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Rekordný aprílový prebytok obchodnej bilancie je 
spôsobený opätovným silným rastom exportu. 
Ožil aj dovoz, ale rástol výrazne pomalšie.  
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Zahraničný obchod zaznamenal v apríli rekordný prebytok 
563,9 milióna EUR. To je o takmer 300 miliónov viac ako 
pred rokom. Kumulatívne saldo za prvé štyri mesiace už 
dosiahlo 1,86 miliardy EUR. Nárast oproti minulému roku 
(1,12 mld. EUR) tak predstavuje už 66%!  

Dôvodom je najmä väčšie spomalenie importu ako exportu. 
V apríli sa navyše vývoz vrátil k takmer dvojcifernému rastu 
(+9,2%). Import rástol vo štvrtom mesiaci tempom +3,6%. 
Po marcovom prepade importu aj exportu je návrat k rastu, 
a v prípade exportu dokonca k silnému rastu, vcelku 
zaujímavý. Uvidíme čo nám prinesie štruktúra (zverejnená 
neskôr), ale v prípade vývozu mohol zabrať automobilový 
a elektrotechnický priemysel. Podľa štatistikov už v marci 
začal rásť vývoz telefónnych súprav a osobných 
automobilov. Viac nám napovedia aprílové čísla 
o priemyselnej produkcii. Slovenský priemysel je totiž silne 
exportne orientovaný. Napriek tomu sa zrejme rast vývozu 

na úrovni minulého roka predpokladať nedá (+10,7%). 
Import je však utlmený kvôli slabej domácej spotrebe, čo 
taktiež prispieva k pozitívnemu saldu.  

Štvormesačný prebytok na úrovni takmer 1,9 miliardy EUR 
naznačuje, že v roku 2013 by sme mohli dosiahnuť ďalší 
rekordný výsledok obchodu s potenciálom prekročiť 4 
miliardy EUR.  

 

Vysoký prebytok obchodu, export opäť zabral. 

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.  


