Správa o kvalite 2010
Slovenská republika
Časť 1: Všeobecné informácie
1.1. Popis hlavných zmien a zlepšení v zdrojoch a metódach národných účtov.
Štatistický

úrad

(ŠÚ

SR)

v porovnaní

s predchádzajúcou

verziou

GNI

Questionnaire 2009, vykonal niekoľko zlepšení, pokiaľ ide o implementáciu
pravidiel systému národných účtov.
Hlavné zmeny sa týkajú metodických zmien na základe odporúčaní GNI misie:
-

zapracovanie pašovania alkoholu a tabaku ako jednej z nelegálnych aktivít do
národných účtov v celom časovom rade, vplyv na HDP je uvedený v tabuľke
v závere tejto Správy

-

zaznamenávanie nákladov súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí, táto
zmena však nemá vplyv na objem HDP.

Pokiaľ ide o zdroje a metódy zostavovania národných účtov, HDP zostavené
v rokoch 2007, 2008 bolo upravené na základe nových informácií a spresnených
zdrojov údajov; údaje za rok 2009 sú zatiaľ predbežné.
1.2. Zmeny v revíznej politike a časovom harmonograme pre finalizáciu odhadov;
(národný) dátum publikovania predložených dát.
Nenastala žiadna zmena v politike revízií alebo časovom harmonograme pre
finalizáciu odhadov. Revízna politika pre národné účty je publikovaná na našej
webovej stránke v zmysle harmonogramu zverejňovania údajov platného pre ŠÚ
SR.

1.3. Kvalita údajov o HND a jeho komponentov.
Odmeny zamestnancov (D.1) prijatých zo zahraničia dosiahli na základe odhadu
Štatistického úradu SR v roku 2009 objem 1 523,335 mil. Eur. Po rokoch nárastu
počtu rezidentov – pracujúcich v zahraničí sme zaznamenali druhýkrát ich pokles.
Tak ako sme predikovali v predchádzajúcej správe o kvalite HND 2009, v prvom
polroku 2009, kedy sa ešte stále prejavovali výrazné efekty finančnej krízy,
dochádzalo k poklesu počtu pracujúcich rezidentov v zahraničí. Táto situácia sa

čiastočne zmenila v druhej polovici roka 2009, kedy sme zaznamenali mierny
nárast pracujúcich rezidentov v zahraničí, čo môže súvisieť s doznievaním
efektov hospodárskej krízy, avšak pravdepodobnejšie je to skôr dôsledkom vplyvu
sezónnych prác v letných mesiacoch. Napriek spomínanému miernemu nárastu
pracujúcich rezidentov v zahraničí v druhej polovici roka 2009, priemerný počet
pracujúcich rezidentov v zahraničí bol nižší približne o 25% v porovnaní s rokom
2008. V roku 2010 by sa situácia výraznejšie meniť nemala.
Dane z produkcie a dovozu platené inštitúciám EÚ (D.2), ktoré sú pokryté
platbami z vlastných zdrojov a platbami z DPH v roku 2009 dosiahli hodnotu 188,
443 mil. Euro, z čoho 76,963 mil. Euro tvoria dane typu DPH, 108,672 mil. Euro
dovozné clá (z toho 25 % v exporte služieb) a 2,808 mil. Euro dane z dovozu
okrem DPH a dovozných ciel (z toho 25 % v exporte služieb).
V roku 2009 nárast pohľadávky SR voči inštitúciám EÚ súvisiacej so subvenciami
na poľnohospodársku produkciu predstavovala objem 54,482 mil. Euro.
V údajoch za D.4 v rokoch 2008 a 2009 zatiaľ figurujú predbežné odhady, ktoré
budú spresnené po získaní definitívnych výsledkov z Národnej banky Slovenska.

V tomto HND dotazníku je FISIM alokovaný.
Ohľadom celkového vplyvu FISIM na HND v predchádzajúcich rokoch nastala
mierna zmena len v roku 2008 a vplyv dosiahol v časovom rade nasledovné
hodnoty: 14 079 mil. SK (rok 2002), 14 244 mil. SK (rok 2003), 21 209 mil. SK
(rok 2004), 22 261 mil. SK v roku 2005, 23 739 mil. Sk v roku 2006, 25 279 mil.
SK v roku 2007, 24 234 mil. SK v roku 2008. V roku 2009 mal FISIM vplyv na
HND v celkovom objeme 951,256 mil. Euro.

1. 4. Všeobecný popis vývoja hlavných zdrojov.
Pokiaľ ide o úplnosť hlavných zdrojov pre sektor nefinančných korporácií,
môžeme konštatovať, že miera návratnosti výkazov za skupinu podnikov s 20
a viac zamestnancami mierne poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom
(93,9 % oproti 94,7%), ale stále si udržuje relatívne dobrú úroveň. V skupine

podnikov zamestnávajúcich menej ako 20 zamestnancov došlo k miernemu
poklesu miery návratnosti výkazov, z 51,0 % v roku 2008 na 50,4 % v roku 2009.
Miera

návratnosti

výkazov

za

finančné

spoločnosti

v porovnaní

s predchádzajúcim rokom mierne poklesla, čo platí aj pre mieru návratnosti
výkazov za poisťovacie spoločnosti. Takisto ako aj v minulom roku môžeme
skonštatovať, že vo

finančnom sektore si aj naďalej udržali 100% mieru

návratnosti výkazov korporácie zamerané na peňažné sprostredkovanie,
poistenie a dôchodkové zabezpečenie.

Časť 2: Zmeny zdrojov a metód pre finálne odhady
V celom

časovom

s metodologickou

rade
zmenou

1995-2008

boli

zaznamenania

vykonané

úpravy

súvisiace

nelegálnych

aktivít,

konkrétne

pašovania alkoholu a tabaku, a to na základe odporúčania kontrolnej misie GNI.
Zaznamenanie pašovania v systéme národných účtov malo vplyv na dovoz
tovarov a služieb (P.7), výdavky na konečnú spotrebu domácností (P.3), ako aj
produkciu (P.1). Tieto úpravy prispeli k miernemu rastu HDP, pričom tento
príspevok k HDP je vyčíslený v tabuľke v časti 3. V roku 2007 sa do položky D.4
premietli definitívne údaje z NBS.

Časť 3: Revízia oproti predchádzajúcim rokom t-2, t-3,t-4,t-5, t-6, t-7
a t-8
Revízia ročných národných účtov
Štatistický úrad Slovenskej republiky upravil celý časový rad národných účtov
1995-2008 z dôvodu zaznamenania ilegálnych aktivít - pašovanie alkoholu
a tabaku. Roky 2007 a 2008 boli revidované na základe novších a presnejších
údajov. Na základe odporúčaní misie GNI sa zmenilo zaznamenávanie nákladov,
ktoré súvisia s likvidáciou poistných udalostí, kde celkové náklady na poistné
plnenia sú očistené o náklady na správu. Kvôli nedostupnosti údajov
v predchádzajúcich rokoch tieto náklady na správu likvidácie sú zaznamenané v
národných účtoch až počnúc rokom 2008. Keďže údaje vstupujú do produkcie aj
do medzispotreby, dopad na HDP je rovný nule.

V roku 2002 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 794 mil. Sk (26,375 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP je
premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 902 mil. Sk (29,935 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 1 696 mil. Sk (56,310 mil.
Euro). Celkový dopad na HDP tvoril 795 mil. Sk (26,375 mill. Euro).
V roku 2003 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 886 mil. Sk (29,398 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP je
premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1002 mil. Sk (33,266 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 1 888 mil. Sk (62,664 mil.
Euro). Celkový dopad na HDP tvoril 886 mil. Sk (29,398 mil. Euro).
V roku 2004 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 999 mil. Sk (33,148 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP je
premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1 129 mil. Sk (37,474 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 2 128 mil. Sk (70,622 mil.
Euro). Celkový dopad na HDP tvoril 999 mil. Sk (33,148 mil. Euro).
V roku 2005 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 1 031 mil. Sk (34,233 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP
je premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1 168 mil. Sk (38,761 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 2 199 mil. Sk (72,994 mil.
Euro). Celkový dopad na HDP tvoril 1 031 mil. Sk (34,233 mil. Euro).
V roku 2006 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 1 065 mil. Sk (35,375 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP
je premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1 206 mil. Sk (40,024 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 2 271 mil. Sk (75,399 mil.
Euro). Celkový dopad na HDP tvoril 1 065 mil. Sk (35,375 mil. Euro).
V roku 2007 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 898 mil. Sk (29,799 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP je
premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1 018 mil. Sk (33,804 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 1 916 mil. Sk (63,603 mil.

Euro).

Po

zapracovaní

aktualizovaných

a spresnených

údajov,

vrátane

zaznamenania pašovania alkoholu a tabaku, bol celkový vplyv revízie na
produkciu v objeme 8 551 mil. Sk (283,857 mil. Euro) a na medzispotrebu
v objeme 8 312 mil. Sk (275,909 mil. Euro). Celkový dopad na HDP tak
predstavoval 239 mil. Sk (7,948 mil. Euro).
V roku 2007 sa zmenili dôchodky z majetku (D.4), a to na základe nových
údajov

z Národnej

banky

Slovenska

vyplývajúcich

z pravidelnej

revízie

predmetných dát. Objem zmien je uvedený v tabuľke (v mil. SK):

Kód

Položka

D.41

Úroky

D.421

Dividendy

D.43

Reinvestované zisky z PZI

Použitie

Zdroje

2007

2007

Zmena D.4 spolu

759

1 403

-5 352

3 483

1 775

1 133

-2 818

6 019

V roku 2008 vplyv zaznamenania pašovania v národných účtoch na produkciu
bol v objeme 958 mil. Sk (31,824 mil. Euro), pričom vo výdavkovej metóde HDP je
premietnutý do dovozu (P.7) v objeme 1 088 mil. Sk (36,103 mil. Euro) a do
výdavkov na konečnú spotrebu domácností v objeme 2 046 mil. Sk (67,927 mil.
Euro).

Po

zapracovaní

aktualizovaných

a spresnených

údajov,

vrátane

zaznamenania pašovania alkoholu a tabaku, bol celkový vplyv revízie na
produkciu v objeme - 6 416 mil. Sk (-212,973 mil. Euro), na medzispotrebu
v objeme 145 mil. Sk (4,809 mil. Euro), na dane mínus subvencie z produktov
v objeme 121 mil. Sk (4,017 mil. Euro). Celkový dopad na HDP tak predstavoval –
6 440 mil. Sk (-213,765 mil. Euro).
Vplyv zaznamenania pašovania alkoholu a tabaku v systéme národných účtov
Slovenskej republiky na HDP je vyčíslený v nasledujúcej tabuľke (2002-2008
v mil. SK; 2009 v mil. Euro):
Sektor Položka
S.2
P.7
S.14
P.3
vplyv na HDP
HDP
% z HDP

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

902

1 002

1 129

1 168

1 206

1 018

1 088

32

1 697

1 888

2 128

2 199

2 272

1 916

2 047

60

795

886

999

1 031

1 066

898

959

28

1 108 838

1 223 476

1 360 532

1 485 640

1 659 368

1 854 406

2 018 661

63 332

0,072

0,072

0,073

0,069

0,064

0,048

0,047

0,044

