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Vývoj v Eurozóne 

Prognóza Európskej komisie z mája 2020 hovorí o hlbokom ekonomickom páde v tomto roku, no súčasne aj 
pomerne rýchlom oživení v roku 2021. 

Prognóza naznačuje, že v tomto roku sa ekonomika Eurozóny prepadne o 7,7%. V roku 2021 dôjde k nárastu HDP 
o 6,3%. Súkromná spotreba v roku 2020 klesne o 9,0% a v roku 2021 stúpne o 7,1%. Verejná spotreba naproti tomu 
narastie, to v dôsledku intervencie štátu na zmiernenie krízy, a to o 3,2% v tomto roku a 0,6% v roku nasledujúcom. 

Fixné investície v tomto roku spadnú o 13,5% a na budúci rok sa zvýšia o 10,2%. Na rok 2020 sa prognózuje prepad 
zahraničného dopytu o 12,9% a následný vzostup o 9,5% v roku 2021.  

Hlboký ekonomický prepad sa prejaví aj v náraste nezamestnanosti na 9,6% v tomto roku, a následnom poklese na 
8,6% v roku 2021. Inflácia v Eurozóne by v tomto roku mala klesnúť na 0,2% a postupne narásť na 1,1% v roku 2021. 

Ekonomický prepad v roku 2020 bude mať významné dôsledky pre nárast deficitu verejných financií. Ten by v roku 2020 
mal dosiahnuť 8,5% HDP a zmierniť sa na 3,5% HDP v roku 2021. Hrubý dlh verejných financií stúpne v Eurozóne zo 
79,4% HDP v roku 2019 na 95,1% v roku 2020 a klesne na 92,0% HDP v roku 2021. 

 

Vývoj na Slovensku 

Prognóza Európskej komisie z mája 2020 pre Slovensko naznačuje o niečo priaznivejší vývoj ako pre Eurozónu, 

V roku 2020 dôjde k prepadu slovenského HDP o 6,7%. Po hlbokom poklese v roku 2020 by mal prísť pomerne  rýchly 
rast 6,6% v roku 2021. V tomto roku sa predpokladá pád súkromnej spotreby o 7,1% a následný nárast o 7,2% v roku 
budúcom. Vďaka štátnej intervencii narastie verejná spotreba o 4,2% v tomto roku a o 1,6% v roku budúcom. Fixné 
investície klesnú o 14,7% v roku 2020 a narastú o 10,7% v roku 2021. Hlboký pád zaznamenajú v tomto roku slovenské 
exporty, až o 12,4%. Na budúci rok by mali narásť o 13,4%. 

Miera nezamestnanosti by mala v roku 2020 dosiahnuť v roku 8,8% a následne klesnúť na 7,7% v roku 2021. Inflácia by 
sa mala spomaliť na 1,9% v roku 2020 a ďalej na 1,1% v roku 2021. 

Deficit verejných financií by sa mal v roku 2020 vyšplhať na 8,5% HDP a v roku 2021 znížiť na 4,2% HDP. Hrubý dlh by 
tak stúpol z úrovne 48% HDP v roku 2019 na 59,5% HDP v roku 2020 a ďalej na 59,9% HDP v roku 2021. 
 

  
 


