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 Československá obchodná banka, a.s.  Investičné bankovníctvo  

Zahraničný obchod v prvom polroku s rekordným 
prebytkom takmer 3 miliardy EUR. Priemysel 
v júni nepatrne zrýchlil tempo rastu. Stavebníctvo 
naďalej v hlbokej kríze.  
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Zahraničný obchod skončil prvý polrok v prebytku takmer 

3 miliardy EUR, čo je asi o 1 mld. EUR viac ako v prvom 
polroku 2012. Samotný júnový prebytok však už nebol 
medziročne o toľko vyšší ako v predchádzajúcich 
mesiacoch. Tempo rastu exportu sa po druhý raz v tomto 
roku prepadlo do červených čísiel. Slovensko v šiestom 
mesiaci medziročne vyviezlo menej o -2,3%. Prebytok však 
bol dosiahnutý najmä cez pokračujúci regres importu, ktorý 
v júni klesol o -3,6%. Dovoz bol pod tlakom najmä kvôli 
klesajúcej spotrebe a teda aj nižšiemu dovozu spotrebného 
tovaru. Ale aj kvôli nižšiemu záujmu o dovoz investičných 
celkov, či medziproduktov. Pod to sa podpísal prepad 
investícií alebo tohtoročný pomalší rastu priemyslu. 
Rekordný prvý polrok naznačuje, že máme šancu prekonať 
minuloročný historický výsledok na úrovni 3,6 mld. EUR.  

Slovenský priemysel napriek prepadu exportu v júni 

zrýchlil tempo svojho rastu z 2,6% na 2,7%. Priemyselná 
výroba, ako jadro priemyslu, dokonca zrýchlila ešte viac 
z 2,8% na 3,3%. Prispela k tomu najmä produkcia kovov 
a kovových výrobkov. To môže byť aj dôvod, prečo export 
neexpandoval, keďže toto odvetvie možno viac zásobuje 
domáci trh. Kovy totiž v júni zrýchlili rast na +11,8% 
medziročne. K rastu priemyslu ešte prispel aj automobilový 
priemysel a čiastočne elektrotechnika. Výroba dopravných 
prostriedkov však spomalila dynamiku rastu z 3,0% na 
1,3%, čo môže súvisieť s klesajúcim dopytom alebo 
začínajúcimi dovolenkami. Za prvých šesť mesiacov 
podrástol priemysel o 2,6% ťahaný hlavne výrobou 
dopravných prostriedkov a kovov (vzhľadom na váhu a aj 
nadpriemernú dynamiku rastu). Strojárstvo a hutníctvo tak 
naďalej zostávajú motorom rastu priemyslu, exportu 
a hospodárstva.  

S problémami stále zápasí stavebníctvo. V júni klesla 

stavebná produkcia o 11,2% a ide už o štvrtý mesiac 
v tomto roku, kedy je v hlbokom dvojcifernom prepade. 
Samotná stavebná produkcia v tuzemsku sa prepadla ešte 
hlbšie a to o -12,7%, najmä kvôli takmer 20-percentnému 
medziročnému poklesu novej výstavby. V čiernych číslach 
sa tak udržujú najmä opravy a údržba, čo však nestačí na 
udržanie celého sektora nad vodou. Stavebníkom by 
pomohli najmä nové zákazky s použitím nevyčerpaných 
zdrojov EÚ.  

Obchod s rekordným prebytkom, stavebníctvo v kríze 

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.  


