Vývoj zahraničného obchodu SR za január až júl 2012
a predbežný odhad údajov za január až august 2012
Dňa 9. 10. 2012 zverejnil ŠÚ SR spresnené údaje o zahraničnom obchode SR za január až júl 2012
a predbežný odhad za obdobie január až august 2012.
Po spresnení sú výsledky zahraničného obchodu za január až júl 2012 v porovnaní s rovnakým
obdobím 2011 nasledujúce:
vývoz
dovoz
bilancia

január až júl 2011
32 143,1 mil. EUR
31 880,7 mil. EUR
262,4 mil. EUR

január až júl 2012
35 630,7 mil. EUR
33 630,7 mil. EUR
2 117,8 mil. EUR

zmena
10,9 %
5,1 %
1 855,4 mil. EUR

Saldo zahraničného obchodu za január až júl 2012 bolo aktívne v objeme 2 117,8 mil. EUR
(o 1 855,4 mil. EUR vyššie ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka).
Vývoz
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 35 630,7 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2011 sa zvýšil celkový vývoz o 10,9 %. Vývoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24
harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 1 951,9 mil. EUR pri medziročnom náraste o 22,4 %.
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových
vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 297,4 mil. EUR, telefónnych súprav, vrátane telefónov
pre celulárnu sieť a ostatné bezdrôtové siete o 572,6 mil. EUR, karosérií motorových vozidiel
o 385,8 mil. EUR, častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania
o 134,1 mil. EUR, trstinového alebo repného cukru a chemicky čistej sacharózy v pevnom stave
o 116,9 mil. EUR a rafinovanej medi a zliatin medi, surových o 107,3 mil. EUR.
Najviac klesol vývoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 104,1 mil. EUR,
nerafinovanej medi a medených anód na elektrolytickú rafináciu o 94,5 mil. EUR, polymérov propylénu
alebo ostatných olefínov, v primárnych formách o 66,3 mil. EUR, liekov v odmeraných dávkach alebo
baleniach na predaj v malom o 51,9 mil. EUR a polymérov etylénu, v primárnych formách o 48,2 mil. EUR.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 19,8 %, Českej
republiky o 6,3 %, Poľska o 19,7 %, Maďarska o 8,7 %, Rakúska o 4,2 %, Spojeného kráľovstva o 18,8 %,
Ruskej federácie o 17,4 % a Číny o 43,1 %. Znížil sa vývoz do Francúzska o 6,8 %, Talianska o 2,3 % a
Holandska o 0,3 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 8,5 % (tvoril 83,6 %
celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 9,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 86,6 %).
Dovoz
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 33 512,8 mil. EUR, pri medziročnom náraste
o 5,1 %. Dovoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného systému dosiahol hodnotu
2 316 mil. EUR pri medziročnom náraste o 11 %.
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu
sieť a ostatné bezdrôtové siete o 766,2 mil. EUR, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
o 577,2 mil. EUR, výrobkov s tekutými kryštálmi o 267,8 mil. EUR, vratných alebo rotačných zážihových
spaľovacích piestových motorov o 247,6 mil. EUR a rafinovanej medi a zliatin medi, surových
o 114 mil. EUR.
Najviac klesol dovoz častí a súčastí prístrojov na prenos rozhlasového alebo televízneho vysielania
o 436,2 mil. EUR, diód, tranzistorov a podobných polovodičových prvkov o 407 mil. EUR, ropných plynov
a ostatných plynných uhľovodíkov o 168,3 mil. EUR, koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia
alebo rašeliny o 118,8 mil. EUR a liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom
o 78,5 mil. EUR.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 13,2 %,
Kórejskej republiky o 38,1 %, Číny o 3,9 % a Rakúska o 1,1 %. Znížil sa dovoz z Českej republiky o 0,2 %,
Ruskej federácie o 7,3 %, Poľska o 8,5 %, Maďarska o 4,9 %, Talianska o 4,7 % a Francúzska o 11,3 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2011 zvýšil dovoz
z krajín EÚ o 5,1 % (tvoril 65,1 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 6,5 % (na celkovom dovoze SR
sa podieľal 62,9 %).
Saldo
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou
(3 034 mil. EUR), Ruskou federáciou (1 947,8 mil. EUR), Čínou (879,5 mil. EUR), Japonskom
(490,9 mil. EUR), Taiwanom (285,4 mil. EUR), Malajziou (120,6 mil. EUR) a Ukrajinou (119 mil. EUR).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 947,9 mil. EUR), Rakúskom
(1 615 mil. EUR), Českou republikou (1 560,9 mil. EUR), Poľskom (1 538,6 mil. EUR), Maďarskom
(1 298,6 mil. EUR), Francúzskom (1 049,9 mil. EUR), Spojeným kráľovstvom (1 039,5 mil. EUR),
Talianskom (599 mil. EUR), Holandskom (467,3 mil. EUR) a Švédskom (393,8 mil. EUR).
Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za obdobie január až august 2012
Štatistický úrad SR súčasne zverejnil aj predbežný odhad dovozu a vývozu za mesiac august 2012
na úrovni vrcholových čísel bez podrobnejšej špecifikácie. Výsledky zahraničného obchodu za obdobie
január až august roku 2012 porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011:
január - august 2011
36 617,7 mil. EUR
36 326,5 mil. EUR
291,2 mil. EUR

vývoz
dovoz
bilancia

január – august 2012
40 543,2 mil. EUR
38 402,5 mil. EUR
2 140,6 mil. EUR

zmena
10,7 %
5,7 %
1 849,4 mil. EUR

V auguste dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 912,5 mil. EUR, pri medziročnom raste
o 9,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 10 % na 4 889,7 mil. EUR. Saldo zahraničného obchodu bolo
aktívne v objeme 22,8 mil. EUR.
Za osem mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru
o 10,7 % na 40 543,2 mil. EUR a celkový dovoz o 5,7 % na 38 402,5 mil. EUR.
Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 140,6 mil. EUR (o 1 849,4 mil. EUR vyššie
ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka).
Porovanie bilancie r. 2012, 2011, 2010 a 2009
Kumulatívne hodnoty
2 500
2 000

mil. EUR

1 500
1 000

-500
Bil09

Bil10

Bil 11

Vypracoval: Ing. R. Merényi, odbor obchodnej politiky MH SR
Bratislava 9. 10. 2012
Zdroj: ŠÚ SR
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