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Rýchly komentár 

 
 

Zahraničný obchod: Decembrový vývoz bol silný; 
celý rok 2018 ťahali automobilky  
 
Vývoz v decembri vzrástol, hoci exportná aktivita automobiliek mierne poľavila. To neubralo 
z celoročných rekordne dobrých výsledkov za export áut. Objem vývozu osobných áut v roku 
2018 takmer o 30 % presiahol minuloročnú úroveň. Zvýšila sa tak koncentrácia vývozu 
tovarov zo Slovenska a nasadila vysoká báza pre rast exportu v tomto roku. 
 
 

Vývoz tovarov v decembri vzrástol oproti novembru o 4,9 % v stálych cenách (o 4,3 %                  
v bežných cenách; sezónne očistenie ŠÚ SR). Exportná aktivita slovenských automobiliek ku koncu 

roka mierne oslabila, čo jej však neubralo z celoročných rekordne dobrých exportných výsledkov.  
 

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

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

 

Objem vývozu osobných áut v roku 2018 takmer o 30 % presiahol minuloročnú úroveň. Prispel k tomu 

presun výroby drahších áut na Slovensko s prevažne zabezpečenými odberateľskými vzťahmi, 
uvedenie nových modelov na trh spolu s orientáciou výroby z dieselových na benzínové motory, 

splnenie emisných noriem nových modelov, pravdepodobne aj čiastočné využitie dopytu v dôsledku 
výpadkov autovýroby v západnej Európe. Posilnila sa tým koncentrácia vývozu zo Slovenska v období 

hromadenia rizík európskeho aj globálneho rozmeru.  

 
Rast cezhraničného exportu tovarov za rok 2018 dosiahol 6,9 %, a to najmä vďaka rastúcemu objemu 

osobných áut, karosérií a príslušenstva do áut, ktoré vygenerovali príspevok 5,3 percentuálneho bodu.   
Potenciál rastu vývozu áut a karosérií sa však – vzhľadom na vysokú bázu – aj bez materializácie rizík 

z prostredia automotive postupne vyčerpáva.  
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Príspevky k medziročnému rastu exportu (v percentuálnych bodoch, bežné ceny) 
Graf 3a.  Štvrťročný vývoj         Graf 3b.  Ročný vývoj 

  
Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS.           Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. 
Poznámky:  
Strojové subdodávky do automotive: motory, ložiská, hriadele, elektrická signalizácia, drôty, káble a pod. 
Stroje a prístroje: obsahujú aj reexporty elektrotechniky, ktoré v roku 2018 zaznamenali výpadky. 

 
 

Dovoz tovarov v decembri vzrástol oproti novembru o 2,1 % v bežných cenách (sezónne 
očistenie ŠÚ SR). Oproti 3. štvrťroku 2018 bol dovoz vyšší o 2,9 % v bežných a o 2,6 % v stálych 

cenách. Rovnaké medzištvrťročné výsledky v štatistike zahraničného obchodu má aj vývoz.  

 
Kým vývoz za celý rok 2018 vzrástol o 6,9 % na 79 897,7 mil. eur (v roku 2017 o 6,7 %), dovoz      

o 8 % (rovnako ako 2017) na 77 445,6 mil. eur v bežných cenách. Prebytok zahraničného obchodu 
v objeme 2 452,1 mil. eur bol o 599,1 mil. eur nižší ako v roku 2017. 
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