Vývoj zahraničného obchodu SR za rok 2021
Štatistický úrad SR dňa 11. 03. 2022 zverejnil štatistické údaje zahraničného obchodu za rok 2021
a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sú nasledujúce:
(mil. €)
vývoz
dovoz
bilancia

2020

2021

75 916,2
72 599,7
3 316,5

88 231,6
86 430,7
1 805,4

zmena
16,2 %
19,1 %
-1 511,1 mil. €

Saldo zahraničného obchodu za rok 2021 bolo aktívne v objeme 1 805,4 mil. € (o 1 511, 1 mil. €
nižšie ako v roku 2020).
Vývoz
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 88 236,1 mil. €. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,2 %.
Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel
konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 376,7 mil. €, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo
nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 884,5 mil. €, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov
o 607,1 mil. €, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 397,9 mil. €, plochých valcovaných
výrobkov z ostatnej legovanej ocele o 395,6 mil. €, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových
nerastov, iných ako surových o 363,3 mil. € a drôtov a káblov o 307,1 mil. €.
Najviac klesol vývoz telefónnych súprav, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné
bezdrôtové siete o 82,7 mil. €, nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu bez
vlastného pohonu o 67,4 mil. €, sójového oleja a jeho frakcií o 52,2 mil. €, vznetových piestových
spaľovacích motorov o 44,2 mil. € a liekov v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom
o 34,8 mil. €.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 12,5 %, Česka
o 29,7 %, Poľska o 23,6 %, Maďarska o 27,7 %, Francúzska o 4,8 %, Rakúska o 17,1 %, Talianska
o 27,2 %, Spojeného kráľovstva o 5,6 %, Číny o 9,8 %. Znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických
o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 17,9 % (tvoril 79,7 %
celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 16,1 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,5 %).
Dovoz
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 86 430,7 mil. €, pri medziročnom raste
o 19,1 %.
Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov
o 1 250,2 mil. €, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 606,9 mil. €,
častí a súčasti vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných
a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 550 mil. €, železných
rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 496,2 mil. €, elektrických akumulátorov, vrátane ich
separátorov o 357,4 mil. €, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 324,4 drôtov
a káblov o 322,7 mil. € a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových
o 314,7 mil. €.
Najviac klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 196 mil. €, liekov
v odmeraných dávkach alebo baleniach na predaj v malom o 91,2 mil. €, strojov a zariadení na výrobu
vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky o 71,6 mil. € a vratných alebo
rotačných zážihových piestových spaľovacích motorov o 67,7 mil. €.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 20,9 %, Česka
o 13,7 %, Číny o 25,4 %, Ruskej federácie o 63,3 %, Poľska o 12,6 %, Kórejskej republiky o 30,1 %,
Vietnamu o 7,8 %, Francúzska o 6,4 % a Talianska o 18,3 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 8,3 %,
Spojeného kráľovstva o 8 % a Švajčiarska o 4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz
z krajín EÚ o 14,9 % (tvoril 64,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 14,4 % (na celkovom dovoze
SR sa podieľal 64,4 %)..
Saldo
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 100,1 mil. €), Maďarskom
(2 960,9 mil. €), Francúzskom (2 776,2 mil. €), Rakúskom (2 612,9 mil. €), Poľskom (2 574,2 mil. €),
Spojeným kráľovstvom (2 379,3 mil. €), Českom (2 019,1 mil. €), Spojenými štátmi americkými
(1 877,2 mil. €), Talianskom (1 240,6 mil. €) a Rumunskom (812,6 mil. €).
Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4 337,1 mil. €), Ruskou federáciou
(4 222,6 mil. €), Vietnamom (3 909,4 mil. €), Čínou (3 890,7 mil. €), Malajziou (753,8 mil. €), Taiwanom
(404,2 mil. €), Bangladéšom (304,6 mil. €) a Thajskom (263,7 mil. €)..
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Vypracoval: Ing. R. Merényi, odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR
Bratislava 14. 03. 2022
Zdroj: ŠÚ SR
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