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Zahraničný obchod: Novembrový export poklesol, 
ale export áut naďalej rastie 
 
Novembrový vývoz v porovnaní s októbrom poklesol najmä v dôsledku nižších vývozov 
strojov a prístrojov. V rámci tejto skupiny naďalej klesá export elektrotechniky a po 
októbrovom nádejnom oživení sa opäť oslabil vývoz časti subdodávok do automobilového 
priemyslu. Naopak, vývoz doterajších troch slovenských automobiliek naďalej rastie. Dovoz 
tovarov na Slovensko sa aj vplyvom väčších nárokov na výrobu v automobilovom priemysle 
výraznejšie zvýšil. Vyhliadky na celoročné výsledky exportu za rok 2018 sú priaznivé. 
 
 

Vývoz tovarov v novembri poklesol o 0,9 % v stálych cenách (o 0,8 % v bežných cenách) 

medzimesačne (sezónne očistenie ŠÚ SR). V porovnaní s priemerom predchádzajúceho štvrťroka sa 
vyviezlo o 0,3 % menej. Poklesu nezabránila ani exportná aktivita slovenských automobiliek.  

 
Graf 1. Export tovarov (%, stále ceny)         Graf 2. Export automobiliek (%, stále ceny)   

  
Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS.           Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. 
 

 

Vývoz áut približne od polovice roka 2018 takmer o tretinu presahuje minuloročné úrovne. 
Pomohlo tomu uvedenie nových modelov na trh, naplnenie spotrebiteľských očakávaní, ktoré sa 

presunuli z dieselových na benzínové motory, spĺňanie emisných noriem nových modelov, presun 

výroby drahších áut na Slovensko. Vývoz roka 2018 bol silne koncentrovaný na vývoz áut. Od začiatku 
roka 2018 Slovensko utŕžilo z vývozu každé štvrté euro za osobné autá (bez autopríslušenstva); pred 

krízou to bolo každé siedme euro.  
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Zatiaľ čo v porovnaní s priemerom predchádzajúceho štvrťroka sa vyviezlo o 0,3 % 
menej, doviezlo sa o 1,3 % viac. Najviac sa dovážalo na medzispotrebu a do spotreby.  

 

V bežných cenách sa za január až november 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roku zvýšil vývoz tovaru o 6,9 % (o 7 % v minulom roku) a dovoz tovaru o 7,9 % (o 8,6% 

v minulom roku). Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 611,7 mil. eur 
(o 483,6 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku). 
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