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Stanovisko k hodnoteniu RRZ o plnení pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2014 

Ministerstvo financií (MF SR) zverejnilo 30. novembra aktualizované hodnotenie plnenia pravidla vyrovnaného rozpočtu 
za rok 20141. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) následne zverejnila 14. decembra svoje hodnotenie vrátane 
stanoviska k hodnoteniu MF SR2. Obe inštitúcie konštatujú, že v roku 2014 nedošlo k výraznej odchýlke od plnenia 
pravidla o vyrovnanom rozpočte a preto sa nenavrhuje spustenie korekčného mechanizmu. V súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy toto stanovisko reaguje na správu RRZ. 

Porovnanie hodnotenia MF SR a RRZ v roku 2014 (% HDP)  

  MF SR (1) RRZ (2) rozdiel (1-2) 

Saldo verejnej správy -2,8 -2,8 0,0 

Cyklická zložka -0,1 -0,1 0,0 

Jednorazové efekty 0,1 0,1 0,0 

Štrukturálne saldo -2,7 -2,8 0,1 

Splnenie strednodobého rozpočtového cieľa (MTO) nie nie - 

Kumulatívna medziročná zmena štrukturálneho salda 1,4 1,6 -0,2 

Požadovaná kumulatívna zmena štrukturálneho salda 1,5 1,6 -0,1 

Odchýlenie od požadovanej trajektórie* 0,0 0,1 -0,1 

Výrazné odchýlenie pri štrukturálnom salde** nie nie - 

Reálny medziročný rast agregátu výdavkov očisteného o príjmové opatrenia 2,3 1,8 0,5 

Výdavkové pravidlo 0,3 -0,1 0,4 

Kumulatívna odchýlenie od výdavkového pravidla* -0,4 0,0 -0,4 

Výrazné odchýlenie pri výdavkovom pravidle (po celkovom hodnotení)** nie nie - 

Celkové hodnotenie výraznej odchýlky od plnenia pravidla nie nie - 
Pozn.: všetky hodnoty sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto 

* kladná hodnota znamená plnenie požadovanej trajektórie 

** výrazné odchýlenie nastáva pri negatívnom rozdiele nad 0,5 % HDP Zdroj: MF SR, RRZ 

Plnenie požadovaného vývoja štrukturálneho salda 

Výrazná konsolidácia v roku 2013 a mierne fiškálne uvoľnenie v roku 2014 viedli podľa správy RRZ k tomu, že štrukturálne 
saldo v roku 2014 dosiahlo úroveň, ktorá zodpovedá rovnomernému smerovaniu k dosiahnutiu strednodobého cieľa (MTO) 
v roku 2017. MF SR dospelo vo svojom hodnotení k rovnakému záveru.  
 
Podľa RRZ dosiahnuté štrukturálne saldo splnilo požadovanú trajektóriu s rezervou vo výške 0,1 % HDP, čo značí oproti 
hodnoteniu MF SR mierne lepší výsledok. Hlavným dôvodom je najmä rozdielna referenčná trajektória rovnomerného 
znižovania salda, keďže vo východiskovom roku 2012 vychádza RRZ z vyššieho odhadu štrukturálneho deficitu.3  

Plnenie výdavkového pravidla 

Po celkovom hodnotení (na jednoročnom horizonte) a rovnako pri kumulatívnom pohľade na výdavkové pravidlo sa závery 
hodnotenia MF SR a RRZ zhodujú4. Kým podľa RRZ v kumulatívnom vyjadrení v roku 2014 nedošlo pri výdavkovom 
pravidle k odchýleniu od požadovanej trajektórie, MF SR identifikovalo len nevýrazné odchýlenie na úrovni 0,4 % HDP5. 
 
Napriek postupnému zbližovaniu metodík pri hodnotení plnenia výdavkového pravidla medzi oboma inštitúciami naďalej 
pretrvávajú mierne rozdiely. Nad rámec prístupu MF SR používa RRZ širší výklad pre diskrecionárne príjmové opatrenia6, 
výdavkový agregát očisťuje aj o cyklické výdavky na dôchodky a  jednorazové rozpočtové vplyvy vylučuje už v základnom 
hodnotení7. K miernemu rozdielu vo výpočte výdavkového pravidla dochádza aj z dôvodu nižšieho odhadu potenciálneho 
rastu ekonomiky. 

                                                           
1 Jedná sa o aktualizáciu hodnotenia MFSR z júna 2015 
2 Aktuálne hodnotenie RRZ  
3 V dôsledku negatívnejšieho odhadu cyklickej zložky a zahrnutiu časti dividend medzi jednorazové rozpočtové príjmy 
4 Prístupy oboch inštitúcií sa líšia v tom, že MF SR primárne hodnotí vývoj výdavkov na jednoročnom horizonte a na rozdiel od RRZ zohľadňuje 

kumulatívny vplyv až pri celkovom hodnotení.  
5 Výrazné odchýlenie nastáva pri negatívnom rozdiele nad 0,5 % HDP 
6 MF SR v rámci diskrecionárnych opatrení zahŕňa len daňové opatrenia, kým RRZ kvantifikuje aj nedaňové rozpočtové  vplyvy 
7 MF SR očisťuje o jednorazové vplyvy až pri zohľadnení dodatočných faktorov v celkovom hodnotení výdavkového pravidla  

http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9664&documentId=13950
http://www.rozpoctovarada.sk/download2/fiscal_compact_2015dec.pdf

