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Zahraničný obchod s výrazným prebytkom. 
Priemysel však spomalil a stavebníctvo opäť 
v červených číslach.  
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Slovenský zahraničný obchod skončil v septembri 

v prebytku 579,2 mil. EUR. To je dvojnásobne viac ako 
v auguste a skoro o 80 mil. EUR viac ako v rovnakom 
období pred rokom. Zlepšovanie obchodnej bilancie však 
pokračuje pri poklese zahranično–obchodnej výmeny. 
Export v septembri medziročne poklesol o -2,9% a import o 
-4,5%. Rýchlejší pokles dovozov v porovnaní s vývozmi tak 
generuje prebytky. Prepad dovozu pokračuje už tretí 
mesiac. Export na začiatku roka rástol o 6% až 8%, aby 
v nasledujúcich dvoch mesiacoch prepadol. V úvode leta 
opäť nabral dych a posledné dva mesiace opäť klesá.  

Postupne spomaľuje aj slovenský priemysel, aj keď zatiaľ 

stále rastie. V júni dosahoval ešte medziročný rast na úrovni 
7,6%. V septembri dosiahla priemyselná produkcia rast 
1,2% z augustových 2,7%. Kľúčová časť priemyslu, teda 
priemyselná výroba, spomalila rast z 2,3% na 1,6%. 
Dôvodom je najmä septembrový medziročný pokles výroby 
dopravných prostriedkov o -4,4%. Či ide o dôsledok 
plánovanej odstávky kvôli dovolenkám či prestaveniu liniek, 
uvidíme zrejme už ďalší mesiac. Väčšina odvetví však bola 
v septembri schopná rásť.  

Stavebníctvu sa stále nedarí naštartovať svoj rast 

a v septembri klesalo štvrtý mesiac za sebou (v tuzemsku o 
-3,8%). S medziročným prepadom sa musela vyrovnať tak 
nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie (-4,9%), ako aj 
opravy a údržba (-2%).  
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Zahraničný obchod s prebytkom 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere. Ich úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom, sú založené na 
krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“), nemôže garantovať splnenie týchto 
predpovedí  a v žiadnom prípade nie je zodpovedná 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 taktiež nemá 
predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja , resp. akejkoľvek investície. Hoci 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 kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti kopírovať 
alebo ďalej šíriť.  


