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Zdroje: Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2018)

Dlhodobé projekcie sú spojené s väčšou mierou 
neistoty, preto je z pohľadu ich stability dobré vedieť,
aký by bol vplyv na rozpočet aj v prípade viac optimi-
stického alebo naopak pesimistického vývoja
kľúčových predpokladov.

Nevyužitie priaznivého  
ekonomického vývoja a 
zmien v dôchodkovom 

systéme by zvýšilo potre- 
bu prijatia opatrení s 

vplyvom

2,1 % HDP

Rýchlejší rast výdavkov 
v zdravotníctve by 

zvýšil potrebu prijatia 
opatrení s vplyvom

1,9 % HDP

Zavedenie hornej hranice 
odchodu do dôchodku 
na úrovni 65 rokov by 

zvýšilo potrebu prijatia 
opatrení s vplyvom 

1,5 % HDP

Postupná konsolidácia počas 4 rokov: 0,0

Vyššia úhrnná plodnosť (2,1 v roku 2067): 0,0

Vyššia dĺžka života (+ 2 roky v roku 2067): -0,2

Vyššia produktivita práce (0,3 p.b. v roku 2045): -0,2

Nižšia úroková sadzba o 50 b. b.: -0,1

Posun konsolidácie o 5 rokov: 0,1

Scenár s rezervou 10 % HDP: 0,1

Nižšia produktivita práce (-0,3 p.b. od roku 2045): 0,2

Horizont dlhší o 10 rokov: 0,2

Zavedenie hornej hranice veku odchodu do 
dôchodku na úrovni 65 rokov: 0,4

Rizikový vývoj v zdravotníctve: 0,8

Nevyužitie priaznivého ekonomického vývoja 
a zmien v dôchodkovom systéme: 1,0
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Citlivostné scenáre

Vyjadrené v % HDP

(odchýlka od ukazovateľa dlhodobej
udržateľnosti v roku 2017)
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Scenár dlhodobej udržateľnosti (okamžitý)
Scenár dlhodobej udržateľnosti (postupný)

Základný scenár 2017
Scenár dlhodobej udržateľnosti (okamžitý)
Scenár dlhodobej udržateľnosti (postupný)

Základný scenár 2017

Vývoj hrubého dlhu v jednotlivých 
scenároch

Na dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií je 
potrebný štrukturálny prebytok vo výške 0,3 až 0,4 % HDP
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