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Zahraničný obchod: V októbri sa zlepšila bilancia 

obchodovania so zahraničím 

Celkový export tovarov si v októbri výraznejšie nepolepšil (v stálych cenách), a to ani napriek 

dobrým výsledkom automobiliek. Pri lepšom vývoze automobilky obmedzili dovoz 

medziproduktov. Umožnilo im to predzásobenie z minulých období. Aj z toho dôvodu skončilo 

saldo zahraničného obchodu v pluse. Októbrová najlepšia tohtoročná hodnota salda je tak 

výsledkom časovo predsunutého dovozu (v 3. štvrťroku) a neskôr realizovaného vývozu.  

Cezhraničný vývoz tovarov v októbri bol o 1,2 % v bežných cenách vyšší ako v septembri 

(sezónne očistenie ŠÚ SR). Nominálny prírastok (1,2 %) však z väčšej časti pokryl rastúce ceny 

exportérov.  Medzimesačný prírastok prepočítaný do stálych cien zostal nízky (0,4 %).  
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Automobilky vyviezli viac aj v medzimesačnom, aj v medziročnom porovnaní. V októbri neboli 

nútené doviezť na krytie zvýšeného vývozu viac medziproduktov, keďže boli predzásobené 

z minulých období. Aj z tohto dôvodu skončilo saldo zahraničného obchodu v októbri na 
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najlepšej tohtoročnej hodnote. Intenzita, akou najväčšia zložka slovenského exportu hýbe 

saldom zahraničného obchodu, naznačuje graf, ktorý zrkadlovo vykresľuje vývoj dovoznej 

náročnosti autoexportu a salda. Zvýšenie dovozu do automobiliek bez adekvátneho vývozu sa 

okamžite prejaví zhoršením salda zahraničného obchodu tak, ako tomu bolo v 3. štvrťroku 

2019. Z doterajšieho pohľadu je októbrové zlepšenie salda len časovým posunom 

zrealizovanému vývozu automobiliek.  

 
Dovozná náročnosť autoexportu (%)             Vplyv automobiliek na saldo  
               zahraničného obchodu  
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