IDENTIFIKAČNÝ LIST

PROJEKTU NA ROK 2003

1) Projekt:

P4

ÚDAJOVÁ ZÁKLADŇA PRE TVORBU FINANČNEJ POLITIKY ŠTÁTU

2) Cieľ projektu:
Cieľom projektu je prezentácia tabuľkových výstupov a uchovávanie historických dát v databázovom prostredí z oblasti
časových radov a ratingov, a ich riadené sprístupňovanie zadávateľom a kompetentným pracovníkom Ministerstva financií
Slovenskej republiky pre potreby rozhodovania.
3) Očakávané výsledky projektu
!
!
!
!
!
!

udržiavanie aktuálneho zoznamu úloh z oblasti časových radov a k nim prislúchajúceho zoznamu tabuliek a skupín
tabuliek,
udržiavanie zoznamu užívateľov a dokumentov,
možnosť doplnenia nových úloh, alebo tabuliek spracovávaných v DataCentre pre potreby užívateľov na Ministerstve
financií SR,
vkladanie aktuálnych verzií tabuliek do aplikácie,
automatizovaný zber a spracovanie údajov pre potreby expertného tímu MF SR pre rokovanie s ratingovými
agentúrami,
ohlasovanie zaradenia nových tabuliek formou e-mailov pre užívateľov.

4) Členenie projektu (projekty, úlohy)
!
!

Informačný systém časových radov
IS expertného tímu MF SR pre rokovanie s ratingovými agentúrami

5) Stav rozpracovanosti projektu
Do projektu sú zaradené úlohy z oblasti časových radov a ratingy , ktoré sa riešili aj po minulé roky v DC roztrieštene.

6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu
Niektoré zdrojové údaje sú čerpané z IS riešených v DC.
7) Riešiteľské kapacity v čl./hodinách:
9 200 čl./hodín

Podprojekt:

PP 4.1

IMFORMAČNÝ SYSTÉM ČASOVÝCH RADOV

Podprojekt rieši prezentáciu dát v podobe prehľadových tabuliek a grafov pre odberateľov elektronickou formou v prostredí
Lotus Notes. Dáta sú z oblasti časových radov ako napr.: prehľady príjmov a výdavkov verejných rozpočtov z účtovných
závierok, medzinárodné komparácie krajín, platobná a obchodná bilancia, peňažníctvo a menový vývoj, prehľad vývoja daní
a cla, zamestnanosť a mzdy, analýzy stavu vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu na jedinom účte štátu . Každá úloha
v rámci podprojektu bude mať preddefinovaný štandardný zoznam zadávateľov, čitateľov a notifikovaných čitateľov. Tieto
zoznamy budú môcť byť upravované zodpovedným v definícii každej jednej tabuľky podľa potrieb. Tabuľky budú môcť byť teda
prístupné na čítanie buď pre všetkých používateľov aplikácie, alebo pre definovaných používateľov aplikácie. Čitatelia, ktorí
budú určení v položke Notifikovaní čitatelia, budú na vznik tabuľky upozornení formou notifikácie v elektronickej pošte.
Všetky tabuľky budú usporiadané v logických prehľadných aplikačných pohľadoch. Okrem toho, každý používateľ bude mať
právo vytvoriť si zoznam tabuliek aktuálnych k zadanému dátumu. Každému čitateľovi sa samozrejme vždy zobrazia
v prehľadoch len tabuľky, ktoré sú prístupné jemu.
Termíny spracovania: mesačne, štvrťročne a podľa potreby zadávateľa
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie strednodobého finančného výhľadu
Riešiteľské kapacity: 7316 čl./hodín

Úloha 4.1.1

Prehľady príjmov a výdavkov verejných rozpočtov z účtovných závierok

DataCentrum rieši úlohu od roku 1995. Náplňou úlohy pre rok 2003 bude pokračovanie v spracovávaní prehľadov štvrťročného
vývoja časových radov príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, rozpočtov obcí, štátnych fondov Slovenskej
republiky, VÚC a príspevkových organizácií podľa ekonomického členenia a funkčná klasifikácia výdavkov v rovnakých
oblastiach, rozpočet schválený, upravený a požadované prepočty, podiel HDP, u agregovaných ukazovateľov aj aktualizácia pri
revidovaní HDP, napĺňanie tabuliek podľa požadovaných položiek na podpoložky. Prebytok resp. schodok rozpočtov sa
spracováva podľa metodiky MF SR. Zdrojom údajov pre riešenie úlohy je spracovanie účtovných závierok v DataCentre.
Termíny spracovania: štvrťročne a podľa potreby zadávateľa
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie strednodobého finančného výhľadu
Riešiteľské kapacity:
2 728 čl./hod.
Úloha 4.1.2

Medzinárodné komparácie krajín

DataCentrum rieši úlohu od roku 1995. Náplňou úlohy je pravidelné sledovanie, porovnávanie, a zároveň spätné revidovanie
štvrťročných a ročných údajov zadaných ekonomických ukazovateľov dvoch skupín krajín – krajiny CEFTA a EÚ, za oblasť
bankovej sféry, HDP, štátneho dlhu, vládnej bilancie, zahraničného obchodu, inflácie, zamestnanosti a miezd. Úkony, ktoré sa
budú vykonávať v roku 2003, spočívajú v zbere potrebných dát v elektronickej forme, ich spracovanie v tabuľkovej a grafickej
forme, prepočet indexov a podielov, prepočty konkrétnej meny na konvertibilnú menu a následná analýza, sledovanie zmeny
v metodike a štruktúre daných ukazovateľov.
Termíny spracovania: štvrťročne a podľa potreby zadávateľa
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie stratégie finančnej politiky
Riešiteľské kapacity:
1 364 čl./hod.
Úloha 4.1.3.

Platobná a obchodná bilancia

DataCentrum rieši úlohu od roku 1995. Náplňou úlohy pre rok 2003 bude pokračovanie v mesačnej aktualizácii časových radov
platobnej bilancie, detailného kapitálového účtu a bežného účtu platobnej bilancie. Údaje sú kumulované po mesiacoch a
kvartálne. Ďalej je to analýza údajov platobnej bilancie a detailného kapitálového účtu, ktorá je spracovávaná pre potreby MF
SR podľa novej aj starej metodiky NBS, ako aj výpočet ročných indexov rastu, podielov jednotlivých kumulovaných položiek na
HDP, podielov jednotlivých položiek bežného účtu platobnej bilancie, kapitálového a finančného účtu platobnej bilancie na
priamych nadpoložkách a ich grafické znázornenie.
Termíny spracovania: mesačne, štvrťročne
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie stratégie finančnej politiky
Riešiteľské kapacity:
1 364 čl./hod.
Úloha 4.1.4.

Peňažníctvo a menový vývoj

DataCentrum rieši úlohu od roku 1996. Náplňou úlohy pre rok 2003 bude pokračovanie v spracovávaní časových radov za
oblasti : Menový prehľad, priemerné úrokové miery korunových úverov a úverov obchodných bánk, vklady klientov a úvery
klientom. Tieto časové rady sa poskytujú za celé predchádzajúce obdobie za účelom štvrťročného spracovávania prognóz na
MF SR.
Ďalšou časťou úlohy je vypracovávanie analýz na základe mesačných a štvrťročných údajov za oblasti: Menový prehľad,
banková marža, kvázimarža, priemerná menová báza, priemerné kurzy SKK voči vybraným menám, vývoj korunových úverov
podľa ekonomických sektorov a podľa odvetví priemyslu, vývoj vkladov klientov bánk, čerpané úvery klientov, priemerná reálna
úroková miera z úverov obchodných bánk a vkladov, devízové rezervy NBS a komerčných bánk, zahraničná zadĺženosť SR,
stav úverov členených podľa časového hľadiska.
Úloha má aj grafickú interpretáciu vývoja makroekonomických ukazovateľov na základe spracovávaných analytických tabuliek.
Termíny spracovania: mesačne
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie stratégie finančnej politiky
Riešiteľské kapacity:
1 240 čl./hod.

Úloha 4.1.5.

Zamestnanosť a mzdy

DataCentrum rieši úlohu od roku 1995. Náplňou úlohy pre rok 2003 bude pokračovanie v mesačnej a štvrťročnej aktualizácii
ukazovateľov za zamestnanosť a mzdy v členení podľa odvetví ekonomickej činnosti, tried klasifikácie zamestnaní, veku, a za
nezamestnanosť v členení podľa veku, trvania nezamestnanosti, stupňa vzdelania a sociálnej štruktúry. Úlohou je zároveň
spätné revidovanie údajov, sledovanie zmien v metodike, prepočet indexov a podielov na celku, vytváranie tabuliek
a prislúchajúcich grafov. Zdrojom pre plnenie úlohy sú údaje z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a podklady zo
štatistických publikácií.
Termíny spracovania: štvrťročne resp. podľa potreby zadávateľa
Odberateľ výstupov: Sekcia IFP – Oddelenie stratégie finančnej politiky
Riešiteľské kapacity:

620 čl./hod.

Podprojekt:

PP 4.2

IS EXPERTNÉHO TÍMU MF SR PRE ROKOVANIE S RATINGOVÝMI AGENTÚRAMI

Podprojekt rieši vytváranie a údržbu údajovej základne pre potreby rokovania s ratingovými agentúrami, prostredníctvom
aplikácie Ratingy. Aplikácia bude slúžiť na automatizáciu zberu a ukladania údajov do databázy, a výber požadovaných údajov
z databázy do výstupných tabuliek.
Aplikácia automatizovane realizuje:
zasielanie výziev jednotlivým zodpovedným. Výzva bude obsahovať zoznam všetkých ukazovateľov, ktoré je zodpovedný
povinný vyplniť. Výzvy sa budú zasielať určitý počet dní pred koncom obdobia určených periodicitou. Koľko dní pred
povinnosťou nahlásenia hodnôt sa budú zasielať výzvy na ich doplnenie bude uvedené v konfigurácii aplikácie,
opakované upozornenie Zodpovedných na povinnosť zaslania hodnôt ukazovateľov. Toto opakované upozornenie sa
bude zasielať len na ukazovatele, ktoré ešte neboli zadané Zodpovedným,
export dát do zadefinovanej Excel šablóny. Export sa bude realizovať na základe tlačidla stlačeného Správcom aplikácie
Ratingy. Pri exporte bude možné zvoliť slovenskú, alebo anglickú šablónu, do ktorej sa ratingy budú exportovať.
Aplikácia bude umožňovať pre užívateľa zobrazovanie spätných hodnôt ratingov k ľubovolnému zadanému dátumu. Ďalej bude
obsahovať zoznam definícií všetkých ukazovateľov. Je možné dopĺňanie nových ukazovateľov podľa požiadaviek, kladených
na MF SR ratingovými agentúrami. Aplikácia Ratingy súčasne pripraví a prepojí údaje na prezentáciu v aplikácii Časové rady.
Termíny spracovania: mesačne
Odberateľ výstupov: Sekcia európskej integrácie a medzinárodných vzťahov
Riešiteľské kapacity:
1 884 čl./hodín

