
 
 
 
 
 
 
 

odhad rastu HDP 1Q 2019   odhad rastu HDP 2Q 2019  Rast HDP za 1. polrok 2019 
 

+0,97 % (medzikvartálne) 
  

+ 4,0 % (medziročne) 

  

+ 1,16 % (medzikvartálne) 
 

+ 4,0 % (medziročne) 

  
Technický odhad KRRZ     + 4,0 % 
  
Prognóza VpMP (február 2019)   + 4,2 % 
 (prognóza na celý rok 2019  + 4,0 %) 
   

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Ekonomická aktivita doma a v zahraničí – striedajúce negatívne a pozitívne signály 
 

• Vyhliadky ekonomickej aktivity sa v posledných mesiacoch zhoršovali. Pomalší vývoj ekonomickej aktivity naznačuje 
nezamestnanosť, posledné údaje o zahraničnom obchode však stlmili negatívne údaje z minulého roka. Pozitívne 
signály sú i zo zdroja domácich tržieb a miezd vo vybraných odvetviach. Vplyv akciového indexu DAX a domácej 
priemyselnej produkcie na prognózu ekonomickej aktivity je aktuálne neutrálny . 

 
                                    Zdroj: KRRZ 

 
 
 
 

  

 

Po zverejnení rastu HDP za 4. štvrťrok 2018 a revízií štvrťročných údajov ŠÚ SR, skončil rast HDP za celý rok 2018 na 
úrovni 4,1 %, čo je nižšie než prognóza Výboru pre makroekonomické prognózy (4,3 %). Nižšia úroveň HDP sa prenáša 
ako negatívne riziko do prognózy na rok 2019. Podľa technického odhadu KRRZ bude rast HDP za prvý polrok 
2019 vo výške 4,0 %, čo predstavuje voči prognóze Výboru pre makroekonomické prognózy na rok 2019 pri 
úrovni 4,2 % negatívne riziko -0,2 percentuálneho bodu HDP. 

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(marec 2019) 

Pripravil: M. Kľúčik (miroslav.klucik@rrz.sk) 

Rast HDP za 1. štvrťrok 2019 bude zverejnený v priebehu mája (rýchly odhad), 
spresnený odhad začiatkom júna 2019. 



 
 

 

 

 

Postupné spomaľovanie zamestnanosti naznačujú už i mesačné indikátory 

 
 * Intervaly spoľahlivosti založené na štandardnej chybe prognózy,  KRRZ - 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,  VpMP - Výbor pre 
makroekonomické prognózy                                               Zdroj: KRRZ, MF SR                              

 

• Rast zamestnanosti postupne spomaľuje. Za 
negatívnymi číslami je nárast prítoku osôb do 
nezamestnanosti z januára 2019, takisto ako 
negatívne očakávania manažérov ohľadom 
zamestnanosti v odvetviach i u samotných 
spotrebiteľov.  

• Podľa nowcast modelu sa zvyšuje riziko 
medzikvartálneho poklesu zamestnanosti podľa 
štatistického výkazníctva v prvých dvoch 
štvrťrokoch 2019, medziročne ostane rast 
zamestnanosti v plusových hodnotách (1,3 % resp. 
0,7 %). 

• Na trhu práce zaznamenávame naďalej relatívne 
silný rast miezd. Podľa nowcast modelu sa udrží rast 
nad 6 % i v prvých dvoch štvrťrokoch 2019 (tabuľka 
dole). 

Volatilita v zahraničí a o niečo pozitívnejšie signály z domácej ekonomiky pre vývoz 
 

 
 * 3-mesačné kĺzavé priemery vplyvu nových správ na prognózu vývoz 

Zdroj: KRRZ 

• Vývoj vývozu na prelome roka je optimistickejší ako 
naznačovali signály z vývoja obchodu vo vyspelých 
ekonomikách a potvrdzuje predpokladaný pozitívny 
ponukový šok z nových výrobných kapacít. 

• Vývoj v rozvinutých ekonomikách je charakterizovaný 
vysokou volatilitou so striedajúcimi sa negatívnymi 
a pozitívnymi signálmi s častými narušeniami produkcie 
(žlté vesty, štrajky, logistické problémy). 

• Sentiment v slovenskom priemysle aktuálne korigoval 
veľmi negatívne nálady z konca roku 2018, sentiment 
v Nemecku však ostáva na historických minimách.   

• Nowcast vývozu ostáva v kladných číslach na prvý kvartál 
2018 s rastom 8 % medziročne (1,7 % medzikvartálne). Pre 
druhý kvartál však model naznačuje spomalenie.  

Vývoj odhadov na 1Q 2019 
 

 
 

 

Rast HDP za 1. štvrťrok 2019 bude zverejnený v priebehu mája (rýchly odhad), 
spresnený odhad začiatkom júna 2019. 


