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Rozpočet verejnej správy na rok 2012 bol schválený s deficitom na úrovni 4,64 % HDP. Na 
základe predbežných údajov zverejnených Eurostatom skutočný deficit dosiahol úroveň 
4,35% HDP, čo predstavuje zlepšenie oproti rozpočtu o 0,3% HDP. Bez legislatívnych opatrení 
prijatých v priebehu roka 2012 by deficit dosiahol úroveň 4,76 % HDP. Dlh verejnej správy 
dosiahol v roku 2012 úroveň 52,1% HDP a medziročne sa zvýšil o 8,8% HDP. 
 
Najväčším negatívnym vplyvom oproti rozpočtu bol výpadok daňových a odvodových príjmov 
v celkovej výške 392,1 mil. Eur (0,6% HDP) a niektorých nedaňových príjmov v sume 79 mil. 
Eur (0,1% HDP). Na druhej strane, pozitívne výsledok ovplyvnilo nečerpanie spolufinancovania 
k EÚ fondom, k nim naviazaných ostatných výdavkov a nižšie odvody EÚ fondov v celkovej 
výške 408,5 mil. Eur (0,6% HDP). Nepriaznivo vnímaný vývoj plnenia rozpočtu v polovici roka 
2012 inicioval prijatie legislatívnych opatrení v celkovej výške 294,5 mil. Eur (0,4% HDP). 
Ostatné významné zložky verejnej správy prispeli k zníženiu deficitu. Pozitívnym prekvapením 
bolo lepšie hospodárenie obcí o 165 mil. Eur, ktoré však bolo dosiahnuté najmä znížením 
kapitálových výdavkov medziročne o 23%. Významné úspory vo verejnom zdravotnom poistení 
v celkovej výške 179,1 mil. Eur boli kompenzované nárastom záväzkov zdravotníckych 
zariadení v porovnaní s rozpočtom o 80 mil. Eur a použitím verejných zdrojov na krytie 
súkromných výdavkov poisťovní v sume 79 mil. Eur. Úspory v celkovej výške 139,6 mil. Eur 
dosiahli aj VÚC, Sociálna poisťovňa a  verejné vysoké školy. 
 
Vývoj v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 
 
Výpadok daňových a odvodových príjmov by bez legislatívnych opatrení dosiahol 
úroveň 680 mil. Eur (0,9 % HDP). Makroekonomické predpoklady použité pri tvorbe 
rozpočtu predpokladali ekonomický rast na úrovni 1,7 %. Skutočný rast ekonomiky bol vyšší, 
na úrovni 2,0%, ťahaný však bol čistým exportom. Naopak, k miernemu zhoršeniu došlo na 
trhu práce a následne aj spotreby domácností, ktoré sú z pohľadu rozpočtu, najmä plnenia 
daňových príjmov, dôležitejšie. Časť výpadku je teda možné pripísať ekonomickému vývoju, 
väčšia časť výpadku však bola spôsobená inými faktormi. Najväčší výpadok bol u dani 
z pridanej hodnoty vo výške 389 mil. Eur (0,5% HDP), ktorý súvisí s nižším plnením ako by 
naznačoval ekonomický vývoj1. Výpadok na dani z príjmov právnických osôb v sume 171 mil. 
Eur (0,2% HDP) súvisí najmä so spresnením skutočnosti za rok 2011, ktorá bola nižšia o 104 mil. 
Eur ako predpoklad v rozpočte na rok 20122. Okrem ostatných daní a odvodov, ktorých 
výpadok súvisel najmä s vývojom ekonomiky a zohľadnením aktuálneho plnenia prispelo 
k výpadku aj 41,6 mil. Eur, ktoré sa v rozpočte očakávali z neskôr zrušenej dane z emisných 
kvót.  
 

1  Medzi pravdepodobné vysvetlenia sa najčastejšie uvádza definícia príslušnej makrozákladne alebo nárast 
daňových únikov. 

2   Nižší odhad v roku 2011 sa prenáša aj do ďalších rokov.  
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Nepriaznivé vyhliadky plnenia rozpočtu v roku 2012 podčiarkovalo aj nenaplnenie 
niektorých jednorazových nedaňových príjmov v celkovej sume 79 mil. Eur. Ide najmä 
o  výpadok príjmov z predaja emisných kvót v sume 15 mil. Eur, výpadok príjmov od 
Telekomunikačného úradu SR (digitálna dividenda) vo výške 40 mil. Eur a výpadok príjmov vo 
výške 24 mil. Eur z predĺženie licencie pre mobilných operátorov, ktorá bola uhradená už 
v roku 2011. Okrem toho Environmentálneho fond poskytol vyššie dotácie v sume 13 mil. Eur 
na environmentálne projekty. 
 
Naopak pozitívom z pohľadu naplnenia rozpočtu boli výdavky súvisiace s čerpaním EÚ 
prostriedkov a odvodmi do EÚ rozpočtu v celkovej sume 364,7 mil. Eur (0,5% HDP). 
Nižšie čerpanie EÚ fondov sa premietlo do úspory na spolufinancovaní vo výške celkom 220,7 
mil. Eur. Okrem toho došlo k úspore aj k ďalším k EÚ naviazaným výdavkom nad rámec 
spolufinancovania v sume 120 mil. Eur3 . Rovnako sa dosiahla úspora na odvodoch do EÚ 
rozpočtu v sume 24 mil. Eur. Úspory dosiahnuté na spolufinancovaní k prostriedkom EÚ majú 
síce pozitívny vplyv na hospodárenie verejnej správy v roku 2012, avšak pri predpoklade 
vyčerpania všetkých alokovaných EÚ prostriedkov sa tieto úspory premietnu do výdavkov 
v nasledujúcich rokoch. Túto úsporu preto nemožno vnímať ako trvalú úsporu. Nečerpanie 
grantov z rozpočtu EÚ má tiež negatívny vplyv na ekonomický rast krajiny a je tiež signálom 
relatívne pomalého procesu čerpania fondov.  
 
Ministerstvo financií v polovici roka4 vnímalo významné riziká pre naplnenie rozpočtovaného 
cieľa, preto iniciovalo prípravu viacerých legislatívnych opatrení. Z väčšej časti išlo 
o opatrenia v daniach a odvodoch, ktoré boli plánované pre rok 2013, posunutím ich účinnosti 
na september-október 2012 však priniesli dodatočné príjmy už v roku 2012. Celkový vplyv 
konsolidačných opatrení prijatých na konci roka 2012 dosiahol 294,5 mil. Eur (0,4 % 
HDP). Najväčší vplyv malo zníženie príspevkov do kapitalizačného piliera z 9% na 4% a jeho 
otvorenie. Okrem toho bol schválený mimoriadny odvod a rozšírenie osobitného odvodu v 
bankovom sektore, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, 
zvýšenie registračných poplatkov automobilov a zvýšenie odvodov z číselných lotérií. 
 
Hospodárenie Sociálnej poisťovne prispelo k zlepšeniu salda o približne 70 mil. EUR. 
Úspora vznikla z dôvodu nižšieho čerpanie výdavkov na dôchodkové poistenie, najmä nižší 
počet nových žiadostí o predčasné starobné dôchodky.  
 
Sektor zdravotníctva prispel k zlepšeniu salda o 20 mil. Eur. Výsledný vplyv na saldo 
rozpočtu je kombináciou viacerých protichodných transakcií. V oblasti samotných výdavkov 
poistenia bola dosiahnutá úspora 138 mil. Eur. Okrem toho došlo k nárastu pohľadávok 
a k zníženiu záväzkov s celkovým pozitívnym vplyvom 41 mil. Eur. Na prvý pohľad priaznivé 
výsledky hospodárenia verejného zdravotného poistenia, ktoré bolo vo veľkej miere výsledkom 
nižších výdavkov na úhradu zdravotnej starostlivosti (medziročný nárast 4,4%), sa premietlo 
do nárastu zadĺženia zdravotníckych zariadení v takmer identickej sume 130 mil. Eur. 
Z uvedenej sumy malo negatívny vplyv na saldo rozpočtu len 80 mil. Eur, nakoľko už 
v samotnom rozpočte sa uvažovalo so zadlžovaním zariadení v sume 50 mil. Eur. Ďalším 

3  Ide o výdavky, ktoré nie je možné hradiť z EÚ fondov ale sú potrebné k realizácii daného projektu 
(tzv. vyvolané náklady). 

4  Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcia vývoja do konca 
roka (júl 2012) 
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negatívny vplyv na výsledok verejného zdravotného poistenia mala úhrada súkromných 
výdavkov poisťovní zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v sume 79 mil. Eur.5  
 
Pozitívnym prekvapením v roku 2012 bol vývoj hospodárenia obcí, VÚC a verejných vysokých 
škôl. Celkový pozitívny vplyv týchto subjektov k saldu dosiahol celkom 233,7 mil. Eur.  
 
Hospodárenie obcí prispelo k zlepšeniu salda rozpočtu sumou 165 mil. Eur. Vyššie 
nedaňové a iné príjmy boli kompenzované vyššími bežnými výdavkami na mzdy a tovary 
a služby. Celá úspora oproti rozpočtu tak bola dosiahnutá v kapitálových výdavkov, ktoré boli 
nižšie o 187,6 mil. Eur. Celková úroveň kapitálových výdavkov dosiahla 667,5 mil. EUR 
(medziročne pokles o 23%) a je tak najnižšia za ostatné 3 roky6. Z toho pohľadu je možné 
považovať takúto úsporu do veľkej miery za dočasnú a neudržateľnú v dlhodobom horizonte.  
 
V prípade VÚC sa dosiahli vyššie nedaňové príjmy v sume 23,3 mil. Eur, pričom úspora bola 
dosiahnutá aj na strane výdavkov, keďže časť prijatých transferov sa nepremietla priamo vo 
výdavkoch. Celkový pozitívny vplyv z titulu VÚC bol na úrovni 57,7 mil. Eur. 
 
VVŠ prispeli k zlepšeniu salda sumou 25,7 mil. Eur, najmä z dôvodu vyšších nedaňových 
príjmov v sume 58,1 mil. Eur. Polovicu nárastu tvorí nárast poplatkov a polovicu iné nedaňové 
príjmy. Medziročne tak nedaňové príjmy vzrástli o výrazných 54 mil. Eur (39%). 
 
Medzi ďalšie negatívne vplyvy je možné spomenúť saldo mimorozpočtových účtov v sume 
75 mil. Eur, pokles pohľadávok štátneho rozpočtu v sume 45 mil. Eur a nesplatenie 
prostriedkov Nemocnice sv. Michala. Čiastočne boli tieto vplyvy kompenzované 
preklasifikovaním splatených návratných finančných výpomocí od spoločnosti Cargo, a.s.  (27,8 
mil. Eur) a Vodohospodárska výstavba, a.s. (9,8 mil. Eur)7 do príjmov a lepším hospodárením 
príspevkových organizácií v sume 18,6 mil. Eur.  
 

5  Poisťovne (ich súkromná časť, ktorá je mimo sektor verejnej správy) uhradili záväzky voči akcionárovi (50 mil. 
Eur) a úver (25,8 mil. Eur) z verejných zdrojov.  

6  Kapitálové výdavky obcí v roku 2011 dosiahli úroveň 861,5 mil. Eur. Priemerná výška kapitálových výdavkov obcí 
v rokoch 2009 až 2011 dosiahla úroveň 942 mil. Eur.  

7  Poskytnuté návratné finančné výpomoci boli v minulosti preklasifikované na kapitálový transfer (dotácia), preto 
pri ich súčasnom splácaní pozitívne ovplyvňujú príjmy verejnej správy. 
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Tab. 1: Rozdiely oproti rozpočtu 2012 mil. Eur %HDP
SCHVÁLENÝ SCHODOK VS -3 323,7 -4,65
Daňové a odvodové príjmy -392,1 -0,55

výpadok daní a odvodov (bez legislatívy) -680,4 -0,95
vplyv konsolidačných opatrení 288,3 0,40
 - zníženie príspevkov do kapitalizačného piliera z 9% na 4% 146,4 0,20
 - otvorenie kapitalizačného piliera 46,4 0,06
 - mimoriadny odvod a rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore 63,2 0,09
 - osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 32,6 0,05
 - zvýšenie registračnej dane z automobilov a zvýšenie odvodov z číselných lotérií -0,3 0,00

Jednorazové príjmy a výdavky -91,4 -0,13
výpadok príjmov z predaja emisných kvót -14,8 -0,02
vyššie dotácie na environmentálne projekty -12,6 -0,02
výpadok príjmov z predĺženia telekomunikačnej licencie -24,0 -0,03
výpadok príjmu z digitálnej dividendy -40,0 -0,06

Dividendy a iné nedaňové príjmy štátneho rozpočtu -17,7 -0,02
Dividendy FNM 27,2 0,04
Dividendy štátneho rozpočtu -44,9 -0,06

Výdavky spojené s EÚ rozpočtom 364,7 0,51
Úspora spolufinancovanie EÚ 220,7 0,31
Úspora výdavkov MDVRR (gap) 120,0 0,17
Odvody do rozpočtu EÚ 24,0 0,03

Zdravotníctvo 20,2 0,03
Nižšie výdavky poistenia 138,1 0,19
Zmena stavu pohľadávok/záväzkov 41,0 0,06
Prevzatie nového dlhu zdravotníckych zariadení -80,0 -0,11
Použitie verejných zdrojov na financovanie súkromných výdavkov -79,0 -0,11

Sociálna poisťovňa 70,9 0,10
Nižšie výdavky dôchodkového poistenia (predčasné dôchodky) 70,9 0,10

Obce 165,0 0,23
Nedaňové príjmy 45,8 0,06
Granty a transfery 82,1 0,11
Mzdové výdavky -57,5 -0,08
Nákup tovarov a služieb -82,2 -0,12
Vyššie bežné transfery -10,8 -0,02
Úspora kapitálových výdavkov 187,6 0,26

VÚC 43,0 0,06
Nedaňové príjmy 23,3 0,03
Granty a transfery 68,5 0,10
Mzdové výdavky 6,4 6,42
Nákup tovarov a služieb -20,3 -20,3
Vyššie bežné transfery -33,4 -0,05
Vyššie kapitálové transfery -1,4 0,00

VVŠ 25,7 0,04
Nedaňové príjmy 55,9 0,08
Granty a transfery 112,7 0,16
Mzdové výdavky -18,2 -0,03
Nákup tovarov a služieb -38,7 -0,05
Vyššie bežné transfery -3,1 0,00
Vyššie kapitálové transfery -82,9 -0,12

Ostatné vplyvy 28,5 0,04
Konsolidačné opatrenia - odvod z lotérií a registračné poplatky z automobilov 6,2 0,01
Hospodárenie príspevkových organizácií 18,6 0,03
Ostatné nedaňové príjmy štátneho rozpočtu 18,9 0,03
Úspora výdavkov MDVRR (kapitálové výdavky a PPP projekty) 43,8 0,06
Štátny rozpočet - medziročný pokles pohľadávok -44,8 -0,06
MMR účty - zhoršenie hospodárenia -74,8 -0,10
Preklasifikovanie splátky NFV Vodohospodárska výstavba do príjmov 27,0 0,04
Preklasifikovanie splátky NFV Cargo do príjmov 9,8 0,01
Nesplatenie prostriedkov nemocnica Sv. Michala -46,0 -0,06
Ostatné faktory (reziduál) 69,9 0,10

AKTUÁLNY SCHODOK VS -3 106,9 -4,35
Zdroj: MFSR, RRZ
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Vývoj v roku 2012 v porovnaní so skutočnosťou roka 2011 
 
V porovnaní s rokom 2011 sa schodok rozpočtu znížil o 0,7% HDP, pri poklese 
celkových príjmov o 0,1% HDP a poklese výdavkov o 0,8% HDP.  V rámci bežných 
výdavkov boli úspory v kompenzáciách, medzispotrebe a iných transferoch kompenzované 
vyššími úrokovými nákladmi a dotáciami. Celkový pokles výdavkov je tak možné pripísať 
najmä medziročnému poklesu kapitálových výdavkov o 0,8% HDP (pokles o 36,4 %), 
čím najvýraznejšie prispeli k zníženiu deficitu v roku 2012. 
 
Výnos daňových a odvodových príjmov poklesol o 0,3% HDP. Hlavným dôvodom je výpadok 
príjmov z DPH vo výške 0,8% HDP, časť výpadku je spôsobený započítaním mimoriadneho 
vývnosu DPH z dôvodu odovzdania úsekov PPP projektu v roku 2011 vo výške 0,2% HDP. 
Zvyšnú časť je možné pripísať makroekonomickému vývoju, keď hospodársky rast bol ťahaný 
exportom, ktorý nemá priamy vplyv na výnos daní. Výpadok DPH bol čiastočne kompenzovaný 
výberom priamych daní v sume 0,1% HDP a vyššími príjmy z odvodov o 0,2% HDP. V prípade 
odvodov sa pod medziročný nárast podpísalo prijatie legislatívnych úprav s celkovým 
pozitívnym vplyvom 0,3% HDP (zníženie príspevkov a otvorenie 2.piliera).  
 
Nedaňové príjmy rástli medziročným tempom 22,6% a prispeli tak k zníženiu deficitu o 0,4% 
HDP. Prekvapivo dobrý výber nedaňových príjmov s nárastom o 0,2% HDP je dôsledkom 
najmä vyššieho výberu administratívnych poplatkov v prípade verejných vysokých škôl, obcí aj 
VÚC.  Výnos z dividend bol medziročne vyšší tiež o 0,2% HDP, ich úroveň však dosiahla 
rozpočtovanú úroveň. Vyššie dividendy boli dosiahnuté najmä z SPP, a.s. o 154 mil. Eur.  
 
Granty a transfery poklesli na medziročnej báze o 0,2%, pri zachovaní rovnakej úrovne príjmov 
z EÚ ako v roku 2011. 
 
Na strane výdavkov došlo k miernemu poklesu mzdových výdavkov o 0,1% HDP a výdavkov na 
medzispotrebu (tovary a služby) o 0,2% HDP. V absolútnej výške kompenzácie na 
zamestnancov medziročne rástli tempom 2,1%, naopak medzispotreba poklesla o 0,7%.  
 
Úspory na ostatných bežných transferoch v sume 0,4% HDP boli kompenzovaný vyššími 
výdavkami na dotácie železníc a sociálne transfery celkom v sume 0,3% HDP.  Na druhej strane 
sa zvýšili náklady na obsluhu dlhu o 0,3% HDP (237,7 mil. Eur) a dosiahli úroveň 1 322 mil. Eur 
(1,9% HDP).  
 
Kapitálové výdavky dosiahli úroveň 2,7% HDP, čo je v porovnaní s rokom 2011 medziročne 
menej o 0,8% HDP  (333,5 mil. Eur). Investície zvyšujú dlhodobý potenciálny rast ekonomiky 
a zároveň majú najväčší multiplikačný efekt na rast. Znižovanie deficitu na úkor kapitálových 
výdavkov sa tak nepriaznivo premieta do ekonomického rastu krajiny.  
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Tab. 2: Bilancia príjmov a výdavkov verejnej správy (ESA95, v mil. eur)

ESA kód S 2010 S 2011 R 2012 S 2012 Rozdiel      
S2012 - R2012

Rozdiel    
S2012 - S2011

Rast    v %      
S2012 / S2011

Príjmy spolu TR 21 281,7 22 961,8 23 824,7 23 660,9 -163,8 699,0 3,0
 - v % HDP 32,3 33,2 33,3 33,1 -0,2 -0,1 -0,4

Daňové príjmy D.2+D.5+D.91 10 215,2 11 024,4 11 589,1 11 040,9 -548,2 16,4 0,1
Dane z produkcie a dovozu D.2 6 679,2 7 269,2 7 352,8 7 067,5 -285,3 -201,7 -2,8

 - Daň z pridanej hodnoty (bez DPH - zdroja EÚ) D.211 S.13 4 128,7 4 651,0 4 641,7 4 248,3 -393,3 -402,6 -8,7
 - Spotrebné dane D.214A 1 930,8 1 999,1 2 072,2 1 973,3 -98,8 -25,8 -1,3
 - Dovozné clo D.2121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
 - Dane z majetku a iné D.29A 188,9 199,2 211,0 203,0 -8,0 3,7 1,9

Bežné dane z dôchodkov, majetku D.5 3 536,0 3 755,2 4 236,3 3 973,3 -263,0 218,1 5,8
 - Daň z príjmov fyzických osôb D.51A 1 513,9 1 741,4 1 916,3 1 880,0 -36,2 138,6 8,0

 - Daň z príjmov právnických osôb D.51B 1 683,0 1 659,4 1 875,1 1 704,0 -171,1 44,5 2,7

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou - rozp. klasif. D.51E 152,3 143,2 167,2 167,1 -0,1 23,9 16,7

 - Daň z príjmov - emisie D.51E 0,0 41,2 41,6 0,0 -41,6 -41,2 -100,0

 - Dane z majetku a iné D.59A 88,0 90,7 97,3 101,5 4,1 10,8 12,0

Dane z kapitálu D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Príspevky na sociálne zabezpečenie D.61 8 251,6 8 634,7 8 554,9 9 065,1 510,2 430,4 5,0
Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie D.611 8 123,0 8 513,8 8 501,7 8 969,5 467,8 455,7 5,4

 - Príspevky zamestnávateľov D.6111 4 517,1 4 591,1 4 533,1 4 840,4 307,3 249,3 5,4
 - Príspevky zamestnancov D.6112 2 076,9 2 016,0 1 953,7 2 106,7 153,0 90,7 4,5
 - Príspevky SZČO a nepracujúcich osôb D.6113 1 529,0 1 906,7 2 014,9 2 022,4 7,5 115,7 6,1

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie D.612 128,6 120,9 53,2 95,6 42,4 -25,3 -20,9
Nedaňové príjmy 1 440,6 1 502,2 1 637,4 1 841,7 204,3 339,6 22,6

Tržby P.11+P.12+P.131 812,6 854,1 885,1 1 007,2 122,0 153,0 17,9

 - Trhová produkcia + Produkcia pre v lastné konečné použitie P.11+P.12 791,0 831,2 866,4 981,2 114,8 150,0 18,0

 - Platby za ostatnú netrhovú produkciu P.131 22,0 22,9 18,7 26,0 7,2 3,0 13,1

Dôchodky z majetku, z ktorých D.4R 628,0 648,0 752,3 834,6 82,3 186,5 28,8

 - Div idendy D.421 rozp. klasif. 211002 445,0 476,3 603,7 623,7 19,9 147,4 30,9

 - Úroky D.41 160,0 82,3 163,4 81,1 163,4 -

Granty a transfery D.39+D.7R+D.9R 1 374,2 1 800,6 2 043,3 1 713,2 -330,1 -87,4 -4,9
z toho: z EÚ rozp. klasif. 653,0 793,0 1 369,4 805,4 -564,0 12,4 1,6

Ostatné bežné transfery D.7R 972,1 1 261,7 1 970,3 1 338,2 -632,1 76,5 6,1

Kapitálové transfery D.9R 402,1 538,9 73,0 375,0 302,0 -163,9 -30,4

Výdavky spolu TE 26 328,7 26 459,5 27 148,4 26 767,7 -380,7 308,2 1,2
 - v % HDP 40,0 38,3 37,9 37,5 225,3 -0,8 -2,2

Bežné výdavky 23 940,8 24 080,0 25 057,3 24 858,4 -199,0 778,3 3,2
Kompenzácie zamestnancov D.1P 5 065,3 4 912,1 4 695,2 5 013,5 318,4 101,4 2,1

 - Mzdy a platy D.11 3 628,6 3 505,5 3 733,6 228,1 105,0 2,9

 - Sociálne príspevky zamestnávateľov D.12 1 283,6 1 189,7 1 280,0 90,3 -3,6 -0,3

Medzispotreba P.2 3 200,4 3 108,0 3 277,7 3 087,6 -190,1 -20,3 -0,7

Dane D.2+D.5 51,6 59,5 20,2 69,0 48,8 9,5 16,0

Other taxes on production D.29 32,4 41,2 20,2 49,8 29,6 8,6 20,8

Current taxes on income, wealth etc. D.5 19,2 18,3 19,2 19,2 0,9 5,0

Subvencie D.3P 893,5 862,8 919,8 993,5 73,8 130,7 15,2

 - Dotácie do poľnohospodárstva 644 - S3 EUOUT 173,0 97,0 128,0 120,2 -7,8 23,2 23,9

 - Dotácie do dopravy rozp. klasif. 644 a c045 578,0 642,0 695,0 751,6 56,6 109,6 17,1

 - Ostatné 142,5 123,8 96,8 121,8 25,0 -2,0 -1,6

Dôchodky z majetku D.4P 884,8 1 084,4 1 250,0 1 322,9 72,9 238,5 22,0

 - Úrokové náklady D.41P 884,8 1 084,4 1 250,0 1 322,1 72,1 237,7 21,9

 - Ostatné dôchodky z majetku D.42-45P 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 -

Celkové sociálne transfery D.6P 12 797,4 12 756,7 13 142,2 13 291,1 148,9 534,4 4,2

 - Sociálne dávky okrem naturálnych soc. transferov D.62P 9 315,5 9 363,8 9 500,7 9 789,6 289,0 425,8 4,5

 - Aktívne opatrenia trhu práce rozp. klasif. 642032 104,0 72,9 21,9 57,1 35,2 -15,8 -21,6

 - Nemocenské dávky SP rozp. klasif. 642015 339,0 381,4 404,6 428,5 23,8 47,0 12,3

 - Dôchodkové dávky zo starobného a invalidného poistenia rozp. klasif. 642016+20 5 245,0 5 391,1 5 728,2 5 639,5 -88,6 248,4 4,6

 - Dávky v  nezamestnanosti rozp. klasif. 642033 150,0 163,3 173,6 175,8 2,2 12,4 7,6

 - Štátne sociálne dávky a podpora rozp. klasif. 642018-42 1 340,0 1 369,0 1 403,7 1 375,4 -28,3 6,4 0,5

 - na prídavok na dieťa rozp. klasif. 642019 319,0 315,1 319,5 316,0 -3,5 0,9 0,3

 - na príspevok pri narodení dieťaťa a prísp. rodičom rozp. klasif. 642022 9,0 9,0 10,0 8,9 -1,1 -0,1 -1,3

 - na rodičovský príspevok rozp. klasif. 642041 334,0 352,2 356,8 343,5 -13,3 -8,7 -2,5

 - na dávku v  hmotnej núdzi a príspevky k dávke rozp. klasif. 642026 300,9 294,5 317,5 305,8 -11,6 11,3 3,8

 - na peňažné príspevky na kompenzáciu rozp. klasif. 642027 207,1 210,9 222,7 225,5 2,8 14,6 6,9

 - ostatné rozp. klasif. 170,0 187,3 177,3 175,7 -1,6 -11,6 -6,2

 - Platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom rozp. klasif. 642031 1 562,2 1 444,7 1 461,2 1 598,5 137,3 153,8 10,6

 - sociálne poistenie rozp. klasif. 642031 c10 221,0 237,2 243,1 2,3 -240,8 -234,9 -99,0

 - zdravotné poistenie rozp. klasif. 642031 c07 1 341,2 1 207,5 1 218,1 1 596,2 378,1 388,7 32,2

 - Naturálne sociálne transfery  (zdravotnícke zariadenia) D.631P 3 481,9 3 392,9 3 641,6 3 501,5 -140,0 108,6 3,2

Ostatné bežné transfery D.7P 1 047,7 1 296,5 1 752,3 1 080,7 -671,6 -215,9 -16,6

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ (bez DPH - zdroja EÚ) rozp. klasif. 649005 520,0 522,2 594,8 566,5 -28,3 44,3 8,5

z toho: 2%  z daní na verejnoprospešný účel 44,0 42,0 41,6 44,7 3,1 2,7 6,4

Kapitálové výdavky 2 387,9 2 379,5 2 091,1 1 909,4 -181,7 -470,1 -19,8

Kapitálové investície P.5+K.2 1 680,9 1 462,8 1 441,0 1 326,1 -114,9 -136,6 -9,3

 - Tvorba hrubého fixného kapitálu P.51 1 715,8 1 586,8 1 382,4 1 364,9 -17,4 -221,9 -14,0

 - Zmena stavu zásob a nadobudnutie mínus úbytok cenností P.52+P.53 20,0 -19,5 1,1 1,7 0,6 21,2 -108,8

 - Nadobudnutie mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív K.2 -54,9 -103,8 57,6 -40,5 -98,1 63,3 -61,0

Kapitálové transfery D.9P 707,0 916,7 650,1 583,2 -66,8 -333,5 -36,4

 - Investičné granty  a ostatné kapitálové transfery D.92+D.99 707,0 916,7 650,1 583,2 -66,8 -333,5 -36,4

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté B.9 -5 047,0 -3 497,7 -3 323,7 -3 106,9 216,9 390,8 -11,2
 - v % HDP -7,66 -5,06 -4,64 -4,35 0,29 0,71 -14,10
HDP 65 869,5 69 108,3 71 632,0 71 463,0 -169,0 2 354,7 3,4

Zdroj: MFSR, RRZ
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