Vývoj zahraničného obchodu SR za január až máj 2020
a predbežný odhad za január až jún 2020
Dňa 07. 08. 2020 zverejnil ŠÚ SR spresnené údaje o zahraničnom obchode SR za mesiac máj
2020 a v porovnaní s májom minulého roka celkový vývoz tovaru znížil o 34,3 % na 4 572,4 mil. €
a celkový dovoz sa znížil o 36,5 % na 4 352,6 mil. €.
Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 219,7 mil. € (o 114,4 mil. € vyššie ako v máji
minulého roku).
Spresnené kumulatívne údaje zahraničného obchodu za obdobie január až máj 2020 a v porovnaní
s rovnakým obdobím roku 2019 sú nasledujúce:

vývoz
dovoz
bilancia

január až máj 2019
34 233,4 mil. €
33 546,3 mil. €
687,1 mil. €

január až máj 2020
27 359,9 mil. €
27 883,9 mil. €
-524,0 mil. €

zmena
-20,1 %
-16,9%
-1 211,1 mil. €

Saldo zahraničného obchodu za január až máj 2020 bolo pasívne v objeme 524,0
(o 1 211,1 mil. € nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

mil. €

Vývoz
Zo Slovenskej republiky sa za január až máj 2020 vyviezol tovar v hodnote 27 359,9 mil. €.
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa znížil celkový vývoz o 20,1 %.
Z tovarového hľadiska najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel
konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 2 735,8 mil. €, častí, súčastí a príslušenstva motorových
vozidiel o 482 mil. €, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 459,9 mil. €, nových pneumatík
z kaučuku o 198,7 mil. € a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele,
valcovaných za tepla o 183,6 mil. €.
Najviac vzrástol vývoz liekov na predaj v malom o 43,6 mil. €, konštrukcií a ich častí zo železa
a ocele o 34,9 mil. € a nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu o 33,4 mil. €.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov poklesol vývoz do Nemecka a Rumunska zhodne
o 22,9 %, Českej republiky o 17,5 %, Poľska o 12,1 %, Maďarska o 13,4 %, Francúzska o 24,7 %, Rakúska
o 16,2 %, Spojeného kráľovstva o 22,1 %, Talianska o 27,5 %, Spojených štátov amerických o 47,3 %,
Španielska o 27,8 % a Holandska o 9,6 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 19,4 % (tvoril 79,9 %
celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 20,3 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,2 %).
Dovoz
Do Slovenskej republiky sa za január až máj 2020 doviezol tovar v hodnote 27 883,9 mil. €,
pri medziročnom poklese o 16,9 %.
Z tovarového hľadiska najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
o 1 167,9 mil. €, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu
osôb o 377,8 mil. €, drôtov a káblov o 337,4 mil. €, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť
alebo ostatné bezdrôtové siete o 281 mil. € a sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka o 266,8 mil. €.
Významnejšie vzrástol dovoz elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 245,7 mil. €,
liekov na predaj v malom o 72,2 mil. €, strojov a zariadení na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny
o 62 mil. € a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 58,1 mil. €.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom poklesol dovoz z Nemecka o 21,4 %, Českej
republiky o 21,7 %, Číny o 3,4 %, Kórejskej republiky o 10,8 %, Ruskej federácie o 27,9 %, Poľska o 19,4
%, Vietnamu o 15,4 %, Maďarska o 21,8 %, Francúzska o 10,9 %, Talianska o 24,6 % a Rakúska o 23,3 %.
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 znížil dovoz
z krajín EÚ o 17,5 % (tvoril 65,1 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 19,7 % (na celkovom dovoze
SR sa podieľal 64,1 %).

Saldo
Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1 503,3 mil. €), Čínou (1 481,7 mil. €),
Vietnamom (1 379,6 mil. €), Ruskou federáciou (1 119,7 mil. €), Malajziou (157,7 mil. €), Taiwanom
(128,3 mil. €) a Japonskom (105,6 mil. €).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 585,4 mil. €), Spojeným
kráľovstvom (891,4 mil. €), Rakúskom (798,5 mil. €), Francúzskom (710,1 mil. €), Poľskom (701,9 mil. €),
Maďarskom (473 mil. €), Českou republikou (382,6 mil. €), Spojenými štátmi americkými (358,4 mil. €),
Talianskom (336 mil. €), Španielskom (282,3 mil. €) a Rumunskom (278,5 mil. €).
Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR mesiac jún 2020 a obdobie január až jún
2020
V júni 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6 396,2 mil. €, pri medziročnom poklese
o 1,2 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 8,9 % na 5 686,3 mil. €.
Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 709,9 mil. € (o 480,2 mil. € vyššie ako
v rovnakom období minulého roku).
Za január až jún 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz
tovaru o 17,1 % na 33 756,1 mil. € a celkový dovoz o 15,6 % na 33 570,2 mil. €.
Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 185,9 mil. € (o 730,9 mil. € nižšie ako
v rovnakom období minulého roku).
január až jún 2019
40 707,5 mil. €
39 790,7 mil. €
916,8 mil. €

vývoz
dovoz
bilancia

január až jún 2020
33 756,1 mil. €
33 570,2 mil. €
185,9 mil. €

zmena
-17,1 %
-15,6 %
-730,9 mil. €

Porovanie bilancie r. 2014 až 2019
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Vypracoval: Ing. R. Merényi, odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR
Bratislava 07. 08. 2020
Zdroj: ŠÚ SR
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