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Slovensko zaznamenalo v roku 2013 rekordný 
prebytok zahraničného obchodu. Posledný 
mesiac roka však priniesol prvý deficit po dvoch 
rokoch.  
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Slovenský zahraničný obchod má za sebou dobrý rok. Opäť 
prepisoval históriu, keď zaznamenal rekordný prebytok na 
úrovni 4,4 mld. EUR. Pred rokom bolo pozitívne saldo 
takmer o 1 miliardu nižšie (3,6 mld. EUR). Export aj import 
sa v porovnaní s minulým rokom spomalil. Ale tempo 
vývozu stále predstihovalo tempo dovozu (3,7% verzus 
2,5%).  

V poslednom mesiaci roka sme však zaregistrovali prvý 
mesačný schodok po dvoch rokoch (-61,3 mld. EUR). 
Podobný deficit (-55,7 mld. EUR) vykázali štatistici 
v decembri 2011. Čo sa týka posledných trendov, tak 
v samotnom decembri sa v porovnaní s predchádzajúcimi 
mesiacmi roka zvýšilo tempo dovozu aj vývozu. Dovoz je 
dokonca rýchlejší ako vývoz už tri mesiace za sebou. 
Posilnenie dovozu môže znamenať buď oživenie spotreby, 

alebo dovoz technológií pre továrne. Reálny rast 
maloobchodných tržieb bol však iba mierny (+0,7% 
v decembri a +1,3% v novembri). Za celý rok rástol 
maloobchod bez motorových vozidiel (ako indikátor 
domáceho dopytu a kúpnej sily) iba o 0,1%. Rast dovozu 
v závere roka preto môže súvisieť skôr s dovozom strojov 
kvôli modernizácii niektorých producentov v priemysle.  

Rok 2014 by mal byť pre zahraničný obchod opäť úspešný. 
Export by však už nemal ťažiť z rastu nových kapacít, ale 
skôr zo znižovania dovoznej náročnosti a teda väčšieho 
zapájania sa domáceho priemyslu do cyklu veľkých 
exportérov. Otázny je import, ktorý by mohol ožiť v súvislosti 
s pokračujúcim rastom reálnych miezd. Budú však slovenskí 
spotrebitelia naďalej udržovať vysoký sklon k úsporám, 
alebo ich rast pocíti aj maloobchod? 

Zahraničný obchod s rekordným prebytkom 

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.  


