Vývoj zahraničného obchodu SR za 1. polrok 2016
a predbežný odhad údajov za január až júl 2016
Dňa 08. 09. 2016 zverejnil ŠÚ SR spresnené údaje o zahraničnom obchode SR za 1. polrok 2016
a predbežný odhad za január až júl 2016.
Po spresnení sú výsledky zahraničného obchodu za január až jún 2016 v porovnaní s rokom 2015
nasledujúce:
vývoz
dovoz
bilancia

1. polrok 2015
33 482,0 mil. €
31 302,9 mil. €
2 179,1 mil. €

1. polrok 2016
34 791,8 mil. €
32 467,8 mil. €
2 324,0 mil. €

zmena
3,9 %
3,7 %
144,9 mil. €

Saldo zahraničného obchodu za 1. polrok 2016 bolo aktívne objeme 2 324,0 mil. € (o 144,9 mil. €
vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).
Vývoz
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 34 791,8 mil. €. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2015 sa zvýšil celkový vývoz o 3,9 %. Vývoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24
harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 1 318,9 mil. € pri medziročnom poklese o 1,3 %.
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových
vozidiel o 1 094,2 mil. €, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 268,9 mil. €, monitorov
a projektorov, televíznych prijímačov o 261 mil. €, elektrických prístrojov osvetľovacích a signalizačných
o 87,6 mil. € a vzduchových čerpadiel alebo vývev, kompresorov a ventilátorov o 65,6 mil. €.
Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako
surových o 438,7 mil. €, karosérií motorových vozidiel o 211,6 mil. €, plochých valcovaných výrobkov
zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 102,4 mil. €, surového nespracovaného hliníka
o 76,4 mil. € a otáčkomerov, počítačov výrobkov, taxametrov, meračov ubehnutej dráhy, krokomerov
o 68,8 mil. €.
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 3,9 %, Francúzska
o 15,5 %, Spojeného kráľovstva o 13,9 %, Talianska o 6 %, Španielska o 23 %, Holandska o 20,5 %
a Rumunska o 4,8 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 0,3 %, Poľska o 2 %, Rakúska o 1,7 %,
Maďarska o 4,6 % a Spojených štátov amerických o 9,8 %.
Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 4,7 % (tvoril 85,4 %
celkového vývozu SR) a do krajín OECD rovnako o 4,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal
89,1 %).celkového vývozu SR) a do krajín OECD rovnako o 4,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal
89,1 %).
Dovoz
Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 32 467,8 mil. € pri medziročnom raste o 3,7 %.
Dovoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného systému dosiahol hodnotu
2 008,1 mil. € pri medziročnom náraste o 7,2 %.
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
o 480,2 mil. €, osobných automobilov a iných motorových vozidiel o 203,2 mil. €, sedadiel,
tiež premeniteľných na lôžka o 121,3 mil. €, piestových vznetových motorov o 121 mil. € a telefónnych
súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 98,5 mil. €.
Najviac klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových
o 513,8 mil. €, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 176,3 mil. €, ropných olejov a olejov
získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 119 mil. € a častí a súčastí vysielacích prístrojov
na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 63,9 mil. €.
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 9,1 %, Českej
republiky o 0,9 %, Číny o 8,3 %, Poľska o 1,4 %, Maďarska o 5,6 % a Rakúska o 14,4 %. Znížil sa dovoz
z Kórejskej republiky o 3,8 %, Ruskej federácie o 35,3 %, Talianska o 4,4 % a Francúzska o 5,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zvýšil dovoz
z krajín EÚ o 7,2 % (tvoril 68,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa zvýšil o 4,2 % (na celkovom
dovoze SR sa podieľal 65,9 %)
Saldo
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Čínou (2 062,8 mil. €), Kórejskou
republikou (1 891,7 mil. €), Ruskou federáciou (640,6 mil. €), Taiwanom (247,2 mil. €), Japonskom
(234,8 mil. €), Malajziou (184,3 mil. €), Indiou (108,5 mil. €) a Ukrajinou (48 mil. €).
Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2 550,4 mil. €), Spojeným
kráľovstvom (1 569,5 mil. €), Francúzskom (1 189,5 mil. €), Poľskom (1 033,7 mil. €), Rakúskom
(940,1 mil. €), Španielskom (675,2 mil. €), Talianskom (643,9 mil. €), Českou republikou (570,8 mil. €),
Spojenými štátmi americkými (463,4 mil. €) a Holandskom (441,3 mil. €).
Predbežný odhad výsledkov zahraničného obchodu SR za január až júl 2016
V júli dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 4 834,6 mil. €, pri medziročnom poklese o 14,1 %.
Celkový dovoz tovaru sa znížil o 11,6 % na 4 775 mil. €. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne
v objeme 59,6 mil. € (o 164,1 mil. € nižšie ako v júli 2015).
január až júl 2015
39 108,7 mil. €
36 706,0 mil. €
2 402,8 mil. €

vývoz
dovoz
bilancia

január až júl 2016
39 626,4 mil. €
37 242,8 mil. €
2 383,6 mil. €

zmena
1,3 %
3,4 %
19,2 mil. €

Za sedem mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru
o 1,3 % na 39 626,4 mil. € a celkový dovoz sa zvýšil o 1,5 % na 37 242,8 mil. €.
Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 383,6 mil. € (o 19,2 mil. € nižšie
ako za rovnaké obdobie minulého roku).
Porovanie bilancie r. 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012
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Vypracoval: Ing. R. Merényi, odbor obchodnej politiky MH SR
Bratislava 08. 09. 2016
Zdroj: ŠÚ SR
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