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Saldo hospodaření sektoru vládních institucí (čtvrtletně, v % HDP)*
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Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo schodku 0,18 % HDP.
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu salda o 1,28 p. b., tedy o
3,6 mld. Kč. K poklesu nejvíce přispěly ústřední vládní instituce (- 9,6 mld.
Kč). Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 8,3 % a
celkové výdaje o 9,1 %. (ČSÚ)

33,99 % HDP
1 837 mld. Kč

Míra zadlužení sektoru vládních institucí v 1. čtvrtletí
2019 meziročně klesla (z úrovně 35,79 % HDP) na
úroveň 33,99 % HDP. Celkové zadlužení meziročně
vzrostlo o 4,7 mld. Kč.

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí (čtvrtletně)**
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Zdroj: ČSÚ

Vývoj dluhu sektoru vládních institucí v ČR od roku 2000 (v mld. Kč, v % HDP)
Celkový dluh sektoru vládních institucí na začátku roku 2018 mírně vzrostl a
do konce roku klesal. Na začátku roku 2019 opět vzrostl. V poměru k HDP
byl nejvyšší v roce 2013, kdy se pohyboval kolem 45 % HDP.
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Míra zadlužení v 1. čtvrtletí 2019 (mezinárodní srovnání, v % HDP)
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Zdroj: Quarterly Government Debt, Eurostat

Vládní finanční statistika tvoří základ pro fiskální monitoring v Evropě. (Eurostat) Vychází z metodiky Evropského systému národních účtu (ESA 2010). Statistické
údaje o deficitu a dluhu jsou sestaveny podle pravidel a pro
účely procedury při nadměrném
schodku (EDP) a pro hodnocení
plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. (ČSÚ)
Sektor vládních institucí sestává s
ústředních vládních institucí,
(příp. národních vládních institucí), místních vládních institucí a
fondů sociálního zabezpečení.
(Eurostat)
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí je rozdílem mezi
celkovými příjmy a výdaji sektoru. Čtvrtletní údaje jsou vzhledem k sezónnosti některých daní
nebo dalších příjmů a výdajů volatilní. (Eurostat)
Dluh sektoru vládních institucí
představuje konsolidovaný hrubý
dluh v nominální hodnotě ke
konci roku (výše konsolidovaných
závazků vyplývajících z přijatých
vkladů, emitovaných dluhových
cenných papírů a přijatých půjček). Čtvrtletní údaje jsou plně
koncepčně kompatibilní s ročními. (Eurostat, ČSÚ)
*Není sezónně očištěno, proto nelze
srovnávat mezi jednotlivými čtvrtletími.
Je srovnáno s výši HDP v daném čtvrtletí
v běžných cenách
**Výše konsolidovaného dluhu vládních
institucí definovaného jako součet položek: Vklady a oběživo, Dluhové cenné papíry a Půjčky, je porovnávaná s výši HDP,
jež je součtem HDP v běžných cenách za
poslední čtyři čtvrtletí.
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