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KRRZ odhaduje riziká pre saldo verejnej správy (VS) na úrovni 7 697 mil. eur
• KRRZ pripravila odhad hospodárenia VS po zahrnutí vplyvu pandémie koronavírusu na verejné
financie. Ide o pohľad na základe informácií známych ku koncu júla, vrátane zmien zahrnutých vo
vládnej novele zákona o štátnom rozpočte.
• Pri naplnení súčasných predpokladov o ekonomickom vývoji a za predpokladu, že vláda
neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 8 178 mil. eur (9,4 % HDP).
• Celková výška rizík pre rozpočtované saldo VS stúpla, oproti júnovej prognóze prišlo k zhoršeniu
odhadu o 1 485 mil. eur (1,7 % HDP). Zvýšenie rizík pre rozpočet je spôsobené najmä rastom
výdavkov štátneho rozpočtu v dôsledku zmien schválených v novele rozpočtu.
• Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo rozpočtu predstavuje očakávaný výpadok daňových
a odvodových príjmov vo výške 2 759 mil. eur (3,5 % HDP). Zníženie výnosu vplyvom zhoršeného
vývoja ekonomiky sa týka všetkých typov daní a odvodov.
• Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu
1 321 mil. eur (1,5 % HDP), pričom deficit rozpočtu navyšujú o sumu 760 mil. eur. Dodatočné výdavky
v objeme 560 mil. eur by mali byť financované z EÚ fondov.
• Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre rozpočet vo výdavkoch štátneho
rozpočtu vo výške 2 017 mil. eur. Dodatočné výdavky vyplývajú najmä z vládnej novely zákona o štátnom
rozpočte, pričom veľká časť nesúvisí s pandémiou koronavírusu.
• Riziko pre rozpočet vo výdavkoch na sociálne transfery a dávky na úrovni 685 mil. eur vyplýva najmä
z vyššieho čerpania nemocenského, dávky v nezamestnanosti a z vyplatenia upraveného 13. dôchodku.
Odhad hospodárenia VS v roku 2020 – 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 2020

voči odhadu vlády*
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* aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci schválenej
novely zákona o štátnom rozpočte

Odhad koncoročného hospodárenia VS v roku 2020 (v mil. eur)

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ zvýšila odhad deficitu VS 2020 o 1 485 mil. eur
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výdavky štátneho rozpočtu na tovary a služby: vyšší odhad čerpania vyplýva najmä z vládnej
novely štátneho rozpočtu, ktorá navyšuje limit bežných výdavkov pre viaceré kapitoly štátneho
rozpočtu, napríklad na dofinancovanie prevádzkových potrieb ministerstva vnútra alebo pre
novovytvorené ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
kapitálové transfery štátneho rozpočtu: vzhľadom na vyššie limity výdavkov v novelizovanom
štátnom rozpočte očakávame nárast financovania pre výstavbu diaľničnej siete ako aj krytie
viacerých investícií v oblasti kultúry
hospodárenie ostatných subjektov: na základe predpokladov zapracovaných v aktuálnom
odhade vlády navyšujeme odhad čerpania výdavkov pre viaceré subjekty verejnej správy (ide
najmä o dopravné podniky, ZSSK, JAVYS a environmentálny fond)
vládne opatrenia na podporu ekonomiky: nárast je ovplyvnený najmä prijatými opatreniami
na zlepšenie podnikateľského prostredia (najmä zrušenie tzv. bankového odvodu), zároveň sme
vplyvom rýchlejšieho čerpania navýšili očakávanú úroveň pandemických dávok PN a OČR
bežné transfery štátneho rozpočtu: novela štátneho rozpočtu umožňuje nárast financovania
na kompenzovanie výpadku príjmov pre subjekty vo verejnej správy (ZSSK, ŽSR, NDS) ako aj
mimo nej (SAD, letecké spoločnosti)
ostatné vplyvy: na základe zmien v novele rozpočtu očakávame negatívny vplyv z podpory
obnoviteľných zdrojov energie vo výške 150 mil. eur
investície štátneho rozpočtu: v rámci novely rozpočtu prišlo k dofinancovaniu nákupov
vojenskej techniky realizovaných ministerstvom obrany
hospodárenie samospráv: na základe údajov zverejnených za prvý štvrťrok očakávame vyššie
čerpanie výdavkov na tovary a služby zo strany obcí ako aj rast osobných výdavkov VÚC
nákup zdravotníckeho materiálu: dodatočné prostriedky umožňujú vyššie čerpanie výdavkov
pre Správu štátnych hmotných rezerv ako aj v rezorte vnútra
odvod do rozpočtu EÚ: aktuálny dodatok k rozpočtu EÚ na rok 2020 predpokladá nárast
príspevku Slovenskej republiky oproti predchádzajúcej verzii
sociálne dávky a transfery: vládny návrh znižuje výšku vyplácaného 13. dôchodku oproti novele
zákona schválenej na konci februára
Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ pri výpočte
júlového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu apríla bežného roku, pričom
používa aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v máji a júni.
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