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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,5 mld. eur
• KRRZ mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2021 na úroveň 6 494 mil. eur (6,7 % HDP). Pokles
deficitu oproti októbrovej prognóze o 76 mil. eur je spôsobený najmä nižšími výdavkami na
spolufinancovanie z dôvodu pomalšieho čerpania EÚ fondov.
• Aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie znamenajú dodatočné riziko pre
hospodárenie verejných financií. Negatívny vplyv tzv. lockdownu na deficit v roku 2021 zohľadňujeme
najmä v pomalšom raste výnosu daní. Pri výdavkoch na dodatočné kompenzačné opatrenia
očakávame, že negatívne ovplyvnia hospodárenie VS prevažne v roku 2022.
• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 224 mil.
eur (1,3 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva
nízke. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 predpokladá
deficit vo výške 7,9 % HDP. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou
neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.
• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch
štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 586 mil. eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania
kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých desiatich mesiacov
nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.
• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3 062 mil. eur
(3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS nižší o 115 mil. eur (0,1 % 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*

+76 mil. eur

+597 mil. eur

+1 224 mil. eur

(+0,08 % HDP)

(+0,61 % HDP)

(+1,26 % 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 76 mil. eur
+129 mil. eur

+101 mil. eur

+

+69 mil. eur

+26 mil. eur

+16 mil. eur

-91 mil. eur

-

-85 mil. eur
-80 mil. eur

vzťahy s rozpočtom EÚ: úspora súvisí najmä s pomalším než predpokladaným čerpaním
výdavkov na projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ za desať mesiacov tohto roka (odhad
nevyužitých prostriedkov spolufinancovania predstavuje úroveň 133 mil. eur); pomalé čerpanie
prostriedkov z rozpočtu EÚ znamená riziko prepadnutia prostriedkov v aktuálnom programovom
období, zároveň nižší stimul pre ekonomiku negatívne vplýva na zlepšovanie salda VS
v strednodobom horizonte
daňové príjmy: odhad bol navýšený najmä vo výnose DPH; pozitívny vplyv rastu plnenia sme
nepremietli v plnej výške z dôvodu očakávaného negatívneho vplyvu lockdownu na výnos tejto
dane; výsledný nárast prognózy predstavuje sumu približne 78 mil. eur;
výdavky na zdravotníctvo: zlepšenie v hospodárení nemocníc (príspevok 47 mil. eur) vplýva
z rýchlejšieho rastu príjmov z tržieb; menšia úspora súvisí s čerpaním výdavkov na zdravotnú
starostlivosť (13 mil. eur), kde zároveň očakávame ďalšie obmedzovanie poskytovania zdravotnej
starostlivosti z dôvodu tretej vlny pandémie
vybrané nedaňové príjmy: k zlepšeniu odhadu prispel najmä výnos z odvodu z hazardných hier
v sume 11 mil. eur; ďalším faktorom zlepšenia bol pokračujúci mierny ekonomický rast, ktorý
pozitívne vplýval na mobilitu, čo viedlo k zvýšeniu odhadu tržieb NDS o približne 7 mil. eur
hospodárenie samospráv: pozitívny vplyv na saldo vyplýva najmä z lepšieho hospodárenia
VÚC, zohľadnenie výsledkov v treťom štvrťroku znamená zlepšenie na úrovni 76 mil. eur; naopak
negatívne na saldo VS vplýva hospodárenie obcí
hospodárenie ostatných subjektov VS: k zhoršeniu odhadu prispel najmä rast bežných
výdavkov príspevkových organizácií (-29 mil. eur) a verejných vysokých škôl (-22 mil. eur);
rýchlejšie rástli aj investície NDS (-12 mil. eur)
kapitálové výdavky štátneho rozpočtu: oproti minulému odhadu bol zaznamenaný nárast
investícií štátneho rozpočtu, najmä v rezorte obrany; navýšenie čerpania je vo výške 90 mil. eur
opatrenia na riešenie pandémie: z dôvodu nepriaznivého pandemického vývoja sme
aktualizovali príspevok opatrení, najvýraznejší nárast čerpania vo výške 75 mil. eur očakávame vo
vyplácaní schém prvej pomoci (tzv. kurzarbeit)
Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ pri výpočte
novembrového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu septembra 2021, pričom
používa aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v októbri 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.

sekretariat@rrz.sk

