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Štátny rozpočet v novembri
so schodkom 855 mil. eur

Minister financií SR Peter Kažimír

Post guvernéra
Národnej banky Slovenska
Po oznámení odchodu z funkcie súčasného
guvernéra NBS Jozefa Makúcha mám záujem
uchádzať sa o pozíciu guvernéra Národnej
banky Slovenska (NBS).
Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím
odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post,
ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť
nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále
usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka
možnosť zostať už iba vo svete čísel.
Pôsobenie na ministerstve financií je príbehom postupnej konsolidácie a ozdravovania
verejných financií, ktoré sa na budúci rok pretaví do vyrovnaného rozpočtu. Dôležitejšie
než tá magická nula je však udržateľnosť verejných financií.
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V uplynulých rokoch bolo prijatých množstvo opatrení, čo viedlo predovšetkým k efektívnejšiemu výberu daní. V odbornej verejnosti sa zásadne zvýšil aj vplyv a pozícia Inštitútu finančnej politiky, ktorý je spolu s
útvarom Hodnoty za peniaze kľúčovou, rešpektovanou a nezávislou inštitúciou.
Na ministerstve financií som zažil a zažívam zásadné okamihy. Zavádzanie eura, najväčšiu finančnú a hospodársku krízu v dejinách, kritické momenty eurozóny, slovenské
predsedníctvo EÚ, kandidatúru na šéfa euroskupiny a v posledných rokoch konečne aj
konjunktúru a dobré obdobie.

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému
obdobiu minulého roka boli vyššie o 1,047
mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 8,8 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 921,7 mil. eur
(+7,1 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku
koncu novembra 2018 schodok vo výške
855,8 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 125,6 mil. eur (-12,8 %).
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 800,7 mil. eur (+8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 517,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 188,1 mil.
eur, pri spotrebných daniach vo výške 65,4
mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške
32,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo
výške 1 mil. eur.
Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ,
kde došlo k medziročnému nárastu o 256,4
mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho
rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 4,5
mil. eur (+0,6 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmoch
vo výške 19,4 mil. eur a pri kapitálových príjmoch vo výške 4,8 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 35,2 mil. eur
(-3,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho
rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov
z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 438,2 mil. eur, s čím súvisí aj
nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o
81,9 mil. Eur

