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Štátu chýbajú ďalšie stovky miliónov eur. Vo februári sa v rozpočte objavila diera 361 miliónov eur,
ktorú vláda zalátala rozpustením rezerv z druhého dôchodkového piliera a znižovaním výdavkov.
Napriek tomu teraz štátu chýba na daniach a odvodoch ďalších 347 miliónov eur a v budúcom roku
sa ráta s mankom ďalších 611 miliónov eur. Z veľkej časti za diery v rozpočte môže slabnúci
zahraničný dopyt po našich výrobkoch a klesajúca domáca spotreba, čo sa prejavuje na nižšom
výbere daní. Podľa ministra financií Petra Kažimíra sa takisto splnili prvotné obavy, že obce a župy
nebudú dostatočne šetriť.
Vláda sa v rozpočte na tento rok totiž spoliehala na to, že samosprávy ušetria spolu až 427
miliónov eur, čo je takmer polovica všetkých plánovaných úspor v rozpočte. Nateraz to však vyzerá,
že svoj sľub neplnia všetky z nich.
Opozícia však tvrdí, že sľuby si neplní samotná vláda. "Minister vidí dôvody všade inde, len nie v
opatreniach Smeru. Hlavnú zodpovednosť za zhoršenie výberu daní má strana Smer, ktorá svojimi
opatreniami pridusila slovenskú ekonomiku a tým pridusila výber daní," povedal podpredseda KDH
Miloš Moravčík.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa ukazuje, že problém so šetrením má až 300 samospráv,
čím chýba štátu suma v objeme 150 miliónov eur. Kažimír obciam odkazuje, že na splnenie sľubu
majú presne dva mesiace. Ak nezačnú všetky samosprávy šetriť tak, ako sa k tomu v memorande s
vládou zaviazali, rezort financií zníži ich príjmy. Samosprávy sa zaviazali k 10-percentnému zníženiu
kapitálových výdavkov a 5-percentnému zníženiu miezd. "Pokiaľ nedôjde k narovnaniu tejto medzery,
tak navrhnem vláde na jeseň zmenu podielových daní," vyhlásil Kažimír.
"Vyhrážať sa takýmto spôsobom obciam považujeme za nekorektné," odkazuje Vladimír Bajan,
podpredseda Združenia miest a obcí a predseda komory miest. Podľa jeho slov však k náprave v
týchto problémových samosprávach dôjde v najbližších týždňoch. "Rozpočet je živý dokument,
každým týždňom sa situácia mení. Urobili sme kroky k tomu, aby niektoré samosprávy svoje rozpočty
viac prispôsobili konsolidačnému úsiliu," hovorí výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány.
Zároveň však dodal, že rozpočet miest a obcí za prvý kvartál tohto roka v porovnaní s minulým rokom
jasne ukazuje, že samosprávy hospodárenie zlepšili.
"Tlak na samosprávy je enormný. Všetci vedúci odborov mestského úradu, konatelia obchodných
spoločností a riaditelia inštitúcií riadených mestom spracovali návrhy úsporných opatrení, či skôr
krízového scenára prežitia na rok 2013," komentuje situáciu prednosta Mestského úradu v Dolnom
Kubíne Vladimír Adamec. Mesto začalo so šetrením ešte v minulom roku, keď znížilo úverovú
zaťaženosť mesta oproti roku 2011 o 10 percent. Aj napriek napätej ekonomickej situácii uhrádza
všetky záväzky, ktoré sú rozpočtované. "Na druhej strane vnímame nespokojnosť obyvateľov, ktorým
chýbajú investície do infraštruktúry, opráv komunikácií, budovania inžinierskych sietí, kultúry či
renovácií školských zariadení," dodáva Adamec. Aj toto je podľa ekonómov jedným z problémov,
prečo niektoré samosprávy s ťažkosťami pristupujú k šetriacim opatreniam.
Vzhľadom na zlý vývoj bude musieť v tomto roku vláda prijímať nové úsporné opatrenia. Šetriť
chce aj na sebe. "Čaká nás veľká inventúra čerpania výdavkov. Nevylučujem realokáciu, nevylučujem
aj šetrenie. Kľúčový bude pre naplnenie štátnej pokladnice aj boj s daňovými únikmi, kde chceme
nájsť niekoľko desiatok miliónov eur," avizuje Kažimír. Do konca júla vypracuje rezort analýzu, na
základe ktorej opätovne prehodnotí výdavky jednotlivých ministerstiev a štátnych inštitúcií.
Kažimír včera potvrdil, že vláda v tomto roku dosiahne deficit verejných financií na úrovni 2,9
percenta. Na budúci rok je naplánovaný schodok 2,6 percenta. Ako chce tento cieľ vláda dosiahnuť,
malo byť pôvodne známe 15. augusta. Kažimír však včera avizoval, že návrh rozpočtu bude určite
meškať.

