
   Vývoj zahraničného obchodu SR za rok  2020   

  
 

Definitívne údaje o zahraničného obchodu SR za rok 2020 a v porovnaní s rokom 2019 sú 

nasledujúce: 

 

 2019 2020 zmena 

vývoz                      79 275,0 mil. € 72 99,7 mil. €                -5,5 % 

dovoz                                 80 337,7 mil. €         79 916,2 mil. €  -8,5 % 

bilancia                       1 062,6 mil. €           3 316,5 mil. €         2 253,9 mil. € 

 

Saldo zahraničného obchodu za rok 2020 bolo aktívne v objeme 3 316,5 mil. € (o 2 253,9 mil. € 

vyššie ako za rok 2019). 

Vývoz 

  Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel 

konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 602,6 mil. €, sójového oleja a jeho frakcií o 85,7 mil. €, pšenice 

a súraže o 74,3 mil. €, kotlov na ústredné kúrenie o 72,9 mil. € a liekov v odmerných dávkach alebo 

baleniach na predaj v malom o 66,2 mil. €. 

 Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 562,4 mil. €, ropných olejov 

a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 348 mil. €, nových pneumatík z 

kaučuku o 214,3 mil. €, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných 

za tepla o 211,5 mil. € a elektrických prístrojov osvetľovacích alebo signalizačných o 206,5 mil. €.  

  V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Spojených štátov amerických o 

12,6 %, Číny o 21 %, Turecka o 34,2 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 3 %,  Česka 10,3 %, Poľska o 1,3 

%, Francúzska o 2,6 %, Maďarska o 7,8 %, Rakúska o 8,3 %, Spojeného kráľovstva o 15,3 %, Talianska o 

12,8 % a Ruskej federácie o 17,7 %.  

 Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 6,6 % (tvoril 78,6 % 

celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 5,9 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,6 %).   

 

Dovoz  

  Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 72 599,7 mil. € pri medziročnom poklese o 

8,4 %.  

 Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 658,6 

mil. €, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 245,8 mil. €, liekov v odmerných dávkach alebo 

baleniach na predaj v malom o 241,7 mil. €, elektrických motorov a generátorov o 161,1 mil. €.  

 Významne klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 638,7 mil. €, častí, 

súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 628,5 mil. €, osobných automobilov a ostatných motorových 

vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 562,6 mil. €, ropných olejov a olejov získaných z 

bitúmenových nerastov, surových o 445 mil. € a ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 

430,2 mil. €.   

 Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 2,9 %, Malajzie o 

20,4 %. Poklesol dovoz z Česka o 9,9 %, Číny o 2,8 %, Poľska o 7,9 %, Vietnamu o 10,2 %, Kórejskej 

republiky o 17,2 %, Ruskej federácie o 23,5 %, Maďarska o 19,2 %, Francúzska o 0,7 %, Talianska o 11,2 

%, Rakúska o 16,1 % a Spojeného kráľovstva o 7,8 %. 

 Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 6,7 % 

(tvoril 66,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 7,9 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 67 %).

          

 

 

 



Saldo 

  Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 756,5 mil. €), Francúzskom (2 

691,4 mil. €), Spojeným kráľovstvom (2 096 mil. €), Rakúskom (1 999,5 mil. €), Spojenými štátmi 

americkými (1 946,3 mil. €), Poľskom (1 707,2 mil. €), Maďarskom (1 366,5 mil. €), Talianskom (804 mil. 

€), Rumunskom (800,1 mil. €), Španielskom (679,4 mil. €) a Českom (655,1 mil. €). 

 Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (3 614,6 mil. €), Kórejskou republikou (3 208,4 mil. €), 

Čínou (2 847,8 mil. €), Ruskou federáciou (2 232,2 mil. €), Malajziou (573,2 mil. €), Taiwanom (319 mil. 

€), Bangladéšom (243 mil. €.) a Japonskom (221,9 mil. €). 

 

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

m
il
. 
€

Porovanie bilancie r. 2014 až 2020

Kumulatívne hodnoty

Bil 14 Bil 15 Bil 16 Bil 17 Bil 18 Bil 19 Bil 20
 

 

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

Bratislava 01. 04. 2021 

Zdroj: ŠÚ SR 


