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Vývoj v Eurozóne 

Novembrová prognóza Európskej komisie hovorí o prerušenom oživení v dôsledku druhej vlny pandémie 
a neistote ohľadne výhľadu na rok 2021. 

Po najhlbšej recesii v povojnovej histórii Európy v druhom kvartáli došlo v treťom kvartáli 2020 k výraznému oživeniu 
ekonomiky. Druhá vlna pandémie sa prejaví opätovným pádom ekonomiky vo štvrtom kvartáli, aj keď miernejšom ako 
bol v kvartáli druhom. Epidemiologická situácia vyvoláva veľkú neistotu ohľadne budúceho vývoja a komplikuje 
vypracúvanie prognóz. Predpokladá sa, že ekonomike bude trvať minimálne ďalšie dva roky kým sa dostane na úroveň 
roka 2019. Vďaka opatreniam vlád nezamestnanosť narastie len mierne, no prudko sa zvýši verejný dlh: 
 

• V tomto roku sa ekonomika Eurozóny prepadne o 7,8%. V roku 2021 dôjde k celkovému nárastu HDP o 4,2% 
a 3,0% v roku 2022. V roku 2020 sa prepadne objem investícií (-11,2%). K obnove investícií dôjde v roku 2021 
(+6,1%) a 2022 (+4,2%).  

• Hlboký ekonomický prepad sa vďaka včasnej a masívnej pomoci Európskej komisie a Európskej centrálnej 
banky nepremietne do vysokého nárastu nezamestnanosti. V Eurozóne sa miera nezamestnanosti zvýši zo 
7,5% v roku 2019 na 8,3% v roku 2020 a 9,4% v roku 2021. No už v roku 2022 by mala klesnúť na 8,9%. 

• Ekonomická kríza vyvolaná pandémiu by mala spomaliť rast spotrebiteľských cien. V Eurozóne sa miera inflácie 
zníži z 1,2% v roku 2019 na 0,3% v roku 2020. Potom sa predpokladá postupný rast spotrebiteľských cien, a to 
na 1,1% v roku 2021 a 1,3% v roku 2022. 

• Ekonomický prepad a následné záchranné opatrenia vlád a centrálnych bánk pomohli odvrátiť rozpad 
ekonomiky, no vyšli neobyčajne draho. Pandémia bude mať významné dôsledky pre nárast deficitu a vládneho 
dlhu. Ten by sa mal zvýšiť z 85,9% HDP v roku 2019 na 101,7% HDP v roku 2020. V ďalších rokoch by už mal 
verejný dlh rásť len mierne: na 102,3% HDP v roku 2021 a 102,6% HDP v roku 2022. 

 
 

Vývoj na Slovensku 

Aj pre Slovensko platí, že ekonomický výhľad na roky 2021 a 2022 je zahmlený vysokou neistotou ohľadne 
ďalšieho vývoja pandémie. 

Podobne ako v ostatných krajinách Eurozóny sa aj na Slovensku očakáva oživenie ekonomiky v rokoch 2021 a 2022. Na 
malú a extrémne otvorenú ekonomika však pandémia dopadla tvrdšie ako na veľké krajiny. Mimoriadne vysoko by mal 
narásť najmä verejný dlh: 

• Na rok 2020 sa predpokladá pokles slovenského HDP o 7,8%. V nasledujúcich rokoch sa však už prognózuje 
oživenie a slovenská ekonomika by mala narásť o 4,7% v roku 2021 a 4,3% v roku 2022. Ekonomický prepad 
sa najviac prejaví v nižších investíciách. Tie by mali za rok 2020 klesnúť až o 12,6%. V ďalších rokoch sa 
dynamika investícií obnoví. Predpokladá sa rast o 9,2% v roku 2021 a 8,6% v roku 2022. 

• Slovensko sa zatiaľ vyhlo masovému nárastu nezamestnanosti. Tá stúpla z 5,8% v roku 2019 na 6,9% v roku 
2020. Nezamestnanosť by ešte mala narásť v roku 2021 na 7,8%, no na rok 2022 sa už predpokladá pokles na 
7,1%. 

• Ešte v roku 2019 malo Slovensko vysoký rast spotrebiteľských cien (2,8%). Na rok 2020 sa už inflácia odhaduje 
na 2,0% a na rok 2021 len 0,7%. S postupným oživovaním ekonomiky by sa mal obnoviť aj rast cien. V roku 
2022 sa predpokladá na úrovni 1,4%. 

• Slovenské verejné financie sa ocitajú v zlom stave nielen kvôli pandémii, ale aj neudržateľným výdavkom na 
dôchodky, platy v štátnej správe a tiež početným daňovým úľavám. Tieto faktory ovplyvnia vysoký nárast 
verejného dlhu. Ten ešte v roku 2019 činil 48,5% HDP, no už v roku 2020 by mal dosiahnuť 63,4% HDP. 
Verejný dlh bude rásť aj počas ďalších rokov a dosiahne 65,7% HDP v roku 2021 a 67,6% HDP v roku 2022. 
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