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KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,5 mld. eur
• KRRZ očakáva, že deficit v roku 2020 môže dosiahnuť 6 473 mil. eur (7,2 % HDP) za predpokladu,
že vláda neprijme dodatočné opatrenia. Odhadovaný vývoj predpokladá naplnenie prognózy pre vývoj
ekonomiky v poslednom štvrťroku, voči ktorej existujú riziká vzhľadom na zhoršený vývoj pandémie
a prijímané epidemiologické opatrenia.
• Celková výška odhadovaného deficitu VS klesla, oproti októbrovej prognóze prišlo k zlepšeniu
odhadu o 400 mil. eur (0,4 % HDP). Zníženie deficitu je spôsobené najmä pomalším čerpaním
výdavkov v sociálnej oblasti, štátnom rozpočte a v samosprávach, ako aj vyšším výnosom daní.
• Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo oproti pôvodnému rozpočtu predstavuje očakávaný výpadok
daňových a odvodových príjmov vo výške 2,1 mld. eur (2,4 % HDP).
• Mimo výpadku daňových príjmov je najväčšie riziko pre rozpočet vo výdavkoch štátneho
rozpočtu vo výške 1,7 mld. eur. Nárast výdavkov očakávame najmä pri kapitálových výdavkoch
financovaných z prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov.
• Opatrenia vlády na podporu ekonomiky zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu
1,5 mld. eur (1,6 % HDP), pričom deficit rozpočtu navyšujú o sumu 689 mil. eur mimo daňových opatrení.
Dodatočné výdavky v objeme 572 mil. eur by mali byť financované z EÚ fondov.
• Pri nedaňových príjmoch odhadujeme výpadok výnosu o 534 mil. eur. Z veľkej časti ide o riziká
identifikované RRZ už v čase schvaľovania rozpočtu (najmä rozpočtované nadhodnotenie výnosu
dividend a emisných kvót), pričom viaceré sa každoročne opakujú.
• Riziko pre rozpočet vo výdavkoch na sociálne transfery a dávky na úrovni 407 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 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 vlády*

+400 mil. eur

-5 992 mil. eur

+2 200 mil. eur

(+0,45 % HDP)

(-6,71 % HDP)

(+2,46 % HDP)
* aktuálny odhad vlády zverejnený v Návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2021-2023

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

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ znížila odhad deficitu VS 2020 o 400 mil. eur
+123 mil. eur

+98 mil. eur

+79 mil. eur

+

+72 mil. eur

+67 mil. eur

+35 mil. eur
+30 mil. eur

-34 mil. eur

-22 mil eur

daňové a odvodové príjmy: v dôsledku lepšieho vyrovnania DPPO za rok 2019 prišlo
k navýšeniu očakávaného výnosu tejto dane v roku 2020 o 55 mil. eur, zároveň na základe plnenia
bola navýšená prognóza výnosu DPH o 37 mil. eur
výdavky Sociálnej poisťovne na sociálne transfery: spresnené údaje za tretí štvrťrok ukazujú
nižšie čerpanie výdavkov nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti (mimo vplyvu
pandemických opatrení, t.j. karanténnej PN a pandemickej OČR)
ostatné bežné výdavky štátneho rozpočtu (ŠR): na základe predbežných októbrových údajov
prišlo k zníženiu odhadu pre viaceré výdavkové tituly v oblasti bežných transferov a dotácií,
najmä vo výdavkoch na aktivačné politiky trhu práce
kapitálové transfery ŠR v rámci verejnej správy: odhad kapitálového transferu NDS znižujeme
o 38 mil. eur, keďže napriek navýšeniu prostriedkov v novele rozpočtu tempo čerpania ostáva
nízke; z dôvodu nižšieho plnenia klesá aj odhad transferov príspevkovým organizáciám
hospodárenie obcí (bez daňových príjmov): predbežné údaje za tretí štvrťrok (k dispozícií sú
zatiaľ výkazy pre 88 % obcí) indikujú spomalenie čerpania kapitálových výdavkov ako aj výdavkov
na tovary a služby; pozitívny vplyv na saldo je čiastočne tlmený výpadkom nedaňových príjmov
bežné transfery ŠR v rámci verejnej správy: na základe nižšieho objemu prostriedkov
presunutých rozpočtovými opatreniami znižujeme odhadovanú úroveň bežného transferu do ŽSR
výdavky verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť: v septembri prišlo
k spomaleniu čerpania výdavkov oproti predchádzajúcim mesiacom, predpokladané
pokračovanie nižšieho tempa čerpania v poslednom štvrťroku znamená zníženie odhadu
hospodárenie príspevkových organizácií: na základe septembrových výkazov navyšujeme
očakávanú úroveň kapitálových výdavkov; zároveň znižujeme odhad prijatých transferov zo ŠR,
keďže v októbrových predstihových údajoch bolo zaznamenané spomalenie čerpania
hospodárenie ZSSK: dodatočný negatívny vplyv na saldo verejnej správy vyplýva zo spresnenia
výdavkov na faktoring v súlade s informáciami zverejnenými v návrhu rozpočtu

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