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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,8 mld. eur
• KRRZ mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti septembrovej prognóze
došlo k zvýšeniu schodku o 76 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 3 835 mil. eur (3,5 % HDP).
K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispelo najmä očakávané čerpanie výdavkov na
opatrenia vlády, ktoré boli ohlásené na kompenzáciu cien energií.
• Opatrenia na kompenzáciu cien energií navyšujú deficit v sume 418 mil. eur (0,4 % HDP). Celkové
náklady na kompenzačné schémy vrátane 14.dôchodku sú vo výške 731 mil. eur, zároveň KRRZ v súlade
s predpokladmi vlády očakáva príjem z nariadenia EÚ ohľadom nadmerných ziskov v sume 313 mil. eur.
• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 378 mil. eur (1,3 % HDP), čo znamená,
že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke.
• Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet,
odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 630 mil. eur (1,6 % HDP). Vyšší výnos
očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti
predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).
• Vláda schválila návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025, v rámci ktorého predpokladá deficit v roku
2022 vo výške 5 398 mil. eur (5,0 % HDP), čo prevyšuje odhad KRRZ o 1 487 mil. eur (1,4 % HDP).
Najvýraznejší rozdiel je v kapitálových výdavkoch štátneho rozpočtu, kde vláda nezohľadňuje pomalé
čerpanie pozorovanie v priebehu roka.
Odhad salda VS v roku 2022 – vybrané vplyvy (odchýlky od rozpočtu, v mil. eur)

Aktuálny odhad v metodike ESA 2010 vychádza z hotovostného plnenia
(Štátna pokladnica), rozpočtových údajov (RIS) a expertných odhadov (daňové
príjmy, vybrané nedaňové príjmy, platené úroky, výdavky na zdravotníctvo).
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medzimesačne

voči rozpočtu 2022

voči odhadu vlády*

-76 mil. eur

+1 378 mil. eur

+1 563 mil. eur

(-0,07 % HDP)

(+1,27 % HDP)

(+1,46 % HDP)
*aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu
rozpočtu VS na roky 2023-2025 (14. október 2022)

Odhad koncoročného hospodárenia VS v roku 2022 (odchýlky od rozpočtu, v mil. eur)

Oproti predchádzajúcej prognóze KRRZ zvýšila odhad deficitu VS 2022 o 76 mil. eur
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opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií: najvýraznejší negatívny vplyv na schodok
rozpočtu predstavujú predpokladané náklady na preplácanie 80% nákladov firmám nad
stanovený strop cien elektriny a plynu v sume 330 mil. eur; v rámci opatrení na pomoc
domácnostiam predpokladáme dodatočné výdavky vo výške 190 mil. eur; tieto náklady bude
čiastočne kompenzovať príjem 313 mil. eur z nariadenia EÚ ohľadom nadmerných ziskov
daňové príjmy: zohľadnenie jednorazovej povahy ziskov niektorých spoločností v roku 2021 sa
prejaví v znížení odhadovaného príjmu z dane právnických osôb v roku 2022, pričom negatívny
príspevok k odhadu salda predstavuje sumu 85 mil. eur; na druhej strane pretrvávajúci vysoký rast
plnenia DPH znamená pozitívny vplyv na odhad v sume 20 mil. eur
vzťahy s rozpočtom EÚ: spresnenie odhadu pre úroveň korekcií k čerpaniu EÚ fondov na
základe aktuálnych predpokladov MF SR znamená negatívny vplyv v sume 75 mil. eur
hospodárenie samospráv: negatívny príspevok k zmene odhadu deficitu je spôsobený
predovšetkým hospodárením VÚC, kde došlo k aktualizácií odhadu nákladov na energie
s vplyvom 20 mil. eur
vybrané nedaňové príjmy: najvýraznejší pozitívny vplyv súvisí s navýšením ostatných
nedaňových príjmov ŠR o 128 mil. eur (0,1 % HDP), na čom sa podieľal najmä nárast plnenia
príjmu z odvodu; pozitívne prispeli aj tržby ZSSK a NDS
kapitálové výdavky ŠR: pomalé čerpanie naďalej pretrváva v kapitálových výdavkoch ŠR, najmä
v nízkej miere využívania zdrojov prenesených z predchádzajúcich rokov; úspora sa
najvýraznejšie prejavuje v poklese očakávanej úrovne investícií ŠR s vplyvom spolu 74 mil. eur
hospodárenie ostatných subjektov VS: pozitívne prispelo najmä hospodárenie NDS, čo bolo
spôsobené pomalým čerpaním kapitálových výdavkov a aktualizáciou odhadu výdavkov na
energie

Vzhľadom na harmonogram zverejňovania priebežných údajov vychádza KRRZ pri výpočte
októbrového odhadu z výkazov zachytávajúcich stav ku koncu augusta roka 2022, pričom používa
aj niektoré predstihové zdroje informácií o výške čerpania v septembri a októbri.
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2022 salda VS v roku 2022 (rozdiely voči rozpočtu VS 2022-2024, 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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