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Ekonomický sentiment pokračoval aj v januári 
v raste a dosiahol najvyššiu hodnotu od augusta 
2012.  Potiahol ho najmä rast dôvery 
v stavebníctve, priemysle a medzi spotrebiteľmi.  
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V januári pokračuje zlepšovanie sentimentu vo viacerých 
odvetviach ekonomiky. Z hľadiska váhy je v januárovom 
raste badať vplyv zlepšenia dôvery v priemysle (40%) 
a medzi spotrebiteľmi (20%). Potešiteľný je však aj rast 
sentimentu v stavebníctve (5%), ktoré sa už niekoľko rokov 
zmieta v kríze. Stavebníkom však pravdepodobne „zlepšilo 
náladu“ ukončenie viacerých verejných obstarávaní na 
stavbu, či rekonštrukciu diaľnic, ciest a železníc ku koncu 
minulého roka v hodnote stoviek miliónov eur. Táto časť 
sentimentu by sa tak mohla zlepšovať aj v tomto roku. Pre 
celú ekonomiku však bude dôležitý najmä vývoj v priemysle 
a medzi spotrebiteľmi.  

Podobný vývoj a trend zlepšovania je badať aj v Eurozóne 
a EÚ. Spomedzi piatich najväčších krajín EMU sa sentiment 
zlepšil v Španielsku, Taliansku a Holandsku. Vo Francúzsku 

a Nemecku vzrástol, avšak v januári iba minimálne. Nárast 
dôvery je v súlade s očakávaným, postupným, pomalým 
a krehkým oživovaním európskej ekonomiky.  

Napriek januárovému rastu je zlepšenie sentimentu na 
Slovensku stále pod úrovňou svojho dlhodobého priemeru. 
A aj nad úroveň spred krízy sa budeme dostávať len veľmi 
pomaly. V každom prípade však posilnenie dôvery indikuje 
mierne rýchlejší ekonomický rast pre rok 2014.  

Ekonomický sentiment naďalej rastie 

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.  


