
  Vývoj zahraničného obchodu SR za január až marec 2017   

 a predbežný odhad údajov za január až apríl 2017 
 

Dňa 09. 06. 2017 zverejnil ŠÚ SR spresnené údaje o zahraničnom obchode SR za január až marec 

2017  a predbežný odhad za január až apríl 2017. 

Po spresnení sú výsledky zahraničného obchodu za január až marec 2017 v porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2016 nasledujúce: 

 január - marec 2016 január - marec 2017 zmena 

vývoz                      16 621,5 mil. €         18 502,0 mil. € 11,3 % 

dovoz                                 15 635,2 mil. €         17 650,7 mil. € 12,9 % 

bilancia                         986,3 mil. €              851,3 mil. €        - 135,0 mil. € 

Saldo zahraničného obchodu za január a marec 2017 bolo aktívne v objeme 851,3 mil. € (o 135,0

  mil. € nižšie ako v rovnakom období minulého roku). 

Vývoz 

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 18 502,0 mil. €. V porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2016 sa zvýšil celkový vývoz o 11,3 %. Vývoz agropotravinárskych produktov kapitol 1-24 

Harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 723,3 mil. € pri medziročnom raste o 13 %. 

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 359,7 mil. €, 

osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb 

o 253,8 mil. €, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových 

o 201,2 mil. €, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 148 mil. € a plochých valcovaných 

výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 126,8 mil. €.  

Najviac klesol vývoz karosérií motorových vozidiel o 284,5 mil. €, liekov o 70,8 mil. €, plochých 

valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných o 31 mil. € a oleja z repky, repky 

olejnej alebo horčičného oleja a ich frakcií o 17,3 mil. €.  

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Českej republiky o 7,4 %, 

Poľska o 5,8 %, Spojeného kráľovstva o 30,5 %, Francúzska o 15,2 %, Rakúska o 17,2 %, Maďarska 

o 23,7 %, Talianska o 23,2 %, Španielska o 7,8 %, Holandska o 28,6 %, Spojených štátov amerických 

o 41,1 %, Rumunska o 21,2 % a Ruskej federácie o 43,4 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 1 %. 

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 10,6 % (tvoril 85,5 % 

celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 10,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,7 %).   

Dovoz  

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 17 650,7 mil. €, pri medziročnom náraste 

o 12,9 %. Dovoz agropotravinárskych produktov kapitol 1-24 Harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 

1 018,4 mil. € pri medziročnom raste o 1,5 %. 

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 509,6 mil. €, 

ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 199,6 mil. €, monitorov 

a projektorov, televíznych prijímačov o 165,9 mil. € a osobných automobilov a iných motorových vozidiel 

konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 101,1 mil. €. 

 Významne klesol dovoz telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 52,3 mil. €, častí, 

súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 39,5 mil. €, železničných alebo električkových vozňov 

osobných a nákladných o 26,7 mil. € a diskov, pások, pevných energeticky nezávislých pamäťových 

zariadení o 22,7 mil. €. 

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 1,9 %, Kórejskej 

republiky o 6,9 %, Maďarska o 29,7 %, Ruskej federácie o 48,2 %, Francúzska o 6 %, Spojeného 

kráľovstva o 115,6 % a Talianska o 0,8 %. Poklesol dovoz z Českej republiky o 3,9 %, Číny o 4,1 %, 

Poľska o 3,3 %  a Rakúska o 0,4 %. 

 Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2016 zvýšil dovoz 

z krajín EÚ o 14,3 % (tvoril 68,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 6,4 % (na celkovom dovoze 

SR sa podieľal 64 %).  

 



Saldo 

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 044,1 mil. €), Spojeným 

kráľovstvom (853,8 mil. €), Francúzskom (698,2 mil. €), Rakúskom (600,9 mil. €),  Poľskom 

(577,6 mil. €), Talianskom (448,3 mil. €), Českou republikou (422,7 mil. €), Spojenými štátmi americkými 

(323,4 mil. €), Španielskom (282 mil. €) a Holandskom (270,6 mil. €). 

Najväčšie pasívne saldo bolo s Čínou (1 030,2 mil. €), Kórejskou republikou (974,4 mil. €), Ruskou 

federáciou (580,6 mil. €), Taiwanom (131,3 mil. €), Japonskom (107 mil. €), Malajziou (85,7 mil. €) 

a Indiou (58,5 mil. €) 

Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za január  až apríl 2017 

 Za apríl dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 865,8 mil. €, pri medziročnom poklese o 1,6 %. 

Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 0,5 % na 5 612,4 mil. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne 

v objeme 253,4 mil. € (o 121,9 mil. € nižšie ako za apríl minulého roku). 

 január až apríl 2016 január až apríl 2017 zmena 

vývoz                             22 581,8 mil. € 24 367,8 mil. €   7,9 % 

dovoz                             21 220,3  mil. €          23 263,1 mil. €      9,6% 

bilancia                              1 361,5 mil. € 1 104,8 mil. €      -256,9 mil. € 

 Za štyri mesiace sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru 

o 7,9 % na 24 367,8 mil. € a celkový dovoz o 9,6 % na 23 263,1 mil. €. 

 Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 104,8 mil. € (o 256,9 mil. € nižšie ako 

za rovnaké obdobie minulého roku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. R. Merényi, odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR 

Bratislava 09. 06. 2017 

Zdroj: ŠÚ SR 
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