
 Vývoj zahraničného obchodu SR za rok 2005 
 a predbežný odhad údajov za január 2006

Štatistický  úrad  SR  zverejnil  14.02.2006  upresnené  údaje  o zahraničnom  obchode  SR 
za január až december roku 2005.  

 Po spresnení boli výsledky zahraničného obchodu za rok 2005 v porovnaní s rokom 2004 
nasledujúce:
                                              2004                          2005                       zmena 
             vývoz               890,9 mld. Sk 993,5 mld. Sk 11,5%
             dovoz               940,5 mld. Sk 1069,5 mld. Sk 13,7%
             bilancia             -49,6 mld. Sk            -76,0 mld. Sk                 -26,5 mld. Sk.

Vývoz

Za január až december sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 993,5 mld. Sk 
(25 741 mil. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástol celkový vývoz o 11,5%.

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz televíznych prijímačov o 23 466 mil. Sk, 
ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 13 807 mil. Sk, 
strojov  na  automatické  spracovanie  údajov  a  ich  jednotiek  o 7  912  mil.  Sk,  videofonických 
prístrojov o 4 568 mil. Sk, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, 
valcovaných za studena o 4 115 mil. Sk a drôtov a káblov o 3 265 mil. Sk.

Najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných 
hlavne  na  prepravu  osôb o 13  544 mil.  Sk,  častí,  súčastí  a  príslušenstva  motorových  vozidiel 
o 7 874 mil.  Sk,  sedadiel  tiež  premeniteľných na lôžka a ich častí  o 5 228 mil.  Sk,  elektrickej 
energie o 3 267 mil. Sk a elektrónok a trubíc s katódou o 2 788 mil. Sk.

V  rámci  najvýznamnejších  obchodných  partnerov  vzrástol  vývoz  do  Nemecka  o 1,5%, 
Českej  republiky  o 15,7%,  Rakúska  o 3,9%,  Talianska  o 15,6%,  Poľska  o 28,3%,  Maďarska 
o 23,6%, Francúzska o 19,4%, Holandska o 26,8%, Spojeného kráľovstva o 18,2% a Španielska 
o 29,4%. Znížil sa vývoz do Spojených štátov o 26,8%.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 11,8% (tvoril 
85,4% celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 9,6% (na celkovom vývoze SR sa podieľal 
89,7%).

Dovoz

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote l 069,5 mld. Sk (27 720 mil. EUR), pri 
medziročnom raste o 13,7%.

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 13 042 mil. 
Sk,  ropných olejov  a  olejov  získaných  z  bitúmenových  nerastov,  surových o 12  709 mil.  Sk, 
ropných  plynov  a  iných  plynných  uhľovodíkov  o 8  742  mil.  Sk,  častí  a  súčastí  vysielacích 
prístrojov  a  televíznych  prijímačov  o 6  548  mil.  Sk,  ropných  olejov  a  olejov  získaných  z 
bitúmenových nerastov, iných ako surových o 6 272 mil. Sk a strojov na automatické spracovanie 
údajov a ich jednotiek o 3 495 mil. Sk.

Najviac klesol dovoz piestových vznetových motorov o 2 921 mil. Sk, konvertorov, lejacích 
paniev, kokíl na ingoty o l 912 mil. Sk, sedadiel tiež premeniteľných na lôžka a ich častí o l 665 
mil. Sk, lietadiel a vrtuľníkov o l 479 mil. Sk a ostatných výrobkov z plastov o l 404 mil. Sk.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 1,8%, 
Českej republiky o 6,9%, Ruskej federácie o 30,4%, Poľska o 17,3%, Rakúska o 9,3%, Maďarska 
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o 21,4%,  Francúzska  o l,4%,  Čínskej  ľudovej  republiky  o 34,6% a  Kórejskej  republiky  o 66%. 
Znížil sa dovoz z Talianska o 3,1%.

Z hľadiska  hlavných  ekonomických  zoskupení  sa  oproti  rovnakému obdobiu  roku 2004 
zvýšil  dovoz z krajín  EÚ o 9,8% (tvoril  71,1% z celkového dovozu) a  z krajín  OECD o 6,5% 
(na celkovom dovoze SR sa podieľal 70,2%).

Deficit zahraničného obchodu SR dosiahol v decembri 2005 podľa zrevidovaných údajov 
26,3 mld.  Sk,  čo v medziročnom porovnaní  znamenalo  prehĺbenie  schodku obchodnej  bilancie 
o 15,0 mld.  Sk.  Na výške tohto deficitu  sa podieľal  najmä dovoz nasledujúcich komodít  podľa 
kapitol colného sadzobníka: 

27 - ropa, zemný plyn, najmä dovoz ropy a plynu z Ruska bol v decembri o 5,2 mld. Sk vyšší 
oproti priemernému mesačnému dovozu;

84 - jadrové reaktory, kotly, stroje, najmä dovoz strojov a mechanických prístrojov z krajín EÚ 
a dovoz počítačov a ich príslušenstva z Číny bol v decembri o 6,1 mld. Sk vyšší; 

85 - elektrické stroje a prístroje, najmä dovoz elektronických zabezpečovacích zariadení z Kórei, 
ďalej  dovoz  drôtov  a káblov  z Maďarska,  vysielacej  techniky  z Francúzska  a integrovaných 
obvodov z Číny. Celkový dovoz v tejto kapitole sa v decembri zvýšil o 5,2 mld. Sk;

90  - optické a meracie prístroje, najmä dovoz výrobkov z tekutých kryštálov z Taiwanu a Kórei 
na výrobu LCD monitorov a televízorov bol v decembri o 3,6 mld. Sk vyšší.

Zvýšený dovoz týchto komodít za december tvorí spolu 20,1 mld. Sk ako je to vidieť na grafe.

Import komodít s najväčším nárastom v decembri 2005
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90 - optické prístroje, 
       tekuté kryštály

Saldo

Saldo zahraničného obchodu v roku 2005 bolo pasívne v objeme 76,0 mld. Sk.

Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou (99 371 
mil. Sk), Čínskou ľudovou republikou (30 552 mil. Sk), Kórejskou republikou (27 230 mil. Sk), 
Japonskom (17 403 mil. Sk), Taiwanom (12 801 mil. Sk) a Ukrajinou (3 801 mil. Sk).

2



Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (35 298 mil. Sk), Rakúskom 
(29 564 mil. Sk), Holandskom (20 065 mil. Sk), Poľskom (18 401 mil. Sk), Maďarskom (17 210 
mil. Sk), Spojenými štátmi (16 152 mil. Sk), Talianskom (14 859 mil. Sk) a Spojeným kráľovstvom 
(11 234 mil. Sk).

Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za mesiac január 2006:

Štatistický úrad SR súčasne zverejnil predbežný odhad dovozu a vývozu za mesiac január 
2006 na úrovni vrcholových čísel bez podrobnejšej špecifikácie:

                 január 2006      zmena - január 2005

vývoz                81,9  mld. Sk      23,2%                                          
dovoz                93,2  mld. Sk      36,3%        
bilancia            -11,3  mld. Sk  

V  januári  dosiahol  celkový  vývoz  tovaru  hodnotu  81,9  mld.  Sk  (2  184  mil.  EUR), 
pri medziročnom náraste o 23,2%. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 36,3% na 93,2 mld. Sk  (2 484 
mil.  EUR). Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 11,3 mld.  Sk (o 9 419 mil.  Sk 
vyššie ako v januári 2005). Za rastúcim deficitom však nie je znížený export, ale nadmerný dovoz, 
ktorý je pravdepodobne spôsobený hlavne vyššími cenami nerastných surovín a dovozom strojov.

Vypracovali:  
Eugen Ružický, Elena Van Eck Bratislava 15.03. 2006
Odbor obchodnej politiky
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