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Slovenský priemysel v júni vzrástol o 11,3%a 
zatiaľ nepoci ťuje známky spomalenia 
prichádzajúce zo západnej Európy. Dvojciferným 
tempom rastie aj export.  

Slovenský priemysel  zatiaľ nepociťuje známky únavy a 
spomalenia prichádzajúce zo západnej Európy. Priemyselná 
produkcia zahŕňajúca aj sieťové odvetvia, či ťažbu, vzrástla 
v júni o 11,3% a už od marca si udržiava dvojciferné tempo 
rastu. Dôležité je, že silným tempom rastie kľúčová zložka 
priemyslu – spracovateľský priemysel, označovaný ako 
priemyselná výroba. Medziročný rast o 14,1% je druhý 
najrýchlejší v tomto roku. Ťahúňom je naďalej najmä výroba 
dopravných prostriedkov, ktorý rastie už tretí mesiac po 
sebe viac ako 50-percentným tempom. Pozitívne je, že 
určité zlepšenie zaznamenal aj elektrotechnický priemysel. 
Naopak ďalšie dva piliere výroba strojov a kovov sa 
posledné mesiace zakolísali.  

Sila priemyslu sa pretavila aj do rastu exportu , ktorý sa po 
mesačnej pauze vrátil k dvojcifernému rastu. Vývoz 
medziročne vzrástol o 10,2%. Jeho výrazne vyššie tempo 
v porovnaní s rastom dovozu o +2,8% znamenalo, že sme 
pravdepodobne zaznamenali najvyšší júnový prebytok 
obchodnej bilancie v histórii (546,6 mil. EUR). A zrejme ide 
aj o druhé najvyššie kladné obchodné saldo po 580,8 
miliónovom prebytku z októbra 2011.  

Toto sú zatiaľ povzbudivé čísla, keďže situácia u našich 
obchodných partnerov sa postupne zhoršuje. Napríklad 
včera publikovaný rast exportu a priemyslu v Nemecku 
zaostal za očakávaniami a dokonca poklesol. Predstihové 
indikátory pritom naďalej indikujú nepriaznivý vývoj do 
ďalších mesiacov. Riziká preto rastú aj pre náš zatiaľ veľmi 
výkonný a produktívny priemysel.  

Stavebníctvo  je naďalej hlboko v červených číslach a jeho 
produkcia v tuzemsku v júni poklesla o 13,7%. V čiernych 
číslach sú iba opravy a údržba (+18%) a stavebná 

produkcia v zahraničí (+37%). Ich podiel na celkovej 
stavebnej produkcii je však relatívne malý. Súkromný sektor 
je pri investíciách do stavieb naďalej opatrný a tak budeme 
musieť čakať najmä na výraznejšie oživenie výstavby 
diaľnic. V dnešnej optike sa ako chyba javí najmä 
nerovnomerné čerpanie eurofondov na infraštruktúru počas 
celého programovacieho obdobia. Aktuálne diaľničné stavby 
zrejme môžu vykryť výpadok po dostavbe prvej súkromnej 
diaľnice, ale na vyšší rozbeh stavebníctva bude ešte 
potrebné dotiahnuť viac rozbehnutých tendrov.  

Priemysel rastie na ďalej dvojciferným tempom 

 

 

Priemysel aj export rastú dvojciferným tempom  

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.  


