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Zápisnica z 27. zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy 

 
(11.6.2012)  
 
Účastníci zasadnutia:  
MF SR – Martin Filko, Ján Tóth  
NBS – Renáta Konečná  
ŠÚ SR – František Bernadič  
Infostat – Ján Haluška  
Slovenská sporiteľňa – Mária Valachyová  
Tatra banka – Juraj Valachy  
ČSOB – Marek Gábriš  
UniCredit Bank – Ľubomír Korsňák  
Volksbank – Vladimír Vaňo  
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci odborov IFP. 

 

Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky p. Filko prezentoval aktuálnu makroekonomickú 

prognózu MF SR. Ďalej vyzval členov Výboru k vyjadreniu sa k prognóze MFSR, k prípadným komentárom a 

poznámkam. 

NBS: 

Hodnotí prognózu ako realistickú. Oproti prognóze MF SR očakáva NBS nižší rast cien obchodovateľných 

tovarov v celom horizonte prognózy. Predpokladaný rast cien potravín je taktiež nižší ako očakávaný vývoj podľa 

MF SR. NBS predpokladá zmenšenie salda obchodnej bilancie v treťom a štvrtom kvartáli roku 2012. Celkovú 

dovoznú náročnosť slovenskej ekonomiky pre rok 2012 odhaduje NBS na úrovni roku 2011. NBS má tiež 

podobné predpoklady na rast zahraničného dopytu. 

Infostat: 

Hodnotí prognózu na aktuálny rok ako realistickú. Z hľadiska štruktúry však Infostat vyjadril pochybnosti ohľadom 

predpokladanej úrovne zahraničného dopytu v roku 2012, ako aj niektorých ďalších zložiek HDP. V rokoch 2014-

2015 očakáva nižší rast domácej spotreby ako prognóza MF SR. Aj tohto dôvodu hodnotí Infostat prognózu rastu 

HDP v týchto rokoch ako optimistickú. Očakávaná nízka úroveň rastu miezd vo verejnom sektore bude podľa 

člena výboru brzdiť rast miezd taktiež v súkromnom sektore.  

Tatra Banka: 

Očakávaný rast HDP v roku 2012 hodnotí ako realistický. Prognózu na rok 2013 vníma ako jemne optimistickú. 

V ďalších rokoch sú očakávania Tatra Banky veľmi blízko očakávaní MF SR. Tatra Banka nepovažuje cieľ 

poklesu spotreby verejného sektora v roku 2012 s ohľadom na aktuálny výsledok k prvému kvartálu za splniteľný. 

Člen výboru ďalej vyjadril nespokojnosť s plánovaným rastom spotreby verejného sektora v roku 2013. Vzhľadom 

na dopad očakávaného zvýšenia sadzby dane z príjmu právnických osôb Tatrabanka neočakáva taký výrazný 

rast miezd v súkromnom sektore ako prognóza MF SR. 

Unicredit: 

Prognózu pre roky 2012-2013 hodnotí ako realistickú. V rokoch 2014-2015 predpokladá Unicredit pomalší rast 

ekonomiky. V porovnaní s prognózou MF SR očakáva vyšší rast inflácie v rokoch 2013-2014. Podobne ako 

ostatné banky aj Unicredit vníma odhad rastu miezd v súkromnom sektore ako optimistický. Podľa člena výboru 
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bude stagnácia miezd vo verejnom sektore moderovať rast miezd v súkromnom sektore. Podobne ako ostatní 

členovia očakáva korekciu vývoja bilancie zahraničného obchodu. 

ČSOB:  

Prognózu považuje za realistickú. V prípade rastu miezd ČSOB neočakáva tak výraznú dynamiku. Podobne ako 

viacerí členovia považuje očakávanú daňovú legislatívu za významnú protiváhu kompenzujúcu impulzy k rastu 

miezd.  

SLSP: 

Hodnotí prognózu ako realistickú. SLSP očakáva, že spomalenie eurozóny sa slovenskej ekonomiky dotkne 

výraznejšie v druhom polroku. Z tohto dôvodu je odhadovaný rast HDP v tomto a budúcom roku nižší ako odhad 

MF SR. Prognózovaný pokles spotreby verejnej správy nepovažuje vzhľadom na výsledky za prvý kvartál roku 

2012 za splniteľný. SLSP predpokladá podobne vysoký rast miezd ako prognóza MF SR. Výsledný rast miezd 

bude podľa SLSP do značnej miery ovplyvnený konečnou formou zmien v daňovo-odvodovom systéme.  

Volksbank: 

Prognózu MF SR považuje za optimistickú. Ako príklad uvádza výsledky nedávno zverejneného prieskumu 

sentimentu nemeckých nákupcov, ktorý je na najnižších hodnotách za posledné roky. Aj z tohto dôvodu očakáva 

Volksbank výrazne pomalšiu dynamiku zotavenia vonkajšieho prostredia. Predpokladaný rast miezd 

v súkromnom sektore je možný len za predpokladu razantného zníženia nezamestnanosti, ktoré však nie je 

pravdepodobné. 

ŠÚSR: 

Považuje prognózu MF SR za realistickú. Ohľadom štruktúry rastu HDP vyjadril ŠÚSR určite pochybnosti, ktoré 

sa tykali hlavne prognózovaného rastu zahraničného dopytu. Taktiež poukázal na neudržateľnosť dynamiky 

exportov a importov. Z tohto dôvodu považuje úhrnné objemy za rok 2012 za nadhodnotené. 

 
Na záver riaditeľ IFP poďakoval členom výboru za účasť na stretnutí. 
 

Zapísal: Libor Melioris, 11.6.2012   


