
Zápisnica z 31. zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy 

 

31. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy sa konalo dňa 16.9.2013 v zasadacej miestnosti 
Ministerstva financií SR. 

Rokovania sa zúčastnili: 

Stáli členovia výboru – Martin Filko (IFP MFSR, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky); Milan Donoval, Miroslav 
Gavura (NBS); Jana Juriová (Infostat); Pavol Karász (SAV) ; Marek Gábriš (ČSOB); Juraj Valachy (Tatrabanka); 
Mária Valachyová (Slovenská Sporiteľňa); Andrej Arady (VÚB); Ľubomír Koršňák (Unicredit); Viktor Novysedlák 
(RRZ) a zástupcovia so štatútom pozorovateľa (ŠÚ SR, ARDAL a NKÚ). 

Program: 

• Prezentácia prognózy 

• Diskusia k prognóze a k otvoreným otázkam 

• Záver a zhrnutie 

Prezentácia prognózy 

Riaditeľ IFP Martin Filko otvoril 31. 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: 

a) Ako vidíte vývoj vonkajšieho prostredia v roku 2014? 
b) Nakoľko bol, podľa Vás, pozitívny druhý kvartál ovplyvnený jednorazovými efektmi? 
c) Čo si myslíte o výraznom náraste spotreby domácností v druhom kvartáli? Ide, podľa Vás, o oživenie 

spotrebiteľského správania sa? 

Názory členov výboru: 

NBS  

NBS hodnotí prognózu ako realistickú. V porovnaní s IFP očakáva NBS výraznejší rast dopytu po slovenských 
výrobkoch a z toho vyplývajúci mierny nárast trhových podielov.  Cenu ropy NBS predikuje nižšie ako IFP, a preto 
aj infláciu odhadujú nižšie. Odhad NBS pre NAIRU je prakticky totožný s odhadom IFP pre rok 2013.  IFP je 
podľa NBS konzervatívny v prognóze v spotreby, zamestnanosti a nezamestnanosti pre 2014. 

c)    Nárast spotreby vysvetľuje NBS kvôli nárastu príjmov zo zahraničia, príjmov živnostníkov a nižším cenám.  

Otázky NBS: Došlo k zmene objemu konsolidačných opatrení oproti júnovej prognóze?  
Odpoveď IFP: Oproti júnovej prognóze predpokladáme nárast objemu konsolidačných opatrení o 137 miliónov 
v 2014 a 500 miliónov v 2016. 

SAV  

Hodnotí prognózu ako realistickú. Obe prognózy sú príbuzné, pričom SAV je optimistickejšia. Odhad externého 
prostredia IFP je blízko odhadu SAV. Súkromné investície by mohli byť zmapované podrobnejšie. SAV poukázala 
na výhodu intervalových odhadov jednotlivých veličín. SAV potvrdzuje vysoký odhad NAIRU modelovanú, ako 



hlavný dôvod uvádza dlhodobú nezamestnanosť. Zástupca SAV upriamuje pozornosť na prognózovacie techniky 
vyvinuté počas pôsobenia ministerky Schmögnerovej. 

INFOSTAT 

Prognózu hodnotí ako realistickú. INFOSTAT predpokladá miernejší pokles domáceho dopytu, ale s prognózou 
konečnej spotreby domácností je opatrný. INFOSTAT očakáva len mierny nárast zamestnanosti. 

b)   Jednorazové efekty nepovažuje INFOSTAT za tak podstatné, zohľadňujúc počet pracovných dní.  

Unicredit  

Prognózu hodnotí ako realistickú. Odhad externého prostredia Unicredit nezmenil.  

c)    Pozitívne prekvapila spotreba domácností, pravdepodobne kvôli pozitívnejšiemu sentimentu domácností.  

TATRABANKA . 

Prognózu hodnotí ako realistickú.  

VÚB 

Prognózu hodnotí ako podobnú a realistickú. Odhad trhu práce IFP považuje za mierne optimistický, VÚB 
prognózuje slabší rast zamestnanosti a pomalší pokles nezamestnanosti v rokoch 2015-2016.  

c) Prekvapivo pozitívnu spotrebu domácností z druhého kvartála nepovažuje za udržateľnú do budúcnosti.   

SLSP 

Hodnotí prognózu ako realistickú. Nezamestnanosť podľa IFP považuje v 2015 a 2016 za mierne optimistickú. 
Trh práce sa vo všeobecnosti prognózuje ťažko, keďže dochádza k metodickým zmenám a zverejnené dáta 
z trhu práce sú nekonzistenté. Jednorazové efekty nepovažuje za udržateľné.  

c) Vyššiu spotrebu vidí v nižšej inflácii a nie v úsporách.  

Sberbank 

Zástupca Sberbank sa nedostavil. 

ČSOB 

Prognózu hodnotí ako optimistickú. Vlastnú prognózu revidovali mierne nahor. ČSOB však ostáva opatrná berúc 
do úvahy úverovú aktivitu, ktoré ostáva utlmená. 

a) Externé prostredie je veľmi priaznivé a skôr môže prekvapiť negatívne.  
c) Jednorazovú spotrebu z druhého kvartálu zatiaľ nepovažuje za udržateľný, skôr za ním vidí pokles inflácie.  

RRZ 

Komentuje vplyv spotreby na DPH. Volatilita prognózy vládnej spotreby je vysoká (v rámci prognóz výboru). 


