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KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 955 mil. eur
• Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti májovej prognóze prišlo k zhoršeniu
odhadu o 56 mil. eur. K rastu deficitu prispeli najmä faktory vyplývajúce zo spresnenia údajov pre
rok 2018 (výpadok dividend a zníženie daňových príjmov), ktoré sú len z časti kompenzované
spomalením čerpania niektorých výdavkov oproti predchádzajúcim odhadom.
• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 955 mil. eur
(0,99 % HDP). Riziká pre saldo vyplývajú najmä z nadhodnotených nedaňových príjmov
a vyššieho rastu výdavkov v niektorých oblastiach. Zhoršenie ekonomického vývoja, ktoré
predpokladajú najnovšie prognózy, má zanedbateľný vplyv na výšku rizík.
• Najvyššie riziko očakávame pri nedaňových príjmoch, kde odhadujeme výpadok výnosu oproti
rozpočtu o 405 mil. eur. Tieto riziká boli vo veľkej miere identifikované RRZ už v čase schvaľovania
rozpočtu, pričom viaceré sa každoročne opakujú (napríklad príjem z dividend, výnos z predaja
emisných povoleniek alebo príjem z predaja majetku kapitol štátneho rozpočtu).
• Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplýva najmä z vysokého rastu výdavkov nemocenského
poistenia (medziročne viac ako 15 %) a dávky v nezamestnanosti, ako aj navýšenia vianočného dôchodku.
• Riziko výpadku daňových príjmov je spôsobené najmä zrušením osobitného odvodu obchodných
reťazcov s negatívnym vplyvom takmer 120 mil. eur.
• Pozitívnym vplyvom prispievajú finančné vzťahy s rozpočtom EÚ. Na základe informácií
zverejnených Európskou komisiou o výške príspevku SR do rozpočtu EÚ očakávame úsporu 77 mil. eur.
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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voči rozpočtu

voči odhadu vlády*

-56 mil. eur

-955 mil. eur

-955 mil. eur

(-0,09 % HDP)

(-0,99 % HDP)

(-0,99 % HDP)
* aktuálny odhad vlády zverejnený v Programe
stability na roky 2019 až 2022

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

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ zvýšila odhad rizík pre saldo VS o 56 mil. eur
+45 mil. eur

+

+31 mil. eur
+24 mil. eur

-

kapitálové výdavky ŠR: uhradená zálohová platba za stíhačky nie je zahrnutá v salde VS za rok
2019 (podľa metodiky ESA 2010 budú platby zahrnuté vo výdavkoch VS podľa termínu dodania),
pri ostatných investíciách pozorujeme pomalší nábeh čerpania oproti predpokladom
výdavky ŠR na mzdy: kompenzácie zaznamenané ku koncu mája vzrástli medziročne o 10 %,
predchádzajúci odhad aj vzhľadom na výšku rezerv predpokladal vyššiu mieru rastu
hospodárenie ŽSR: podľa aprílových výkazov klesol objem výdavkov na služby (okrem EÚ
fondov a spolufinancovania) medziročne o 50 %

-95 mil. eur

dividendy ŠR: zverejnený výkaz ziskov a strát pre SPP ukazuje výrazné zhoršenie hospodárenia
v roku 2018 oproti predpokladom, pričom prevádzkový výsledok SPP sa medziročne zhoršil o 56
mil. eur a dosiahol najnižšiu úroveň od roku 2014

-41 mil. eur

daňové príjmy: najvýraznejšie k zhoršeniu prispelo zníženie odhadu výnosu DPPO na základe
informácií z doposiaľ podaných daňových priznaní za rok 2018; výpadok čiastočne kompenzovalo zvýšenie výnosu DPFO z dôvodu úpravy odhadu vplyvu tichého zdanenia
výdavky ŠR na tovary a služby: údaje dostupné na prvé štyri mesiace indikujú zrýchlenie
čerpania výdavkov na služby

-30 mil. eur

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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Odhad hospodárenia VS – vybrané vplyvy (rozdiely voči rozpočtu, v mil. eur)
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