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KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 7,6 mld. eur
• KRRZ v aktuálnej prognóze nevyhodnocuje riziká voči schválenému rozpočtu a vypína svetlá
rozpočtového semaforu. Deficit rozpočtu vo výške 0,5 % HDP schválený parlamentom v decembri
2019 nie je aktuálny rozpočtový cieľ vlády. K zmene prichádza v nadväznosti na novelu zákona
o štátnom rozpočte schválenú v júli 2020 v reakcii na aktuálnu ekonomickú situáciu spôsobenú
pandémiou koronavírusu, pričom neprišlo k stanoveniu nového cieľa vlády na rok 2020.
• Pri naplnení súčasných predpokladov o ekonomickom vývoji a za predpokladu, že vláda
neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit v roku 2020 dosiahnuť 7 591 mil. eur (8,8 % HDP).
• Celková výška odhadovaného deficitu VS klesla, oproti júlovej prognóze prišlo k zlepšeniu odhadu
o 587 mil. eur (0,8 % HDP). Zníženie deficitu je spôsobené najmä vyšším výnosom daňových
a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby a stabilizáciou na trhu práce ako aj lepším
hospodárením subjektov verejnej správy vďaka pomalšiemu čerpaniu bežných výdavkov.
• Napriek zlepšeniu oproti predchádzajúcej prognóze predstavuje očakávaný výpadok daňových
a odvodových príjmov vplyvom zhoršeného vývoja ekonomiky najvýraznejší negatívny vplyv na
saldo oproti pôvodnému rozpočtu vo výške 2 796 mil. eur (3,2 % HDP).
• Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre rozpočet vo výdavkoch štátneho
rozpočtu vo výške 1 930 mil. eur. Dodatočné výdavky vyplývajú najmä zo zmien zahrnutých vo vládnej
novele zákona o štátnom rozpočte, pričom veľká časť nesúvisí s pandémiou koronavírusu.
• Riziko pre rozpočet vo výdavkoch na sociálne transfery a dávky na úrovni 599 mil. eur vyplýva najmä
z vyššieho čerpania nemocenského, dávky v nezamestnanosti a z vyplatenia upraveného 13. dôchodku.
• Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu
1 378 mil. eur (1,6 % HDP), pričom deficit rozpočtu navyšujú o sumu 470 mil. eur mimo daňových
opatrení. Dodatočné výdavky v objeme 683 mil. eur by mali byť financované z EÚ fondov.
Odhad hospodárenia VS v roku 2020 – vybrané vplyvy (odchýlky od pôvodného 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 pôvodnému rozpočtu

voči odhadu MFSR*

+587 mil. eur

-7 111 mil. eur

+2 434 mil. eur

(+0,68 % HDP)

(-8,22 % HDP)

(+2,81 % HDP)
* odhad MFSR zverejnený dňa 20. júla 2020

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

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ znížila odhad deficitu VS 2020 o 587 mil. eur
+189 mil. eur

+71 mil. eur
+65 mil. eur

+64 mil. eur

+
+50 mil. eur

+47 mil. eur
+35 mil. eur

+22 mil. eur
-35 mil. eur

-

-22 mil. eur

daňové príjmy: na základe lepšieho vývoja domácej spotreby na konci druhého štvrťroka prišlo
k zvýšeniu prognózy výnosu DPH o 101 mil. eur, zároveň stabilizácia situácie na trhu práce vedie
k nižšiemu očakávanému výpadku daní z práce (DPFO, sociálne a zdravotné odvody)
hospodárenie Železničnej spoločnosti Slovensko: na strane výdavkov prišlo v prvom polroku
k pomalšiemu než predpokladanému čerpaniu výdavkov na tovary a služby ako aj miezd
opatrenia vlády na podporu ekonomiky: na základe pomalého čerpania dotácií na nájmy
(5,5 mil. eur k 18. augustu) znižujeme odhadovaný objem výdavkov z 200 mil. eur na 50 mil. eur,
naopak prognóza čerpania karanténnej PN rastie vzhľadom na nárast počtu infikovaných
výdavky poistenia Sociálnej poisťovne: pri nezmenenej celkovej očakávanej výške čerpania
výdavkov nemocenského poistenia predpokladáme vyšší podiel výdavkov súvisiacich
s pandémiou (OČR, karanténna PN), čo znamená nižší rast nepandemických výdavkov
hospodárenie verejných vysokých škôl: medziročný rast osobných výdavkov je pomalší oproti
predchádzajúcim predpokladom, náš júlový odhad čiastočne zohľadňoval zvýšené tempo
predpokladané v aktuálnej prognóze MFSR
výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) na tovary a služby: informácie ku koncu júla indikujú
pomalšie čerpanie výdavkov na materiál v rezorte obrany ako aj výdavkov na služby
verejné výdavky na zdravotnú starostlivosť: v máji a júni prišlo k poklesu celkového objemu
platieb zdravotných poisťovní, výdavky zdravotných poisťovní v druhom štvrťroku 2020 poklesli
medziročne o 6 % (v prvom štvrťroku bol zaznamenaný rast 8 %)
hospodárenie ŽSR: pokles nedaňových príjmov v prvom polroku bol miernejší oproti
predpokladom, príjem z tržieb klesol medziročne o 14 %
hospodárenie VÚC: čerpanie bežných transferov sa v druhom štvrťroku zrýchlilo, ide najmä
o dotácie pre príspevkové organizácie a autobusových dopravcov (SAD)
kapitálové výdavky ŠR: očakávame vyššie čerpanie investícií, keďže vzrástol objem uvoľnených
prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov

Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ pri výpočte
augustového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu júna bežného roku, pričom
používa aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v júli.
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Odhad hospodárenia VS v roku 2020 – vybrané vplyvy (rozdiely voči pôvodnému rozpočtu, v mil. eur)
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