Vývoj zahraničného obchodu SR
Január 2005 (upresnenie)
a predbežný odhad údajov za január-február 2005
Štatistický úrad SR zverejnil 11.4.2005 upresnené údaje o zahraničnom obchode SR za mesiac
január 2005. Upresnenie údajov sa prejavilo poklesom objemu dovozu o 0,4 mld. Sk a poklesom
objemu vývozu o 0,6 mld. Sk (ani v jednom prípade nedosiahla zmena vyplývajúca z upresnenia
pôvodne zverejneného odhadu úroveň 1 %) .
Po upresnení boli výsledky zahraničného obchodu za január 2005 v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nasledujúce:
vývoz
dovoz
bilancia

2004
60,6 mld. Sk
59,5 mld. Sk
1,1 mld. Sk

2005
67,0 mld. Sk
67,8 mld. Sk
-0,8 mld. Sk

zmena
+10,5 %,
+13,9 %,
-1,9 mld. Sk.

Na základe zmeny metodiky vykazovania zahraničného obchodu od 1.1.2005 nebola do
údajov započítaná hodnota tovaru určeného na opravu a po oprave. Z dôvodu porovnateľnosti
údajov s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli na aktuálnu metodiku prepočítané aj
údaje roku 2004. Podiel hodnoty tovaru určeného na opravu a po oprave za rok 2004 nedosiahol
úroveň 1% z celkovej hodnoty tovaru (0,8% z celkovej hodnoty dovozu, 0,6% z celkovej hodnoty
vývozu).
Postupné spomaľovanie dynamiky rastu zahraničného obchodu, ktoré sa prejavilo v druhom
polroku 2004 pokračovalo aj v januári 2005. V mesiaci január zostal vývoz na úrovni 90%
priemerného mesačného vývozu predchádzajúceho roka, dovoz zostal na úrovni 87% priemerného
mesačného dovozu.
Na poklese dynamiky zahraničného obchodu sa výraznejšie podieľal vývoz. Rast dovozu
o 13,9 % a vývozu o 10,5 % oproti januáru predchádzajúceho roka znamenal ďalšie prehlbovanie
zaostávania dynamiky vývozu za dynamikou dovozu (zaostávanie o 3,4 percentného bodu). Deficit
obchodnej bilancie dosiahol v januári hodnotu 0,8 mld. Sk, oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka to znamenalo zhoršenie o 1,9 mld. Sk.
Vývoj zahraničného obchodu v mesiaci január 2005 z komoditného a teritoriálneho
hľadiska podľa podkladov zo Štatistického úradu SR:
Vývoz
Na postupnom znižovaní rastu dynamiky vývozu mala hlavný podiel klesajúca dynamika
vývozu automobilového priemyslu, ktorá prešla koncom roku 2004 na pokles vývozu
automobilového priemyslu. Aj v januári boli najväčšie poklesy zaznamenané vo vývoze osobných
automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 4 593 mil. Sk
a častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 659 mil. Sk. Ďalšie významné poklesy boli
vo vývoze sedadiel tiež premeniteľných na lôžka a ich častí o 1 200 mil. Sk (ide hlavne o sedadlá
a časti sedadiel do motorových vozidiel) a elektrónok a trubíc s katódou o 267 mil. Sk.
V januári pokračoval rast vývozu hlavne produktov zo železa a ocele, strojárskych komodít,
produktov spracovania ropy a elektrotechnických komodít. Oproti rovnakému obdobiu
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predchádzajúceho roka v januári výraznejšie vzrástol vývoz ropných olejov a olejov získaných z
bitúmenových nerastov, iných ako surových o 2 033 mil. Sk, strojov na automatické spracovanie
údajov a ich jednotiek o 2 010 mil. Sk, televíznych prijímačov o 1 239 mil. Sk, plochých
valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 913 mil. Sk a
valcovaných za studena o 655 mil. Sk.
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka najviac vzrástol vývoz do Poľska
(o 82,9 %), Česka (o 27,2%), Holandska (o 72 %), Talianska (o 27 %), Rakúska (o 19,9 %),
Maďarska (o 25,2 %), Francúzska (o 22%), Spojeného kráľovstva (o 30,8 %). Najviac poklesol
vývoz do USA (o 72 %) a Nemecka (o 6,2 %).
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EU o 16,8 % (tvoril
88,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 9,5 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal
91%).
Dovoz
V súvislosti s poklesom vývozu automobilov klesal dovoz komponentov do automobilového
priemyslu. Najväčšie poklesy v januári oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka
zaznamenal práve dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 449 mil. Sk.
Významný pokles zaznamenal ďalej dovoz liekov o 492 mil. Sk, elektrónok a trubíc s katódou o
323 mil. Sk a otáčkomerov, počítačov výrobkov, taxametrov o 279 mil. Sk.
Najviac vzrástli dovozy nerastných surovín, železa a ocele a optických prístrojov.
V podrobnejšom komoditnom členení išlo hlavne o nárasty dovozu výrobkov s tekutými kryštálmi
o 1 367 mil. Sk, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 931 mil.
Sk, železných rúd a koncentrátov o 802 mil. Sk, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových
nerastov, iných ako surových o 750 mil. Sk, čierneho uhlia o 563 mil. Sk a ropných plynov a iných
plynných uhľovodíkov o 530 mil. Sk.
V januári sa oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka najviac zvýšil dovoz
z Turkménska, čo bol dôsledok presunu dovozu zemného plynu z krajiny pôvodu Rusko, na krajinu
pôvodu Turkménsko. Ďalej najviac vzrástli dovozy z Kórejskej republiky (o 183,1 %), Česka
(o 12,1 %), Ukrajiny (o 135 %), Poľska (o 24,4 %), Číny (o 29,2 %), Rakúska (o 18,7 %), Ruska (o
3,5 %). Najviac sa znížil dovoz zo Španielska (o 30,1%) , Spojeného kráľovstva (o 28,6 %),
Francúzska (o 14,7 %).
Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka zvýšil dovoz z krajín EU o 8,5 % (tvoril 68,1 % z celkového dovozu) a z
krajín OECD o 3,8 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 70 %).
Saldo
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom (7 211 mil. Sk),
Čínou (1 802 mil. Sk), Kórejskou republikou (1 564 mil. Sk), Japonskom (872 mil. Sk), Ukrajinou
(723 mil. Sk) a Taiwanom (625 mil. Sk).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 420 mil. Sk), Rakúskom
(1 755 mil. Sk), Holandskom (1 741 mil. Sk), Poľskom (1 587 mil. Sk), Maďarskom (1 396 mil. Sk),
Talianskom (1 317 mil. Sk) a Spojeným kráľovstvom (976 mil. Sk).
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Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za mesiac február 2005
Štatistický úrad SR zverejnil predbežný odhad dovozu a vývozu za mesiac február 2005 na
úrovni vrcholových čísel bez podrobnejšej špecifikácie:
vývoz
dovoz
bilancia

69,7mld. Sk
73,1 mld. Sk
-3,4 mld. Sk

Februárový odhad prevýšil januárové hodnoty dovozu a vývozu, zostal však pod úrovňou
priemerných mesačných hodnôt dovozu a vývozu predchádzajúceho roka. Podľa tohto odhadu
pokračoval aj vo februári pokles dynamiky dovozu (rast dovozu oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka o 13,2 %) aj vývozu (rast vývozu oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka o 7,9 %), pričom výraznejší pokles dynamiky bol pri vývoze. Odhadovaný
obchodný deficit za mesiac február (3,4 mld. Sk) znamenal nárast kumulatívneho deficitu od začiatku
roka na hodnotu 4,3 mld. Sk a zhoršenie obchodnej bilancie oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka o 6,4 mld. Sk.
Vypracovali:
Viera Bellušová, Eugen Ružický
Odbor obchodnej politiky

Bratislava 12.4. 2005
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