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Vývoj v Eurozóne
Májová prognóza Európskej komisie sa nesie v optimistickom tóne ohľadne ekonomického vývoja v r. 2021-22
Po ekonomickom poklese o 6,6% v roku 2020 by sa v nasledujúcich dvoch rokoch malo ekonomike Eurozóny dariť.
Ekonomický rast by mal dosahovať vysoké úrovne. Predpokladá sa postupný pokles nezamestnanosti. Vysoký
ekonomický rast sa premietne do zníženia úrovne vládneho dlhu v relatívnom vyjadrení. Predpokladá sa mierne vyšší
rast inflácie, nie však výrazné inflačné tlaky:
•
V tomto roku ekonomika Eurozóny narastie o 4,3% a v roku 2020 o 4,4%. Hlavným ťahúňom ekonomického rastu
budú exporty, ktoré v roku 2021 narastú o 8,7% a v roku 2022 o 6,5%. K celkovému rastu prispejú aj fixné
investície (6,7% v roku 2021 a 5,3% v roku 2022).
•
Vďaka včasnej a masívnej pomoci Európskej komisie a Európskej centrálnej banky nedošlo k vysokému nárastu
nezamestnanosti. V Eurozóne miera nezamestnanosti v tomto roku vyvrcholí na úrovni 8,4% a v nasledujúcom
roku klesne na 7,8%.
•
Očakávané ekonomické oživenie obnoví rast spotrebiteľských cien. V Eurozóne sa miera inflácie zvýši na 1,7%
v roku 2021 a mierne klesne na 1,3% v roku 2022.
•
Ekonomický prepad a následné záchranné opatrenia vlád a centrálnych bánk mali významné dôsledky pre nárast
deficitu a vládneho dlhu. Hrubý dlh sa zvýšil z 85,8% HDP v r. 2019 na 100% v roku 2020. Vďaka ekonomickému
oživeniu sa rast dlhu podarí spomaliť na 102,4% v tomto roku a potom znížiť na 100,8% v roku 2022.
•

Vývoj na Slovensku
Aj ekonomický výhľad pre Slovensko je podľa májovej prognózy omnoho lepší ako podľa prognóz z 11/2020
Podobne ako v ostatných krajinách Eurozóny sa aj na Slovensku očakáva oživenie ekonomiky v rokoch 2021 a 2022.
Ekonomický rast by mal na Slovensku v tomto i budúcom roku byť vyšší ako v Eurozóne. Rýchlejším tempom by mala
klesať aj nezamestnanosť. Problémom Slovenska je vysoký nárast verejného dlhu.
•
Na rok 2021 sa predpokladá rast slovenského HDP o 4,8%. V nasledujúcom roku dokonca o 5,2%. Motorom rastu
budú najmä exporty, ktoré by sa v roku 2021 mali zvýšiť o 12,2% a v roku 2022 o 5,3%. Fixné investície by v roku
2021 mali narásť o 8,6% a v roku 2022 dokonca o 12,5%.
•
Slovensko sa zatiaľ vyhlo masovému nárastu nezamestnanosti. Tá stúpla zo 6,7% v roku 2020n a 7,4% v roku
2021. No už v budúcom roka sa očakáva pokles miery nezamestnanosti na 6,6%.
•
Vysoký ekonomický rast sa premietne aj do vyššieho rastu spotrebiteľských cien. Inflácia by mala v roku 2021 podľa
Európskej komisie dosiahnuť 1,5% a v roku 2022 až 1,9%.
•
Slovenské verejné financie sú v zlom stave nielen kvôli pandémii, ale aj vďaka neudržateľným výdavkom na
dôchodky, platy v štátnej správe a tiež početným daňovým úľavám. Tieto faktory ovplyvňujú vysoký nárast verejného
dlhu. Ten ešte v roku 2019 činil 48,5% HDP, no už v roku 2020 dosiahol 60,6% HDP. V tomto roku by mal vďaka
vysokému rastu ekonomiky mierne klesnúť na 59,5% HDP a v roku 2022 na 59,0% HDP. Čo je však veľmi vysoké.
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