5,8 bodu 
menej optimistickejší ako v rovnakom období 
minulého roka a aktuálny výsledok naďalej 
prevyšuje dlhodobý priemer. 

V porovnaní s októbrom boli spotrebitelia 
optimistickejší pri troch sezónne očistených 
ukazovateľoch. Najviac pri očakávanom vý-
voji spotrebiteľských cien (o 2,4 bodu), me-
nej pri plánoch domácností na veľké nákupy 
(o 1,5 bodu) a doterajšom vývoji spotrebi-
teľských cien (o 1,2 bodu). Naopak pesimis-
tickejší než minulý mesiac boli pri dvoch uka-
zovateľoch – očakávanom vývoji nezamest-
nanosti (o 2,8 bodu) a očakávaniach úspor 
domácností (o 1,1 bodu). Pri zvyšných sied-
mych ukazovateľoch (doterajšia finančná si-
tuácia domácností, očakávaná finančná si-
tuácia domácností,  doterajšia celková hos-
podárska situácia, očakávaná celková hos-
podárska situácia,  podmienky na veľké ná-
kupy, podmienky na sporenie a bilancia prí-
jmov a výdavkov domácností) sa názory 
respondentov zmenili len minimálne (medzi-
mesačný rozdiel bol menší než 1 bod). 

Doterajší vývoj hospodárskej situácie 
na Slovensku za posledných 12 mesiacov  
hodnotilo rovnako ako predchádzajúci mesiac 
15 % respondentov pozitívne. Podľa 39 % res-
pondentov sa naopak zhoršil (medzimesačný 
nárast o 2 p. b.) a bez zmeny ho hodnotilo 
38 % respondentov (medzimesačný pokles 
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o 2 p. b.). Dopočet do 100 % v analýze vždy 
tvoria ambivalentné odpovede neviem posúdiť. 
Pozitívny vývoj hospodárskej situácie 
na Slovensku v nasledujúcich 12 mesia-
coch očakáva rovnako ako minulý mesiac 
11 % respondentov. Naopak negatívny vývoj 
očakáva 34 % respondentov (medzimesačný 
nárast o 3 p. b.) a ďalších 40 % respondentov 
(medzimesačný pokles o 3 p. b.) si myslí, že 
hospodárska situácia zostane rovnaká. Vývoj 
nezamestnanosti v nasledujúcich 12 mesia-
coch vidí pozitívne a očakáva jej zníženie 
18 % respondentov (medzimesačný pokles 
o 2 p. b.). Naopak jej zvýšenie očakáva 32  % 
respondentov (medzimesačný nárast 
o 3 p. b.). Rovnako ako predchádzajúci me-
siac sa podľa 38 % respondentov nezamest-
nanosť nezmení. Pri hodnotení vývoja spotre-
biteľských cien za posledných 12 mesiacov 
sa rovnako ako prechádzajúci mesiac podľa 
16 % respondentov ceny výrazne zvýšili 
a podľa 28 % respondentov  sa ceny stredne 
zvýšili. Ďalších 43 % respondentov uviedlo, že 
sa ceny zvýšili len trochu (medzimesačný po-
kles o 2 p. b.) a podľa 7 % respondentov sa  
ceny za posledný rok nezmenili (medzime-
sačný nárast o 1 p. b.). Rovnako ako minulý 
mesiac menej než 1 % respondentov odpove-
dalo, že sa ceny znížili. Ohľadom vývoja spo-
trebiteľských cien na Slovensku v nasledu-
júcich 12 mesiacoch 25 % respondentov oča-
káva, že sa ceny budú zvyšovať rýchlejšie ako 
doteraz (medzimesačný nárast o 3 p. b.) 
a podľa 39 % respondentov sa budú ceny zvy-
šovať rovnakým tempom ako doteraz (medzi-
mesačný pokles o 3 p. b.). Rovnako ako mi-
nulý mesiac sa podľa 10 % respondentov budú 
zvyšovať pomalšie ako doteraz a ďalších 11 % 
respondentov si myslí, že ceny ostanú rovnaké 
(medzimesačný nárast o 1 p. b.) Tak isto ako 
predchádzajúci mesiac približne 1 % respon-
dentov očakáva zníženie cien. V prípade posú-
denia vhodného času na sporenie z po-
hľadu súčasnej hospodárskej situácie sa 
rovnako ako minulý mesiac 28 % responden-
tov vyjadrilo pozitívne, že je vhodný čas 
na sporenie a naopak 58 % zaujalo negatívne 
stanovisko (medzimesačný nárast o 1 p. b.). 
Pri hodnotení podmienok na veľké nákupy 
(nábytok, elektrické spotrebiče, elektro-
nika, atď.) si 17 % respondentov myslí, že 
na to je vhodný čas (medzimesačný nárast 
o 1 p. b.). Naproti tomu 21 % respondentov vy-
jadrilo opačný názor a nemyslí si, že je vhodný 
čas na veľké nákupy (medzimesačný nárast 

o 1 p. b.). Ďalších 46 % respondentov, čo pred-
stavuje pokles o 3 p. b. v porovnaní s minulým 
mesiacom, zvolilo neutrálnu odpoveď. Pri hod-
notení vývoja finančnej situácie domácnosti 
za posledných 12 mesiacov zlepšenie svojej 
finančnej situácie zaznamenalo 22 % respon-
dentov (medzimesačný nárast o 1 p. b.) a na-
opak podľa 25 % respondentov sa ich finančná 
situácia zhoršila (medzimesačný nárast 
o 1 p. b.). Ďalších 52 % respondentov sa vy-
jadrilo, že finančná situácia ich domácnosti zo-
stala rovnaká (medzimesačný pokles 
o 2 p. b.). Pozitívny vývoj finančnej situácie 
domácnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch 
očakáva 15 % respondentov (medzimesačný 
pokles o 2 p. b.). Naopak jej zhoršenie predpo-
kladá 16 % respondentov (medzimesačný ná-
rast o 1 p. b.). Rovnako ako minulý mesiac sa 
podľa 61 % respondentov ich finančná situácia 
nezmení. Ohľadne očakávaných úspor do-
mácnosti 39 % respondentov očakáva naspo-
renie nejakých peňazí v nasledujúcich 12 me-
siacoch (medzimesačný pokles o 2 p. b.). Na-
proti tomu si 52 % respondentov nemyslí, že 
počas nasledujúceho roka nasporí nejaké pe-
niaze (medzimesačný nárast o 1 p. b.). V prí-
pade bilancie príjmov a výdavkov domác-
nosti 47 % respondentov vykázalo kladnú bi-
lanciu, čo znamená, že dokážu usporiť nejaké 
finančné prostriedky (medzimesačný pokles 
o 3 p. b.). Respondenti, ktorých výdavky pre-
sahujú príjmy a vykázali tak zápornú bilanciu 
predstavovali v zisťovaní 14 % podiel (medzi-
mesačný nárast o 1 p. b.) a vyrovnanú bilanciu 
vykázalo 36 % respondentov (medzimesačný 
nárast o 2 p. b.). Ohľadom plánov domác-
nosti na veľké nákupy (nábytok, elektrické 
spotrebiče, elektronika, atď.) 16 % respon-
dentov očakáva zvýšenie výdavkov v tomto 
smere (medzimesačný nárast o 2 p. b.) a 33 % 
respondentov očakáva naopak ich zníženie 
(medzimesačný pokles o 1 p. b.). Stabilizo-
vaný vývoj (ani zvýšenie, ani zníženie výdav-
kov na veľké nákupy) očakáva 39 % respon-
dentov  (medzimesačný pokles o 3 p. b.). 

 

 



nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) 11 11 29 10 3 18 12 -4 -18 2 -17 -13 7

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba 30 29 9 -23 -4 38 26 2 -12 -39 -32 1 31

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 21 4 7 8 -4 -5 13 21 19 24 13 21 31

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 5 -10 -4 -6 6 -2 -2 -6 -14 -7 -16 -2 -1

Výroba drevených a papierových výrobkov 24 11 0 17 21 28 38 65 -1 -10 -12 -5 -44

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov 46 33 34 2 37 32 0 9 -6 -10 0 21 -28

Výroba základných farmaceutických výrobkov 19 0 -2 -2 16 2 -23 -18 -18 -24 -22 0 0

Výroba ostatných nekovových výrobkov 50 47 -7 -6 15 37 -24 -15 -37 -12 -55 -11 41

Výroba kovov a kovových konštrukcií -1 4 -15 -15 -16 2 0 33 -51 -61 -66 -39 5

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov 91 91 2 -68 -66 1 -41 -31 -31 -63 87 90 93

Výroba elektrických zariadení 21 22 24 -33 -30 -17 16 -10 -6 7 -5 15 3

Výroba strojov a zariadení i. n. -11 1 -40 -2 -2 32 -16 -1 -16 -59 -76 -48 33

Výroba dopravných prostriedkov 30 30 29 -31 12 79 76 -17 -1 -52 -54 0 40

Ostatná výroba, oprava a inštalácia 40 32 17 11 10 22 16 2 17 4 -13 12 14

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov 20 7 -2 -5 -2 1 -7 0 3 1 -11 1 20

Od 100 do 249 zamestnancov 3 17 -8 9 7 21 11 21 -4 -27 -36 -12 7

Od 250 do 499 zamestnancov 5 0 -5 -15 -14 12 14 -6 4 -5 -10 12 11

Od 500 do 999 zamestnancov 12 14 -11 12 -11 7 2 -40 -7 -27 -20 -6 -2

1000 a viac zamestnancov 38 37 16 -32 -3 48 33 8 -17 -50 -38 2 41

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) -2 -2 -5 -6 -8 -6 -14 -18 -17 -12 -16 -20 -15

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba -2 -2 -5 -6 -7 -5 -17 -21 -19 -13 -15 -18 -14

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov -18 -15 -13 -12 -21 -26 -29 -10 -15 -7 -9 -15 -2

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov -9 -6 -4 -4 -10 -10 -9 -33 -12 -11 -19 -29 -9

Výroba drevených a papierových výrobkov -13 -14 -25 -11 -17 -16 -12 67 -12 -8 -55 -17 -19

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov -1 -6 -2 -6 -9 -16 -3 12 -5 -10 -10 -25 -24

Výroba základných farmaceutických výrobkov -33 -34 -35 -64 -62 -59 -59 -39 26 23 72 -18 0

Výroba ostatných nekovových výrobkov 1 -3 -3 -1 -9 22 -11 -6 -11 -12 -13 -24 -22

Výroba kovov a kovových konštrukcií 1 -3 -6 -12 -5 -5 -12 -30 -66 -64 -65 -59 -55

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov 23 23 1 1 -2 -1 -67 -61 -61 -3 -6 -1 1

Výroba elektrických zariadení -23 6 2 -22 -43 -32 -32 -14 -37 -11 -12 -15 -15

Výroba strojov a zariadení i. n. -29 -38 -38 -31 -32 -33 -48 -81 -33 -38 -35 -79 -64

Výroba dopravných prostriedkov -1 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -4 -1 -2 -2 -4 -1

Ostatná výroba, oprava a inštalácia -8 -20 -8 -5 -4 -25 -10 -2 -24 -14 -9 -15 -19

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov -8 -8 -14 -8 -24 -25 -24 -2 -23 -16 -19 -23 -17

Od 100 do 249 zamestnancov -7 -15 -13 -12 -17 -10 -26 -48 -12 -12 -10 -28 -12

Od 250 do 499 zamestnancov -9 -10 -9 -10 -18 -7 -16 -2 -13 -20 -16 -22 -24

Od 500 do 999 zamestnancov -4 -3 -9 -6 -9 -26 -16 -42 -16 -20 -23 -13 -1

1000 a viac zamestnancov 1 1 -3 -4 -4 -2 -16 -20 -20 -12 -15 -16 -14

PRIEMYSEL

TREND PRIEMYSELNEJ PRODUKCIE

OBJEDNÁVKY

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) -2 -1 -5 -7 -8 -4 -25 -28 -19 -15 -18 -21 -18

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba -1 -1 -4 -5 -7 -6 -32 -32 -20 -15 -16 -18 -16

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov -20 -18 -28 -24 -30 -28 -27 -89 -33 -33 -27 -21 -25

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 3 -5 -4 -2 -12 -10 -10 -33 -12 -39 -21 -31 -12

Výroba drevených a papierových výrobkov -16 -13 -26 -12 -17 -17 -15 62 -15 -11 -19 -18 -19

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov -5 9 -3 -6 -11 -12 -5 9 -7 -13 -10 -21 -18

Výroba základných farmaceutických výrobkov 39 39 35 35 39 -16 -14 9 9 3 10 52 52

Výroba ostatných nekovových výrobkov -4 -5 -4 -3 -9 20 -11 -5 -10 -12 -13 -19 -23

Výroba kovov a kovových konštrukcií -1 -3 -4 -12 -7 -9 -9 -33 -67 -64 -65 -59 -56

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov 23 23 0 0 -5 -1 -67 -61 -62 -3 -2 -1 0

Výroba elektrických zariadení -28 0 4 2 -18 -34 -14 -13 -37 -10 -13 -15 -15

Výroba strojov a zariadení i. n. -22 -34 -23 -31 -31 -33 -49 -81 -44 -37 -44 -63 -62

Výroba dopravných prostriedkov -1 -2 -2 -1 -3 -4 -42 -18 -1 -4 -5 -6 -3

Ostatná výroba, oprava a inštalácia -7 -8 -1 -1 4 -23 -12 -2 -26 -13 -12 -26 -19

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov -12 -10 -16 -13 -28 -32 -33 -16 -33 -32 -40 -41 -36

Od 100 do 249 zamestnancov -5 -11 -3 -10 -22 -15 -32 -64 -29 -18 -17 -22 -20

Od 250 do 499 zamestnancov -13 -14 -12 -11 -22 -15 -19 -2 -16 -25 -27 -25 -26

Od 500 do 999 zamestnancov -5 -5 -6 -8 -9 -24 -14 -42 -16 -24 -31 -18 -8

1000 a viac zamestnancov 1 2 -3 -3 -3 -1 -35 -43 -20 -12 -12 -16 -15

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) -1 2 -2 0 3 1 3 4 -1 2 1 1 -1

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov -2 -4 3 7 3 8 5 1 6 0 1 6 2

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov -1 4 10 2 4 5 5 31 2 6 11 -1 3

Výroba drevených a papierových výrobkov -1 9 0 -2 -2 -1 -2 -1 -5 0 0 0 -40

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov -8 1 2 1 3 4 4 2 4 4 4 4 -1

Výroba základných farmaceutických výrobkov -27 25 -26 -27 -1 25 1 0 -3 -6 -3 19 19

Výroba ostatných nekovových výrobkov -2 0 3 1 0 -2 -2 3 5 0 0 5 5

Výroba kovov a kovových konštrukcií -3 -1 -1 -1 0 -1 5 19 3 0 0 -1 1

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov 1 0 0 0 3 2 2 -1 0 0 1 -1 -1

Výroba elektrických zariadení 3 3 4 4 1 3 1 -7 2 4 2 5 5

Výroba strojov a zariadení i. n. -4 -4 -1 1 -1 -1 0 -1 1 3 2 3 3

Výroba dopravných prostriedkov 2 1 -1 0 1 2 1 -4 -1 2 1 -1 -1

Ostatná výroba, oprava a inštalácia 15 18 28 3 -11 3 -9 0 -7 5 -7 -7 4

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov 2 0 0 5 1 3 5 4 7 5 4 4 2

Od 100 do 249 zamestnancov -6 -4 -9 -10 -5 0 2 -4 -2 3 -8 -7 -8

Od 250 do 499 zamestnancov 3 7 7 8 5 4 4 -1 1 6 10 4 6

Od 500 do 999 zamestnancov 2 4 -1 -1 0 5 6 39 -3 -1 -7 0 2

1000 a viac zamestnancov -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

PRIEMYSEL

OBJEDNÁVKY NA EXPORT

SÚČASNÉ ZÁSOBY HOTOVÝCH VÝROBKOV

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) 6 8 3 17 -6 -31 6 23 -17 -10 20 -17 11

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba -34 -24 17 45 11 -21 3 -2 -33 2 50 -15 -26

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 3 -24 -9 17 9 20 21 67 34 19 9 6 -1

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov -5 -3 12 3 3 -7 -7 -36 -14 -5 -6 -10 -6

Výroba drevených a papierových výrobkov -18 -4 17 17 10 5 21 64 5 -40 3 8 40

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov 36 48 55 33 30 52 54 26 45 48 5 -24 -4

Výroba základných farmaceutických výrobkov 0 0 -1 -2 18 -26 0 0 0 -3 0 0 0

Výroba ostatných nekovových výrobkov 3 -6 54 44 44 16 39 -19 -33 -28 47 37 -56

Výroba kovov a kovových konštrukcií -6 -11 6 10 11 1 4 20 -53 -40 7 -11 -62

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov -39 -88 2 67 -61 -41 -41 -32 24 85 90 61 -83

Výroba elektrických zariadení -28 -14 26 2 5 22 13 -4 7 29 36 31 19

Výroba strojov a zariadení i. n. -8 4 38 16 13 -8 4 -5 -68 -19 15 20 -47

Výroba dopravných prostriedkov -76 -30 20 80 33 -48 3 -28 -56 1 79 -53 -16

Ostatná výroba, oprava a inštalácia 34 -8 5 -3 -11 21 10 3 8 34 33 10 -2

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov -8 -16 11 2 5 6 8 -12 -4 9 8 -1 -9

Od 100 do 249 zamestnancov 30 -6 41 23 32 26 30 18 -8 2 38 15 -4

Od 250 do 499 zamestnancov -14 -7 13 17 6 17 10 20 -5 2 -1 -26 -18

Od 500 do 999 zamestnancov -2 -20 15 34 9 3 -5 -39 -19 15 23 20 3

1000 a viac zamestnancov -48 -29 16 57 12 -33 0 -48 -43 -1 63 -20 -34

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) 1 2 -13 -13 -14 -12 -8 -4 -8 -9 -4 -9 -4

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba -5 -4 -11 -6 -7 -11 -12 -4 -9 -6 -1 -9 -7

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 24 31 28 16 25 15 14 11 10 9 8 4 -1

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 4 -9 2 4 4 -2 2 27 -1 3 3 3 -5

Výroba drevených a papierových výrobkov 5 7 10 -3 1 -9 -9 -10 -48 -8 -44 -35 -7

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov 53 62 25 31 31 35 49 18 6 47 29 16 14

Výroba základných farmaceutických výrobkov 26 44 44 26 44 26 0 0 0 -3 0 22 22

Výroba ostatných nekovových výrobkov 3 2 12 10 11 3 -1 0 0 2 1 1 37

Výroba kovov a kovových konštrukcií 2 -8 -55 -13 -13 -54 -56 -21 -20 -18 -4 -21 -22

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov -66 -64 -64 -61 -61 -66 -66 -60 -59 -60 1 -59 -59

Výroba elektrických zariadení 1 4 3 -12 2 7 5 9 -1 -2 -1 2 4

Výroba strojov a zariadení i. n. 2 9 -7 6 4 5 6 0 -1 -1 0 -12 -13

Výroba dopravných prostriedkov -1 0 2 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1

Ostatná výroba, oprava a inštalácia 6 15 15 27 5 -1 -1 1 -1 -3 18 -4 -5

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov 8 8 6 2 6 7 10 9 2 8 2 -7 -11

Od 100 do 249 zamestnancov 15 17 -2 2 3 -4 2 3 2 -5 -1 -20 -16

Od 250 do 499 zamestnancov 3 5 12 3 4 8 6 0 -3 -4 -3 -4 -5

Od 500 do 999 zamestnancov -3 -10 -6 -3 -5 -2 -8 -40 -17 -15 3 -9 -15

1000 a viac zamestnancov -9 -9 -17 -10 -10 -17 -17 -9 -10 -7 -1 -10 -5

PRIEMYSEL

OČAKÁVANÁ PRIEMYSELNÁ PRODUKCIA

OČAKÁVANÉ CENY VÝROBKOV

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Priemysel spolu (s.o.) 3 0 -8 -12 -18 -21 -21 -27 -26 -17 -24 -22 -17

Odvetvia priemyslu

Priemyselná výroba -2 -4 -8 -11 -17 -20 -21 -24 -25 -12 -20 -16 -17

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 22 12 21 18 16 11 19 5 0 -6 -10 -4 4

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov 2 3 4 -12 -11 -4 -4 -17 0 -2 -5 -23 -6

Výroba drevených a papierových výrobkov -6 -16 5 -13 -11 3 -10 6 3 -3 -4 5 4

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov . . . . . . . . . . . . .

Výroba chemikálií, chemických produktov -42 -43 3 4 -6 -5 -6 -9 -12 -12 -4 -10 -3

Výroba základných farmaceutických výrobkov -27 -27 -27 -27 -27 -30 -27 -21 -25 -25 -21 -21 -21

Výroba ostatných nekovových výrobkov 26 9 23 30 12 27 0 7 1 -3 15 5 -22

Výroba kovov a kovových konštrukcií -3 0 -41 -39 -40 -38 -34 -43 -55 -47 -49 -51 -54

Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov -2 3 2 2 -8 -18 -13 -19 -5 48 36 40 -32

Výroba elektrických zariadení 1 2 17 6 -3 -8 -11 -16 -8 0 -1 -1 1

Výroba strojov a zariadení i. n. -29 -37 -34 -33 -37 -44 -51 -58 -53 -50 -46 -43 -47

Výroba dopravných prostriedkov -3 7 -12 -18 -24 -38 -27 -33 -39 8 -32 -6 4

Ostatná výroba, oprava a inštalácia 5 -5 14 -4 -5 -12 -19 -2 5 0 0 -19 -7

Veľkostná štruktúra

Od 20 do 99 zamestnancov 11 15 15 9 9 8 3 0 3 -2 -6 -10 -6

Od 100 do 249 zamestnancov 14 9 9 14 11 4 4 -8 -5 0 1 -10 3

Od 250 do 499 zamestnancov -5 0 10 9 9 -3 3 1 6 4 -3 -6 -13

Od 500 do 999 zamestnancov 1 -10 20 -3 -15 -11 -10 -8 -30 -16 -29 -20 -28

1000 a viac zamestnancov -9 -9 -32 -32 -38 -40 -42 -45 -46 -20 -29 -19 -24

2018 2019

PRIEMYSEL

OČAKÁVANÝ POČET ZAMESTNANCOV
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Stavebníctvo spolu (s.o.) 11 5 14 14 13 30 9 6 17 3 14 28 33

Klasifikácia stavieb

Výstavba budov 11 4 1 -16 -20 9 -23 33 -19 -22 -23 47 50

  z toho:  výstavba obytných budov -13 -17 -4 -18 -11 49 26 50 55 34 29 41 41

                výstavba neobytných budov 13 12 13 -5 -21 -3 -52 18 -42 -42 -42 50 54

Inžinierske stavby 25 0 -10 -20 -13 37 34 18 74 45 73 49 50

Špecializované stavebné práce 11 6 9 -1 -4 13 22 13 20 19 14 19 14

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov 3 -3 -13 -22 -24 5 16 18 33 27 18 19 25

Od 20 do 99 zamestnancov 29 13 5 -25 -19 13 24 5 24 22 15 14 16

Od 100 do 199 zamestnancov 8 -8 -10 -4 -11 12 -3 44 28 20 18 11 20

Od 200 do 499 zamestnancov 34 26 24 -11 -6 33 24 10 48 -3 64 62 45

500 a viac zamestnancov 15 -6 -6 -6 -6 53 3 59 37 20 37 73 73

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Stavebníctvo spolu (s.o.) -23 -22 -21 -24 -24 -28 -34 -34 -27 -26 -26 -13 -13

Klasifikácia stavieb

Výstavba budov -10 -10 -11 -11 -19 -54 -49 -43 -47 -46 -45 -13 -12

  z toho:  výstavba obytných budov -25 -28 -28 -30 -49 -26 -25 -31 -10 -9 -9 -12 -14

                výstavba neobytných budov -6 -6 -8 -6 -17 -71 -73 -53 -60 -62 -60 -16 -12

Inžinierske stavby -31 -34 -35 -39 -38 -21 -20 -46 -13 -7 -9 -8 -12

Špecializované stavebné práce -27 -27 -28 -41 -28 -20 -21 0 0 1 1 2 -8

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov -27 -30 -30 -30 -43 -42 -32 -23 -7 -10 -11 -9 -14

Od 20 do 99 zamestnancov -16 -22 -26 -33 -25 -20 -19 -35 -8 -11 -11 -13 -11

Od 100 do 199 zamestnancov -23 -26 -34 -40 -29 -22 -15 -31 -6 -10 -10 -7 -23

Od 200 do 499 zamestnancov -7 -4 5 -13 -12 -10 -13 -24 -28 -20 -22 -22 -14

500 a viac zamestnancov -29 -29 -29 -29 -29 -43 -45 -38 -38 -30 -30 0 -5

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Stavebníctvo spolu (s.o.) 9 8 -2 1 -5 -4 -9 -13 -9 -9 -4 -5 -5

Klasifikácia stavieb

Výstavba budov -6 -11 0 3 -3 -1 4 0 -4 -9 -18 -7 -13

  z toho:  výstavba obytných budov -10 -10 1 3 11 4 10 12 10 -1 -6 -18 -21

                výstavba neobytných budov -7 -10 -6 0 -16 -20 -13 -9 -15 -19 -26 -6 -14

Inžinierske stavby -5 -19 -27 -5 -1 0 -8 -20 -13 -8 -5 -23 -26

Špecializované stavebné práce 3 -5 -6 3 10 18 14 21 17 12 9 6 -4

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov -1 -8 0 4 4 20 14 22 18 10 0 -13 -15

Od 20 do 99 zamestnancov -3 -7 -5 7 15 12 14 19 21 15 7 3 -10

Od 100 do 199 zamestnancov -11 -19 -6 1 -1 12 5 12 1 -1 -3 -8 -9

Od 200 do 499 zamestnancov -16 -31 -25 -9 0 -7 7 -21 4 -6 4 -9 -20

500 a viac zamestnancov 3 -14 -34 -10 -18 -18 -31 -45 -45 -31 -28 -28 -28

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Žiadne bariéry 23 17 13 13 16 21 23 21 25 30 30 28 23

Nedostatočný dopyt 32 33 34 36 35 37 36 26 23 22 22 25 25

Poveternostné podmienky 9 39 54 55 42 17 15 18 9 7 11 11 21

Nedostatok zamestnancov 32 29 22 21 22 26 26 33 37 33 33 35 37

Nedostatok materiálu a/alebo mechanizmov 6 5 3 2 3 3 2 2 5 3 4 5 4

Finančné obmedzenia 35 33 29 29 34 33 35 30 29 28 30 30 29

Iné bariéry 4 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 3

STAVEBNÍCTVO

TREND STAVEBNEJ AKTIVITY

ÚROVEŇ OBJEDNÁVOK

OČAKÁVANÝ POČET ZAMESTNANCOV

OBMEDZUJÚCE FAKTORY RASTU (%)

2018 2019

2018 2019

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Stavebníctvo spolu (s.o.) 13 15 16 17 -3 -3 -9 -1 -6 -3 6 6 5

Klasifikácia stavieb

Výstavba budov 30 28 33 32 -24 -22 -26 4 -22 -22 9 8 8

  z toho:  výstavba obytných budov -1 -3 1 5 34 16 4 10 2 -1 0 -6 -2

                výstavba neobytných budov 53 51 49 55 -48 -47 -51 -1 -31 -31 12 12 10

Inžinierske stavby -1 -8 -7 4 6 15 -1 -10 -1 10 11 1 -2

Špecializované stavebné práce 0 3 9 6 10 12 11 38 21 19 7 13 15

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov -13 -14 -7 -6 15 14 14 21 17 14 13 1 1

Od 20 do 99 zamestnancov 3 0 6 8 14 13 10 5 15 14 2 4 5

Od 100 do 199 zamestnancov 6 -8 -14 -7 -6 9 -7 42 11 5 3 13 9

Od 200 do 499 zamestnancov 2 -13 0 20 22 -10 -7 12 9 5 9 16 13

500 a viac zamestnancov 33 31 31 35 -33 -12 -33 -30 -30 -13 17 0 0

STAVEBNÍCTVO

OČAKÁVANÝ VÝVOJ CIEN STAVEB.  PRODUKCIE
2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 25 32 32 30 28 34 41 30 36 33 36 31 38

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov 11 12 19 10 4 7 17 -4 15 -8 -11 -9 0

   Motorové vozidlá 8 11 20 13 6 7 16 -6 17 -12 -12 -13 -1

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov 31 22 13 -2 -8 11 22 1 5 13 0 17 12

Maloobchod okrem motorových vozidiel 42 53 49 39 25 53 55 46 52 43 49 45 53

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 40 40 38 40 38 46 51 46 49 52 50 39 59

   Maloobchod s pohonnými hmotami 48 90 83 32 -10 81 79 54 85 41 73 71 41

   Maloobchod s ostatným tovarom 41 42 41 46 28 36 36 33 40 23 29 41 46

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov 47 44 41 12 26 47 40 26 27 -3 0 7 5

Od 20 do 49 zamestnancov 16 40 44 4 -21 39 44 7 45 7 37 39 8

Od 50 do 99 zamestnancov 19 24 10 2 9 30 36 10 52 3 3 1 25

100 a viac zamestnancov 30 35 30 36 27 38 37 35 44 42 42 38 51

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 1 0 3 4 1 1 9 14 7 5 3 6 7

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov 17 11 11 12 8 11 14 25 12 13 5 16 9

   Motorové vozidlá 17 10 11 13 7 10 14 13 10 12 3 15 7

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov 19 14 13 8 12 15 17 52 20 21 21 21 21

Maloobchod okrem motorových vozidiel 4 4 5 2 3 4 7 15 6 2 0 2 5

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 6 6 7 4 4 5 8 17 3 -1 -2 -1 3

   Maloobchod s pohonnými hmotami 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 -1 0 2

   Maloobchod s ostatným tovarom 6 5 2 2 5 10 10 12 14 9 3 10 10

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov -3 -16 5 -3 0 0 0 7 5 3 2 3 2

Od 20 do 49 zamestnancov 5 2 6 7 1 0 4 35 8 16 2 10 -2

Od 50 do 99 zamestnancov 4 4 7 12 8 7 7 3 5 7 4 11 10

100 a viac zamestnancov 1 2 2 0 -1 1 2 14 7 2 0 4 7

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 25 32 20 22 27 25 32 35 30 19 25 31 38

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov 10 0 -4 9 16 14 -4 3 -9 0 15 15 12

   Motorové vozidlá 12 0 -3 9 15 10 -5 -16 -13 -2 14 17 12

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov 1 -2 -4 10 19 28 3 50 10 16 21 11 12

Maloobchod okrem motorových vozidiel 23 23 17 26 53 55 54 48 42 28 33 42 41

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 51 30 22 42 49 48 47 48 40 41 46 51 62

   Maloobchod s pohonnými hmotami -35 2 27 9 84 83 81 48 68 5 14 9 -25

   Maloobchod s ostatným tovarom 29 26 -10 11 28 40 36 40 31 11 18 40 38

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov 31 8 20 18 23 19 8 0 8 12 11 2 4

Od 20 do 49 zamestnancov -10 9 12 16 42 48 30 27 33 -1 -22 -17 -20

Od 50 do 99 zamestnancov 19 -2 7 24 32 38 29 0 8 28 31 20 19

100 a viac zamestnancov 31 20 9 16 34 37 33 37 35 24 39 49 48

OBCHOD

TREND PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

ZÁSOBY TOVAROV

2018 2019

2018 2019

OČAKÁVANÉ POŽIADAVKY NA DODÁVATEĽOV
2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 31 35 29 26 27 26 34 43 31 23 35 35 54

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov 26 8 -2 15 22 19 7 6 -4 7 31 31 33

   Motorové vozidlá 29 12 -2 16 20 18 7 -12 -6 6 32 33 36

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov 11 -14 -3 12 31 24 8 51 14 17 21 23 15

Maloobchod okrem motorových vozidiel 32 37 27 45 56 57 52 60 42 35 42 41 55

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 44 39 28 49 43 44 37 61 41 41 36 42 64

   Maloobchod s pohonnými hmotami 5 39 35 48 95 91 90 53 39 6 45 11 35

   Maloobchod s ostatným tovarom 39 26 11 36 46 53 47 54 47 39 54 59 49

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov 37 3 28 51 34 39 27 14 21 12 11 11 6

Od 20 do 49 zamestnancov -10 9 10 18 47 41 31 27 37 12 22 -3 11

Od 50 do 99 zamestnancov 30 1 8 43 45 51 45 2 16 33 39 28 47

100 a viac zamestnancov 33 24 19 23 30 36 29 28 33 31 44 49 60

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 13 16 18 15 21 22 16 14 10 21 21 21 30

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov 2 1 -2 2 1 -4 1 3 7 8 4 -3 0

   Motorové vozidlá 6 9 3 3 -5 -1 5 0 5 4 6 -12 2

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov -5 -14 -12 2 13 -10 -5 7 8 14 2 12 -1

Maloobchod okrem motorových vozidiel 18 21 15 16 30 31 20 17 19 26 24 30 38

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 17 20 14 17 32 33 16 15 20 26 26 31 47

   Maloobchod s pohonnými hmotami -13 10 -6 24 31 28 45 15 18 14 3 -6 -10

   Maloobchod s ostatným tovarom 25 24 19 12 22 23 25 25 15 27 22 32 25

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov -7 -2 1 1 3 9 9 10 4 2 4 -6 -7

Od 20 do 49 zamestnancov 1 3 10 12 4 7 6 4 8 4 -1 -4 -8

Od 50 do 99 zamestnancov 4 3 6 16 13 16 16 8 15 15 9 17 17

100 a viac zamestnancov 20 18 12 10 23 26 15 17 19 26 25 31 40

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Obchod spolu (s.o.) 14 12 14 14 14 11 27 27 26 22 19 20 23

Štruktúra obchodu

Motorové vozidlá, motocykle - veľkoobchod a maloobchod, 

oprava motorových vozidiel a motocyklov -5 0 7 7 8 2 10 -7 5 16 9 0 4

   Motorové vozidlá -5 1 8 5 8 0 13 -9 6 16 12 3 3

   Oprava motorových vozidiel a predaj dielov -3 3 5 15 9 9 -1 -1 -4 7 -13 -18 5

Maloobchod okrem motorových vozidiel 28 28 26 30 28 36 38 37 32 23 24 23 27

   Maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakom 43 43 41 51 38 34 38 40 35 34 38 35 39

   Maloobchod s pohonnými hmotami 6 -2 4 6 14 47 52 16 45 4 1 1 4

   Maloobchod s ostatným tovarom 21 22 8 12 17 23 17 14 18 11 9 12 15

Veľkostná štruktúra

Od 10 do 19 zamestnancov 13 1 3 8 9 11 14 21 6 8 7 2 14

Od 20 do 49 zamestnancov 6 9 17 21 7 9 -1 -3 3 6 1 1 2

Od 50 do 99 zamestnancov 7 10 15 11 23 20 20 -3 10 6 4 8 -1

100 a viac zamestnancov 14 13 15 17 20 15 18 29 33 27 27 24 29

OBCHOD

OČAKÁVANÉ PODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY
2018 2019

OČAKÁVANÝ POČET ZAMESTNANCOV

OČAKÁVANÝ VÝVOJ CIEN TOVAROV

2018 2019

20192018
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) -25 -19 -10 -7 10 1 -19 -8 -9 -2 -5 -6 -1

Sektory služieb

Doprava a skladovanie -3 18 -12 1 -19 -4 -18 -46 -13 -11 -12 -5 18

Ubytovacie a stravovacie služby 12 2 -1 22 18 10 14 60 55 48 31 32 11

Informácie a komunikácia 7 2 16 3 -2 8 8 3 11 -4 -6 -4 6

Finančné a poisťovacie činnosti -33 -28 -7 -9 13 0 -35 0 -23 -3 -2 0 0

Činnosti v oblasti nehnuteľností 38 38 1 0 1 4 4 2 6 7 7 4 5

Odborné, vedecké a technické činnosti 13 9 12 17 12 11 4 3 6 -7 -6 -3 4

Administratívne a podporné služby 7 -1 -2 0 -4 1 4 -7 -2 -3 -3 0 -21

Umenie, zábava a rekreácia -22 5 -23 -26 -14 -5 -27 -23 7 3 3 -3 -7

Ostatné činnosti 15 13 22 33 -5 -28 -24 -4 -21 -4 15 21 8

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) -14 -7 -17 -27 -11 1 -11 -10 -11 10 12 10 18

Sektory služieb

Doprava a skladovanie 15 23 20 16 -15 0 -15 -33 -3 -5 -2 -10 21

Ubytovacie a stravovacie služby 15 4 8 23 57 25 29 61 56 51 36 41 18

Informácie a komunikácia 0 2 9 0 1 7 16 6 14 0 1 -2 8

Finančné a poisťovacie činnosti -25 -17 -26 -43 -16 5 -21 0 -24 23 25 33 29

Činnosti v oblasti nehnuteľností 49 42 14 8 -16 -6 12 -63 12 7 8 -5 -5

Odborné, vedecké a technické činnosti 11 13 10 7 4 8 16 3 -3 -1 0 -9 10

Administratívne a podporné služby 2 9 14 11 12 6 4 2 18 0 -4 -14 -7

Umenie, zábava a rekreácia -22 5 -24 -24 -26 -25 -6 -23 3 3 13 5 2

Ostatné činnosti 8 8 18 33 -5 -28 -23 -3 -8 -4 15 21 8

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) -26 -29 -24 -37 -38 -22 -20 -19 -23 -24 -11 -7 -5

Sektory služieb

Doprava a skladovanie -50 -61 -54 -53 -78 -43 -27 -19 -52 -61 -51 -17 -17

Ubytovacie a stravovacie služby 8 -7 -58 -36 -36 -7 1 -17 3 39 28 41 0

Informácie a komunikácia 11 3 8 8 2 -3 7 7 -1 10 12 24 21

Finančné a poisťovacie činnosti -15 -14 -13 -13 3 3 6 5 5 -1 4 2 11

Činnosti v oblasti nehnuteľností 4 5 -3 7 -6 -1 -1 13 6 7 8 14 11

Odborné, vedecké a technické činnosti -3 11 6 7 1 6 -13 0 8 12 17 14 18

Administratívne a podporné služby -2 36 35 -39 -40 -41 -3 -49 -49 -41 -42 -52 -37

Umenie, zábava a rekreácia -31 -11 -28 -27 -24 -20 -18 6 -8 -3 -18 -17 -21

Ostatné činnosti 3 -4 18 -24 -17 -19 -34 -7 -38 -4 4 0 15

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) 5 5 27 30 22 2 8 2 26 31 14 22 11

Sektory služieb

Doprava a skladovanie 24 21 25 29 33 17 25 -20 4 5 -3 18 31

Ubytovacie a stravovacie služby 56 18 12 14 57 33 32 37 62 43 19 29 -5

Informácie a komunikácia 16 7 12 7 12 14 29 2 43 41 46 48 46

Finančné a poisťovacie činnosti 9 -4 21 37 35 -3 7 -1 26 44 19 34 4

Činnosti v oblasti nehnuteľností 10 3 -8 21 37 -11 -28 1 3 -11 -3 0 4

Odborné, vedecké a technické činnosti 16 7 9 23 7 0 7 9 8 17 15 15 15

Administratívne a podporné služby 30 33 28 17 8 5 12 3 9 8 -27 -28 -13

Umenie, zábava a rekreácia -16 -1 -27 -18 -11 -13 -19 1 8 -11 -1 -3 0

Ostatné činnosti 33 30 13 -20 -30 -9 0 88 28 46 50 52 53

SLUŽBY

TREND PODNIKATEĽSKEJ SITUÁCIE

ÚROVEŇ DOPYTU

2018 2019

2018 2019

POČET ZAMESTNANCOV

OČAKÁVANÝ DOPYT

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) 3 5 15 18 25 17 5 18 0 8 15 21 18

Sektory služieb

Doprava a skladovanie 22 22 -14 -11 8 1 3 -23 22 23 22 6 28

Ubytovacie a stravovacie služby 13 69 48 32 9 31 28 27 25 5 32 46 9

Informácie a komunikácia 7 8 -4 -4 -3 -4 1 -19 2 2 2 3 4

Finančné a poisťovacie činnosti 14 22 40 27 29 31 1 86 -25 0 8 29 38

Činnosti v oblasti nehnuteľností -39 -42 -6 -9 5 -33 -31 64 4 -8 6 1 4

Odborné, vedecké a technické činnosti 3 3 7 7 2 3 2 -1 0 0 7 7 3

Administratívne a podporné služby 1 6 13 15 17 14 6 13 17 5 5 -5 7

Umenie, zábava a rekreácia -22 2 -22 -22 18 19 20 0 -1 1 -1 -1 -2

Ostatné činnosti 5 11 24 18 30 14 13 91 33 8 3 3 9

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Služby spolu (s.o.) -7 7 2 -4 5 6 8 -1 1 -5 -9 2 6

Sektory služieb

Doprava a skladovanie -33 -8 -36 -28 -1 -5 17 -20 -20 -20 -17 18 16

Ubytovacie a stravovacie služby -2 -38 29 3 -4 1 -2 37 60 -4 -3 -1 7

Informácie a komunikácia 18 21 24 23 25 20 14 20 31 23 22 24 19

Finančné a poisťovacie činnosti 5 5 23 23 25 24 23 31 31 13 13 -5 -5

Činnosti v oblasti nehnuteľností -10 -14 -18 -14 -6 0 -2 -18 -6 0 -2 1 -4

Odborné, vedecké a technické činnosti 17 12 18 11 11 16 6 4 19 22 17 13 19

Administratívne a podporné služby 38 3 3 1 -6 -3 -4 -36 -15 -29 -5 -13 -5

Umenie, zábava a rekreácia -22 1 -18 -12 -3 -5 -12 -3 -17 -27 -33 -53 -37

Ostatné činnosti -19 1 6 -15 -12 -6 -10 5 40 46 45 31 34

SLUŽBY

OČAKÁVANÝ TREND CIEN

OČAKÁVANÝ POČET ZAMESTNANCOV

2018 2019

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Doterajšia finančná situácia v domácnosti -3 -3 -5 -4 -4 -2 -5 -1 -2 -6 -4 -4 -3

Očakávaná finančná situácia v domácnosti -1 0 -3 3 0 0 -1 1 1 -1 1 0 -1

Doterajšia hospodárska situácia v SR -12 -12 -15 -12 -12 -13 -12 -8 -11 -12 -13 -16 -15

Očakávaná hospodárska situácia v SR -8 -9 -15 -10 -11 -11 -9 -7 -8 -10 -13 -14 -14

Doterajšia inflácia 22 22 26 25 27 26 25 26 27 26 26 25 24

Očakávaná inflácia 35 39 50 42 41 39 35 38 39 38 36 39 36

Očakávaná nezamestnanosť -10 -8 -5 -2 4 1 2 -2 0 4 5 5 8

Podmienky pre veľké nákupy v SR -3 -3 -4 -7 -6 -5 -3 -4 -5 -6 -8 -3 -3

Plány domácností na veľké nákupy -19 -19 -19 -17 -18 -17 -19 -19 -16 -18 -18 -18 -16

Podmienky sporenia v SR -23 -22 -24 -23 -22 -21 -26 -21 -21 -25 -25 -23 -22

Očakávané úspory domácností -14 -13 -18 -15 -12 -13 -14 -11 -9 -15 -14 -12 -13

Bilancia príjmov a výdavkov domácností 16 16 14 16 18 18 15 16 16 16 15 16 16

Kúpa auta X  X  -77  X  X  -78  X  X  -75  X  X  -75  X  

Stavba domu, chaty, chalupy X  X  -89  X  X  -88  X  X  -86  X  X  -88  X  

Stavebné úpravy bývania X  X  -66  X  X  -62  X  X  -63  X  X  -64  X  
1
 Sezónne očistené údaje

SPOTREBITEĽSKÝ BAROMETER

SPOTREBITELIA
1 2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

EU 109,3 107,5 106,1 105,3 105,1 103,6 103,8 102,3 102,0 101,4 99,9 99,1 100,0

EA 109,4 107,4 106,3 106,2 105,6 103,9 105,2 103,3 102,7 103,1 101,7 100,8 101,3

BE 104,8 101,6 100,1 102,1 102,2 99,6 98,4 95,7 99,2 96,0 94,7 95,7 95,3

BG 104,8 106,0 105,4 104,0 102,1 104,2 103,1 102,6 104,8 103,9 104,7 105,6 104,2

CZ 109,0 108,8 107,5 108,2 107,2 106,2 104,1 103,5 103,9 104,6 103,9 102,2 102,4

DK 105,3 103,1 100,8 97,2 101,5 100,6 102,8 97,4 94,5 98,5 98,6 94,2 98,4

DE 111,4 109,3 108,5 108,4 106,6 105,1 105,5 102,6 100,2 100,6 99,4 99,2 99,6

EE 104,8 103,6 101,6 101,6 101,7 100,9 101,5 100,1 98,5 99,2 97,3 96,4 95,1

IE 113,2 114,4 105,4 107,4 106,3 106,3 106,8 104,3 100,9 97,6 95,4 93,8 99,8

EL 101,1 100,9 99,6 101,3 101,3 100,3 100,8 101,0 105,3 108,4 107,2 106,7 107,0

ES 107,4 104,3 104,4 104,4 106,7 104,1 105,4 104,8 105,4 107,3 104,2 101,2 101,9

FR 103,5 100,5 101,4 100,8 102,0 100,8 104,9 104,1 103,9 104,1 103,5 103,5 103,9

HR 112,7 114,3 112,1 114,3 115,4 112,2 113,5 112,2 112,4 110,7 114,7 113,3 114,1

IT 105,0 104,1 102,8 101,2 101,0 100,0 101,7 100,2 101,6 100,7 99,9 100,0 99,9

CY 110,9 115,3 111,4 107,8 109,2 110,8 109,0 110,2 108,2 109,5 112,3 110,0 110,5

LV 105,2 106,2 105,6 104,3 105,1 104,1 103,5 103,6 103,2 103,6 103,9 102,6 102,9

LT 112,1 113,0 112,4 111,2 110,8 111,7 111,7 110,3 109,9 111,9 111,7 111,4 111,1

LU 110,1 106,0 107,8 106,7 106,7 104,7 105,1 102,6 103,8 104,5 99,4 100,0 100,3

HU 117,2 118,7 118,1 118,1 117,3 113,4 114,6 111,2 109,4 111,8 107,2 108,2 111,8

MT 111,7 107,9 101,9 109,9 101,8 91,8 95,9 102,4 103,3 99,9 101,5 103,8 104,1

NL 107,6 107,6 103,5 106,5 105,2 105,6 104,3 102,8 104,5 104,7 101,6 101,8 100,8

AT 111,1 108,7 106,5 106,8 105,3 104,9 105,7 102,3 103,2 103,1 104,1 101,7 100,0

PL 107,3 106,6 103,0 104,4 104,8 101,1 101,1 103,0 102,2 102,2 102,1 100,2 100,9

PT 109,7 110,5 110,1 109,1 106,6 106,4 107,0 107,8 106,1 106,5 105,8 106,0 107,2

RO 101,0 101,3 101,5 102,2 102,3 101,2 101,8 102,5 103,3 102,4 102,6 102,1 103,6

SI 108,0 108,3 109,9 107,2 108,0 105,0 107,5 104,8 106,9 105,0 105,6 102,7 101,0

SK 96,5 98,3 97,1 100,1 97,7 92,5 93,7 97,0 93,4 97,9 100,4 95,1 101,1

FI 104,2 101,6 102,2 101,2 99,3 99,4 99,0 98,1 97,2 97,7 97,2 94,0 95,6

SE 107,3 107,7 104,5 105,3 104,3 106,3 102,5 102,1 101,3 100,1 98,5 98,9 98,5

UK 105,0 105,4 103,7 99,2 100,8 99,3 94,5 95,1 94,3 92,5 88,0 89,8 90,9

EU Európska únia IE Írsko LT Litva RO Rumunsko

EA eurozóna EL Grécko LU Luxemburgsko SI Slovinsko

BE Belgicko ES Španielsko HU Maďarsko SK Slovensko

BG Bulharsko FR Francúzsko MT Malta FI Fínsko

CZ Česká republika HR Chorvátsko NL Holandsko SE Švédsko

DK Dánsko IT Taliansko AT Rakúsko UK Spojené kráľovstvo

DE Nemecko CY Cyprus PL Poľsko

EE Estónsko LV Lotyšsko PT Portugalsko

Zdroj: European Commission,  DG ECFIN, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys9185_en.htm

INDIKÁTOR EKONOMICKÉHO SENTIMENTU V KRAJINÁCH EÚ
1

1
 sezónne očistené údaje, dlhodobý priemer 1990 - 2018 = 100

2018 2019
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nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Indikátor ekonomického sentimentu
1 109,3 107,5 106,1 105,3 105,1 103,6 103,8 102,3 102,0 101,4 99,9 99,1 100,0

Indikátor dôvery v priemysle 4,2 2,8 0,7 -0,2 -1,4 -3,9 -3,6 -5,9 -7,9 -6,3 -9,9 -9,7 -9,4

Indikátor dôvery v stavebníctve 6,6 5,1 5,4 4,5 3,7 2,4 2,3 3,2 2,6 2,7 -0,6 0,7 0,4

Indikátor dôvery v obchode 1,3 0,2 -0,7 0,5 1,6 1,1 1,0 -0,3 -1,5 -3,8 -1,4 -3,6 -1,6

Indikátor dôvery v službách 11,2 8,9 8,4 7,2 8,1 8,7 7,4 7,0 7,7 5,1 5,2 3,7 4,9

Indikátor dôvery spotrebiteľov -5,8 -7,2 -7,4 -6,8 -6,8 -7,3 -6,2 -6,9 -5,9 -7,0 -6,4 -7,3 -6,7

nov. dec. jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov.

Indikátor ekonomického sentimentu
1 109,4 107,4 106,3 106,2 105,6 103,9 105,2 103,3 102,7 103,1 101,7 100,8 101,3

Indikátor dôvery v priemysle 4,4 2,3 0,6 -0,4 -1,6 -4,3 -2,9 -5,6 -7,3 -5,8 -8,9 -9,5 -9,2

Indikátor dôvery v stavebníctve 8,3 7,3 8,4 6,6 7,5 6,5 4,1 7,6 5,0 3,9 3,4 4,4 3,1

Indikátor dôvery v obchode -0,2 -0,1 -2,1 -1,3 0,3 -1,1 -0,9 0,1 -0,7 0,6 0,2 -0,9 -0,2

Indikátor dôvery v službách 14,0 12,2 11,0 12,1 11,5 11,8 12,1 11,0 10,6 9,2 9,5 9,0 9,3

Indikátor dôvery spotrebiteľov -6,1 -7,8 -7,4 -6,9 -6,6 -7,3 -6,5 -7,2 -6,6 -7,1 -6,5 -7,6 -7,2

 

VÝVOJ INDIKÁTORA EKONOMICKÉHO SENTIMENTU A JEHO ZLOŽIEK V EÚ A V EUROZÓNE

1
 dlhodobý priemer 1990-2018 = 100

Indikátory v EÚ (s.o.)

Indikátory v eurozóne (s.o.)

2018 2019

2018 2019

V novembri 2019 sa Indikátor ekonomického sentimentu (IES)
mierne zvýšil v eurozóne (o 0,5 bodu na 101,3), ako aj v EÚ (o 0,9
bodu na 100,0).

Zlepšenie sentimentu v eurozóne bolo výsledkom mierneho
nárastu dôvery u spotrebiteľov a manažérov v obchode, kým
dôvera zostala relatívne nezmenená v priemysle a službách.
Jedine dôvera v stavebníctve prudko poklesla. Spomedzi
najväčších ekonomík eurozóny IES vzrástol v Španielsku (+0,7),
Francúzsku a Nemecku (v oboch +0,4), zatiaľ čo zostal prakticky
nezmenený v Taliansku (-0,1) a zhoršil sa v Holandsku (-1,0).
Relatívne nezmenená dôvera v priemysle (+0,3) vychádzala
z optimistickejších očakávaní manažérov ohľadne produkcie
a hodnotení stavu zásob hotových výrobkov, zatiaľ čo ich
hodnotenia celkovej úrovne objednávok sa mierne zhoršili.
Relatívne stabilná dôvera v službách (+0,3) bola výsledkom
zlepšených očakávaní manažérov ohľadne dopytu a v menšej
miere ich názorov na minulú podnikateľskú situáciu, ktoré boli
vyvážené prepadom v ich hodnoteniach minulého dopytu. Mierny
nárast spotrebiteľskej dôvery (+0,4) odrážal pozitívnejšie
očakávania domácností ohľadom celkovej hospodárskej situácie
a ich budúcej finančnej situácie, kým ich hodnotenia ich minulej
finančnej situácie a plánov na veľké nákupy zostali (relatívne)
stabilné. Mierne zlepšenie dôvery v obchode (+0,7) vychádzalo
z pozitívnejších názorov na primeranosť zásob tovarov a v menšej
miere na očakávanú podnikateľskú situáciu, kým hodnotenia
minulej podnikateľskej situácie zostali nezmenené. Nižšia dôvera
v stavebníctve (-1,3) bola zapríčinená pesimistickejšími
očakávaniami manažérov ohľadne zamestnanosti a ich horšími
hodnoteniami úrovne objednávok.

Nárast IES za EÚ (+0,9) bol mierne zreteľnejší vďaka
zlepšeniu IES za Spojené kráľovstvo (+1,1) a Poľsko (+0,7).
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Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jej jednotlivých častí, v pôvodnej alebo upravenej podobe
pre komerčné účely, je možné len s písomným súhlasom Štatistického úradu SR. Údaje, ktoré sú obsahom tejto
publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.
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