
 
 
 
 
 
 
 

 rast HDP za 3Q 2020   odhad rastu HDP za 4Q 2020  odhad rastu HDP za rok 2020 
 

+ 11,7 % (medzikvartálne) 
  

- 2,2 % (medziročne) 

  

- 2,3 % (medzikvartálne) 
 

- 5,0 % (medziročne) 

  
Technický odhad KRRZ         - 5,8 % 
  
Prognóza VpMP (sept. 2020)         - 6,7 % 
  
   

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Zahraničný obchod potiahol HDP nahor, služby budú stagnovať, čo sa prejaví i na trhu práce 
 

• V poslednom štvrťroku dovozy mierne zlepšia úroveň voči minulému roku a čistý zahraničný obchod tak nebude prispievať 
k rastu HDP v takej miere ako v treťom štvrťroku. Investície zaostanú oproti minulému roku približne o 10 % a spotreba 
domácností sa udrží blízko minuloročnej úrovne s negatívnym rizikom vplyvov pandémie na vianočné nákupy v decembri.   

• Zamestnanosť sa bude zhoršovať až s určitým oneskorením, najmä z dôvodu pretrvávajúceho vplyvu protipandemických 
opatrení v službách, na rozdiel od odvetví bez výraznejších obmedzení. Rast miezd bude podobný ako v treťom štvrťroku, 
ak sa dodatočne výrazne nenavýšia počty ľudí poberajúcich PN a OČR. 

 

     
                   Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, KRRZ  

 

  

 

Podľa odhadu ŠÚ SR bol medzikvartálny rast HDP v treťom štvrťroku 2020 na úrovni 11,7 %, čo je lepší výsledok ako odhad 
modelu KRRZ vo výške 10,4 %. Výsledok za tretí štvrťrok posunul očakávania ohľadom rastu HDP za celý rok nad  
úroveň prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (VpMP) z -6,7 % na -5,8 %. Odhad za štvrtý štvrťrok 
aktuálne naznačuje medzikvartálne spomalenie rastu HDP vo výške -2,3 %. Dopady druhej vlny pandémie 
v poslednom štvrťroku 2020 sú však spojené s veľkou mierou neistoty, to platí tak pre domáci i zahraničný dopyt. 
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Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(november/december 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. 



 

 

 

 

Vývoj zamestnanosti je v súlade s očakávanou druhou vlnou pandémie 

 

Zdroj: KRRZ, ÚPSVaR, MF SR, NBS 

 

• Medzikvartálne zamestnanosť stagnuje z dôvodu 
druhej vlny pandémie a preto sa nebude zlepšovať 
v miere ako sa očakávalo v základnom scenári VpMP.  

• Medziročný pokles zamestnanosti sa aktuálne 
v nowcaste KRRZ pohybuje koncom roka pri -2 %, čo 
je súlade s očakávaniami pri príchode druhej vlny 
pandémie (tzv. rizikový scenár VpMP pre druhú vlnu 
pandémie).  

• Údaje o príleve ľudí do nezamestnanosti podľa 
ÚPSVaR potvrdzujú rast nezamestnaných 
v ubytovaní a reštauráciách, ktorý je najväčší od 
apríla 2020. 

• Výrazný prepad v službách potvrdzujú i údaje 
sentimentu za november (ŠÚ SR).. 

Oproti tretiemu štvrťroku očakávame mierny pokles HDP 

 
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty KRRZ 

 

• Tvrdé dáta za október 2020 potvrdzujú mierne horšiu 
výkonnosť vybraných odvetví oproti septembru a to 
tak v objeme výroby ako i tržieb.  

• Vlna pandémie prechádzajúca Slovenskom a Európou 
zanechá následky i na agregátnom ekonomickom 
raste, ktoré však nebudú také silné ako v prípade prvej 
vlny. 

• Vzhľadom na významnú otvorenosť slovenskej 
ekonomiky je ekonomický rast spojený so značnou 
mierou neistoty ohľadom výkonnosti zahraničného 
dopytu v novembri a decembri. V domácej ekonomike 
bude spotreba domácností viac-menej stagnovať 
a investície ostanú hlbšie pod úrovňou minulého roka. 

Vývoj odhadov na 4Q 2020 

 

Rýchly odhad HDP za 4. štvrťrok 2020 bude zverejnený 16. februára 2021. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/53-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-september-2020.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/53-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-september-2020.html

