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Priemysel ani stavebníctvo pozitíva nepriniesol. 
Zaznamenali sme pokles tržieb zamestnanosti 
a objednávok. Stavebníctvo pokračuje v poklese 
dvojciferným tempom. Pribrzdil aj export.  

Pokles tržieb, zamestnanosti  a  objednávok. To priniesli 
štatistiky z priemyslu za posledný týždeň. Stavebníctvo 
pokračuje v poklese dvojciferným tempom a pribrzdil aj 
slovenský export. Jedinou dobrou správou bol na túto dobu 
slušný rast priemyselnej výroby. Avšak ani tu už to nie sú 
dvojciferné tempá prírastkov ako v minulom roku. Poďme 
však na to pekne po poriadku. Tržby v priemysle 
medziročne klesli o osem desatín percenta, aj keď 
v spracovateľskom priemysle (mimo sieťových odvetví 
a ťažby) sme si udržali mierny rast. Ten však bol tiež 
výrazne nižší ako o mesiac skôr. Spomalenie rastu alebo 
dokonca pokles tržieb v jednotlivých odvetviach vedie 
k hľadaniu efektívnejších procesov a úsporným opatreniam, 
čo vidíme zase na úbytku pracovných miest. V priemysle 
klesá zamestnanosť už od začiatku roka. Keďže Slovensko 
je jedna z najviac otvorených ekonomík sveta, prejavuje sa 
to aj v exporte. Slovenský silne exportne orientovaný 
priemysel v rovnakom mesiaci spomalil svoju dynamiku. 
Našťastie v prípade exportu ide stále o rast aj keď pomalší. 
Súvisí to s výkonom našich obchodných partnerov. Viditeľný 
je aj dopad na export k nášmu susedovi za riekou Moravou, 
druhému najdôležitejšiemu obchodnému partnerovi. Do 
Čiech exportujeme asi 14% našej produkcie. Za tretinu roka 
pritom klesol náš vývoz do tohto teritória o necelé 2 
percentá. A z najväčších partnerov rastie iba do Nemecka 
(mierne) a dvojciferne iba do Poľska. Čo je však horšie 
v ostatnom období klesli aj dosiaľ volatilné objednávky. Po 
osem percentnom medziročnom raste v máji klesli takmer 
o percento. Stavebníctvo kleslo o viac ako 11 percent 
ťahané najmä dlhšie trvajúcim hlbokým prepadom domácej 
novej výstavby. Pre stavebníctvo zostáva nádejou rýchlejšie 
čerpanie eurofondov na výstavbu a modernizáciu ciest 
a železníc. Pre priemysel, najmä spracovateľský, je to 
oživenie rastu u našich partnerov. Nádej zatiaľ dáva aspoň 

ostatný dvojmesačný rast indexu nákupných manažérov 
v Eurozóne, či rovnako dlho trvajúci rast Ifo indexu 
v Nemecku. Práve tie sú totiž najspoľahlivejším vodítkom 
pre budúce mesiace.   

 

 

 

 

 

Priemysel pozitíva nepriniesol 

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.  


