Defin
itívne výsledky zahraničného obchodu SR za rok 2010
Dňa 14. 11. 2011 zverejnil ŠÚ SR definitívne údaje o zahraničnom obchode SR za rok 2010. Po
spresnení sú výsledky zahraničného obchodu za rok 2010 v porovnaní s rokom 2009 nasledujúce:
vývoz
dovoz
bilancia

2009
39 721,2 mil. EUR
38 775,1 mil. EUR
946,1 mil. EUR

2010
48 272,1 mil. EUR
47 493,6 mil. EUR
778,5 mil. EUR

zmena
21,5 %
22,5 %
-167,6 mil. EUR

Saldo zahraničného obchodu za rok 2010 bolo aktívne v objeme 778,5 mil. EUR (o 167,6 mil. EUR
nižšie ako za rok 2009).
Vývoz
V roku 2010 sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 48 272,1 mil. EUR. V porovnaní
s rokom 2009 sa zvýšil celkový vývoz o 21,5 %. Vývoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24
harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 2 162 mil. EUR pri medziročnom náraste o 11,9 %.
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových
vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 420,1 mil. EUR, častí, súčastí a príslušenstva
motorových vozidiel o 473,5 mil. EUR, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo ostatné
bezdrôtové siete o 452,6 mil. EUR, nových pneumatík z kaučuku o 269,7 mil. EUR a plochých valcovaných
výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 266 mil. EUR.
Najviac klesol vývoz výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva z dreva o 59,1 mil. EUR, kotlov na
výrobu vodnej alebo inej pary o 47 mil. EUR, ostatného nenatieraného papiera a lepenky v kotúčoch alebo
listoch o 46,3 mil. EUR, visacích zámkov a zámkov o 34,5 mil. EUR a potrieb na lunaparkové, stolné alebo
spoločenské hry, vrátane mechanických hier, biliardov, špeciálnych stolov pre herne a kasína
o 33,2 mil. EUR.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 18,3 %, Českej
republiky o 25,3 %, Poľska o 26,5 %, Rakúska o 39,2 %, Francúzska o 7 %, Maďarska o 17,2 %, Talianska
o 12,2 %, Ruskej federácie o 35,9 %, Holandska o 20 % a Španielska o 31,4 %. Znížil sa vývoz do
Spojeného kráľovstva o 1 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 19,4 % (tvoril 84,2 %
celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 20,1 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 85,9 %).
Dovoz
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 47 493,6 mil. EUR, pri medziročnom náraste
o 22,5 %. Dovoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného systému dosiahol hodnotu
3 119,9 mil. EUR pri medziročnom náraste o 12,1 %.
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
o 886,5 mil. EUR, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 577,8 mil. EUR,
ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 480,3 mil. EUR, častí a súčastí vhodných na vysielacie
prístroje na rádiové alebo televízne vysielanie o 463,1 mil. EUR a diód, tranzistorov a podobných
polovodičových prvkov o 350 mil. EUR.
Najviac klesol dovoz potrieb na lunaparkové, stolné alebo spoločenské hry, vrátane mechanických
hier, biliardov, špeciálnych stolov pre herne a kasína o 59,9 mil. EUR, priadze zo syntetických strižných
vlákien, inej ako šijacia niť o 49,7 mil. EUR, motorových vozidiel na dopravu desiatich a viacerých osôb
o 41,2 mil. EUR a buldozérov, angledozérov, zrovnávačov, strojov na planírovanie terénu o 37,7 mil. EUR.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 27,2 %, Českej
republiky o 12,6 %, Ruskej federácie o 34,4 %, Kórejskej republiky o 44,7 %, Číny o 34,8 %, Maďarska
o 10,7 %, Poľska o 35,1 %, Francúzska o 3,4 %, Talianska o 10,3 % a Rakúska o 18,6 %.
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2009 zvýšil dovoz z krajín EÚ
o 16,6 % (tvoril 65 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 21,1 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal
63,7 %).

Saldo
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou
(3 695,6 mil. EUR), Ruskou federáciou (2 737,5 mil. EUR), Čínou (1 947,1 mil. EUR), Japonskom
(777,6 mil. EUR), Taiwanom (656,7 mil. EUR), Malajziou (206,8 mil. EUR), Indiou (92,7 mil. EUR)
a Írskom (90 mil. EUR).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom (2 077,9 mil. EUR), Nemeckom
(1 771,5 mil. EUR), Českou republikou (1 749,6 mil. EUR), Francúzskom (1 594,8 mil. EUR), Poľskom
(1 588,9 mil. EUR), Maďarskom (1 160,2 mil. EUR), Talianskom (1 081,6 mil. EUR), Spojeným
kráľovstvom (958,2 mil. EUR), Holandskom (914,7 mil. EUR) a Španielskom (762,2 mil. EUR).
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