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Letná prognóza Európskej komisie z júla 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami znižuje odhady 
ekonomického rastu pre najbližšie dva roky, ale zatiaľ nepredpokladá nástup krízy. Revízia rastu smerom nadol je 
výraznejšia pre Eurozónu ako pre Slovensko. 

Vývoj v Eurozóne 

Letná prognóza z júla 2019 predpokladá pre Eurozónu mierny ekonomický rast a mierny pokles nezamestnanosti. 
Prognóza predpokladá, že za rok 2019 narastie HDP Eurozóny o 1,2% (kým májová prognóza predpokladala rast 1,9%) 
a v roku 2020 bude rast činiť takisto 1,3%. Ostatné prvky prognózy z júla zostávajú nezmenené v porovnaní s májovou 
prognózou. Aj naďalej hlavným faktorom rastu HDP budú exporty. Tie stúpnu o 2,5% v roku 2019 a o 3,1% v rolu 2020. 
Spotreba domácností narastie o 1,6% v roku 2019 a o 1,7% v roku 2020. Priaznivo sa majú vyvíjať fixné investície, 
ktorých rast sa prognózuje na 2,1% v roku 2019 aj v roku 2020. Hospodársky rast sa premietne aj do tvorby pracovných 
miest. Miera nezamestnanosti by mala klesnúť z 7,7% v roku 2019 na 7,3% v roku 2020. Spotrebiteľské ceny by mali 
v roku 2019 stúpnuť o 1,4% a tiež o 1,4% v roku 2020. Udrží sa dobrá rozpočtová pozícia Eurozóny. V roku 2019 bude 
štrukturálny deficit verejných financií činiť -0,9% a v roku 2020 -1,2% HDP. Nižší deficit ako tempo ekonomického rastu 
bude mať za následok mierne zníženie zadlženia vlád. Celkový verejný dlh by mal klesnúť z 85,8% HDP v roku 2019 na 
84,3% HDP v roku 2020. 
 

Vývoj na Slovensku 

Letná prognóza Európskej komisie z júla 2019 je pre Slovensko naďalej optimistická. Európska komisia 
predpokladá, že v roku 2019 slovenský HDP narastie o 3,6% (predošlá prognóza predpokladala rast 4,1%) a v roku 2020 
bude rast činiť 3,3%. Aj júlová prognóza predpokladá, že ťahúňom vývoja slovenskej ekonomiky zostane súkromná 
spotreba, ktorá by mala narásť o 2,5% v roku 2019 a o 2,4% v roku 2020. Mierne pomalší rast slovenskej ekonomiky sa 
však prejaví aj v pomalšom náraste zamestnanosti a tým aj v pomalšom raste spotreby domácností. Vzhľadom na neistý 
vývoj vo svetovom obchode môže byť pôvodne vysoký odhad rastu zahraničného obchodu revidovaný smerom nadol. 
Fixné investície vďaka príchodu automobilky Jaguár jednorázovo v roku 2018 stúpli o 6,8%. V budúcich rokoch bude rast 
fixných investícií nižší:  2,6% v roku 2019 a 2,8% v roku 2020. 

Nemenia sa prognózy nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti, v metodike výberového zisťovania pracovných síl, má 
klesnúť na 7,7% v roku 2019 a 7,3% v roku 2020. V porovnaní s májovou prognózou sa nezmenil odhad inflácie. Na rok 
2019 sa predpokladá inflácia vo výške 2,4%, a v roku 2020 by cenový rast mal činiť  2,3%. Vďaka solídnemu 
ekonomickému rastu a poklesu nezamestnanosti by mal štrukturálny deficit verejných financií dosiahnuť 1,3% HDP 
v roku 2019 a 1,4% HDP v roku 2020. Počíta sa s poklesom verejného dlhu, z 47,3% HDP v roku 2019 a na 46,0% HDP 
v roku 2020. 
 

  
 


