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Zápisnica z 50. zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy 

 

50. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy sa konalo dňa 11.9.2019 v zasadacej miestnosti 

Ministerstva financií SR. 

Rokovania sa zúčastnili: 

Stáli členovia výboru – Eduard Hagara, Branislav Žúdel (IFP MFSR); Ján Beka (NBS); Ján Haluška (Infostat) 

Katarína Muchová (Slovenská Sporiteľňa); Juraj Valachy (Tatra Banka), Ľubomír Koršňák (Unicredit), Michal 

Lehuta (VÚB), Marek Gábriš (ČSOB) a zástupcovia so štatútom pozorovateľa (RRZ, NKÚ). 

Program: 

• Prezentácia prognózy 

• Diskusia k prognóze a k otvoreným otázkam 

• Záver a zhrnutie 

 

Prezentácia prognózy 

Riaditeľ IFP Eduard Hagara otvoril 50. 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 k dvom okruhom: 

Ako môže koronavírus ovplyvniť slovenskú ekonomiku ? 

Počítate v prognózach s efektom dočerpania EÚ fondov v roku 2023 ? Aké predpoklady ste zvolili 

? 

Akou formou zapracovať rizikové scenáre (smernica EK) ? Súhlasíte, aby sa zverejňovali len 

vplyvy na hlavné ukazovatele, resp. makrozákladne ? 

 

Názory členov výboru: 

NBS  

NBS hodnotila prognózu predbežne ako realistickú.  

Prognóza NBS sa do veľkej miery zhodovala s prognózou MF SR, avšak prognóza NBS sa líšila v štruktúre hlavne 

v oblasti exportu, disponibilného príjmu a rastu spotreby. Zástupca MF SR vysvetlil predpoklady prognózy, zmeny 

oproti NBS a očakávania MF SR ohľadne vývoja exportu z titulu nábehu výroby nových modelov v závode JLR.  

Z fiškálneho bloku NBS najviac zaujímali predpoklady MF SR o investíciách v obrane a zapracovaní niektorých 

vládnych opatrení do konečnej spotreby verejnej správy a predpoklady ohľadne miezd vo verejnom sektore v 

rokoch 2020 a 2022 (revízia oproti septembrovej predikcii). IFP predpokladá zmeny medzi fixnými a variabilnými 

časťami miezd, ktoré sa prejavia v nižšej ako schválenej 10% dynamike pre rok 2020. Taktiež sa zástupca NBS 

spýtal na vládne opatrenia (napr. bezplatné stravovanie na materských a základných školách zdarma), či sú 

zakomponované, a v akej výške a v ktorej položke. Táto otázka bude predmetom komunikácie medzi NBS a IFP. 

Vyvstala tiež otázka, či boli zakomponované nejaké ďalšie opatrenia nad rámec rozpočtu RVS2020-2022.IFP 
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odpovedalo, že nie. Na otázku NBS ako sa vysporiadalo IFP s uznesením vlády z 15.1.2020 ohľadne výdavkových 

limitov IFP odpovedalo, že je to scenár, ktorý sa testuje interne. 

Na otázky MF SR NBS odpovedala, že nemá vplyv koronavírusu vírus zakomponovaný vo svojej prognóze. NBS 

tiež nezakomponovala predpoklad o silnom náraste čerpania EÚ fondov v roku 2023.  

INFOSTAT 

INFOSTAT hodnotil prognózu predbežne ako realistickú. 

Infostat sa vo svojej prognóze len mierne líšil v štruktúre. Infostat súhlasí s predpokladom MF SR o profile 

čerpania EÚ fondov v roku 2023. Súhlasí aj s prezentovaním rizikových scenárov na ďalších zasadnutiach výboru. 

SLSP 

SĽSP hodnotila prognózu predbežne ako realistickú. 

Vo všeobecnosti SĹSP prezentovalo podobnú prognózu makroekonomických ukazovateľov. Na rok 2019 SĽSP 

prognózuje podobný vývoj miezd ako MF SR a stagnáciu na trhu práce. Vývoj spotreby vnímajú oproti MF SR 

konzervatívnejšie. SĽSP nemá koronavírus zakomponovaný vo svojich odhadoch. EÚ fondy má SĽSP prognóze 

zakomponované v roku 2023, ale horší vývoj ekonomiky oproti MF SR spôsobuje podľa členky výboru slabšia 

spotreba.  

TB  

TB hodnotila prognózu predbežne ako realistickú. 

Tatra Banka má svoju prognózu v súlade s prognózou MF SR.  V roku 2020 TB očakáva silnejší rast miezd vo 

verejnom sektore. Koronavírus ani silný nárast EÚ fondov ku koncu programového obdobia nemá člen výboru 

zakomponované v prognóze.   

UNI 

UNICREDIT hodnotila prognózu predbežne ako realistickú. 

UNICREDIT mala zo všetkých členov výboru  najpesimistickejšiu prognózu, ale prognózu MF SR hodnotila 

predbežne ako realistickú. Efekt koronavírusu UNICREDIT nemá zapracovaný vo svojej prognóze. Profil čerpania 

EÚ fondy ku koncu programového obdobia predpokladajú rozložený na roky 2022 a 2023.  

VÚB  

VÚB hodnotila prognózu predbežne ako realistickú. 

Vo všeobecnosti vnímala VÚB banka svoju prognózu pesimistickejšie v porovnaní s prognózou MF SR. Predpoklad 

o čerpaní EÚ fondov mal člen zapracovaný roku v 2022 a nie v roku 2023, čim sa líšil od prognózy MF SR. 

Koronavírus zatiaľ diskutovali len v materskej banke (INTESA). VÚB banka súhlasí s prezentovaním rizikových 

scenárov na výbore pre makroekonomickú prognózu.  

ČSOB  

ČSOB hodnotila prognózu predbežne ako realistickú. 

ČSOB prognózuje súkromnú spotrebu a nezamestnanosť mierne pesimistickejšie v porovnaní s MF SR. ČSOB vo 

svojej prognóze nemá zapracovaný potenciálny  vplyv koronavírusu na ekonomiku. Skeptickejšie sa člen vyjadril k 
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vysokému  číslu voľných pracovných miest a jeho vzťahu k nezamestnanosti. ČSOB súhlasila s predpokladom 

MFSR o silnom náraste čerpania EÚ fondov ku koncu programového obdobia v roku 2023 a taktiež súhlasí 

s prezentovaním rizikových scenárov na výbore.   

 

RRZ 

Bez komentára.   

NKÚ 

Bez komentára.  

SAV 

Zasadnutia sa nezúčastnili. 

 


