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Rast indexu spotrebiteľskej dôvery signalizuje 
návrat optimizmu spotrebiteľov. Prinesie aj vyššiu 
spotrebu? 

Slovenský spotrebiteľ je o niečo väčší optimista. Podľa 

prieskumu spotrebiteľskej dôvery v júli narástol optimizmus 

a index sa dokonca po dvanástich mesiacoch znova dostal 

nad svoj dlhodobý priemer. To samo osebe ešte nemusí nič 

znamenať, pretože aj minulý rok sme sa pozreli nad 

dlhodobý priemer zhruba na štyri mesiace, ale na trvalý 

prielom to nestačilo. Slováci sú však vo všeobecnosti väčší 

pesimisti, lebo kladné hodnoty dosahoval index iba v roku 

2007, kedy sme dosahovali historicky najvyšší rast a tešili 

sa z rekordne nízkej miery nezamestnanosti. Našinci tiež 

vnímajú ekonomickú situáciu v priemere horšie ako 

Európania, aj keď spotrebiteľská dôvera sa zlepšila v oboch 

teritóriách. Zlepšovanie zároveň pokračuje od začiatku tohto 

roka. V rámci Európskej únie prevláda vo všeobecnosti 

pesimizmus nad optimizmom, ale ten je na ústupe. 

Slovensko je v rámci rebríčka na osemnástej priečke. 

Kladné výsledky, kde prevláda dôvera nad nedôverou, boli 

namerané iba v troch štátoch, v Škandinávii. Čo si teda 

myslia slovenskí spotrebitelia? 

V porovnaní so situáciou na konci predchádzajúceho roka 
sa výrazne zlepšilo hodnotenie budúcej ekonomickej 
situácie krajiny ako aj finančnej situácie samotných 
domácností. V samotnom júli sa očakávania síce tiež 
zlepšili, ale podiel respondentov očakávajúcich v najbližšom 
roku zhoršenie je stále dosť veľký (46%). Lepšie je to však 
pri vyhliadkach finančnej situácie domácností, kde očakáva 
zhoršenie iba niečo viac ako štvrtina. Podľa 15% sa zlepší 
a viac podľa 54% ostane rovnaká. Rovnako sa zistilo, že 
takmer polovica domácností sporí, ale zároveň si myslia, že 
nie je veľmi vhodný čas na sporenie (až 66%). Tieto čísla 
korešpondujú s opätovným, aj keď miernym, rastom 
maloobchodu v druhom štvrťroku podporeného zlepšovaním 

reálnych miezd. V úvode roka prvý raz po ôsmych 
štvrťrokoch. Rovnako to podporuje teórie o pokračovaní 
rastu záujmu o úvery na bývanie, či spotrebu. Problémom 
však môže byť nezamestnanosť. Tá podľa jednej metodiky 
síce klesla na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka, 
ale podľa ďalšej stále rastie a pracovných miest ubúda. 
Takmer dve pätiny domácností dokonca počítajú 
v nasledujúcich dvanástich mesiacoch s jej zvýšením. 
Situácia na trhu práce pritom môže byť kľúčová pre 
maloobchod a nemenej dôležitá pre úvery. Ak by preto 
prišlo v najbližších mesiacoch k trvalejšej stabilizácii 
pracovného trhu (nie iba podľa jednej metodiky) mohlo by to 
byť ďalšie dobré znamenie. Zatiaľ sa preto stále oplatí byť 
skôr opatrným optimistom. 

Pozn.: Článok bol napísaný pre HN do rubriky Ako to vidím ja.  

 

 

 

 

Optimistickejší spotrebitelia 

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.  


