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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur
• KRRZ výraznejšie znížila odhad deficitu VS v roku 2021, zmena oproti septembrovej prognóze
predstavuje 303 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené najmä pomalším čerpaním výdavkov
štátneho rozpočtu a v zdravotníctve. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia,
môže deficit VS dosiahnuť úroveň 6 570 mil. eur (6,7 % HDP).
• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 148 mil.
eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva
nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu
pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.
• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu z pôvodného
rozpočtu na úrovni 7,4 % HDP aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy
nevyhodnocuje odchýlku očakávaného deficitu voči pôvodnému rozpočtu. Aktuálny odhad vlády
zverejnený v rámci Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 predpokladá deficit vo výške 7,9 % HDP.
• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch
štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 710 mil. eur (približne 0,7 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho
čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých deviatich mesiacov
nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.
• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 2 982 mil. eur
(3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS nižší o 195 mil. eur (0,2 % HDP).
Odhad salda VS v roku 2021 – vybrané vplyvy (odchýlky od odhadu vlády, v mil. eur)

Aktuálny odhad v metodike ESA 2010 vychádza z hotovostného plnenia
(Štátna pokladnica), rozpočtových údajov (RIS) a expertných odhadov
(daňové príjmy, nedaňové príjmy, platené úroky, ostatné výdavky).
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voči pôvodnému rozpočtu

voči odhadu vlády*

+303 mil. eur

+521 mil. eur

+1 148 mil. eur

(+0,31 % HDP)

(+0,53 % HDP)

(+1,19 % HDP)
*aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu
rozpočtu VS na roky 2022-2024 (14. október 2021)

Odhad koncoročného hospodárenia VS v roku 2021 (odchýlky od pôvodného rozpočtu, v mil. eur)

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ znížila odhad deficitu VS 2021 o 303 mil. eur
+118 mil. eur

+103 mil. eur

+96 mil. eur

+

+84 mil. eur

+54 mil. eur
+31 mil. eur

-158 mil. eur

-32 mil. eur

-19 mil. eur

sociálne transfery a dávky: úspora súvisí s pomalším než predpokladaným čerpaním výdavkov
na starobné a invalidné dôchodky; zároveň prišlo k zníženiu odhadu pre rodičovský príspevok,
keďže väčšia časť očakávaných výdavkov bola identifikovaná ako súčasť pandemických dávok
výdavky na zdravotníctvo: spomalenie čerpania bolo pozorované najmä vo výdavkoch na
zdravotnú starostlivosť, kde zároveň očakávame ďalšie obmedzovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti z dôvodu tretej vlny pandémie
bežné výdavky ŠR: zníženie odhadovanej úrovne je ovplyvnené najmä pomalším vývojom
v čerpaní v prvých deviatich mesiacoch tohto roka
kapitálové výdavky ŠR: úspora súvisí s pomalým použitím prostriedkov rozpočtovaných na
tento rok; mimo investícií v rezorte obrany bolo ku koncu septembra vyčerpaných len 23 %
z celkového objemu kapitálových výdavkov
daňové príjmy: odhad bol navýšený najmä z dôvodu rýchlejšieho rastu plnenia daní z práce, čo
viedlo k vyššiemu očakávanému výnosu (odvody 38 mil. eur a DPFO 6 mil. eur)
opatrenia na riešenie pandémie: z dôvodu metodickej zmeny realizovanej v rámci jesennej
notifikácie Eurostatu prišlo k časovému rozlíšeniu nákladov na schémy prvej pomoci (tzv.
kurzarbeit); táto úprava znamenala nárast deficitu v roku 2020 o 154 mil. eur, kým deficit v roku
2021 by mal klesnúť o 54 mil eur (rozdiel súvisí s výdavkami očakávanými v roku 2022)
hospodárenie ostatných subjektov VS: nárast negatívneho rozpočtového vplyvu vyplýva najmä
z rýchlejšieho čerpania výdavkov príspevkových organizácií (-56 mil. eur), dopravných podnikov
(-35 mil. eur), ZSSK (-21 mil eur) a NDS (-17 mil. eur)
vybrané nedaňové príjmy: k zníženiu odhadu prispel najmä nižší než doposiaľ očakávaný
príjem z administratívnych poplatkov (vplyv na odhad vo výške -29 mil. eur)
hospodárenie samospráv: negatívny vplyv na saldo rozpočtu oproti predchádzajúcim
predpokladom pri hospodárení obcí (-36 mil. eur) vyplýva z nižších prijatých transferov, na druhej
strane pri hospodárení VÚC sme zaznamenali pozitívny vplyv (+17 mil. eur) z dôvodu nižších
kapitálových výdavkov

Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ
pri výpočte októbrového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu augusta 2021,
pričom používa aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v septembri
2021.
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Odhad salda VS v roku 2021 (rozdiely voči pôvodnému rozpočtu, na konsolidovanej báze, v mil. eur)
voči OS

Pozn.: Vplyvy sú vyčíslené na konsolidovanej báze, t.j. s očistením vplyvu transakcií medzi subjektami verejnej správy, s výnimkou
kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie údaje vyjadrené na konsolidovanej aj nekonsolidovanej báze sú zverejnené
v dátovom súbore dostupnom na webstránke RRZ.
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