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Krátka správa
SLOVENSKÚ EKONOMIKU POTIAHLI V 2Q 2018 NAJMÄ INVESTÍCIE
Slovenská ekonomika stúpla v 2. štvrťroku medziročne o 4,2 % (rast bol revidovaný oproti prvému
odhadu o desatinku nahor). Štruktúra ukázala silný rast investícií (medziročne o 11 %, podobne ako v
1Q18), pričom samotné fixné investície vyskočili o 20 % medziročne. Investície vzrástli najmä vďaka kategórii
výstavba budov iných ako domov, čo môže súvisieť s výstavbami v automobilovom sektore (zrejme
predovšetkým dokončenie závodu Jaguár, ktorý by mal v nadchádzajúcich mesiacoch spustiť výrobu).
Rast spotreby domácností trochu prekvapivo spomalil (z 3,5% r/r v 1Q18 na 2,2 % r/r v 2Q18) napriek
veľmi priaznivému vývoju na trhu práce. Mzdy stúpli o 6,4 % r/r, pričom nezamestnanosť klesla na 6,6 %
(oproti rovnakému obdobiu pred rokom klesla o 1,5 percentuálneho bodu).
Spotreba domácností poľavila zo svojho tempa iba minimálne a zvýšila sa o 3,5 % medziročne, čím
k celkovému rastu hospodárstva prispela 2 percentuálnymi bodmi. Spotreba verejnej správy si udržala
rovnaké medziročné tempo ako koncom minulého roka (3,1 % r/r) a jej príspevok k medziročnému rastu HDP
bol 0,6 percentuálneho bodu. Dovozy rástli takmer rovnako rýchlo ako vývozy (7,8 % a 8,0% r/r).
Z produkčnej strany, pridanú hodnotu potiahli najmä sektory stavebníctva a služieb ako sú veľkoa maloobchod, doprava, informácie a telekomunikácie.
Očakávame, že ekonomický rast dosiahne v tomto aj budúcom roku okolo 4 %. Tento rok by rast mali
ťahať najmä investície a spotreba a v budúcom roku najmä vývozy, keďže by mala pribudnúť výroba a vývozy
automobilového závodu Jaguár.
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Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum Erste Group
na http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml
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