
 
Vysoká inflácia zlepší hospodárenie rozpočtu iba 

dočasne, bez konsolidácie stúpne deficit v rokoch 2024 
a 2025 až k úrovni 4,5 % HDP  

 
 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja 

v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. V prognóze je zapracovaný vplyv 

nových opatrení v oblasti rodinnej politiky ako aj aktuálne dohodnutá valorizácia platov 

zamestnancov verejnej správy (VS) v rokoch 2023 a 2024 (viď príloha 2). 
 

Ak vláda neprijme dodatočné opatrenia, deficit VS by mal v roku 2023 mierne klesnúť, 

následne v rokoch 2024 a 2025 vzrastie až k úrovni 4,5 % HDP. K poklesu deficitu v roku 2023 

prispieva najmä predpokladané ukončenie čerpania výdavkov na pandemické opatrenia. Aj bez 

dodatočných konsolidačných opatrení celkový deficit klesne z úrovne 3,7 % HDP (avšak len 2,7 % 

HDP bez opatrení na riešenie pandémie) v roku 2022 na úroveň 3,1 % HDP v roku 2023. Následne 

v rokoch 2024 a 2025 by však deficit výrazne vzrástol, k čomu prispievajú vyššie výdavky sociálneho 

systému naviazané na infláciu ako aj jednorazový negatívny vplyv na deficit z dôvodu 

predpokladaného dodania armádnej techniky. Negatívne saldo sa tak na konci horizontu dostane 

k úrovni 4,3 % HDP.  Deficit bez vybraných dočasných vplyvov (pandémia, armádny nákup 

stíhačiek) takisto vykazuje rastúci trend, z úrovne 2,7% HDP v aktuálnom roku na 3,8% 

HDP v roku 2025.  
 

Prognóza RRZ – saldo VS v scenári 

nezmenených politík (v mil. eur) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Saldo hospodárenia verejnej správy -5 973 -3 972 -3 821 -5 911 -6 261 

- v % HDP -6,2 -3,7 -3,1 -4,5 -4,3 

- bez vybraných dočasných vplyvov* (v % HDP) -2,4 -2,7 -3,1 -3,9 -3,8 

Štrukturálne saldo podľa RRZ (v % HDP) -2,1 -2,4 -2,9 -3,7 -3,4 

 p.m.  cyklická zložka -0,4 0,1 -0,1 -0,2 -0,4 

Pozn.: Šedým podfarbením je zvýraznený krízový rok.         Zdroj: RRZ, MF SR 
*- ide o opatrenia na riešenie pandémie, úhradu cla neodvedeného v minulých rokoch do rozpočtu EÚ a vplyv dodania 
armádnej techniky (stíhačky F16) 
 

Očakávaný vývoj salda hospodárenia VS je zásadným spôsobom ovplyvnený predpokladmi 

aktualizovanej makroekonomickej prognózy. Vysoká inflácia, spolu však so spomalením 

reálneho rastu, sa vo verejných financiách prejavuje najprv vyššími príjmami, do zvýšenia 

verejných výdavkov sa premietne s  oneskorením vzhľadom na legislatívne pravidlá pre 

valorizáciu kompenzácií alebo dávok. Z tohto dôvodu je zlepšenie salda vplyvom 

makroekonomického vývoja zjavné iba v rokoch 2022 a 2023, v nasledujúcich rokoch má 

vplyv rastu nominálnych makroekonomických veličín negatívny dopad na verejné financie. 
 

Daňové a odvodové príjmy sú oproti predchádzajúcej prognóze RRZ z februára 2022 vyššie na 

celom horizonte prognózy, nárast výnosu dosahuje úrovne 2,3 % HDP v roku 2023 až 2,7 % HDP 

Strednodobá fiškálna prognóza (Júl 2022) 

https://www.rrz.sk/utlmeny-rast-dvojciferna-inflacia/
https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-02/


v roku 2025. Tento pozitívny vplyv na saldo hospodárenia VS je však po roku 2023 prevýšený rastom 

výdavkov najmä v oblastiach naviazaných na vývoj inflácie (v roku 2024 očakávame oproti 

predchádzajúcemu odhadu navýšenie výdavkov na dôchodky o 0,8 % HDP a rast miezd a ďalších 

prevádzkových výdavkov o 0,9 % HDP, v roku očakávame 2025 navýšenie výdavkov na dôchodky 

o 0,9 % HDP a rast miezd a ďalších prevádzkových výdavkov až o 1,2 % HDP). 
 

Zmeny v strednodobej prognóze deficitu vyplývajú aj z vplyvu nových opatrení. Opatrenia 

prijaté v rámci tzv. rodinného balíčka trvale navyšujú verejné výdavky, nárast deficitu je vo 

výške 0,8 % HDP v rokoch 2023 a 2024 a 0,7 % HDP v roku 2025. Aktuálna prognóza zahŕňa aj vplyv 

valorizácie platov dohodnutej v rámci nových kolektívnych zmlúv. Oproti predchádzajúcej 

prognóze, ktorá predpokladala rast mzdových nákladov v súlade s rastom miezd v súkromnom 

sektore, prišlo k zníženiu deficitu o 0,1 % HDP v roku 2023 a k navýšeniu o 0,1 % HDP v rokoch 2024 

a 2025.  
 

Vývoj salda VS – rozdiely oproti 

predchádzajúcemu odhadu (v mil. eur) 
2022 2023 2024 2025 

Prognóza RRZ (júl 2022) -3 972 -3 821 -5 911 -6 261 

- v % HDP -3,7 -3,1 -4,5 -4,3 

Prognóza RRZ (február 2022) -4 920 -4 232 -4 230 -3 315 

- v % HDP -4,6 -3,7 -3,5 -2,6 

Rozdiel medzi prognózami +948 +411 -1 681 -2 945 

- v % HDP +0,9 +0,3 -1,3 -2,0 

Rozdiel v príjmoch VS 81 2 595 3 505 4 211 

Daňové a odvodové príjmy 1 112 2 806 3 241 3 881 

Prijaté granty a transfery z EÚ fondov -748 -171 271 115 

Ostatné príjmy -283 -40 -7 214 

Rozdiel vo výdavkoch VS (vplyv na saldo) 868 -2 184 -5 186 -7 156 

Výdavky z EÚ fondov a spolufinancovanie 929 250 -323 -154 

Nové opatrenia na podporu rodiny -149 -1 001 -954 -938 

Valorizácia miezd - nové kolektívne zmluvy1 9 -75 93 99 

Kompenzácie zamestnancov (mimo kolektívnych zmlúv) -6 -522 -978 -1 246 

Medzispotreba -459 -506 -661 -887 

Starobné a invalidné dôchodky -11 -240 -1 089 -1 301 

Štátne sociálne dávky -9 -89 -162 -170 

Výdavky na zdravotníctvo -45 -118 -172 -217 

Úrokové náklady -10 -83 -209 -414 

Kapitálové výdavky -64 314 -545 -1 509 

Ostatné výdavky 682 -115 -185 -418 

Zdroj: RRZ 
 

Aktualizácia prognózy makroekonomického vývoja (vyššia inflácia a spomalenie rastu 

kvôli Ruskom vyvolanému konfliktu na Ukrajine) spolu s novoprijatými opatreniami vlády 

bude okrem roku 2023 znamenať vyšší štrukturálny deficit VS. Prognóza RRZ predpokladá 

 
1  Ide o vplyv nad rámec scenára nezmenených politík, ktorý predpokladá valorizáciu miezd o prognózované 

tempo rastu miezd v súkromnom sektore.  



v roku 2023 štrukturálny deficit na úrovni 2,9 % HDP, v roku 2024 očakávame  navýšenie až na 

úroveň 3,7 % HDP a následne v roku 2025 mierny pokles na úroveň 3,4 % HDP. 

 
 

Vývoj štrukturálneho salda – rozdiely oproti 

predchádzajúcemu odhadu (v % HDP) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Prognóza RRZ (júl 2022) -2,1 -2,4 -2,9 -3,7 -3,4 

Prognóza RRZ (február 2022) -3,0 -3,2 -3,0 -2,9 -2,7 

Rozdiel medzi prognózami (- znamená 
zhoršenie) 

+0,9 
+0,8 +0,1 -0,8 -0,8 

Zdroj: RRZ 
 

Ak vláda neprijme konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie krajiny sa bude na konci 

horizontu prognózy nachádzať na úrovni 49 % HDP, t.j., mierny pokles oproti aktuálnemu 

roku (49,5% HDP). Samotná úroveň deficitov by v rokoch 2023 až 2025 viedla ku 

kontinuálnemu nárastu dlhu, počnúc rokom 2023 však bude tento vplyv kompenzovaný vysokým 

tempom rastu nominálneho HDP (kvôli inflácii), vďaka ktorému dočasne klesne úroveň dlhu 

vyjadrená v pomere na HDP. Čistý dlh klesne v roku 2023 k úrovni 47 % HDP, následne sa v rokoch 

2024 a 2025 zvýši k úrovni 49 % HDP. 
 

Nad rámec zmien v čistom dlhu bude vývoj hrubého dlhu ovplyvnený predpokladaným znižovaním 

potrebnej úrovne likvidity v porovnaní s jej vysokým stavom na konci roka 2021. Na rozdiel oproti 

vývoju čistého dlhu tak hrubý dlh klesne z úrovne 63,1 % HDP v roku 2021 až o 10,8 p.b. na úroveň 

52,3 % HDP v roku 2025. Dlh je v súčasnosti nad horným limitom dlhovej brzdy2. Bez prijatia 

konsolidačných opatrení by úroveň dlhu v roku 2023 dočasne klesla pod (každoročne 

klesajúci) horný limit, v nasledujúcich rokoch by však opäť vzrástla nad tento limit (v roku 

2025 stále o 0,3 % HDP). 
 

Prognóza RRZ – verejný dlh v scenári 

nezmenených politík (v mil. eur) 
2021 2022 2023 2024 2025 

Hrubý dlh verejnej správy 61 259 64 202 66 981 71 952 75 329 

- v % HDP 63,1 59,3 53,9 54,2 52,3 

Čistý dlh verejnej správy 49 816 53 611 58 492 64 793 70 643 

- v % HDP 51,3 49,5 47,1 48,8 49,0 

Horný limit dlhovej brzdy 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 
Pozn.: Šedým podfarbením je zvýraznený krízový rok.         Zdroj: RRZ, MF SR 
 

Odhadovaná hodnota indikátora dlhodobej udržateľnosti je vo výške 5,4% HDP, čo 

v porovnaní s predchádzajúcim odhadom znamená mierne nižšiu úroveň. K zlepšeniu prispieva 

najmä lepší než očakávaný výsledok hospodárenia v roku 2021, ktorý sa premieta do ďalších rokov. 

Naopak zhoršovanie dlhodobej udržateľnosti súvisí so zhoršením výhľadu pre makroekonomický 

vývoj (Ruskom vyvolaný konflikt na Ukrajine spôsobujúci infláciu a spomalenie reálneho rastu 

 
2  Aktuálna prognóza dlhu za rok 2022 je vyššia ako horný limit dlhu o 4,3 p.b. Po zverejnení výšky dlhu za 

rok 2022 (zverejňuje sa v apríli 2023) by vláda musela v máji 2023 viazať 3 % výdavkov schváleného 
štátneho rozpočtu, pripraviť návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024 s vyrovnaným saldom 
a nerastúcimi výdavkami a požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. 



ekonomiky), ako aj s očakávanými nákladmi na nové schválené opatrenia v oblasti rodinnej 

politiky. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií tak aj naďalej zotrváva v pásme 

vysokého rizika. 

  



Príloha 1: Prognóza daňových a odvodových príjmov 

 

Prezentovaný fiškálny výhľad je v plnej miere založený na makroekonomickej prognóze 

RRZ, a teda neboli použité predpoklady Výboru pre daňové prognózy (Výbor). Pri týchto 

východiskách sa prognóza vybraných daňových príjmov verejnej správy RRZ od aktuálnej prognózy 

Výboru líši na celom horizonte. Rozdiel narastá najmä pri tzv. daniach z práce, ku ktorým 

zaraďujeme okrem DPFO aj platby poistného do sociálnej, resp. zdravotných poisťovní. Celkový 

rozdiel prognóz sa v čase upevňuje a na konci horizontu, v roku 2025, dosahuje 1 689 mil. eur. 
 

Rozdiel voči prognóze Výboru (v mil. eur) 2022 2023 2024 2025 

   DPFO zo závislej činnosti 127 298 251 431 

   DPFO z podnikania 24 30 32 36 

   Daň z príjmov právnických osôb 82 -16 -72 78 

   Daň z pridanej hodnoty -100 55 -223 -167 

   Spotrebné dane 22 38 1 26 

   Sociálna poisťovňa 181 436 583 886 

   Zdravotné poisťovne 51 135 183 311 

   Ostatné dane 16 44 48 87 

Daňovo-odvodové príjmy spolu 402 1 020 802 1 689 
Zdroj: RRZ, MF SR 

 

 

V porovnaní s februárovou strednodobou prognózou RRZ sa aktuálny odhad výnosu daňových 

a odvodových príjmov verejnej správy v roku 2022 zvýšil o 1,1 mld. eur a postupne narastá na 

3,9 mld. eur v roku 2025. Príčinou je silný rast nominálnych makroekonomických báz, ktorým 

pomáha vysoká miera inflácie. Táto sa neskôr naplno prejaví aj na výdavkovej strane bilancie, nie je 

preto namieste považovať nadvýber daní za dodatočné zdroje pre financovanie nových trvalých 

opatrení na strane výdavkov. 
 

 Prognózy daňovo-odvodových príjmov (v mil. eur) 2022 2023 2024 2025 

1. Výbor jún 2022 (makropredpoklady VpMP) 34 445 38 237 40 448 42 162 

2. RRZ február 2022 (makropredpoklady RRZ) 33 734 36 452 38 010 39 970 

3. RRZ jún 2022 (makropredpoklady RRZ) 34 846 39 258 41 250 43 851 

RRZ jún 2022 voči RRZ február 2022 (3-2) 1 112 2 806 3 241 3 881 

RRZ jún 2022 voči Výbor jún 2022 (3-1) 402 1 020 802 1 689 

Zdroj: RRZ, MF SR 

 

  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/68-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-jun-2022.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/68-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-jun-2022.html
https://www.rrz.sk/strednodoba-fiskalna-prognoza-2022-02/


Príloha 2: Vplyv zmeny ekonomického výhľadu na vybrané výdavky VS 

 

Nové opatrenia na podporu rodiny3 

Novoprijaté trvalé opatrenia na podporu rodiny (tzv. rodinný balíček) zahŕňajú navýšenie úrovne 

daňového bonusu a prídavku na dieťa ako aj zavedenie príspevku na voľnočasové aktivity detí. 

V roku 2022, kedy sa navýšenia uplatňujú iba v druhom polroku a v čiastočnej miere, dosahuje 

negatívny vplyv na saldo VS sumu 149 mil. eur. V strednodobom horizonte, keď sa opatrenia začnú 

uplatňovať v plnej miere, však úroveň celkového vplyvu navyšujúceho deficit VS rastie. V roku 2023 

je vo výške 1 001 mil. eur, v roku 2024 954 mil. eur a v roku 2025 ide o sumu 938 mil. eur. 

 

Valorizácia platov podľa nových kolektívnych zmlúv 

V rámci aktuálneho kolektívneho vyjednávania boli dohodnuté nové kolektívne zmluvy, ktoré na 

najbližšie dva roky stanovujú valorizáciu miezd zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce 

vo verejnom záujme. Oproti predchádzajúcej prognóze, ktorá predpokladala navyšovanie v súlade 

s rastom súkromných miezd, sú výdavky v roku 2023 nižšie o 75 mil. eur a v rokoch 2024 a 2025 sú 

navýšené postupne o 93 mil. eur a 99 mil. eur.  

 

Kompenzácie zamestnancov (mimo vplyvu nových kolektívnych zmlúv) 

Výdavky na mzdy a poistné mimo vplyvu nových kolektívnych zmlúv vzrástli oproti 

predchádzajúcej prognóze na celom horizonte. Nárast dosahuje 522 mil. eur v roku 2023, v roku 

2024 to je 978 mil. eur a v roku 2025 1 246 mil. eur. Dodatočné výdavky v plnej miere vyplývajú 

z aktualizácie výhľadu pre ekonomiku, tempo rastu nominálnych miezd v súkromnou sektore sa 

zvýšilo o 4,7 p.b. v roku 2023, v roku 2024 o 1,9 p.b. a v roku 2025 o 0,7 p.b. 

 

Medzispotreba 

Pri výdavkoch na medzispotrebu predpokladáme nárast o 459 mil. eur v roku 2022, 506 mil. eur 

v roku 2023, 661 mil. eur v roku 2024 a napokon 887 mil. eur v roku 2025. Primárnym faktorom 

navýšenia je vyššia miera inflácie, ktorá pri zachovaní reálneho objemu obstaraných tovarov 

a služieb znamená vyššie náklady. Zároveň na základe aktuálneho vývoja predpokladáme rýchlejší 

nárast výdavkov na energie, očakávaná úroveň čerpania v roku 2023 dosiahne dvojnásobok hodnoty 

z roku 2021. 

 

Starobné a invalidné dôchodky 

Výdavky na starobné a invalidné dôchodky rastú oproti predchádzajúcej prognóze o 240 mil. eur 

v roku 2023, v roku 2024 o 1 089 mil. eur a o 1 301 mil. eur v roku 2025. Dôvodom vyšších výdavkov 

je zrýchlenie rastu cien, ktorý začal v druhom polroku 2021 a pokračuje v tomto roku. 

Prostredníctvom automatického valorizačného mechanizmu dôchodkov sa tento vývoj prejaví 

v prudšom zvýšení dôchodkov s ročným oneskorením, teda od januára roku 2023. 

 

 
3  RRZ podrobne vyhodnotila vplyvy novoprijatých opatrení v oblasti rodinnej politiky v rámci svojho 

materiálu Kvantifikácia vplyvu opatrení. 

https://www.rrz.sk/kvantifikacia-vplyvu-protinflacnych-opatreni-a-opatreni-v-oblasti-rodinnej-politiky/


Štátne sociálne dávky 

Výdavky na štátne sociálne dávky boli navýšené z dôvodu rýchlejšieho rastu makroekonomických 

ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú ich čerpanie (najmä inflácie a nízkopríjmovej inflácie). Dodatočné 

výdavky oproti predchádzajúcej prognóze dosahujú 89 mil. eur v roku 2023, 162 mil. eur v roku 2024 

a napokon 170 mil. eur v roku 2025. 

 

Výdavky na zdravotníctvo 

Rýchlejší rast nominálnych ukazovateľov v ekonomike (inflácia, nominálne mzdy) ovplyvňuje aj 

predpokladané navyšovanie verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť na celom horizonte 

prognózy. Približne polovica rastu výdavkov súvisí s rastom nominálnych miezd s dvojročným 

oneskorením a 30 % reaguje priamo na infláciu cez ostatné náklady. Nárast dosiahne 118 mil. eur 

v roku 2023, 172 mil. eur v roku 2024 a napokon 217 mil. eur v roku 2025. 

 

Kapitálové výdavky 

Pri kapitálových výdavkoch mimo EÚ fondov a spolufinancovania odhadujeme v roku 2023 úsporu 

oproti predchádzajúcemu odhadu o 314 mil. eur, v roku 2024 odhadujeme navýšenie čerpania o 545 

mil. eur a v roku 2025 o 1 509 mil. eur. K zmene prispieva rýchlejší rast nominálneho HDP, čo pri 

medziročnom zachovaní pomeru investícií na HDP znamená navýšenie očakávanej úrovne 

výdavkov. Zároveň sme zmenili predpoklad o termíne dodania vojenskej techniky, jednorazový 

nárast výdavkov každoročne vo výške 750 mil. eur sa tak posunul z rokov 2023 a 2024 do rokov 2024 

a 2025.  

 

  



Príloha 3: Odhadovaná bilancia príjmov a výdavkov VS 

Prognóza RRZ – bilancia príjmov a výdavkov VS v scenári nezmenených politík (v % HDP) 

  2021 S 2022 O 2023 O 2024 O 2025 O 
Príjmy spolu 40,7 40,7 41,1 39,1 38,0 

Daňové príjmy 19,7 19,8 19,4 18,7 18,2 

Dane z produkcie a dovozu 12,4 12,0 11,6 11,1 10,7 

 - DPH(spolu so zdrojom EÚ) 7,8 7,9 7,9 7,6 7,3 

 - Spotrebné dane 3,0 2,3 2,1 2,0 1,9 

 - Daň z nehnuteľnosti 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 - Odvod z hazardných hier 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

 - Dane z majetku a iné 0,9 1,1 1,0 0,9 0,9 

Bežné dane z dôchodkov, majetku 7,4 7,8 7,8 7,6 7,5 

 - Daň z príjmov fyzických osôb 3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 

 - Daň z príjmov právnických osôb 3,0 3,3 3,2 3,1 3,1 

 - Daň z príjmov vyberaná zrážkou  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 - Dane z majetku a iné 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Dane z kapitálu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Príspevky na sociálne zabezpečenie 16,1 15,5 15,2 15,2 14,9 

Skutočné príspevky na sociálne zabezpečenie  15,7 15,3 14,9 14,9 14,7 

Imputované príspevky na sociálne zabezpečenie 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nedaňové príjmy  3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 

Tržby 2,6 2,7 2,6 2,5 2,4 

Dôchodky z majetku, z ktorých 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 

 - Dividendy 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

 - Úroky 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Granty a transfery 1,6 2,1 3,4 2,2 1,9 

z toho: z EÚ 1,2 1,5 2,9 1,6 1,4 

Výdavky spolu 46,8 44,4 44,2 43,5 42,3 

Bežné výdavky 43,3 39,2 37,9 37,9 36,9 

Kompenzácie zamestnancov 11,6 11,1 10,8 10,7 10,6 

Medzispotreba 6,0 5,9 5,7 5,5 5,2 

Dane 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Subvencie 1,4 1,1 0,9 0,7 0,7 

Dôchodky z majetku 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 

 - Úrokové náklady 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 

Celkové sociálne transfery 18,9 17,9 17,5 17,9 17,4 

        - Soc. dávky okrem naturálnych soc. transferov 15,4 14,5 14,3 14,7 14,3 

           - Aktívne opatrenia trhu práce 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

            - Nemocenské dávky 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 

            - Dôchodkové dávky  8,7 8,1 7,9 8,5 8,3 

            - Dávky v nezamestnanosti 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

            - Štátne sociálne dávky a podpora 3,4 2,2 2,0 1,9 1,8 

            - Platené poistné za skup.osôb ustan. zákonom 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 

        - Naturálne sociálne transfery (zdrav. zariadenia) 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 

Ostatné bežné transfery 4,1 2,1 1,9 1,9 1,8 

z toho: Odvody do rozpočtu EÚ 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

Kapitálové výdavky 3,5 5,2 6,3 5,7 5,4 

Kapitálové investície 3,2 4,5 5,8 5,2 4,9 

Kapitálové transfery 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 

Čisté pôžičky poskytnuté / prijaté -6,2 -3,7 -3,1 -4,5 -4,3 

- z toho opatrenia na riešenie pandémie -3,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 

- investície v rezorte obrany -0,1 -0,6 -0,6 -1,1 -1,1 

S označuje skutočnosť na základe jarnej notifikácie Eurostatu, O znamená odhad RRZ Zdroj: ŠÚ SR, MF SR, RRZ 
 


