
 
 
 
 
 
 
 

 odhad rastu HDP za 4Q 2020   odhad rastu HDP za  1Q 2021  odhad rastu HDP za rok 2020 
 

- 0,4 % (medzikvartálne) 
  

- 3,2 % (medziročne) 

  

- 1,9 % (medzikvartálne) 
 

+ 0,1 % (medziročne) 

  
Technický odhad KRRZ         - 5,3 % 
  
Prognóza VpMP (sept. 2020)         - 6,7 % 
  
   

 

Aktuálny odhad štvrťročného rastu reálneho HDP  

 

 

Lockdown v Európe nemal zatiaľ negatívne účinky na exportnú výkonnosť  
 

• Zavádzanie epidemiologických opatrení v Európe od októbra 2020 nemalo ku koncu roka zjavný vplyv na výkon vývozov, 
ktoré výrazne nespomalili. Predlžovanie lockdownu v Európe i na február stupňuje tlak na ekonomiku, ktorej hrozí v prvom 
štvrťroku stagnácia.   

• Vplyv epidémie je na rozdiel od priemyslu oveľa viac citeľný v službách a prejavuje sa v poklese zamestnanosti, ktorý sa 
prenesie i do nového roka. Napriek silnému rastu miezd sa očakáva ich postupné spomaľovanie z dôvodu menšieho počtu 
odpracovaných hodín i navyšovania počtu ľudí poberajúcich pandemickú PN a OČR. 

 

     
                   Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, KRRZ  

 

  

 

Podľa modelového odhadu KRRZ bol pokles HDP za rok 2020 na úrovni 5,3 %. Spomalenie je miernejšie 
v porovnaní so septembrovým Výborom pre makroekonomické prognózy (VpMP) s odchýlkou HDP vyše 1 %, 
avšak tento rozdiel sa môže zúžiť po zverejnení indikátorov z odvetví za december. Rýchly odhad zverejní Štatistický 
úrad SR 16. februára, nové predpoklady VpMP budú známe tiež v polovici februára. Na prvý štvrťrok 2021 odhaduje KRRZ 
aktuálne na medziročnej báze stagnáciu ekonomiky.  
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Krátkodobá prognóza ekonomiky (nowcasting) 

(január 2021) 

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. 



 

 

 

 

Vývoz tovarov i registrácie áut boli silné i koncom roka 2020 

 

Zdroj: ECB, ŠÚ SR, NBS 

 

• Vývoz tovarov bol silný i v priebehu posledného 
štvrťroka. Výkon automobilového priemyslu sa 
v poslednom štvrťroku podľa registrácií osobných áut 
držal v priemere na úrovni tretieho štvrťroka. 

• Silnejšie vývozy v novembri však mohli byť 
ovplyvnené i prenášaním aktivít na posledné mesiace 
roka 2020 z dôvodu negatívnych očakávaní 
z prichádzajúcich sprísňovaní epidemiologických 
opatrení v Európe i vtedy nejasnou situáciou 
s dohodou o Brexite. 

• Neistoty ohľadom výkonu svetového obchodu 
pribúdajú,  čo potvrdzujú i očakávania manažérov 
podľa prieskumov IFO v Nemecku. Od septembra 
2020 poklesol IFO index z hodnoty 97 na úroveň 91 
v januári 2021. Pre výkon slovenských exportov to 
znamená v odhade prechod dynamiky do negatívnych 
čísiel.  

Epidémia zhoršuje výhľad ekonomiky na prvý štvrťrok 2021 

 
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty KRRZ 

 

• Rast HDP bol z dôvodu výkonu exportu i novembri 
tesne pod úrovňou minulého roka, za posledný 
štvrťrok sa neprepadne tak hlboko ako sa pôvodne 
očakávalo (-3,2 % v. -4,8 %). 

• Z dôvodu prísnejších opatrení od januára 2021 ostane 
ekonomika medziročne stále na nižšej úrovni, 
následne sa očakávajú na jar prudké rasty ekonomiky 
z dôvodu nízkej bázy roka 2020. 

 

Vývoj odhadov na 4Q 2020 

 

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


