
 
 
 
 
 
 
 

odhad rastu HDP 3Q 2019   odhad rastu HDP 4Q 2019  Rast HDP za rok 2019 
 

+0,5 % (medzikvartálne) 
  

+ 2,3 % (medziročne) 

  

+ 0,6 % (medzikvartálne) 
 

+ 2,3 % (medziročne) 

  
Technický odhad KRRZ     + 2,7 % 
  
Prognóza VpMP (sept. 2019)     + 2,4 % 
  
   

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Pokles zahraničného obchodu sa zatiaľ nezastavuje 
 

• Očakávania ekonomického rastu na koniec roka 2019 sa zhoršili najmä vplyvom slabšieho externého dopytu. Ten je slabší 
následkom zintenzívnenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou a približujúceho sa termínu Brexitu. Priestor sa zužuje 
z dôvodu ochladzovania ekonomiky i pre rast zamestnanosti, stále však s rýchlym rastom miezd* pri historických 
minimách miery nezamestnanosti. 

• Sentiment i tvrdé dáta o vývoji ekonomiky naďalej naznačujú spomaľovanie exportu, neistota ohľadom vývoja 
ekonomiky sa prejavuje i vo volatilných investíciách a vo väčšom hromadení úspor domácností na úkor spotreby. 

 
 

     
* Vyššia dynamika miezd v nowcaste je ovplyvnená jednorazovým efektom (13. platy) a očakáva sa korekcia nadol.                  Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, KRRZ 

 

  

 

Štatistický úrad potvrdil spomalenie rastu HDP v druhom štvrťroku 2019 k 2,6 % oproti 3,4 % z prvého štvrťroka (sezónne 
očistené údaje). Nowcast podľa KRRZ pre ďalší štvrťrok je vo výške 2,3 % a na celý rok 2019 na úrovni 2,7 %, čo 
predstavuje pre revidovanú prognózu Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) zo septembra 2019 vo 
výške 2,4 % pozitívne riziko na úrovni 0,3 percentuálneho bodu.  

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(september 2019) 

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

Rýchly odhad za 3. štvrťrok bude zverejnený 14. novembra 2019. Najskôr však budú 
v priebehu októbra  2019 revidované štvrťročné dáta za rok 1995 až 2017. 



 
 

 

 

 

 

 

Zvýšená volatilita a negatívna dynamika zahraničného obchodu 

 
* Vplyvy indikátorov na zmenu nowcastu vývozu a dovozu.                      

 

• Mäkké i tvrdé dáta o dovoze a vývoze už od roku 2018 
poukazujú na spomaľovanie rastu celkového vývozu 
i dovozu hlbšie pod ich dlhodobý priemer.  

 

• Obchodné bariéry i neistota ohľadom Brexitu sa 
prejavujú zároveň vo zvýšenej volatilite jednotlivých 
indikátorov, pričom negatívne signály začali 
postupne prevažovať vo vývoze a neskôr i v dovoze. 

 

• Okrem slabšieho dopytu a neistoty mohli mať vplyv 
na negatívnu dynamiku vývozu i jednorazové faktory 
(odstávky v priemysle), preto nie je možné 
jednoznačne určiť, či bude výrazne negatívny trend 
pokračovať i v najbližších mesiacoch.  

Priemyslu dochádza po prudkých rastoch dych 
 

 

* Pridaná hodnota v stálych cenách. Rok 2019 odhad na základe vývoja 
v prvých dvoch štvrťrokoch. 

• Spomedzi odvetví zaznamenával najväčšiu dynamiku 
v posledných rokoch priemysel, ťahaný najmä výrobou 
áut a zariadení. 

 

• Rast priemyslu je od roku 2018 brzdený výrobou kovov 
a elektrotechnických výrobkov, bez dodatočných 
impulzov z nových výrobných kapacít bude rast 
utlmený i v automobilovom priemysle. 

 

• Ostatné odvetvia v ekonomike pridávajú k rastu 
ekonomiky menej, avšak sú menej citlivé na cyklus 
v porovnaní s automobilovým priemyslom. 

 

• Pridaná hodnota v ekonomike klesala napríklad v roku 
2009 -5,5 %, pričom ekonomika bez priemyslu klesala 
len -3,1 %.  

Vývoj odhadov na 3Q 2019 

 

Rýchly odhad za 3. štvrťrok bude zverejnený 14. novembra 2019. Najskôr však budú 
v priebehu októbra  2019 revidované štvrťročné dáta za rok 1995 až 2017. 

 


