
 
 
 
 
 
 
 

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

+0,6 % (medzikvartálne) 
  

+ 2,4 % (medziročne) 

  

+ 0,7 % (medzikvartálne) 
 

+ 2,4 % (medziročne) 

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

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Rast ekonomiky hlbšie pod trendom 
 

• Rast slovenskej ekonomiky sa dostáva hlbšie pod svoj dlhodobý trend najmä z dôvodu pomalšieho zahraničného obchodu 
a pretrvávajúcej ekonomickej neistoty.  

• Vzhľadom na silný rast miezd* a mierne pozitívne prírastky zamestnanosti bude rast ekonomiky ťahaný domácou 
spotrebou, kde sa pozitívny sentiment domácností aktuálne nemení. Pomalší rast HDP bude následkom exportu. 
Investície budú prispievať  k rastu pomalšie ako minulé roky. 

• Vývoj zahraničného obchodu ostáva najväčším rizikom makroekonomických prognóz. 

 
 

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

 

  

 

Rast HDP na tretí i štvrtý štvrťrok je aktuálne podľa modelového odhadu vo výške 2,4 % medziročne, odhad na celý rok 
2019 je vo výške 2,7 %. Na rok 2019 to predstavuje voči prognóze Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) 
zo septembra 2019 pozitívne riziko vo výške 0,3 percentuálneho bodu. Odhad je založený na pôvodných štvrťročných 
údajoch za HDP pred revíziou, ktorých publikácia je očakávaná ŠÚ SR v najbližšej dobe. 

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(október 2019) 

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

Rýchly odhad za 3. štvrťrok bude zverejnený 14. novembra 2019. Najskôr však budú 
publikované revidované štvrťročné dáta za roky 1995 až 2018. 



 
 

 

 

 

 

 

Bez dopytu zamestnanosť rásť nebude 

 
Zdroj: NBS, ŠÚ SR, dopočty autora 

 

• Dopyt sa priemysle v roku 2019 po šiestich rokoch 
opäť výraznejšie oslabuje, čo sa postupne prejavuje 
i vo vývoji zamestnanosti.  

 

• V službách sa zatiaľ negatívny vývoj nepremieta, čo 
vidíme na silnom raste zamestnanosti. 

 

• Rýchlejší pokles zamestnanosti v priemysle brzdí 
nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 
a pretrvávajúca ekonomická neistota ohľadom 
budúceho vývoja na zahraničných trhoch. 

Ekonomická aktivita sa od polovice roka 2018 drží pod trendom 
 

 
* Index ekonomickej aktivity – nowcast model pre HDP ukazuje 
štandardné odchýlky dát od dlhodobého priemeru 

• Úlohou modelov pre nowcasting je identifikovať v šume 
dát zreteľný signál o vývoji agregátnej ekonomickej 
aktivity. 

 

• Z aktuálnych dát vyplýva postupné spomaľovanie 
ekonomickej aktivity pod jej dlhodobý trend už od júla 
2018.  

 

• Najzreteľnejšie sú negatívne signály zo stránky dopytu, 
ktoré pozorujeme v poklese tržieb v odvetviach. Pôvod 
horšieho dopytu je predovšetkým v ekonomikách 
našich zahraničných partnerov.  

 

• Negatívny trend potvrdzuje i trh práce. Zamestnanosť 
rastie pomalšie a pomalší rast miezd sa prejaví 
s oneskorením. 

Vývoj odhadov na 3Q 2019 

 

Rýchly odhad za 3. štvrťrok bude zverejnený 14. novembra 2019. Najskôr však budú 
publikované revidované štvrťročné dáta za roky 1995 až 2018. 

 


