
ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1) 
  
 
Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za dvanásť mesiacov roku 
2013 

 
V decembri sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 zvýšil celkový vývoz 

tovaru o 7,9 % na 4 672,7 mil. Eur a celkový dovoz o 11,1 % na 4 724 mil. Eur. 
Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 51,3 mil. Eur. 
 
Saldo zahraničného obchodu za január až december 2013 bolo aktívne v objeme 

4 283,7 mil. Eur  (o 728 mil. Eur vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2012). 
Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Kórejskou republikou 

(5 073,9 mil. Eur), Ruskou federáciou (3 600,6 mil. Eur), Čínou (2 732,1 mil. Eur), 
Japonskom (677,9 mil. Eur), Taiwanom (420,1 mil. Eur), Malajziou (235,9 mil. Eur), Indiou 
(168,3 mil. Eur), Ukrajinou (149,4 mil. Eur) a Írskom (70,7 mil. Eur).  

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 240,7 mil. Eur), 
Českou republikou (2 526,7 mil. Eur), Poľskom (2 485,7 mil. Eur), Rakúskom 
(2 418 mil. Eur), Spojeným kráľovstvom (2 340 mil. Eur), Francúzskom (1 587,6 mil. Eur), 
Maďarskom (1 386,2 mil. Eur), Talianskom (1 033,8 mil. Eur) a Holandskom (842,3 mil. Eur). 

 
Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 64 361,1 mil. Eur. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2012 sa zvýšil celkový vývoz o 3,6 %. Vývoz agropotravinárskych 
produktov kapitoly 1-24 harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 3 262,7 mil. Eur pri 
medziročnom poklese o 9,2 %. 

 
Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz telefónnych súprav vrátane telefónov na 

celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 944,7 mil. Eur, osobných automobilov a iných 
motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 753 mil. Eur, častí súčastí 
a príslušenstva motorových vozidiel o 411,4 mil. Eur, strojov na automatické spracovanie 
údajov a ich jednotiek o 260,4 mil. Eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov 
o 259,6 mil. Eur. 

Najviac klesol vývoz častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne 
vysielanie o 343,8 mil. Eur, nerafinovanej medi o 218 mil. Eur, polotovarov zo železa alebo 
nelegovanej ocele o 136,2 mil. Eur, semien repky alebo repky olejnej o 129,4 mil. Eur 
a ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 127,2 mil. Eur. 

 
V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 2,3 %, 

Českej republiky o 0,5 %, Poľska o 6,2 %, Spojeného kráľovstva o 21,2 %, Talianska o 1 %, 
Číny o 18,4 %, Holandska o 6,5 % a Rumunska o 14 %. Znížil sa vývoz do Maďarska 
o 7,4 %, Rakúska o 4,6 %, Francúzska o 3,1 % a Ruskej federácie o 2,8 %. 

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 2 % 
(tvoril 82,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 2,7 % (na celkovom vývoze SR sa 
podieľal 85,9 %).  
 

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 60 077,4 mil. Eur, pri 
medziročnom náraste o 2,5 %. Dovoz agropotravinárskych produktov kapitoly 1-24 
harmonizovaného systému dosiahol hodnotu 3 896,1 mil. Eur pri medziročnom poklese 
o 1,7 %. 

 
Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov na 

celulárnu sieť alebo ostatné bezdrôtové siete o 1 008 mil. Eur, strojov na automatické 

                                                 
1)

 údaje sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe 

údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z  INTRASTAT-SK 
hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Od 1.7.2013 je Chorvátsko členom EÚ. V údajoch za 
EÚ je zahrnuté od januára 2013. 

 

 



spracovanie údajov a ich jednotiek o 347,5 mil. Eur, častí, súčastí a príslušenstva 
motorových vozidiel o 180 mil. Eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových 
nerastov, iných ako surových o 171,9 mil. Eur a častí a súčastí vysielacích prístrojov pre 
rozhlasové alebo televízne vysielanie o 130,1 mil. Eur. 

Najviac klesol dovoz diód, tranzistorov a podobných polovodičových prvkov 
o 141,5 mil. Eur, vysielacích prístrojov pre rozhlasové a televízne vysielanie o 133,6 mil. Eur, 
čierneho uhlia o 117 mil. Eur, výrobkov s tekutými kryštálmi o 104,7 mil. Eur a rafinovanej 
medi a zliatin medi, surových o 101,2 mil. Eur.  

 
Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Českej republiky 

o 8,8 %, Ruskej federácie o 3,6 %, Číny o 17,9 %, Poľska o 30,2 %, Maďarska o 22,2 %, 
Talianska o 4 % a Rakúska o 9,4 %. Znížil sa dovoz z Nemecka o 5,2 %, Kórejskej republiky 
o 7,9 % a  Francúzska o 3,2 %.  

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 
2012 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 0,7 % (tvoril 62,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa 
zvýšil o 2,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 63 %).  

 
 
  
 
 
 
 
Poznámky k tabuľkám 
 
(0) - znamená, že realizácia dovozu resp. vývozu bola menšia ako najmenšia jednotka 

vyjadrená v tabuľke 
(-)   - znamená, že jav sa nevyskytoval 
(x)  - znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov; 
         v stĺpci indexy x pri čísle znamená násobok 
(.)   - znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý 

Prípadné rozdiely na poslednom mieste sú zo zaokrúhľovania. 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti žiadame uviesť 
zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky! 

 


