

Makroekonomická prognóza

Tabuľka 1   Ekonomický výhľad
Ukazovateľ
m. j.
r-3
r-2
r-1
r
r+1
r+2


2002
2003
2004
2005
2006
2007
HDP v bežných cenách
mld  Sk
 
 
 



          reálny rast
%
 
 
 



konečná spotreba domácností:  reálny rast
%
 
 
 



                                                   nominálny rast
%
 
 
 



priem. mesačná mzda za hospodárstvo (nomin. rast)
%
 
 
 



priemerný rast zamestnanosti:  podľa VZPS
%
 
 
 



                                                  podľa evid. počtu
%
 
 
 



miera nezamestnanosti (priemer, VZPS)
%
 
 
 



index spotrebiteľských cien (priemerný rast)
%
 
 
 



index výrobných cien (priemerný rast)
%
 
 
 



deficit bežného účtu (podiel na HDP)
%
 
 
 



konečná spotreba verejnej správy (reálny rast)
%
 
 
 



tvorba hrubého fixného kapitálu (reálny rast)
%
 
 
 



export tovarov a služieb (reálny rast)
%
 
 
 



import tovarov a služieb (reálny rast)
%
 
 
 




Poznámka :  údaje za rok “r-1” -  odhad na bežný rok
	     r – rozpočtový rok, na ktorý sa predkladá návrh zákona o štátnom rozpočte

Prognóza príjmov
Strednodobý rámec príjmov na roky 2005 – 2007

Tabuľka 2 Príjmy verejnej správy na roky 2003 – 2007 
(nekonsolidované na hotovostnom a akruálnom princípe)
                                                                                                                                            				(v mil. Sk)

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Daňové príjmy 





  Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        





   - daň z príjmov fyzických osôb





   - daň z príjmov právnických osôb





   - daň z príjmov vyberaná zrážkou





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





  - dane za špecifické služby





  - dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.





 Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





 - dovozné clo 





 - podiel na vybratých finančných prostriedkoch





 Poistné a príspevky





 - poistné na soc.poist. a prísp. na star.dôch.spor. 





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





 - zahraničné transfery 





Príjmy z finančných operácií
(príjmové operácie podľa ekonom.  klasifikácie) 





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na HDP v %
 
Podiel na HDP v %
Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        Colné 





  - daň z príjmov fyzických osôb





  - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





  Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





  Poistné a príspevky





 - poistné na soc.poist. a prísp. na star.dôch.spor.





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na príjmoch celkom bez finančných operácií v % 
Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku   





 - daň z príjmov fyzických osôb





 - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





 Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





 Poistné a príspevky





 - poistné na soc.poist. a prísp. na star.dôch.spor





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery






Použité skratky za rokmi: s - skutočnosť, r – schválený rozpočet, rvs -  rozpočet verejnej správy

Tabuľka 3 Príjmy ústrednej správy na roky 2003 – 2007 
(nekonsolidované na hotovostnom a akruálnom princípe)
                                                                                                                                                          (v mil. Sk)

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Daňové príjmy 





  Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        





   - daň z príjmov fyzických osôb





   - daň z príjmov právnických osôb





   - daň z príjmov vyberaná zrážkou





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





  - dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.





 Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





 - dovozné clo 





 - podiel na vybratých finančných prostriedkoch





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





 - zahraničné transfery 





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na HDP v %  

Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        Colné p





  - daň z príjmov fyzických osôb





  - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





  Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na príjmoch celkom bez finančných operácií  v %
Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku   





 - daň z príjmov fyzických osôb





 - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - daň z pridanej hodnoty





  - spotrebné dane





 Dane z medzinarod. obchodu a transakcií





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Poznámka: Tabuľka 3 tvorí sumár identických tabuliek za jednotlivé subjekty rozpočtu ústrednej správy, t. j. štátny rozpočet, rozpočty štátnych účelových fondov, rozpočet FNM SR, rozpočet SPF,  súhrnný rozpočet za verejné vysoké školy, SK a. s., Veriteľ a. s. a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy.


Tabuľka 4 Príjmy územnej samosprávy na roky 2003 – 2007 
(nekonsolidované na hotovostnom a akruálnom princípe)
                                                                                                                                             (v mil. Sk)

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Daňové príjmy 





  Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        





   - daň z príjmov fyzických osôb





   - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - dane za špecifické služby





  - cestná daň





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





 Podiel na HDP v %

Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku                                                        Colné po





  - daň z príjmov fyzických osôb





  - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - dane za špecifické služby





  - cestná daň





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na príjmoch celkom bez finančných operácií  v %
Daňové príjmy 





 Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku   





 - daň z príjmov fyzických osôb





 - daň z príjmov právnických osôb





  Dane z majetku





  Domáce dane na tovary a služby





  - dane za špecifické služby





  - cestná daň





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Poznámka: Tabuľka 4 tvorí sumár identických tabuliek za jednotlivé subjekty rozpočtu územnej samosprávy, t. j. rozpočty: obcí, vyšších územných celkov  a  príspevkových organizácií založených územnou samosprávou, ktoré zodpovedajú pravidlu 50 % kritéria.



Tabuľka 5 Príjmy fondov sociálneho a zdravotného poistenia na roky 2003 – 2007
 (nekonsolidované na hotovostnom a akruálnom princípe)
(v mil. Sk)

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Daňové príjmy 





 Poistné a príspevky





 - poistné na soc.poist. a prísp. na star.dôch.spor.





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na HDP v % 

Daňové príjmy 





 Poistné a príspevky





 - poistné na soc. poist.  a  prísp. na star. dôch. spor.





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Príjmy z finančných operácií





PRÍJMY celkom vrátane finančných operácií





PRÍJMY celkom bez finančných operácií





Podiel na príjmoch celkom bez finančných operácií v %
Daňové príjmy 





 Poistné a príspevky





 - poistné na soc. poist.  a  prísp. na star. dôch. spor.





 - poistné na zdravotné poistenie





Nedaňové príjmy 





Granty a transfery





Poznámka: Tabuľka 5 tvorí sumár identických tabuliek za jednotlivé subjekty rozpočtu fondov sociálneho a zdravotného poistenia, t. j. rozpočet Sociálnej poisťovne  a súhrnný rozpočet za zdravotné poisťovne 










Strednodobý fiškálny rámec
Tabuľka 6  Strednodobý fiškálny rámec 
(konsolidované a nekonsolidované na hotovostnom a akruálnom princípe)
(v mil. Sk)

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Celkové príjmy verejnej správy





Celkové výdavky verej. správy





 z toho výdavky na dlhovú službu





Schodok verejnej správy





Pimárny deficit verejnej správy






Podiel na HDP v %
Celkové príjmy verejnej správy





Celkové výdavky verej. správy





z  toho výdavky na dlhovú službu





Schodok verejnej správy





Pimárny deficit verejnej správy





   



Strednodobý výdavkový rámec na roky 2003 – 2007
Tabuľka 7  Štruktúra konsolidovaných výdavkov rozpočtu verejnej správy 
( na hotovostnom a akruálnom princípe)
(v mil. Sk)                                                                           

r-2
r-1
r
r+1
r+2

2003s
2004r
2005rvs
2006rvs
2007rvs
Bežné výdavky





   Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn. 





Poistné a príspevok do poisťovní





Tovary a služby





   Bežné transfery





-  transfery jednotlivcom, ...





Splácanie úrokov a ost. platby súvis. s úvermi





Prostriedky z rozpočtu ES





Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 





Kapitálové výdavky





Obstarávanie kapitálových aktív





Kapitálové transfery





Prostriedky z rozpočtu ES





Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 





Výdavky z finančných operácií (výdavkové operácie podľa ekon. klasifikácie)





VÝDAVKY celkom vrátane finanč. operácií





VÝDAVKY celkom bez finančných operácií





Podiel na HDP v %
Bežné výdavky





  Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn





  Poistné a príspevok do poisťovní





  Tovary a služby





  Bežné transfery





  -  transfery jednotlivcom, ...





  Splácanie úrokov a ost. platby súvis. s úvermi





  Prostriedky z rozpočtu ES





Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 





Kapitálové výdavky





Obstarávanie kapitálových aktív





Kapitálové transfery





Prostriedky z rozpočtu ES





Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 





 Výdavky z finančných operácií





VÝDAVKY celkom vrátane finanč. operácií





VÝDAVKY celkom bez finančných operácií





Podiel na výdavkoch celkom bez finančných operácií v %
Bežné výdavky





  Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn





  Poistné a príspevok do poisťovní





  Tovary a služby





  Bežné transfery





  -  transfery jednotlivcom, ...





  Splácanie úrokov a ost. platby súvis. s úvermi





  Prostriedky z rozpočtu ES





  Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 





Kapitálové výdavky





Obstarávanie kapitálových aktív





Kapitálové transfery





Prostriedky z rozpočtu ES





Prostriedky zo ŠR na spolufinancovanie 











































