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KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 1138 mil. eur
• Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS vzrástla, oproti júlovej prognóze prišlo k zhoršeniu
odhadu o 163 mil. eur. K rastu deficitu prispelo zrýchlenie čerpania výdavkov obcí a VÚC na
základe zverejnených údajov za druhý štvrťrok (išlo najmä o výdavky na mzdy a na bežné transfery).
• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 1138 mil. eur
(1,19 % HDP). Riziká pre saldo vyplývajú najmä z nadhodnotených nedaňových príjmov
a vyššieho rastu výdavkov v niektorých oblastiach.
• Očakávané zhoršenie ekonomického vývoja sa v odhadovanom salde premietne postupne na
základe mesačných daňových prognóz. Podľa aktuálne dostupných makroekonomických údajov by
výpadok daňových príjmov mohol dosiahnuť 100 mil. eur nad rámec aktuálneho odhadu.
• Najvyššie riziko očakávame pri nedaňových príjmoch, kde odhadujeme výpadok výnosu oproti
rozpočtu o 404 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).
• Čerpanie výdavkov obcí a VÚC sa zrýchlilo, údaje za druhý štvrťrok indikujú navýšenie rizika pre saldo
rozpočtu najmä vo výdavkoch na mzdy (15 % medziročný rast) a vo výdavkoch na bežné transfery.
• 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.
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*

-163 mil. eur

-1138 mil. eur

-1138 mil. eur

(-0,17 % HDP)

(-1,19 % HDP)

(-1,19 % 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 163 mil. eur
+65 mil. eur

výdavky ŠR na bežné transfery: odhadu bežných transferov zo štátneho rozpočtu do
rozpočtov obcí a VÚC bol znížený na základe údajov zverejnených samosprávami za druhý
štvrťrok 2019

+16 mil. eur

hospodárenie verejných vysokých škôl: bežné transfery zo štátneho rozpočtu za prvý polrok
vzrástli medziročne takmer o 10 %, čo prevýšilo predpoklad vychádzajúci z predch. rokov
hospodárenie obcí (okrem daní): údaje za druhý štvrťrok indikujú zrýchlenie čerpania
výdavkov na mzdy (medziročne až o 15 %) ako aj nižší než očakávaný rast prijatých transferov
hospodárenie VÚC (okrem daní): v druhom štvrťroku prišlo k zrýchleniu čerpania bežných
výdavkov (medziročne o 15 %) ako aj výdavkov na mzdy (medziročne o 14 %)
hospodárenie ŽSR: aktuálne údaje indikujú nižší nárast kapitálových transferov prijatých zo
štátneho rozpočtu určených na financovanie investícií
výdavky ŠR na mzdy: prvé dostupné údaje za mesiac júl 2019 indikujú medziročnú mieru rastu
na úrovni viac ako 13%
hospodárenie environmentálneho fondu (bez emisných kvót): podľa údajov za prvý polrok
2019 prišlo k zrýchleniu čerpania bežných aj kapitálových transferov určených obciam
kapitálové výdavky ŠR: podľa aktualizovaných údajov za mesiac jún prišlo navýšeniu
prenesených prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré sú pripravené na čerpanie
výdavky Sociálnej poisťovne na sociálne transfery: podľa júnových údajov prišlo
k miernemu zrýchleniu čerpania starobných a invalidných dôchodkov a dávok
v nezamestnanosti, naopak mierne poklesli výdavky nemocenského poistenia

+
-83 mil. eur
-55 mil. eur
-35 mil. eur
-33 mil. eur

-15 mil. eur
-11 mil. eur
-11 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)

Pozn.: Vplyvy po zohľadnení konsolidácie, t.j. po očistení vplyvu transakcií medzi subjektami verejnej správy, sú zverejnené
v dátovom súbore dostupnom na webstránke RRZ (www.rozpoctovarada.sk/download2/rrz_semafor_2019_08_online.xlsx).
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