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Podpory z II. piliera formou 
finančných nástrojov
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Definícia Finančné nástroje

• Opatrenia Únie týkajúce sa finančnej podpory poskytovanej dodatočne z rozpočtu na splnenie jedného alebo 

viacerých konkrétnych politických cieľov Únie. Je forma podpory poskytovanej prostredníctvom štruktúry, 

ktorou sa konečným príjemcom poskytujú finančné produkty

• Forma nástrojov:

• kapitálové alebo kvázi-kapitálové investície,

• úvery 

• záruky 

• iné nástroje na zdieľanie rizík

• a môžu byť prípadne kombinované s grantmi. 
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Vývoj úverov v sektore
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• Poľnohospodárstvo je stabilné
odvetvie s príležitosťami na
financovanie cez investičné úvery a
finančné nástroje

• Rast objemu úverov o 41 % od roku
2018, v SME o 35 %

• Podiel dlhodobých úverov stále
rastie a dosahuje takmer 50 %

• Pokles podielu zlyhaných úverov
medziročne o 1% na 5,9% k 9/2022
/SME o 0,7% na 6,4%/
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Vývoj v sektore

v mil. Eur
2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021

Objem Hrubej poľnohospodárskej 
produkcie /stále ceny/

2 096 1 868 1 697 2 018 2 056 1 945 1 957 1 866 1 964

RV 922 816 958 1 231 1 310 1 214 1 220 1 211 1 182

ŽV 1 094 1 004 739 983 893 731 750 670 784

Podiel RV 46% 45% 56% 56% 59% 62% 62% 65% 60%

Podiel ŽV 54% 55% 44% 44% 41% 38% 38% 35% 40%
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• Rast pridanej hodnoty a tržieb z rastlinnej výroby 
v roku 2021 sa udrží aj v roku 2022 

• Pokles podpôr v roku 2021 o 110 mil. EUR

• Podiel podpôr na výnosoch poklesol na 21,8 %, 
stúpol počet ziskových podnikov na 80,6%

• Pretrváva predaj komodít bez ich finalizácie

Výsledky v sektore 2021
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• 73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch 280,4 mil. €

• 73.05 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch – mladý poľnohospodár 59,6 mil. €

• Spolu: 340 mil. € v zložení:

• finančné nástroje v kombinácii s grantmi 278,4 mil. € /pôvodne 300 mil. EUR/

• granty: 61,6 mil. €, intenzita pomoci 50%-65%, až do 80% pre malé farmy

• podpora OZE: alokácia 93 mil. € na finančné nástroje + granty (vygeneruje 280 mil.€ investícií)

• podpora prestavby chovov nosníc: 10 mil. € na finančné nástroje (vygeneruje 40 mil.€ investícií)

• podporené investície: prvovýroba (dôraz na živočíšnu výrobu a špeciálnu rastlinnú výrobu), vlastné spracovanie, 
skladovanie, odbyt.

Alokácia na Finančné nástroje v SP SR 2023 -2027
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• Predpoklad realizácie : od roku 2024 formou otvorenej výzvy

• Kombinácia záruk a grantov /istina a úroky/, v niektorých prípadoch len záruky

• Predpokladaný multiplikačný pomer 1 : 4, pomer záruk na portfólio 80 : 20, nespotrebované ručenie sa prevádza do 
ďalšieho programovacieho obdobia

• Ide o návratné zdroje, nesleduje sa obdobie udržateľnosti

• Je možné grant vyplatiť cez finančné inštitúcie alebo PPA, to ešte nie je rozhodnuté

• Nie sú známe ďalšie podrobnosti a zámery, výška záruk a podpôr pre jednotlivé sektory

• Správna definícia aktívneho poľnohospodára je dôležitá aby sa podpory udržali v sektore

• Čo s podnikmi ktoré chcú investovať, ale nemajú záujem o bankový úver, dostanú grant?

Detaily k FN
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• Finančné nástroje pri správnom nastavení môžu zlepšiť dostupnosť úverov pre podniky a sú príležitosť pre tých,
ktorí by inak úver získavali zložitejšie

• Banky majú aplikované obdobné riešenia už v súčasnosti a majú dostatok zdrojov na úspešné zavedenie finančných
nástrojov

• Nová legislatíva /poľn. registre, definícia aktívny poľnohospodár, a iné/ by mala zabezpečiť čerpanie zdrojov len pre
podniky zo sektoru poľnohospodárstva, vrátane mladých poľnohospodárov

• S použitím finančných nástrojov sa uvažuje aj pri Štátnej pomoci pre podniky v objeme 250 mil. EUR. Ručenie
formou štátnych aktív SR.

Záver
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Ďakujem Vám za pozornosť 


