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NÓRSKO
Rozloha: 385,178 km2
Obyvateľstvo: 5 398 804
Hlavné mesto: Oslo
Zriadenie: konštitučná monarchia

Časové pásmo: CET, CEST
Mena: nórska koruna (1EUR = 10,17NOK)
HDP: 3 413mld. NOK
HDP per capita: 634 tis. NOK  



Sektorové zameranie Nórska

• ťažba ropy a zemného plynu
• lodná a námorná doprava
• infraštruktúrne projekty
• zelené technológie
• cleantech
• fintech
• healthtech

• energie z obnoviteľných zdrojov
• udržateľné batérie
• informačné technológie
• cestovný ruch
• ryby, akvakultúra
• maloobchod



Hlavné ekonomické výzvy Nórska

• Rastúci podiel seniorov v populácii - udržateľnosť verejných 
financií 

• Očakávaný pokles produkcie ropy v budúcnosti a vysoká
viazanosť ekonomiky na ropný priemysel

• COVID ekonomika a opatrenia



Dovoz:
1. Švédsko
2. Nemecko
3. Čína
4. USA
5. Dánsko

Vývoz:

1. Veľká Británia
2. Nemecko
3. Holandsko
4. Švédsko
5. Čína

Štruktúra zahraničného obchodu Nórska v r. 2020

Tovarová: 

Vývoz:
1. Ropa
2. Zemný plyn, tiež skvapalnený
3. Ryby, čerstvé alebo mrazené
4. Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových minerálov (iné ako surové)
5. Hliník

Dovoz:
1. Motorové vozidlá a iné motorové vozidlá
2. Telekomunikačné zariadenia 
3. Lode, člny a plávajúce konštrukcie
4. Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových minerálov 
5. Niklové rudy a koncentráty

Zdroj: SSB

Teritoriálna: 



Obchodné regióny 

• OSLO
• BERGEN
• STAVANGER
• TRONDHEIM
• TROMSØ

Oslo

Tromsø

Bergen

Stavanger

Trondheim
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• Vývoz zo SR do Nórska: automobily a elektronika, stroje a mechanické nástroje, 
kaučuk a predmety z ocele. 

• Dovoz do SR z Nórska: ferozliatina, papier, hliník, celulóza, ryby

• Komodity vhodné na vývoz a odbytové možnosti: diely pre poľnohospodárske 
stroje a traktory, diely pre stroje k spracovaniu rýb, výrobky chemického priemyslu, 
priemyselné stroje a zariadenia, inovatívne produkty, luxusné produkty

Zdroj: ŠÚ SR

Analýza vývoja SK - NO exportu/importu

mil. € 2016 2017 2018 2019 2020

Vývoz 174,2 193,5 181,5 159,7 266,7

Dovoz 48,07 43,2 65,6 81,5 72, 0

Obrat 222,01 236,7 247,1 241,2 338,7

Bilancia 126,5 150,4 115,9 78,2 194,7



Možnosti pre slovenských podnikateľov 

1. Granty EHP a Nórska (2014 – 2021)

- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Odbor grantov EHP a Nórska

- http://www.eeagrants.sk/

http://www.eeagrants.sk/


Možnosti pre slovenských podnikateľov 

2. Tendre:

https://www.doffin.no/

3. Veľtrhy a výstavy:
http://www.norgesvaremesse.no/en/

- ELIADEN, 31. máj – 2. jún 2022
- SMART INDUTRI, 10. – 12. máj 2022
- SMAK, 14. - 17. február 2023

4. Oslo Innovation Week 2021 (27-30 September)

https://oiw.no/

5. Spolupráca s obchodnými komorami 

https://www.doffin.no/
http://www.norgesvaremesse.no/en/
https://oiw.no/


• www.brreg.no : Nórske registračné centrum

• www.altinn.no : Portál na elektronickú komunikáciu súkromného 
sektoru s verejnou správou (firmy, podnikatelia, občania)

• www.skatteetaten.no : Nórsky daňový úrad

• www.toll.no : Colná správa

• https://www.nordeatrade.com/no: prehľad nórskych exportných 
firiem a medzinárodného obchodu

• https://www.theexplorer.no/ : The Explorer

• www.chamber.no : Obchodná a priemyselná komora v Osle

• www.bergen-chamber.no : Obchodná a priemyselná komora v 
Bergene

Dôležité webové odkazy a obchodné zvyklosti

http://www.brreg.no/
http://www.altinn.no/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.toll.no/
https://www.nordeatrade.com/no
https://www.theexplorer.no/
http://www.chamber.no/
http://www.bergen-chamber.no/


Služby veľvyslanectva SR

- Aktuálna informácia o teritóriu a základné poradenstvo o podnikateľskom 

prostredí

- Poskytnutie základných kontaktných údajov a informácií o zahraničných 

podnikateľských subjektoch

- Odporučenie vhodných veľtrhov, výstav a relevantných podujatí

- V spolupráci s relevantnými slovenskými inštitúciami združeniami organizácia 

podnikateľských misií, odborných seminárov, B2B podujatí, podpora účasti 

slovenských subjektov na výstavách a veľtrhoch

- Individuálne online konzultácie s ekonomickou diplomatkou:

Kontakt:
Alexandra Dubas

Ekonomická diplomatka 
emb.oslo@mzv.sk
www.mzv.sk/oslo

mailto:emb.oslo@mzv.sk
http://www.mzv.sk/oslo
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Ďakujem za pozornosť!


