Vývoj zahraničného obchodu SR
za obdobie január – jún 2005 (upresnenie)
a predbežný odhad údajov za júl 2005
Štatistický úrad SR zverejnil 9.9.2005 upresnené údaje o zahraničnom obchode SR za
prvých šesť mesiacov roku 2005.
Po upresnení boli výsledky zahraničného obchodu za obdobie január až jún 2005
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nasledujúce:
vývoz
dovoz
bilancia

2004
436,6 mld. Sk
446,6 mld. Sk
-10,1 mld. Sk

2005
461,3 mld. Sk
490,4 mld. Sk
-29,1 mld. Sk

zmena
5,7%
9,8%
-19,0 mld. Sk.

Na základe zmeny metodiky vykazovania zahraničného obchodu od 1.1.2005 nie je
do údajov započítaná hodnota tovaru určeného na opravu a po oprave. Údaje sú v bežných
cenách v hodnote typu FOB. Z dôvodu porovnateľnosti údajov s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka boli na aktuálnu metodiku prepočítané aj údaje roku 2004.
Po revízii údajov štatistiky zahraničného obchodu za prvých šesť mesiacov 2005
dosiahol deficit obchodnej bilancie hodnotu 29,1 mld. Sk.
Vývoj zahraničného obchodu podľa oficiálneho materiálu Štatistického úradu SR:
Vývoz
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 461 272 mil. Sk (11 948 mil.
EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 vzrástol celkový vývoz o 5,7%.
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz televíznych prijímačov o 6 710 mil.
Sk, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 5 809 mil. Sk, plochých
valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcovaných za studená o 3 332
mil. Sk, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových
o 2 656 mil. Sk a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele,
valcovaných za tepla o 2 177 mil. Sk.
Najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel
konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 17 418 mil. Sk, častí, súčastí a príslušenstva
motorových vozidiel o l 0 349 mil. Sk, sedadiel tiež premeniteľných na lôžka a ich častí
o 5 459 mil. Sk, elektrickej energie o 2 227 mil. Sk a elektrónok a trubíc s katódou o l 401
mil. Sk.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Českej republiky
o 15,2%, Talianska o 17,7%, Rakúska o 0,6%, Poľska o 35,1%, Maďarska o 13,4%,
Francúzska o 21,4%, Holandska o 23%, Spojeného kráľovstva o 13,1% a Belgicka o 18,4%.
Znížil sa vývoz do Nemecka o 7,1% a Spojených štátov o 54,2%.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EU o 7,9%
(tvoril 86% celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 3,8% (na celkovom vývoze SR sa
podieľal 90,4%).

Dovoz
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 490 366 mil. Sk (12 701 mil.
EUR), pri medziročnom raste o 9,8%.
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 5 671
mil. Sk, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 4 712 mil. Sk, železných rúd a
koncentrátov o 4 199 mil. Sk, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov,
surových o 4 106 mil. Sk, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných
ako surových o 3 120 mil. Sk a čierneho uhlia o 2 558 mil. Sk.
Najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 3 392 mil.
Sk, prístrojov, strojov alebo laboratórnych zariadení o l 487 mil. Sk, ostatných výrobkov z
plastov o l 426 mil. Sk, ostatných letúnov o l 287 mil. Sk a elektrickej energie o 734 mil. Sk.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Českej
republiky o 7,l%, Ruskej federácie o 30,1%, Poľska o 15,6%, Rakúska o 3,9%, Maďarska o
12,3%, Čínskej ľudovej republiky o 25,3% a Kórejskej republiky o 73,8%. Znížil sa dovoz z
Nemecka a Francúzska zhodne o 2,8% a Talianska o 8,9%.
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku
2004 zvýšil dovoz z krajín EU o 5,3% (tvoril 71,5% z celkového dovozu) a z krajín OECD
o 1% (na celkovom dovoze SR sa podieľal 72,4%).
Saldo
Saldo zahraničného obchodu za január až jún 2005 bolo pasívne v objeme 29 094 mil.
Sk.
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou
(47 191 mil. Sk), Čínskou ľudovou republikou (12 213 mil. Sk), Kórejskou republikou (10
070 mil. Sk), Japonskom (7 601 mil. Sk), Taiwanom (4 569 mil. Sk), Ukrajinou (3 994 mil.
Sk) a Českou republikou (2 953 mil. Sk).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (17 791 mil. Sk),
Rakúskom (11 985 mil. Sk), Poľskom (9 311 mil. Sk), Holandskom (8 275 mil. Sk),
Talianskom (7 687 mil. Sk), Spojenými štátmi (6 262 mil. Sk), Maďarskom (6 049 mil. Sk) a
Rumunskom (4 583 mil. Sk).

Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za mesiac júl 2005:
Štatistický úrad SR súčasne zverejnil predbežný odhad dovozu a vývozu za mesiac júl
2005 na úrovni vrcholových čísel bez podrobnejšej špecifikácie:
júl 2005
vývoz
dovoz
bilancia

76,4 mld. Sk
80,3 mld. Sk
-3,9 mld. Sk

január až júl 2005

zmena január až júl
2005/2004
537,7 mld. Sk
6,1%
570,7 mld. Sk
9,2%
-33,0 mld. Sk
-17,3 mld. Sk

Porovanie bilancie r. 2004 a 2005
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Za sedem mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil
celkový vývoz tovaru o 6,1% na 537 693 mil. Sk (13 916 mil. EUR) a celkový dovoz o
9,2% na 570 668 mil. Sk (l4 769 mil. EUR).
Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 32 974 mil. Sk (o 17 263 mil.
Sk vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2004). Avšak celkový trend deficitu zahraničného
obchodu z uvedeného grafu ukazuje na zlepšenú mesačnú bilanciu roku 2005 oproti
prognózam zo začiatku roka 2005.
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