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Východiská 

• KRRZ pripravila prognózu strednodobého vývoja hospodárenia verejnej správy 

(strednodobý semafor) v rokoch 2021 až 2024, pričom vychádzala z aktuálnej 

makroekonomickej prognózy zverejnenej Výborom pre makroekonomické prognózy na 

začiatku februára 2021.  

• Strednodobý semafor odhaduje vývoj verejných financií pri aktuálnom nastavení 

hospodárskej politiky vlády. Ide teda o prognózu vývoja za predpokladu, že vláda 

neprijme dodatočné opatrenia (scenár nezmenených politík). 

Scenár nezmenených politík 

• Pri súčasnom nastavení hospodárskej politiky KRRZ prognózuje postupné zlepšovanie 

salda verejnej správy (VS) na strednodobom horizonte, výška deficitu dosiahne 

úroveň 4,6 % HDP v roku 2024.  

• Štrukturálny deficit postupne klesne z úrovne 5,0 % HDP v roku 2021 na úroveň 

4,2 % HDP v roku 2024. 

• Odhadované znižovanie deficitu nebude postačovať na stabilizáciu verejného dlhu, 

hrubý dlh vzrastie z úrovne 61,4 % HDP v roku 2021 na úroveň 66,4 % HDP v roku 

2024; čistý dlh na konci horizontu očakávame vo výške 62,9 % HDP. 

• Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by v porovnaní s hodnotením RRZ schváleného 

rozpočtu2 mohol klesnúť o 0,04 % HDP na úroveň 7,0 % HDP.  

Tab 1: Prehľad základných fiškálnych ukazovateľov podľa prognózy KRRZ (ESA2010, % HDP) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo hospodárenia VS -6,9 -6,7 -5,5 -5,8 -4,6 

Štrukturálne saldo  -4,2 -5,0 -4,8 -4,7 -4,2 

Hrubý dlh VS  60,7 61,4 61,9 63,9 66,4 

Čistý dlh VS 50,0 55,1 58,1 61,3 62,9 

Fiškálny impulz (+ znamená reštrikciu, - expanziu)   -1,1 0,7 -1,2 3,4 

Pozn.: šedým podfarbením sú zvýraznené krízové roky. Zdroj: RRZ 

 

• Rozpočtový vplyv opatrení na riešenie pandémie (jednorazové vplyvy) je 

odhadovaný na úrovni 1,4 % HDP v roku 2020 a 1,3 % HDP v roku 2021. 

 
1  Aktualizácia bude spracovaná po príprave a zverejnení rozpočtového semaforu za mesiac február 

2021. 
2  Ide o RRZ materiál „Dodatok k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“ zverejnený 

v decembri 2020. 



• Čerpanie EÚ fondov vzrastie z úrovní 3 % HDP v roku 2021 a 2,9 % HDP v roku 2022 až 

na objem 4,3 % HDP v roku 2023, následne vplyvom ukončenia programového obdobia 

klesne na úroveň 1,2 % HDP v roku 2024. 

• Nad rámec EÚ fondov predpokladáme čerpanie prostriedkov z fondu obnovy 

a rozvoja EÚ postupne vo výške 0,1 % HDP v roku 2021, v objeme 1 % HDP každoročne 

v rokoch 2022 a 2023 a napokon vo výške 1,4 % HDP v roku 2024. 

Scenár konsolidácie odporúčanej RRZ 

• V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu RRZ odporučila konsolidáciu vo výške 0,5 % HDP 

pre rok 2022 a následne vo výške 1,0 % HDP každoročne počnúc rokom 2023. 

• V scenári naplnenia odporúčanej konsolidácie by deficit VS klesal výraznejšie až 

k úrovni 2,1 % HDP v roku 2024. 

• Zároveň by v strednodobom horizonte prišlo k stabilizácii hrubého dlhu VS pod 

úrovňou 62 % HDP, pričom čistý dlh by dosiahol najvyššiu úroveň 59,3 % HDP 

v roku 2023 a následne poklesol.  

Tab 2: Prehľad základných fiškálnych ukazovateľov podľa prognózy KRRZ v scenári 

konsolidácie odporúčanej RRZ (ESA2010, % HDP) 
  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo hospodárenia VS -6,9 -6,7 -5,0 -4,3 -2,1 

Štrukturálne saldo  -4,2 -5,0 -4,3 -3,2 -1,7 

Konsolidačné úsilie vlády*  -0,3 0,5 1,0 1,0 

Hrubý dlh VS  60,7 61,4 61,4 61,9 61,9 

Čistý dlh VS 50,0 55,1 57,6 59,3 58,4 

Fiškálny impulz (+ znamená reštrikciu, - expanziu)   -1,1 1,2 -0,2 4,4 

Pozn.: šedým podfarbením sú zvýraznené krízové roky. Zdroj: RRZ 

*Konsolidačné úsilie je definované ako medziročná zmena štrukturálneho salda nad rámec vývoja v scenári 

nezmenených politík po zohľadnení vplyvu zrušenia odvodu finančných inštitúcií počnúc rokom 2021. 

 


