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Vývoj v Eurozóne 

Jarná prognóza Európskej komisie z roku 2018 veľmi mierne zlepšila dobré vyhliadky pre ekonomiku v Eurozóne. 
Prognóza predpokladá, že kým za rok 2018 narastie HDP Eurozóny o 2,3%, v roku 2019 bude rast činiť 2,0%. Aj naďalej 
hlavným faktorom rastu HDP budú exporty. Tie stúpnu o 5,4% v roku 2018 a o 4,4% v rolu 2019. Spotreba domácností 
narastie o 1,7% v roku 2018 a tiež o 1,7% v roku 2019. Priaznivo sa majú vyvíjať fixné investície, ktorých rast sa 
prognózuje na 4,2 % v roku 2018, kým v roku 2019 by ich objem mal rásť o 3,4%. Hospodársky rast sa premietne aj do 
tvorby pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala klesnúť z 8,4% v roku 2018 na 7,9% v roku 2019. 
Spotrebiteľské ceny by mali v roku 2018 stúpnuť o 1,5% a o 1,6% v roku 2019. 

Oproti pôvodným predpokladom sa zlepší aj rozpočtová pozícia Eurozóny. V roku 2018 bude štrukturálny deficit 
verejných financií činiť 0,2% a v roku 2019 už len 0,3 %HDP. Zníženie deficitov by sa malo prejaviť v miernom zníženie 
zadlženia vlád. Celkový verejný dlh by mal klesnúť z 86,5% HDP v roku 2018 na 84,6% HDP v roku 2019. 
 

 

Vývoj na Slovensku 

Jarná prognóza Európskej komisie z roku 2018 je pre Slovensko optimistickejšia ako prognóza z novembra 
2018.  Európska komisia zlepšila ekonomický výhľad pre Slovensko. Predpokladá, že v roku 2018 slovenský HDP 
narastie o 4,0% a v roku 2019 o 4,2%. Motorom vývoja slovenskej ekonomiky bude  súkromná spotreba, ktorá by mala 
narásť o 3,6% v roku 2018 a taktiež o 3,6% v roku 2019. Priaznivo sa má vyvíjať aj zahraničný obchod. Exporty majú 
narásť o 7,1% v roku 2018 a 7,9% v roku 2019. Zlepší sa vývoj fixných investícií, ktoré narastú o 6,5% v roku 2018 
a 6,2% v roku 2019. 

Dynamický rast HDP a demografický vývoj sa prejavia aj v náraste zamestnanosti a poklese nezamestnanosti. Miera 
nezamestnanosti má klesnúť z 7,1% v roku 2018 na 6,3% v roku 2019. Zvýšil sa odhad inflácie. Na rok 2018 sa 
predpokladá inflácia vo výške 2,4%, a v roku 2019 by ceny mali narásť o 2,1%. Vďaka dynamickému ekonomickému 
rastu a poklesu nezamestnanosti by mal klesať štrukturálny deficit verejných financií, ktorý by mal dosiahnuť 1,2% HDP 
v roku 2018, no už v roku 2019 by mal klesnúť na 0,8% HDP. Počíta sa s poklesom verejného dlhu, z 49,0% HDP v roku 
2018 a na 46,4% HDP v roku 2019. 
 

  
 


