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Zápisnica z 57. zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy 

 

57. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy sa konalo dňa 16.9.2021 v zasadacej miestnosti K110 

v budove MFSR. 

Rokovania sa zúčastnili: 

Stáli členovia výboru – Eduard Hagara, Branislav Žúdel (IFP MFSR); Ján Beka (NBS); Matej Horňák, (Slovenská 

Sporiteľňa); Juraj Valachy (Tatra Banka), Michal Lehuta (VÚB), Ľubomír Koršňák (UniCredit), Ján Haluška 

(Infostat), Pavol Kárász (SAV), Ján Tóth (RRZ) a zástupcovia so štatútom pozorovateľa (NKÚ). 

Program: 

• Prezentácia prognózy 

• Diskusia k prognóze a k otvoreným otázkam 

• Záver a zhrnutie 

 

Prezentácia prognózy 

Riaditeľ IFP Eduard Hagara otvoril 57. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózovanie a prezentoval 

aktuálnu makroekonomickú prognózu IFP. Na záver prezentácie vyzval RIFP členov Výboru k vyjadreniu sa k 

prognóze MFSR a k otázkam na diskusiu: 

 Ako ste zapracovali vplyv 3. vlny pandémie a ako vnímate riziko lockdownu v 3. vlne? 

 Dopyt po práci sa drží relatívne vysoko, avšak zamestnanosť oproti predkrízovej úrovni výrazne 

zaostáva. Ako vnímate nesúlad dopytu a ponuky na trhu práce a v ktorých makroekonomických 

ukazovateľoch sa môže prejaviť? 

 

Názory členov výboru: 

 

SAV 

SAV predpokladá zlepšenie manažmentu pandémie, čo sa premietne do rýchlejšieho rastu ekonomiky v tomto 

a budúcom roku. Predložené argumenty považujú za zmysluplné a prognózu hodnotia ako realistickú.  

Predbežné hodnotenie prognózy je realistická. 

NBS  

V roku 2022 predpokladajú optimistickejší vývoj ekonomiky oproti prognóze MV. Ponukové obmedzenia budú 

pretrvávať až do polovice budúceho roku. Zapracovanie efektu 3. vlny pandémie majú podobný. Očakávajú 

optimistickejší vývoj zamestnanosti v dlhšom horizonte a nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce vnímajú 

ako vážny problém. Okrem roku 2022, považujú prognózu predbežne za realistickú.  
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RRZ 

Predpokladajú, že svetový nedostatok čipov a súčiastok môže pretrvávať až do polovice budúceho roku. Za 

negatívne riziko považujú obmedzené vyčerpanie prostriedkov z plánu obnovy. RRZ predbežne vníma prognózu 

ako realistickú. 

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická. 

SLSP 

Oproti júnovému MV, sú teraz bližšie v predpokladoch aj v číslach. Predpokladajú, že opatrenia v 3. vlne budú 

regionálneho charakteru a hlavne v sektore služieb. Nedostatok čipov pretrvá do konca tohto roka, čo pribrzdí 

hospodárky rast. Oproti prognóze MV predpokladajú mierne nižší rast cien, no vidia riziko rýchlejšieho rastu cien 

energii. Prognózu hodnotia ako realistickú. 

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická.  

TATRABANKA 

Z pohľadu rastu HDP a zamestnanosti sú vo svojej prognóze optimistickejší. Vývoj daňových základní vnímajú 

podobne. Priemysel zvýšil efektívnosť čo viedlo k rastu produktivity a k menšej potrebe zamestnancov. Nesúlad 

medzi dopytom a ponukou na trhu práce si vysvetľujú nedostatočnou výškou miezd. Napriek optimistickejšiemu 

pohľadu na roky 2021 a 2022 hodnotia predbežne prognózu ako realistickú. 

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická.  

Infostat 

Prognózu hodnotia ako realistickú. Dopady tretej vlny na ekonomiku budú tlmené vakcináciou a lepším 

manažmentom pandémie. Po odznení 3. vlny predpokladajú rýchle oživenie ekonomiky. Prognózované spomalenie 

rastu HDP v tomto roku vnímajú ako oprávnené a je hnané očakávaným záporným príspevkom čistého exportu 

v posledných dvoch štvrťrokoch 2021, čo súvisí s nedostatkom čipov, ktorý bude pretrvávať do prvého kvartálu 

budúceho roku. Aktívne politiky trhu práce tlmia dopady pandémie na nezamestnanosť. Výraznejšie oživenie trhu 

práce predpokladajú od budúceho roku.  

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická.  

UNICREDIT 

Očakávajú podobný vývoj hlavných makroekonomických ukazovateľov ako prognóza MV. V odhade makrozákladní 

taktiež nevidia výrazné rozdiely a prognózu hodnotia ako realistickú. Pri 3. vlne predpokladajú regionálne opatrenia, 

ktoré sa budú týkať prevažne služieb. Prísnejšie uzávery sa budú týkať hlavne ekonomicky slabších regiónov, čo 

bude tlmiť dopady na ekonomiku. Za kľúčové považujú pandemický vývoj v decembri, ktorý rozhodne o výške 

prepadu spotreby. Na trhu práce vnímajú nesúlady ponuky a dopytu, ktoré existujú najmä v priemysle. Tento 

nesúlad však môže byť hnaný regionálnymi rozdielmi. Inflácia bude tlačiť mzdy v 2022 a 2023 nahor.  

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická. 

VÚB 

VÚB ocenilo podrobné zapracovanie predpokladov o pandemickom vývoji do prognózy. Pri 3. vlne očakávajú dlhšie 

trvanie, ktoré zohľadňuje sezónnosť vírusových ochorení. Podľa ich predpokladov sa trh práce vracia k obdobiu 

pred pandémiou a počet nezamestnaných ľudí nie je taký vysoký. Na základe vývoja produktivity a miezd 
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v poslednom období nevidia priestor na výrazné zvyšovanie miezd. Vývoj hlavných makroekonomických 

ukazovateľov vnímajú podobne a prognózu hodnotia ako realistickú.  

Predbežné hodnotenie prognózy: realistická. 

NKU  

NKÚ požiadalo zaslať predpoklady členov výboru o čerpaní zdrojov z EÚ, ktoré chce využiť ako podklad 

k pripravovanému analytickému komentáru. 

ČSOB 

Zasadnutia sa nezúčastnili. 


