
 
 
 
 
 
 
 

 rast HDP za 2Q 2020   odhad rastu HDP za 3Q 2020  rast HDP za 1.-3. štvrťrok 2020 
 

- 8,3 % (medzikvartálne) 
  

- 12,1 % (medziročne) 

  

+ 6,8 % (medzikvartálne) 
 

- 6,5 % (medziročne) 

  
Technický odhad KRRZ        - 7,8 % 
  
Prognóza VpMP (jún 2020)          - 11,2 % 
  
   

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Celkové ekonomické výsledky sú lepšie než sa čakalo, niektoré sektory utrpia viac 
 

• Za druhý štvrťrok boli zaznamenané oproti prognóze lepšie výsledky vo všetkých makroekonomických indikátoroch 
s výnimkou spotreby verejnej správy, ktorá sa oproti očakávaniam výrazne prepadla. Najviac zasiahnutý bol vzhľadom na 
otvorenosť slovenskej ekonomiky zahraničný obchod, investičná aktivita poklesla výrazne menej. 

• Potvrdili sa najmä pozitívne riziká na strane spotreby domácností, v menšej miere i vo vývoji nominálnych miezd. 
V prebiehajúcom treťom štvrťroku sa očakáva oživenie HDP a investícií. Odhad rastu vývozu je založený na júnových 
výnimočných výsledkoch a optimistickom sentimente, i preto ostáva prudký pozitívny obrat v jeho vývoji neistý. 

 

     

                   Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, KRRZ  
 

  

 

Štatistický úrad SR potvrdil pokles HDP v druhom štvrťroku 2020 o 8,3 % medzikvartálne, čo je lepší výsledok ako technický 
odhad KRRZ na úrovni -12 %. Spolu za tri štvrťroky je odhad ekonomického rastu lepší ako júnová prognóza Výboru 
pre makroekonomické prognózy o 3,4 % HDP. Za tretí štvrťrok je k dispozícii málo dát, ale podľa nowcast modelu KRRZ 
sa medziročný prepad HDP v treťom štvrťroku oproti druhému zmierni z 12,1 % na 6,5 %. 

Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(august/september 2020) 

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

Nowcasting je založený výlučne na modelovej kvantifikácii vplyvu pravidelne 
publikovaných údajov na aktuálny makroekonomický vývoj s cieľom získať skorší 
a postupne presnejší odhad HDP a ďalších indikátorov pred ich oficiálnym zverejnením, 
čím nenahrádza prognózu. 



 

 

 

 

Za prvé tri štvrťroky skončí ekonomika nad očakávaniami 

 

Zdroj: KRRZ, ŠÚ SR, MF SR 

 

• Lepší výsledok ekonomiky oproti prognózam 
naznačuje i nowcast za tretí štvrťrok. Ak sa potvrdí 
pozitívny vývoj z júna a z júla i v dátach za ďalšie 
mesiace, tak sa medziročný pokles HDP oproti 
druhému štvrťroku zmierni z  12,1 % na 6,5 %.  

• Cyklické oživenie môže byť zbrzdené následkami 
nárastu počtu nakazených v Európe a na Slovensku, 
spojený s negatívnym vplyvom na zahraničný dopyt 
a sentiment domácností, ktorý sa prejaví v nižšej 
spotrebe tovarov a služieb. 

• Aktualizácia makroekonomickej prognózy, na ktorej 
bude založený rozpočet verejnej správy na budúce tri 
roky, bude predstavená v druhej polovici septembra.   

Dopyt sa postupne obnovuje k úrovniam z roku 2018 

 
Zdroj: ŠÚ SR, KRRZ 

 

• Po príchode pandémie sa vnímaný nedostatočný dopyt 
v priemysle a službách dostal na úrovne z čias 
globálnej krízy a krízy v eurozóne.  

• Aktuálne je oživenie dopytu rýchle, tak v priemysle 
ako aj v službách, ale k bilanciám z konca roku 2018 
chýba ešte takmer polovica cesty. 

• V oboch sektoroch je vývoj vnútorne výrazne 
diverzifikovaný, pričom v ubytovacích službách a v 
umení a rekreácii, nemožno vzhľadom na aktuálny 
vývoj očakávať výrazne zlepšenie.  

Vývoj odhadov na 3Q 2020 

 

Rýchly odhad HDP za 3. štvrťrok 2020 bude zverejnený 13. novembra 2020. 


