Rozpočtový semafor
Monitoring plnenia rozpočtu na rok 2019
November 2019

Pripravili: E. Bugyi, M. Kubík, P. Majher

KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 1 190 mil. eur
• Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS mierne klesla, oproti októbrovej prognóze prišlo
k zlepšeniu odhadu o 5 mil. eur. K poklesu deficitu prispel najmä vyšší výnos daňových príjmov,
ktorý kompenzoval rast čerpania výdavkov v štátnom rozpočte, najmä vyššie kapitálové transfery
nemocniciam a mzdové výdavky, pri ktorých nebola realizovaná časť úsporných opatrení.
• Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit dosiahnuť 1 190 mil. eur
(1,27 % HDP). Riziká pre saldo vyplývajú najmä z nadhodnotených nedaňových príjmov,
podhodnotených výdavkov samospráv a vyššieho rastu výdavkov v soc. oblasti a zdravotníctve.
• Úsporné opatrenia MF SR vo výške 214 mil. eur sú zohľadnené v odhade (vo výdavkoch ŠR, najmä
v tovaroch a službách a investíciách), ich výška nepostačuje na zásadnejšie zníženie rizík pre deficit.
• Aktuálne zhoršenie výhľadu ekonomického vývoja, ktoré je zapracované v odhade, nemá
zásadný vplyv na saldo VS v tomto roku. Odhadovaný výpadok daňových príjmov oproti rozpočtu je
spôsobený najmä zmenami v opatreniach rozpočtovaných nad rámec prognózy Výboru pre daňové
prognózy (zrušenie odvodu obchodných reťazcov, odklad zavedenia tzv. nanomarkerov).
• Najvyššie riziko očakávame pri nedaňových príjmoch, kde odhadujeme výpadok výnosu o 443 mil.
eur. Ide o riziká vo veľkej miere identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu.
• Riziko v sociálnych transferoch a dávkach vyplýva najmä z vysokého rastu výdavkov nemocenského
poistenia a dávky v nezamestnanosti (medziročne viac ako 15 %), ako aj navýšenia vianočného dôchodku.
• K odhadovanému zhoršeniu salda prispieva hospodárenie samospráv, riziko očakávame najmä vo
výdavkoch na mzdy a na bežné transfery (15 % medziročný rast) ako aj v investíciách.
Odhad hospodárenia VS – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu, v mil. eur)

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*

+5 mil. eur

-1190 mil. eur

-550 mil. eur

(+0,01 % HDP)

(-1,27 % HDP)

(-0,58 % HDP)
* aktuálny odhad vlády zverejnený v Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2020-2022

Odhad koncoročného hospodárenia VS (ESA 2010, bez EÚ zdrojov a zelenej energie*, v mil. eur)

*v rámci benchmarkovej revízie národných účtov podľa metodiky ESA 2010, ktorá bola uskutočnená v rámci jesennej
notifikácie Eurostatu, prišlo k zmene zaznamenania dotovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2019
na základe tejto zmeny odhadujeme navýšenie úrovne príjmov aj výdavkov o 680 mil. eur bez vplyvu na saldo VS.

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ znížila odhad rizík pre saldo VS o 5 mil. eur
+52 mil. eur
+35 mil. eur

+
+24 mil. eur
-43 mil. eur
-30 mil. eur

-

-23 mil. eur

-21 mil. eur

daňové príjmy: k zvýšeniu prispieva najmä dynamický vývoj priebežného výberu DPH napriek
zníženiu makroekonomického výhľadu spotreby domácností
hospodárenie obcí: k zlepšeniu prišlo po zapracovaní údajov za tretí štvrťrok 2019, kedy
rýchlejšie čerpanie prijatých transferov znižuje negatívny rozpočtový vplyv dynamického rastu
bežných aj kapitálových výdavkov
hospodárenie príspevkových organizácií: navýšenie objemu prijatých transferov pozorované
v septembri prevyšuje rast čerpania financovaných výdavkov
ostatné bežné výdavky ŠR: v septembri prišlo k zrýchleniu čerpania bežných transferov obciam
(v nadväznosti na legislatívne zmeny) a nemocniciam (rekonštrukcia a modernizácia)
kapitálové výdavky ŠR: podľa predbežných údajov prišlo v októbri k navýšeniu čerpania
kapitálových transferov určených na financovanie rekonštrukcie a modernizácie nemocníc
výdavky na mzdy ŠR: viaceré ministerstvá zapracovali úsporné opatrenia v štruktúre odlišnej
od návrhu MF SR, nerealizované úspory na mzdách boli nahradené prevažne zaviazaním
nečerpaných kapitálových výdavkov, čo bolo zohľadnené už v októbrovom odhade KRRZ
hospodárenie ŽSR: zníženie kapitálové transferu zo štátneho rozpočtu sa nepremietlo do
nižšieho očakávaného čerpania výdavkov

Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ
pri výpočte septembrového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu júla,
pričom používa aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v auguste.
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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_11_online.xlsx).
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