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KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 790 mil. eur
• Riziko výpadku daňových príjmov oproti rozpočtu je spôsobené najmä zrušením osobitného
odvodu obchodných reťazcov a legislatívnymi opatreniami znižujúcimi čistý výnos daní
a odvodov (zvýšenie daňového bonusu, zavedenie rekreačných poukazov a zníženie DPH na ubytovacie
služby), pričom výpadok je čiastočne kompenzovaný rozpočtovou rezervou na daňové opatrenia.
• Pri nedaňových príjmov očakávame výpadok ich výnosu oproti rozpočtu, čím by sa naplnili riziká
identifikované RRZ už pri schvaľovaní rozpočtu (napríklad príjem z dividend, emisné kvóty alebo
príjem z predaja majetku štátneho rozpočtu (ŠR)).
• Z dôvodu rýchlejšieho čerpania EÚ fondov odhadujeme vyššie výdavky na spolufinancovanie. Nárast
výdavkov je kompenzovaný nepoužitím príslušnej rezervy, ktorá je súčasťou schváleného rozpočtu.
• V štátnom rozpočte očakávame nárast investícií, ktorý vyplýva z čerpania prostriedkov nepoužitých
v predchádzajúcich rokoch. Celkový objem presunutý z roku 2018 presiahol 1,1 mld. eur.
• Obce znižujú investičné výdavky po predchádzajúcom roku, kedy bolo čerpanie najvyššie od roku
2010. Oproti rozpočtu, ktorý očakáva 50% medziročný pokles, však očakávame miernejšie spomalenie.
• Riziká v sektore zdravotníctva vyplývajú najmä z nárastu platieb akcionárom súkromných zdravotných
poisťovní a z tvorby záväzkov nemocnicami. Výpadok oproti rozpočtu je mierne kompenzovaný úsporou
vo výdavkoch zdravotného poistenia za predpokladu pokračovania úsporných opatrení.
Odhad hospodárenia VS – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu)

Aktuálny odhad v metodike ESA 2010 vychádza z hotovostného plnenia (Štátna
pokladnica), rozpočtových údajov (RIS) a expertných odhadov (daňové príjmy,
dividendy, ostatné nedaňové príjmy, platené úroky).
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medzimesačne+

voči rozpočtu

voči odhadu vlády*

-180 mil. eur

-790 mil. eur

-790 mil. eur

(-0,19 % HDP)

(-0,82 % HDP)

+

porovnanie s interným odhadom KRRZ z marca 2019
pripraveným na základe predbežných údajov za január

(-0,82 % HDP)
* aktuálny odhad vlády zverejnený v Programe
stability na roky 2019 až 2022

Vybrané riziká pre saldo VS v schválenom rozpočte
-268 mil. eur

-208 mil. eur
-169 mil. eur
-137 mil. eur
-134 mil. eur
-119 mil. eur
-81 mil. eur

-68 mil. eur
-68 mil. eur

daňové príjmy: zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov znamená výpadok 119 mil. eur (po
zohľadnení vplyvu na výnos DPPO), negatívny vplyv ďalších legislatívnych opatrení sa predpokladá vo
výške 143 mil. eur a je v plnej miere krytý rezervou štátneho rozpočtu
spolufinancovanie: KRRZ predpokladá ďalšie zrýchlenie čerpania EÚ fondov po predchádzajúcom
roku, realizácia podľa objemu v rozpočte by znamenala medziročné spomalenie o 25%
kapitálové výdavky ŠR: objem prostriedkov presúvaných z predchádzajúceho roku presahuje 1,1 mld.
eur, pričom KRRZ predpokladá mieru ich použitia v súlade s predchádzajúcimi rokmi
hospodárenie obcí: KRRZ očakáva vyšší objem investícií oproti rozpočtu, ktorý predpokladá čerpanie
blízke minimálnej úrovne z roku 2016
ostatné nedaňové príjmy ŠR: rozpočet obsahuje nešpecifikované príjmové opatrenie vo výške 106
mil. eur, KRRZ predpokladá nulový vplyv na saldo v metodike ESA 2010
ostatné bežné výdavky ŠR: nárast je spôsobený najmä opatreniami vlády (financovanie obedov detí,
nárast platov v regionálnom školstve), ktorých krytie je zabezpečené v rámci bežných rezerv ŠR
výdavky na zdravotníctvo: KRRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch očakáva rýchlejší rast
záväzkov nemocníc a vyššiu platbu akcionárom, naopak realizácia úsporných opatrení môže znamenať
zníženie výdavkov verejného zdravotného poistenia
dividendy ŠR a MH Manažment: na základe výsledkov hospodárenia podnikov s vlastníckym
podielom štátu KRRZ očakáva výpadok príjmov oproti predpokladom rozpočtu
správny fond Sociálnej poisťovne: zverejnené údaje za prvé dva mesiace indikujú výrazný rast
výdavkov oproti rozpočtu, najmä v oblasti miezd a medzispotreby (potvrdenie rizika RRZ
identifikovaného už pri schvaľovaní rozpočtu)

Vývoj KRRZ odhadu koncoročného hospodárenia VS (ESA 2010, bez EÚ zdrojov)

Vybrané úspory pre saldo VS v schválenom rozpočte
+78 mil. eur
+23 mil. eur

transfer do rozpočtu EÚ: aktuálne informácie k rozpočtu EÚ zverejnené Európskou komisiou
indikujú výšku platby ŠR pod rozpočtovanou úrovňou
tovary a služby ŠR: v nadväznosti na zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov sa viazala
časť rozpočtovaných prostriedkov určených na podporu poľnohospodárstva
Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov začína KRRZ s výpočtom
odhadov salda v marci daného roku, kedy sú k dispozícii januárové údaje. Informácie za
celý rok sú zverejnené a zapracované do odhadu v marci nasledujúceho roka.
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