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Hlavné závery RRZ (1)

• Verejné financie na dlhodobo udržateľnej trajektórii

• Pri stanovovaní strednodobých rozpočtových cieľov by mala
vláda zohľadňovať základný scenár, ktorého dodržanie je
nevyhnutným predpokladom pre udržanie dlhodobo
udržateľných verejných financií.

• V strednodobom horizonte by sa mali využiť súčasné priaznivé
ekonomické podmienky, ako aj úspory z už prijatých opatrení v
priebežnom dôchodkovom systéme na dosiahnutie
rozpočtového prebytku vo výške 0,4 % HDP v roku 2020 a
zníženie dlhu na úroveň 43 % HDP.



Hlavné závery RRZ (2)

• Ciele vlády definované v Programe stability Slovenska na roky
2017 až 2020 sú v rokoch 2017 až 2019 v súlade s dlhodobou
udržateľnosťou verejných financií. Po splnení cieľa v roku 2020
si však bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných
financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,3 %
HDP.

• Výsledky analýzy generačných účtov indikujú presun
fiškálneho bremena na budúce generácie, aj napriek jeho
zníženiu v porovnaní s rokom 2015.



Štartovacia pozícia 2016
...medziročne nižší deficit a dlh verejnej správy



Demografické projekcie
EUROPOP2015 prispel k zlepšeniu ukazovateľa o 0,2 p.b.



Dlhodobé vplyvy demografie
Saldo rozpočtu sa do roku 2066 zhorší o 1,9 % HDP



Ukazovateľ dlhodobej udrž.
V roku 2016 prvýkrát udržateľné verejné financie



Udržateľnosť vs ciele vlády
„Základným cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečenie efektívnych a dlhodobo 

udržateľných verejných financií podporujúcich udržateľný hospodársky rozvoj a 
zvyšovanie kvality života v kontexte starnutia obyvateľstva a pri zohľadnení 

podmienených záväzkov.” (NPR, apríl 2017) 

Program stability (apríl 2017)

•2017 až 2019 – v súlade so základným 
scenárom

•2020 – potreba prijať opatrenia s vplyvom 0,3     
% HDP



Dôchodkový systém
Prijaté opatrenia prispievajú v najbližších 15-tich rokoch 

k zlepšovaniu salda verejných financií



Citlivostné scenáre
Nevyužitie priaznivého vývoja na konsolidáciu by 

zhoršilo ukazovateľ udržateľnosti o 2,3 p.b.



Udržateľnosť vs iné riziká
Správa o fiškálnom zdraví - rámec 

Prístup RRZ v 7 krokoch Hlavné riziká

Scenár nezmenených politík makroekonomické riziká

Hodnotenie vplyvov opatrení riziká súvisiace s opatreniami

Ostatné subjekty verejnej správy sektorové riziká

Úrokové náklady / riadenie dlhu riziká likvidity a refinancovania

Zmeny v ostatných aktívach pokles zásoby kapitálu

Zmeny v ostatných pasívach implicitné a podmienené záväzky

Precenenie riziká súvisiace s cenami aktív

Bezpečné úrovne dlhu

A - Identifikácia fiškálnych rizík

B - Meranie fiškálneho zdravia

C - Odhad hraničných úrovní dlhu

korelácie medzi rôznymi rizikami, katastrofické scenáre

fiškálne limity, udržateľný dlh, optimálny dlh atď.



Generačné účty
Presúvame fiškálne bremeno na budúce generácie

• Dieťa narodené v roku 2016 počas svojho života z verejných rozpočtov dostane o 34 tisíc eur viac 

ako do nich zaplatí, budúce generácie naopak budú musieť zaplatiť o 34 tisíc eur viac - presun 

fiškálneho bremena na budúce generácie.

• V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 došlo ku zníženiu fiškálneho zaťaženia budúcich generácií.




