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HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Z LETA 2019

Rast poznačený vonkajšími faktormi

Rok 2019 bude pre európske hospodárstvo už 7. rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva 
všetkých členských štátov. Rast v eurozóne bol v prvom štvrťroku tohto roku silnejší, než sa očakávalo, a 
to vďaka viacerým dočasným faktorom (mierna zima či oživenie predaja automobilov). K rastu prispeli aj 
opatrenia fiškálnej politiky, ktoré zvýšili disponibilný príjem domácností vo viacerých členských štátoch. 
Krátkodobé vyhliadky pre európske hospodárstvo sú však poznačené vonkajšími faktormi. Prognóza rastu 
HDP eurozóny v roku 2019 zostáva nezmenená na úrovni 1,2  %, zatiaľ čo prognóza na rok 2020 sa mierne  
znížila na úroveň 1,4 %. Prognóza HDP pre EÚ zostáva nezmenená na úrovni 1,4 % v roku 2019 a 1,6 % v roku  
2020. Predpokladá sa, že rast HDP bude v roku 2020 vyšší, čiastočne v dôsledku vyššieho počtu 

Môže zvýšiť hospodársky rast a 
počet pracovných miest, tvrdí sa v 
prieskume 2019

3 nové európske iniciatívy 
občanov
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BOJ PROTI ZMENÁM KLÍMY 

Môže zvýšiť hospodársky rast a počet pracovných miest, tvrdí sa v prieskume 2019

pracovných dní. Hospodársky 
rast v Európe je naďalej poháňaný 
domácim dopytom, a to najmä 
spotrebou domácností, k čomu 
prispieva pretrvávajúci silný trh 
práce. HDP má podľa prognózy 
v tomto aj budúcom roku rásť 
vo všetkých členských štátoch 
EÚ, no rast bude výrazne silnejší 
v niektorých oblastiach (napr. 
v strednej a východnej Európe, 
na Malte a v Írsku) v porovnaní s 
inými (napr. Taliansko, Nemecko).
Prognózy celkovej inflácie v 
eurozóne a EÚ sa v tomto a 
budúcom roku znížili o 0,1 
percentuálneho bodu, a to najmä 
v dôsledku nižších cien ropy a 
mierne slabšieho hospodárskeho 
výhľadu. Inflácia v eurozóne 
dosiahne podľa aktuálnych 
prognóz priemernú úroveň 1,3  % 
v roku 2019 aj v roku 2020, zatiaľ  
čo v EÚ má dosiahnuť v priemere 
1,5  % v roku 2019 a 1,6  % v roku  
2020. Hospodársky rast 
Slovenska zostáva naďalej 
silný, ale predpokladá sa jeho 
zmienenie z  4,1 % v  roku 2018 

na 3,6 % v  roku 2019 a  3,3 % 
v  roku 2020. Domáca spotreba v 
dôsledku silného rastu reálnych 
miezd a rastu zamestnanosti 
ostáva naďalej ťahúňom 
rastu.  Napriek pretrvávajúcej 
neistote v obchodných vzťahoch, 
vývozy budú kvôli rastúcemu 
objemu automobilovej produkcie 
naďalej výrazným prispievateľom 
k  hospodárskemu rastu. Inflácia, 
ktorá dosiahla v roku 2018 úroveň 
2,5 % by mala mierne klesnúť 

na 2,4 % v  2019 a  2,3 % v  2020
Riziká pre globálny hospodársky 
výhľad sú naďalej výrazne 
previazané a sú prevažne 
stále negatívne. Prehĺbená 
hospodárska konfrontácia medzi 
USA a Čínou spolu so zvýšenou 
neistotou spojenou s obchodnou 
politikou USA, napätie na Blízkom 
východe okrem toho zvyšuje 
potenciál výrazného nárastu cien 
ropy, na domácej pôde zostáva 
hlavným zdrojom neistoty brexit.

Komisia uverejnila ročný  
prieskum vývoja zamestnanosti 
a sociálnej situácie v Európe 
(ESDE) za rok 2019. Na pozadí 
celosvetových dlhodobých 
trendov, akými sú starnutie, 
globalizácia, technologické 
transformácie a zmena klímy, je 
prieskum ESDE 2019 venovaný 
téme udržateľnosti. Zo správy 
vyplýva, že boj proti zmenám 
klímy úzko súvisí s udržaním 
hospodárskeho rastu. Je v nej 
navrhnutých niekoľko politických 
riešení, ktoré umožnia zachovať 
konkurencieschopnosť EÚ, 
udržať rast a umožniť, aby z neho 

mali prínos všetci obyvatelia 
EÚ i budúce generácie a 
zároveň napĺňať ambiciózny 
plán prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. Ak 
chce EÚ aj naďalej hospodársky 
rásť, potrebuje investovať do 
zručností svojich ľudí a do  
inovácie. Najlepšie hospodárske 
výsledky v EÚ dosahujú práve 
spoločnosti, ktoré čo najviac 
investujú do odbornej prípravy 
svojich zamestnancov a do 
skvalitňovania ich pracovných 
podmienok. Prieskum tiež 
potvrdil, že sociálne investície 
(ako napr. dostupnosť zariadení 

ponúkajúcich starostlivosť o 
dieťa alebo jeho predškolské 
vzdelávanie) zvyšuje produktivitu 
práce a kvalitu života ľudí. 
Vďaka cenovo dostupnému 
a adekvátnemu bývaniu 
môžu Európania využiť svoj 
potenciál na trhu práce a nájsť 
si svoje miesto v spoločnosti.
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EÚ a Mercosur (Argentína, Brazília, 
Paraguaj a  Uruguaj) dospeli k 
politickej zhode o ambicióznej, 
vyváženej a komplexnej  
obchodnej dohode. Nový 
obchodný rámec – ktorý 
je súčasťou širšej dohody 
o pridružení medzi oboma 
regiónmi – upevní strategické 
politické a hospodárske 
partnerstvo a vytvorí významné 
príležitosti pre udržateľný rast na 
oboch stranách, pričom bude 
rešpektovať životné prostredie a 
chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ 
i citlivé hospodárske odvetvia. 
EÚ je 1. hlavným partnerom, 
ktorý uzatvoril obchodný pakt 
s Mercosurom. Dosiahnutá 
dohoda sa bude vzťahovať na 
780 miliónov obyvateľov, zastreší 
významné hospodárske reformy 
a modernizáciu, ktoré prebiehajú 
v krajinách Mercosuru. Dohoda 
dodržiava najvyššie normy 
bezpečnosti potravín, ochrany 
spotrebiteľa a obsahuje aj zásadu 
predbežnej opatrnosti, pokiaľ 
ide o bezpečnosť potravín a 
pravidlá v oblasti životného 
prostredia. Jej súčasťou sú aj 
záväzky týkajúce sa pracovných 
práv a ochrany životného 
prostredia vrátane vykonávania 

OBCHODNÁ DOHODA MEDZI EÚ A MERCOSUROM

Parížskej dohody o zmene klímy.
V  rámci medziregionálnej  
dohody medzi EÚ a Mercosurom 
sa odstráni väčšina ciel na vývoz 
z EÚ do krajín Mercosuru, čím 
sa zvýši konkurencieschopnosť 
podnikov EÚ, keďže nebudú 
musieť uhrádzať clá vo 
výške 4 miliardy EUR ročne.
- Pokiaľ ide o priemyselné  
odvetvia EÚ, prispeje to k 
zvýšeniu vývozu výrobkov z EÚ, 
za ktoré sa doteraz museli platiť 
vysoké a niekedy prohibitívne 
clá (napr. autá- sadzba 35  %, 
stroje - 14 až 20  %, chemikálie 
- 18  %, farmaceutické výrobky- 
14  %, odevy a obuv - 35  % a i.
- Agropotravinársky sektor EÚ 
bude môcť využívať zníženie 
existujúcich vysokých ciel 
Mercosuru na vývoz čokolády 
a cukroviniek (20  %), vín 
(27  %), liehovín (20 až 35  %) a 
nealkoholických nápojov (20 
až 35  %) z EÚ. Touto dohodou 
sa takisto zabezpečí bezcolný 
prístup k mliečnym výrobkom 
EÚ podliehajúcim kvótam 
(v súčasnosti sadzba 28  %), 
najmä v prípade syrov. Krajiny 
Mercosuru zavedú aj právne 
záruky na ochranu pred imitáciou 
357 kvalitných európskych 

potravín a nápojov, ktorým sa 
priznalo zemepisné označenie.  
Dohoda zjednoduší hraničné 
kontroly, zníži byrokraciu a 
obmedzí využívanie vývozných 
daní v krajinách Mercosuru. 

Vďaka novej online platforme 
poskytujúcej jednoduchý 
prístup ku všetkým relevantným 
informáciám bude prospešná 
aj pre menšie spoločnosti na 
oboch stranách. Osobitná 
kapitola dohody venovaná 
udržateľnému rozvoju bude 
zahŕňať otázky ako udržateľné 
obhospodarovanie a ochrana 
lesov, dodržiavanie pracovných 
práv a podpora zodpovedného 
správania sa podnikov. Dohoda 
tiež chráni právo EÚ a Mercosuru 
regulovať vo verejnom záujme. 
Normy EÚ v oblasti bezpečnosti 
potravín zostanú nezmenené.

Maroš Šefčovič má vďaka 
svojej doterajšej skúsenosti 
podpredsedu Európskej 
komisie pre energetickú úniu 
vynikajúcu expertízu aj sieť 
kontaktov. To z  neho robí 
ideálneho člena Komisie, ktorý 
dokáže zabezpečiť kontinuitu 
v  rámci portfólia Jednotného  
digitálneho trhu – píše sa 

v  stanovisku predsedu 
Európskej komisie J. C. 
Junckera.  Andrus  Ansip, ktorý 
zastával portfólio doteraz, sa 
stal poslancom Európskeho 
parlamentu.
M. Šefčovič v  danom kontexte 
uviedol: „Som poctený 
možnosťou dočasne prevziať 
štafetu jednotného digitálneho 

trhu. Digitalizácia predstavuje 
rýchlo napredujúci svet, v ktorom 
Európa musí dominovať, ak 
chceme, aby toto storočie bolo 
európske a  nie americké alebo 
čínske. Jednotný digitálny trh je 
pritom vynikajúci príklad toho, 
kde má európska spolupráca 
silný zmysel a vysokú pridanú 
hodnotu“.   

MAROŠ ŠEFČOVIČ DOČASNE POVEDIE AJ PORTFÓLIO 
JEDNOTNÉHO DIGITÁLNEHO TRHU
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BOLI ZAREGISTROVANÉ TRI NOVÉ EURÓPSKE INICIATÍVY OBČANOV

Európska komisia rozhodla, 
že zaregistruje tieto 3 nové 
európske iniciatívy občanov:
1.  Cena uhlíka na boj proti zmene 
klímy - organizátori iniciatívy 
vyzývajú Komisiu, aby „predložila 
návrh právnych predpisov EÚ 
s cieľom odrádzať od spotreby 
fosílnych palív, podporovať 
šetrenie energie a využívanie 
obnoviteľných zdrojov na boj 
proti globálnemu otepľovaniu 
a obmedzenie zvyšovania  
teploty na 1,5  °C“. Cieľom 
iniciatívy je zaviesť minimálnu 
cenu emisií CO2, zrušiť súčasný 
systém bezodplatných kvót 
pre znečisťovateľov životného 
prostredia v EÚ, zaviesť 
mechanizmus kompenzácie na 
hraniciach a zároveň vyčleniť 
príjmy plynúce z ceny emisií 
oxidu uhličitého „na účely 
európskych politík, ktoré 
podporujú šetrenie energie a 
využívanie obnoviteľných zdrojov, 

a na zníženie zdanenia nižších  
príjmov“. 2. Pestujeme vedecký 
pokrok: na plodinách záleží! 
- organizátori iniciatívy uvádzajú, 
že  smernica 2001/18/ES o 
geneticky modifikovaných 
organizmoch (GMO)  je  
„zastaraná“ a žiadajú o 
prehodnotenie jej ustanovení o 
nových technikách šľachtenia 
rastlín s cieľom zjednodušiť 
„proces schvaľovania v 
prípade výrobkov získaných 
prostredníctvom nových techník 
šľachtenia rastlín“. Iniciatíva 
bude zaregistrovaná 25.7.2019.
3. Skoncujme s érou plastov 
v  Európe - organizátori tejto 
iniciatívy „vyzývajú Európsku 
komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o vplyve určitých 
plastov na životné prostredie s 
cieľom zakázať v Európe všetky 
jednorazové plasty“. Cieľom 
iniciatívy je zakázať používanie 
„všetkých plastových obalov 

a fliaš do roku 2027 tak, aby 
sa mohli zaviesť konkrétne 
opatrenia s cieľom dodržania 
limitov našich zdrojov“. 
Komisia zároveň určila, že 
navrhovanú európsku iniciatívu 
občanov s názvom „Právo EÚ, 
práva menšín a demokratizácia 
španielskych inštitúcií“ 
nemôže zaregistrovať, pretože 
neobsahuje výzvu pre Komisiu, 
aby predložila návrh právneho 
aktu. V tejto fáze procesu 
Komisia neanalyzovala podstatu 
iniciatív, ale iba ich právnu 
prípustnosť. Ak sa v priebehu 
roka podarí získať pre niektorú 
z 3 zaregistrovaných iniciatív 
1 milión vyhlásení o podpore 
pochádzajúcich najmenej zo 7 
členských štátov, Komisia vykoná 
analýzu iniciatívy a vyjadrí sa 
k nej. Môže sa rozhodnúť, či sa 
bude žiadosťou zaoberať alebo 
nie, pričom v oboch prípadoch 
to bude musieť odôvodniť.

Spoločnosť Airbnb reagovala 
na všetky požiadavky Európskej 
komisie a príslušných 
vnútroštátnych orgánov pod 
vedením nórskeho orgánu 
na ochranu spotrebiteľa, aby 
svoje postupy a podmienky 
úplne zosúladila s pravidlami 
EÚ na ochranu spotrebiteľa.
Hlavné zlepšenia a zmeny, 
ktoré zaviedlo Airbnb:
- Pri vyhľadávaní ubytovania 
vo vybraných dátumoch 

používatelia vidia na stránke 
s výsledkami celkovú sumu 
vrátane všetkých povinných 
poplatkov (ako je miestna daň či 
poplatky za služby a upratovanie).
- Jasné odlíšenie, či ponuku 
ubytovania uverejňuje súkromný 
alebo profesionálny hostiteľ.
- Ľahko dostupný odkaz na 
platformu na riešenie sporov 
online a informácie, ktoré 
sa týkajú riešenia sporov.
 

AIRBNB V SÚLADE S PRAVIDLAMI EÚ NA OCHRANU SPOTREBITEĽA


