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 Československá obchodná banka, a.s.  Investičné bankovníctvo  

Slovenský priemysel mierne zrýchlil no za 
minulým rokom výrazne zaostáva. Stavebníctvo 
v hlbokom poklese.  

Slovenský priemysel v marci mierne zrýchlil svoj rast. 

Medziročne podrástol o 1,6%, keď vo februári to bolo 1,2%. 
Za celý prvý štvrťrok si pritom v priemere polepšil o 2,0%, 
čo je výrazne pomalšie tempo akým rástol v roku 2012 
(+8,1%). V porovnaní s februárom sa v marci z kľúčových 
odvetví zlepšila dynamika rastu vo výrobe kovov, výrobe 
strojov a výrobe počítačových, elektronických a optických 
výrobkov. Naopak medziročné tempo rastu sa spomalilo 
v pre Slovensko dôležitom odvetví a to vo výrobe 
dopravných prostriedkov. V januári rástol tento sektor 
o 15%, vo februári o 8,1% a v marci už iba o 3,6%. Napriek 
tomu vzhľadom na svoju váhu a tiež napriek všetkému 
pomalý rast v iných odvetviach prispel auto priemysel 
k marcovému rastu 1,03 percentuálnymi bodmi z celkového 
rastu o 1,6%. Výroba dopravných prostriedkov a výroba 
kovov tak urobili takmer celý marcový rast. 
Slovenský priemysel môže vzhľadom na vysokú základňu 
z minulého roka a spomaľovanie u našich ekonomických 
partnerov zvoľňovať svoj rast aj naďalej. Naznačili to aj 
výsledky exportu, ktorý v marci medziročne prepadol o -
4,3%. Slovenský priemysel je pritom silne exportne 
orientovaný.  

Stavebníctvo si v marci zaknihovalo medziročný tuzemský 

prepad o -15,5%. V máji a júni mu môže trochu pomôcť 
avizovaný projekt opráv deravých slovenských ciest. Ale 
dôležitejšie pre sektor by bol najmä výraznejší rozbeh 
čerpania eurofondov pri výstavbe diaľnic a železníc. 
Súkromné investície totiž po prepade realitného trhu v roku 
2008/09 ožívajú iba veľmi pomaly.   

Slovenský priemysel mierne zrýchlil 

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.  


