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KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 7,1 mld. eur
• KRRZ očakáva, že deficit v roku 2020 môže dosiahnuť 7 057 mil. eur (7,9 % HDP) za predpokladu,
že vláda neprijme dodatočné opatrenia. Odhadovaný vývoj predpokladá naplnenie prognózy pre vývoj
ekonomiky v poslednom štvrťroku, ktorá vzhľadom na vývoj pandémie obsahuje zvýšené riziká.
• KRRZ od augustovej prognózy nevyhodnocuje riziká voči schválenému rozpočtu a vypína svetlá
rozpočtového semaforu, keďže pri schválení novely zákona o štátnom rozpočte v reakcii na aktuálnu
situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu neprišlo k stanoveniu nového cieľa vlády na rok 2020.
• Celková výška odhadovaného deficitu VS klesla, oproti augustovej prognóze prišlo k zlepšeniu
odhadu o 534 mil. eur (0,6 % HDP). Zníženie deficitu je spôsobené najmä vyšším výnosom daňových
a odvodových príjmov v dôsledku lepšieho vývoja spotreby a stabilizáciou situácie na trhu práce.
• 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 2 269 mil. eur (2,5 % HDP).
• Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre rozpočet vo výdavkoch štátneho
rozpočtu vo výške 1 936 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 518 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
1 282 mil. eur (1,4 % HDP), pričom deficit rozpočtu navyšujú o sumu 469 mil. eur mimo daňových
opatrení. Dodatočné výdavky v objeme 591 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*

+534 mil. eur

-6 577 mil. eur

+2 968 mil. eur

(+0,60 % HDP)

(-7,34 % HDP)

(+3,31 % 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 534 mil. eur
+527 mil. eur

+89 mil. eur

+
+26 mil. eur
-38 mil. eur

-34 mil. eur

-31 mil. eur
-18 mil. eur

daňové príjmy: na základe lepšieho vývoja domácej spotreby na konci druhého štvrťroka prišlo
k zvýšeniu prognózy výnosu DPH o 278 mil. eur, zároveň stabilizácia situácie na trhu práce vedie
k nižšiemu očakávanému výpadku daní z práce (DPFO, sociálne a zdravotné odvody)
výdavky poistenia Sociálnej poisťovne: čerpanie výdavkov fondu nemocenského poistenia
a starobných dôchodkov v júni a júli mierne spomalilo oproti predchádzajúcim predpokladom,
výdavky na nemocenské sú očistené o očakávaný vplyv karanténnej PN a pandemickej OČR
zohľadnený v opatreniach vlády na podporu ekonomiky
výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) na tovary a služby: v auguste prišlo k spomaleniu čerpania
výdavkov na špeciálne služby oproti predchádzajúcim mesiacom
odvod z hazardných hier: menej ako polovičný výnos z odvodu plateného v auguste oproti
predchádzajúcemu roku znamená medziročný pokles príjmu kumulatívne za prvých osem
mesiacov o 31 %
osobné výdavky ŠR: čerpanie miezd v štátnom rozpočte sa v auguste zrýchlilo, medziročné
tempo rastu prekročilo úroveň 11 %, kým v júni a júli bolo vo výške menej ako 10 %
ostatné bežné transfery ŠR: júlové údaje o čerpaní ukazujú nárast hotovostných výdavkov na
bežné transfery občianskym združeniam ako aj jednotlivcom
hospodárenie dopravných podnikov: aktuálne údaje za druhý štvrťrok ukazujú nárast
osobných výdavkov, predchádzajúce prognózy predpokladali mierny pokles oproti rozpočtu

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