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KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 975 mil. eur
• Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti júnovej prognóze prišlo k zhoršeniu
odhadu o 20 mil. eur. K rastu deficitu prispelo zrýchlenie čerpania výdavkov štátneho rozpočtu
v mesiacoch máj a jún (išlo najmä o výdavky na tovary a služby).
• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 975 mil. eur
(1,02 % 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 409 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.
• V štátnom rozpočte očakávame nárast investícií, ktorý vyplýva z čerpania prostriedkov nepoužitých
v predchádzajúcich rokoch. Negatívne prispievajú aj výdavky na tovary a služby, ktorých objem počas
prvého polroku vzrástol medziročne o 30 %.
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*

-20 mil. eur

-975 mil. eur

-975 mil. eur

(-0,02 % HDP)

(-1,02 % HDP)

(-1,02 % 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 20 mil. eur
+10 mil. eur

+

+8 mil. eur
-32 mil. eur

-10 mil. eur

hospodárenie príspevkových organizácií: nárast bežných transferov zo štátneho rozpočtu sa
v plnej miere nepremietol do zvýšenia výdavkov
daňové príjmy: mierne zvýšenie výnosu je spôsobené pozitívnym vývojom priebežného plnenia
daní z práce, najmä sociálnych a zdravotných odvodov
výdavky ŠR na tovary a služby: májové a júnové údaje poukazujú na zrýchlenie čerpania
výdavkov na služby v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi; celkový objem výdavkov realizovaný
za prvý polrok dosiahol 750 mil. eur, čo znamená medziročný rast v miere takmer 30%
výdavky verejného zdravotného poistenia: tempo rastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť
bolo v máji mierne vyššie oproti predpokladom predchádzajúceho odhadu

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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