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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,8 mld. eur
• KRRZ výrazne zvýšila odhad deficitu VS v roku 2021 na úroveň 6 775 mil. eur (7,0 % HDP). Nárast
deficitu oproti novembrovej prognóze o 282 mil. eur je spôsobený najmä schválením nových zmien
týkajúcich sa miezd a pandemických opatrení. Ide predovšetkým o zavedenie jednorazovej odmeny
pre zamestnancov v štátnej správe a finančný príspevok pre zaočkovaných seniorov.
• Aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie znamenajú dodatočné riziko pre
hospodárenie verejných financií. 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 943 mil. eur
(1,0 % 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 594 mil. eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania
kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých jedenástich mesiacov
nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.
• Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3 230 mil. eur
(3,3 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS vyšší o 54 mil. eur (0,05 % 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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medzimesačne

voči pôvodnému rozpočtu

voči odhadu vlády*

-282 mil. eur

+315 mil. eur

+943 mil. eur

(-0,29 % HDP)

(+0,32 % HDP)

(+0,97 % 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 zvýšila odhad deficitu VS 2021 o 282 mil. eur
+113 mil. eur

+

+20 mil. eur
+7 mil. eur

-169 mil. eur

-84 mil. eur

-

-78 mil. eur

-57 mil. eur

-38 mil. eur

daňové príjmy: odhad deficitu bol pozitívne ovplyvnený najmä výnosom DPH, ktorý pokračoval
v pozitívnom vývoji z predchádzajúcich mesiacov (pozitívny príspevok 106 mil. eur) napriek
epidemiologickým obmedzeniam; k odhadu pozitívne prispel aj príjem z dane z príjmu fyzických
osôb vplyvom vyššieho plnenia a to vo výške približne 14 mil. eur
vybrané nedaňové príjmy: zrýchlený rast plnenia bol zaznamenaný najmä v odvode
z hazardných hier (vplyv 15 mil. eur) a pri príjme z administratívnych poplatkov (4 mil. eur)
výdavky štátneho rozpočtu: oproti minulému odhadu bolo zaznamenané spomalenie čerpania
výdavkov na tovary a služby a zníženie dotácií v poľnohospodárstve, naopak vzrástli osobné
výdavky najmä vplyvom vyplatenia jednorazovej odmeny (dodatočné mzdové náklady
predstavujú úroveň 60 mil. eur)
opatrenia na riešenie pandémie: najvýraznejší negatívny vplyv na odhad deficitu majú
opatrenia nedávno schválené parlamentom, kde významnú časť tvorí finančný príspevok pre
zaočkovaných seniorov (odhadovaný fiškálny dopad tohto opatrenia v roku 2021 predstavuje
sumu približne 141 mil. eur); deficit VS navýšili aj dodatočné nákupy vakcín a testov (24 mil. eur)
výdavky na zdravotníctvo: zhoršenie v hospodárení nemocníc (príspevok k nárastu deficitu vo
výške 81 mil. eur) vyplýva z rýchlejšieho rastu osobných výdavkov ako aj pomalšieho rastu tržieb
hospodárenie ostatných subjektov VS: k zhoršeniu odhadu prispel najmä rast bežných
výdavkov príspevkových organizácií (-43 mil. eur) a verejných vysokých škôl (-16 mil. eur) najmä
vplyvom jednorazových odmien; rýchlejšie rástli aj investície NDS (-23 mil. eur)
hospodárenie samospráv: výdavky na jednorazovú odmenu v regionálnom školstve vyplácané
obcami by mali dosiahnuť 40 mil. eur, ďalší rast výdavkov očakávame v mzdových nákladoch
ostatných zamestnancov obcí a VÚC
vzťahy s rozpočtom EÚ: suma určená na úhradu nezrovnalostí pri čerpaní EÚ fondov bola
v novembri navýšená o 38 mil. eur a dosiahla celkovú úroveň 77 mil. eur

Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ pri výpočte
decembrového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu októbra 2021, pričom používa
aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v novembri 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

