Prognóza na roky 2020 a 2021 (11/2019)
Doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Uzávierka: 27.12.2019

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

Vývoj v Eurozóne
Jesenná prognóza z novembra 2019 predpokladá pre Eurozónu nízky ekonomický rast. a mierny pokles
nezamestnanosti. Kľúčovým faktorom prognózy je narastajúca neistota na globálnych trhoch ohľadne ďalšieho
ekonomického vývoja. K hlavným rizikám patria prezidentské voľby v USA v novembri 2020, konečná podoba brexitu
a forma obchodnej dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou, ako aj pokračujúci čínsko-americké obchodný spor. Prognóza
predpokladá, že za rok 2020 narastie HDP Eurozóny o 1,2% a v roku 2021 bude rast činiť takisto 1,2%. Aj naďalej
hlavným faktorom rastu HDP budú exporty. Tie stúpnu o 2,1% v roku 2020a o 2,3% v rolu 2021. Spotreba domácností
narastie o 1,2% v roku 2020 aj v roku 2021. Priaznivo sa majú vyvíjať fixné investície, ktorých rast sa prognózuje na
2,0% v roku 2020 a 1,9% v roku 2021. Hospodársky rast sa premietne aj do tvorby pracovných miest. Miera
nezamestnanosti by mala činiť 6,2% v roku 2020 aj v roku 2021. Spotrebiteľské ceny by mali v roku 2020 stúpnuť o 1,2%
a to 1,3% v roku 2021. Udrží sa dobrá rozpočtová pozícia Eurozóny. V roku 2020 bude štrukturálny deficit verejných
financií činiť -1,1% a v roku 2021 -1,2% HDP. Nižší deficit ako tempo ekonomického rastu bude mať za následok mierne
zníženie zadlženia vlád. Celkový verejný dlh by mal klesnúť z 85,1% HDP v roku 2020 na 84,1% HDP v roku 2021.

Vývoj na Slovensku
Jesenná prognóza Európskej komisie z novembra 2019 výrazne revidovala rast pre Slovensko. Európska komisia
predpokladá, že v roku 2020 slovenský HDP narastie o 2,6% a v roku 2021 bude rast činiť 2,7%. Ťahúňom vývoja
slovenskej ekonomiky zostane súkromná spotreba, ktorá by mala činiť o 2,4% v roku 2020 a o 2,1% v roku 2021.
Vzhľadom na neistý vývoj vo svetovom obchode bol pôvodne vysoký odhad rastu zahraničného obchodu revidovaný
smerom nadol. Exporty by mali v roku 2020 narásť o 3,8% a v roku 2021 o 4,5%. Aj rast fixných investícií bude nižší, ako
sa pôvodne predpokladalo. V roku 2020 by mali rásť o 2,6% a v roku 2021 o 2,8%.
Prognózy nezamestnanosti sú optimistické. Miera nezamestnanosti, v metodike výberového zisťovania pracovných síl,
má klesnúť na 5,7% v roku 2020 na 5,6% v roku 2021. Na rok 2020 sa predpokladá inflácia vo výške 2,5%, a v roku
2021 na 2,2%. Vďaka nižšiemu ekonomickému rastu by mal štrukturálny deficit verejných financií dosiahnuť 1,3% HDP
v roku 2020 i 2021 dosiahnuť -1,8%. Pretože ekonomický rast bude pomalší a deficit vyšší, ako sa predpokladalo, počíta
sa len s nízkym poklesom verejného dlhu, z 47,3% HDP v roku 2020 a na 46,9% HDP v roku 2021.
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