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Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovici roka v dôsledku pandémie koronavírusu závažný šok. 
V treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu boli postupne 
zrušené. Tento trend však narušila druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej krajiny zavádzajú 
nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie. Európska komisia revidovala  
prognózu aj pre Slovensko. Očakáva sa, že pandémia COVID-19 vtlačí hospodárstvo Slovenska do hlbokej 
a širokej recesie v roku 2020. Investície, súkromná spotreba a čistý vývoz sa výrazne znížili. Oživenie vo všetkých 
zložkách sa očakáva v rokoch 2021 a 2022. Očakáva sa, že verejné financie sa dostanú v roku 2020 do značného 
deficitu, va  to v dôsledku straty príjmov a značných fiškálnych podporných opatrení, ktoré sa zavádzajú na 
zmiernenie sociálno-ekonomických vplyvov pandémie, ale s  oživením hospodárstva by sa mali postupne 

JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Živenie hospodárstva sa očakáva v rokoch 2021 a 2022

128 miliónov eur pre výskumné projekty 
riešiace dopady pandémie
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zlepšovať. Slovenské hospodárstvo 
by malo v  2020 klesnúť o  7,5 % 
HDP a oživenie by malo prísť v 
roku 2021 na úrovni 4,7 % HDP. 
Nezamestnanosť by mala tento 
rok dosiahnuť úroveň 6,9 % a  7,8 
% v  roku 2021. Saldo verejného 
rozpočtu sa odhaduje na úrovni 
-9,6 % v roku 2020 a -7,9 % v roku 
2021, pričom by sa mal hrubý 
verejný dlh vyšplhať na úroveň  
63,4 % v  tomto roku a  na 
65,7 % v  roku 2021. V jesennej 
hospodárskej prognóze 2020 sa 
predpokladá, že hospodárstvo 
eurozóny v roku 2020 klesne o 
7,8 %, následne v roku 2021 

vzrastie o 4,2 % a v roku 2022 o 3 
%. V prognóze sa predpokladá, 
že hospodárstvo EÚ v roku 2020 
klesne o 7,4%, pričom následne 
dôjde k obnove a nárastu o 4,1 % 
v roku 2021 a o  3 % v roku 2022. 
Prognózy rastu eurozóny a EÚ 
sú v porovnaní s hospodárskou 
prognózou z leta 2020 mierne 
vyššie na rok 2020 a nižšie na 
rok 2021. Neočakáva sa, že sa 
produkcia v eurozóne a v EÚ v roku 
2022 dostane na svoju úroveň 
pred pandémiou. Neistota a 
riziká ovplyvňujúce hospodársku 
prognózu z jesene 2020 zostávajú. 

128 miliónov eur pre výskumné projekty riešiace dopady pandémie

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

Európska komisia podpísala 
dohody o  grante v  rámci 
programu Horizont 2020 s  23 
projektami, ktoré vybrala 
v  auguste. Nové projekty 
dostanú celkovo 128 miliónov 

eur na riešenie pretrvávajúcej 
pandémie koronavírusu a jej 
dopadov. Na projektoch sa 
zúčastňuje 344 výskumných 
tímov z 39 krajín vrátane 32 
účastníkov z 15 krajín mimo 

EÚ. Financovanie v rámci 
programu EÚ pre výskum 

a inováciu Horizont 2020 
je súčasťou záväzku 

Komisie venovať 1,4 
miliardy eur na 
globálnu reakciu na 
koronavírus. Túto 
iniciatívu v máji 
2020 vyhlásila Ursula 
von der Leyenová.   
Slovensko je 
zastúpené v  dvoch 
konzorciách.   
Spolupracuje   na 
projekte   ORCHE- 
STRA, ktorého 
cieľom je prepojenie 
európskych kohort 
(veľkých skupín 

pacientov) a  zlepšiť účinnosť 
a  intenzitu spoločnej 
reakcie na pandémiu 
SARS CoV-2. Slovensko je 
zastúpené aj v projekte 
unCoVer zameranom na 
vyhodnocovanie údajov pre 
rýchlu reakciu na COVID-19 
založenú na dôkazoch. 
Financovanie umožní 
výskumníkom bojovať proti 
pandémii a jej dôsledkom 
posilnením priemyselnej 
kapacity na produkciu a 
zavádzanie ľahko dostupných 
riešení, rozvoj zdravotníckych 
technológií a digitálnych 
nástrojov, zlepšenie chápania 
behaviorálnych a sociálno-
ekonomických vplyvov 
pandémie a na štúdium 
kohort v celej Európe. Tieto 
výskumné činnosti  dopĺňajú 
predchádzajúce úsilie 
zamerané na vývoj 
diagnostiky, liečby a vakcín.
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Napriek tomu, že rozdiel 
v  odmeňovaní žien a  mužov 
sa v  EÚ27 od minulého roku 
mierne zlepšil, ženy v  členských 
štátoch Európskej únie stále 
zarábajú menej ako muži. Podľa 
najnovších zistení Eurostatu 
ženy zarábajú o  14,1 % menej 
ako muži (v roku 2019 to bolo 
14,5 %). Európsky deň rovnosti 
odmeňovania je dňom, keď ženy 
symbolicky prestanú dostávať 
odmenu v porovnaní so svojimi 
mužskými kolegami za rovnakú 
prácu. Tento rok Európsky deň 
rovnosti odmeňovania pripadá 
na 10. novembra. Pred týmto 
symbolickým dňom Věra Jourová 
podpredsedníčka pre hodnoty 
a transparentnosť, Nicolas Schmit, 
komisárka pre pracovné miesta a 
sociálne práva, a Helena Dalliová, 

komisárka pre rovnosť, vydali 
spoločné vyhlásenie v  ktorom 
zdôraznili potrebu podpory 
rovnosti medzi mužmi a ženami. 
Zároveň odsúdili akúkoľvek 
diskrimináciu v odmeňovaní a 
rodové predsudky v mzdových 
štruktúrach. Napriek tomu, 
že uplynulo viac ako 60 rokov, 
odkedy bolo právo na rovnakú 
odmenu zakotvené v zmluvách 
EÚ, ženy nie sú za svoju prácu 
rovnako odmenené. V  priemere 
zarábajú 86 centov za každé euro, 
ktoré v  Európe zarobí muž. Ženy 
tak pracujú o 51 dní viac, aby 
zarábali rovnako ako ich mužskí 
kolegovia. Pri súčasnom tempe 
by dosiahnutie rovnosti trvalo 
desaťročia, či dokonca storočia. 
Komisia je preto odhodlaná konať 
a  znížiť rozdiel v  odmeňovaní 

EURÓPSKA ZDRAVOTNÁ ÚNIA

Európska komisia podniká prvé kroky smerom 
k vybudovaniu európskej zdravotnej únie, ktorú 
oznámila predsedníčka  von der Leyenová  vo 
svojej správe o stave Únie. Komisia predložila 
súbor  návrhov  na upevnenie rámca EÚ pre 
zdravotnú bezpečnosť, na prepracovanie 
existujúceho právneho rámca pre závažné  
cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj na posilnenie 
úlohy kľúčových agentúr EÚ v oblasti pripravenosti 
a reakcie na krízy.   Na zintenzívnenie boja proti 
pandémii COVID-19 a budúcim núdzovým 
zdravotným situáciám je potrebná väčšia  
koordinácia na úrovni EÚ. Zabezpečí sa tak lepšia 
pripravenosť a reakcia v prípade zdravotnej krízy.
Čo sa týka agentúr, pandémia COVID-19 ukázala  
treba posilniť mandát Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku 
agentúru pre lieky (EMA), ak majú lepšie chrániť 
občanov EÚ a riešiť cezhraničné ohrozenia zdravia. 

DEŇ ROVNOSTI ODMEŇOVANIA

Diskriminácia v odmeňovaní musí skončiť

Lepšia pripravenosť a reakcia Európy na krízy

na nulu. Preto začiatkom roka 
predstavila stratégiu rodovej 
rovnosti a  v nadchádzajúcich 
týždňoch navrhne zavedenie 
záväzných opatrení týkajúcich sa 
transparentnosti odmeňovania.
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KOMISIA POSILŇUJE POSTAVENIE SPOTREBITEĽOV

Európska komisia spustila  nový 
program pre spotrebiteľov  s  
cieľom posilniť postavenie 
európskych spotrebiteľov, aby 
mohli zohrávať aktívnu úlohu pri 
zelenej a digitálnej transformácii. 
Takisto sa zaoberá tým, ako zvýšiť 
ochranu a odolnosť spotrebiteľov 
počas a po pandémii COVID-19, 
ktorá so sebou priniesla mnohé 
výzvy ovplyvňujúce každodenný 
život spotrebiteľov. Program 
stanovuje priority a hlavné 
opatrenia, ktoré majú byť prijaté 
v nasledujúcich piatich rokoch 
na európskej aj vnútroštátnej 
úrovni. Patrí sem aj nový právny 
návrh o poskytovaní lepších 
informácií spotrebiteľom o 
udržateľnosti, prispôsobenie 
existujúcich právnych predpisov 
digitálnej transformácii, a aj 
akčný plán pre spoluprácu s 
Čínou na zvýšenie bezpečnosti 
výrobkov predávaných online.
Vízia spotrebiteľskej politiky 
EÚ od roku 2020 do roku 2025  
je zameraná na päť kľúčových 
prioritných oblastí:
1. Zelená transformácia  – 
zabezpečiť, aby boli udržateľné 
výrobky dostupné spotrebiteľom 
na trhu EÚ a aby spotrebitelia mali 
lepšie informácie, a tým mohli  
robiť informované rozhodnutia. 
Komisia bude takisto 
podporovať opravy a podporovať 
udržateľnejšie a „obehové“  
výrobky.
2. Digitálna transformácia  – 

riešiť online obchodné praktiky, 
ktoré nerešpektujú právo 
spotrebiteľov na informovanú 
voľbu, zneužívajú ich zaujatosť 
alebo narúšajú ich rozhodovacie 
procesy, ako sú napríklad nekalé 
praktiky a skrytá reklama.
3. Účinné presadzovanie práv 
spotrebiteľov  – za presadzovanie 
práv spotrebiteľov zodpovedajú 
členské štáty, Komisia má v tejto 
oblasti koordinačnú a podpornú 
úlohu. Komisia bude pomáhať 
členským štátom pri včasnom 
vykonávaní a presadzovaní 
spotrebiteľského práva, a to aj 
pomocou siete spolupráce v 
oblasti ochrany spotrebiteľa.
4. Osobitné potreby určitých 
skupín spotrebiteľov  – niektoré 
skupiny spotrebiteľov môžu 

Majú sa stať hybnou silou zelenej a digitálnej transformácie

byť v určitých situáciách 
osobitne zraniteľné a vyžadujú si 
osobitné záruky, napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby so 
zdravotným postihnutím. Komisia 
preskúma požiadavky na normy 
v prípade výrobkov starostlivosti 
o  deti a bude podporovať aj 
iniciatívy poskytujúce miestne 
poradenstvo o získavaní prístupu 
k informáciám – online aj offline.
5. Medzinárodná spolupráca  – v 
globalizovanom svete, v ktorom 
sa online nákupy uskutočňujú 
cezhranične, sa spolupráca s 
medzinárodnými partnermi stáva 
kľúčovým faktorom. Komisia v 
roku 2021 vypracuje akčný plán 
s Čínou na zvýšenie bezpečnosti 
výrobkov predávaných online.


