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Koronakríza bude stáť Slovensko 4,3 mld. eur 
 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila na základe v súčasnosti dostupných informácií 

dokument, ktorý ponúka komplexný pohľad na vyčíslenie ekonomických dôsledkov pandémie 

koronavírusu SARS-CoV-2. 

Verejné financie čelia prudkému nárastu deficitu a dlhu, najmä v dôsledku prudkého spomalenia 

ekonomiky a následného výpadku daní a odvodov. Nad rámec toho vláda prijíma viaceré opatrenia, 

ktoré majú kompenzovať výpadok príjmov podnikom, živnostníkom a SZČO a domácnostiam a 

realizuje ďalšie nevyhnutné výdavky na zabezpečenie zdravia obyvateľstva. Spolu s ďalšími 

opatreniami na zabezpečenie likvidity počas tohto krátkodobého šoku tak vláda pomáha zabrániť 

vyšším ekonomickým a rozpočtovým škodám v dlhodobom horizonte.  

Ivan Šramko, predseda RRZ: „Okamžité náklady môžu byť síce vysoké, ale sme presvedčení, že 

nedostatočná podpora ekonomiky v tejto situácií by znamenala oveľa vyššie náklady v budúcnosti.“ 

Za najdôležitejšie zistenia našich analýz považujeme: 

• Makroekonomický vývoj v roku 2020 je stále veľmi neistý. V dokumente je použitý scenár 
poklesu slovenskej ekonomiky v roku 2020 o 10,3%, ktorý zodpovedá súčasným 
očakávaniam Rady. 
 

• Dôsledkom pandémie koronavírusu poklesnú príjmy rozpočtu verejnej správy. Rada 
očakáva, že výpadok daní a odvodov v roku 2020 bude vo výške 3,5 mld. eur.  
 

• Na základe v súčasnosti známych informácií Rada očakáva, že opatrenia prijaté na priamu 
podporu ekonomiky počas trvania mimoriadneho stavu môžu dosiahnuť výšku 1,5 mld. eur. 
Významná časť tejto pomoci, približne 0,9 mld. eur, bude financovaná z prostriedkov EÚ.  
 

• Okrem priamej podpory boli prijaté opatrenia, ktoré umožňujú odklad povinnosti platenia 
odvodov a preddavkov na daň z príjmu. Za tri mesiace sa odklad môže týkať 850 mil. eur. 
Ďalších, zatiaľ len deklarovaných, 1,5 mld. eur by mali tvoriť bankové záruky. 
 

• V dôsledku pandémie by sa deficit verejnej správy mohol zvýšiť o 4,3 mld. eur (5 % HDP). 
Po zahrnutí rozpočtovaného deficitu a rizík rozpočtu nesúvisiacich s pandémiou na úrovni 
2,4 mld. eur by sa deficit rozpočtu v roku 2020 mohol priblížiť k úrovni 6,8 mld. eur (7,8 % 
HDP).  
 

• Úroveň dlhu na konci roka 2020 pravdepodobne prekročí hranicu 60 % HDP, čo znamená, 
že presiahne horný limit na dlh verejnej správy.  

 

Tento dokument hodnotí vplyv koronakrízy v roku 2020, dlhodobé efekty sú uverejnené v Správe 

o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2019.  
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