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Cenová dostupnosť automobilov v uplynulom 
roku vzrástla. Avšak ich predajnosť aktuálne 
klesá, keďže nezamestnanosť zostáva vysoká 
a ekonomický rast je slabý.  
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Ako dlho musíme pracovať na jedno auto 
(v mesiacoch)

 

Cenová dostupnosť automobilov sa pre priemerného 
Slováka v uplynulých rokoch výrazne zlepšila. Ceny nových 
automobilov takmer kontinuálne klesajú od roku 2004 a to 
v kombinácii s rastom nominálnych miezd. To zvyšuje ich 
cenovú dostupnosť, ktorá bola podľa dostupných dát 
v uplynulom roku najlepšia v histórii. Kým v roku 1997 sme 
museli na jedno malé auto pracovať 29,2 mesiaca, tak o 15 
rokov neskôr v roku 2012 to bolo iba 11,6 mesiaca. Menej 
ako rok sme museli na jedno auto pracovať už v roku 2011 
(11,9 mesiaca). Počas prvých dvoch mesiacov roka 2013 
zatiaľ ceny podľa štatistík klesajú a v porovnaní s koncom 
roka 2012 sú nižšie o -2,6%.  
Napriek klesajúcim cenám si môže cenníky prezerať menší 
počet ľudí, keďže nezamestnanosť je najvyššia za 
posledných 9 rokov. Poukazujú na to aj čísla predajnosti 
automobilov. V marci bol počet zaregistrovaných nových 
osobných áut o takmer 11% nižší ako pred rokom. 
Predajnosť klesá takmer na všetkých dôležitých trhoch 
v EÚ, kde v marci zaznamenali medziročný pokles o -10,2% 
a v prvom štvrťroku o -9,8%.  

Cenová dostupnosť áut vzrástla, avšak predajnosť klesá 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere, ktorých úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom a sú založené 
na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“ alebo „banka“) nemôže garantovať splnenie 
týchto predpovedí a nie je zodpovedná v žiadnom prípade za priamu, nepriamu alebo následnú škodu, ktorá môže vzniknúť na základe použitia tohto dokumentu alebo informácií v ňom 
obsiahnutých. Tento dokument nemá predstavovať a ani nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo založené na posúdení osobných pomerov adresáta a ani  v žiadnom 
prípade nemá predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja resp. akejkoľvek investície. Aj keď informácie z ktorých 
vychádza tento dokument boli získané zo zdrojov, ktoré ČSOB považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu, ČSOB nemôže zaručiť 
správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Všetky názory a odhady uvedené v tomto dokumente predstavujú výhradne názory a odhady ČSOB ku dňu vydania tohto 
dokumentu, pričom sa môžu kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto dokumente sa odporúča pred prijatím 
akéhokoľvek investičného rozhodnutia konzultovať svojho právneho, daňového  a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti 
kopírovať alebo ďalej šíriť.  


