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Zhrnutie
Vypracovanie správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií patrí medzi hlavné úlohy
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stanovené ústavným zákonom o rozpočtovej
zodpovednosti1. Cieľom každoročne2 publikovanej správy je vyhodnotiť situáciu vo verejných
financiách na horizonte nasledujúcich päťdesiatich rokov, berúc do úvahy súčasné nastavenie
politík. Súčasťou aktuálnej správy je vyhodnotenie dlhodobej udržateľnosti na základe výsledkov
hospodárenia verejných financií v roku 2016 a z dôvodu zabezpečenia metodicky správneho
porovnania aj revízia hodnotenia za rok 2015.
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa medziročne zlepšila a v roku 2016 sa
dosiahol po prvýkrát stav dlhodobej udržateľnosti. Znamená to, že po zohľadnení
makroekonomického scenára, demografického vývoja a súčasných politík (t.j. splnení
základného scenára) by na horizonte do roku 2066 nemala byť prekročená horná hranica
ústavného limitu na dlh (50 % HDP). Dlh by mal pri súčasných politikách v najbližších
dvadsiatich rokoch klesať pod úroveň 20% HDP, čím by sa vytvoril dostatočný priestor
na jeho prudký rast k hranici ústavného limitu na konci sledovaného obdobia, kedy
začnú kulminovať vplyvy negatívneho demografického vývoja. Pri stanovovaní
strednodobých rozpočtových cieľov by preto 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. Ciele vlády definované v Programe
stability Slovenska na roky 2017 až 20203 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.
Vo februári 2017 zverejnil Eurostat aktualizovanú demografickú prognózu EUROPOP2015, ktorú
RRZ zohľadnila v dynamike vývoja jednotlivých demografických predpokladov (plodnosť,
úmrtnosť a migrácia). Aktualizácia demografických projekcií Eurostatu (EUROPOP2013 voči
EUROPOP2015) zmiernila negatívny vývoj starnutia populácie na najbližších päťdesiat rokov
najmä v dôsledku zvýšenia pôrodnosti, ale aj cez mierne vyššiu migráciu. Slovensko však aj
napriek tomu bude do roku 2066 čeliť druhej najväčšej zmene vekovej štruktúry v rámci celej
Európy, a teda stále patrí ku krajinám, ktoré zostarnú najviac. Aktualizácia demografických
predpokladov prispela k zlepšeniu ukazovateľa udržateľnosti o 0,2 p.b. v roku 2015 aj
2016.
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Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, článok 4 odsek 1a)
Správa o dlhodobej udržateľnosti je každoročne publikovaná do 30. apríla a tiež vždy do 30 dní po prerokovaní
programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde.
V roku 2018 ide o deficit verejnej správy vo výške 0,5 % HDP a v rokoch 2019 a 2020 je cieľom dosiahnutie
vyrovnaného rozpočtu.
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V Správe o dlhodobej udržateľnosti z apríla 2016 bol publikovaný ukazovateľ dlhodobej
udržateľnosti vychádzajúci z roku 2015. Jeho hodnota na úrovni 1,4 % HDP bola upravená
na súčasných 0,4 % HDP. K zlepšeniu prispela najmä aktualizácia projekcie výdavkov
dôchodkového systému v nadväznosti na aktualizovanú demografickú prognózu a zlepšenie
deficitu verejnej správy v roku 2015. Zároveň sa vplyvom lepšieho makroekonomického vývoja
zvýšila prognóza daňových príjmov v strednodobom horizonte.
V roku 2016 ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol prvýkrát zápornú úroveň 0,1 % HDP,
čo znamená, že verejné financie dosiahli stav dlhodobej udržateľnosti. K udržateľnosti
verejných financií prispievajú najmä výdavky na dôchodky (z dôvodu poklesu výdavkov
v najbližších dvadsiatich rokoch), výdavky na školstvo (z dôvodu poklesu počtu študentov)
a očakávaný priaznivý vývoj v strednodobom horizonte. Naopak najväčší negatívny vplyv na
udržateľnosť majú kontinuálne rastúce výdavky v zdravotníctve a výdavky na dlhodobú
starostlivosť, ktoré prispievajú k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti
o takmer 1,0 p.b.
K medziročnému zlepšeniu ukazovateľa o 0,5 % HDP prispel nižší deficit verejných
financií v roku 2016 oproti roku 2015, čo bolo čiastočne kompenzované menším poklesom
deficitu v strednodobom horizonte4. Ostatné faktory, vrátane dlhodobých projekcií príjmov
a výdavkov citlivých na demografické zmeny, mali minimálny vplyv na medziročnú zmenu
ukazovateľa5.
Od roku 2011, kedy rada začala vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť, došlo k významnému
zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti, keď sa ukazovateľ znížil z pôvodnej úrovne 6,8 %
HDP na -0,1 % HDP v roku 2016. Hlavným dôvodom tohto vývoja sú tri faktory. Prvým je
postupné zlepšovanie štrukturálneho primárneho salda verejných financií - najmä znižovanie
deficitu verejnej správy, lepší makroekonomický vývoj v strednodobom horizonte
a parametrické zmeny priebežného dôchodkového systému6 a dôchodkového systému silových
zložiek.
Na zachovanie dlhodobo udržateľných verejných financií nepostačuje ponechať výšku deficitu
a dlhu na úrovni roka 2016. Naopak, základný scenár predpokladá, že priaznivý
makroekonomický vývoj a opatrenia v dôchodkovom systéme vytvárajú priestor na
zlepšenie hospodárenia vlády o 2,1 % HDP do roku 2020, čím by sa dosiahol mierne
prebytkový rozpočet. Tieto úspory bude potrebné premietnuť do rozpočtových cieľov vlády
a zachovať už prijaté dlhodobé opatrenia v dôchodkovom systéme.
Vzhľadom na mieru neistoty spojenej s dlhodobými projekciami správa obsahuje viacero
scenárov ilustrujúcich citlivosť ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti na charakter fiškálnej
politiky, jeho odlišnú definíciu alebo zmenu demografických a makroekonomických
predpokladov. Aj keď viaceré scenáre nemajú významný vplyv na zmenu ukazovateľa (vplyv do
0,5 p.b.), ich prípadná kumulácia môže viesť k výraznej odchýlke od základného scenára
s potrebou prijať dodatočné opatrenia.
4

5

6

Ide o položky neovplyvnené demografickým vývojom, sleduje sa zmena salda posledného roka strednodobej časti
oproti saldu vo východiskovom roku. V základnom scenári 2015 ide o porovnanie rokov 2015 a 2019 a v základnom
scenári 2016 ide o porovnanie rokov 2016 a 2020.
Z pohľadu politík došlo v projekciách k zahrnutiu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu z 5 na 7 násobok
priemernej mzdy, jednorazového zvýšenia valorizácie pre rok 2017 vo výške 2% a úpravy koeficientov solidarity.
Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti mali tieto opatrenia marginálny vplyv.
Zvyšovanie dôchodkového veku podľa očakávanej dĺžky života a valorizácia dôchodkov podľa inflácie.
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Najvýraznejší nárast ukazovateľa, až o 2,3 p.b., by nastal, ak by vláda v strednodobom
horizonte nevyužila priestor daný rýchlejším ekonomickým rastom na jednej strane
a zároveň pomalším rastom výdavkov, napríklad z dôvodu nízkej miery inflácie alebo
úspor z už prijatých opatrení v dôchodkovom systéme.
Dosiahnutie a udržanie vyrovnaného rozpočtu v roku 2020 v súlade s cieľom vlády
prezentovaným v Programe stability na roky 2017 až 2020 nepostačuje na dosiahnutie
dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Keďže ide o menej ambiciózny cieľ
v porovnaní so základným scenárom, jeho splnenie by zhoršilo dlhodobú udržateľnosť
v porovnaní so súčasným hodnotením o 0,4 p.b.
Negatívny vplyv demografického vývoja bude kulminovať po roku 2066, ktorý v zmysle
zákona definuje horizont pre vyhodnocovanie dlhodobej udržateľnosti. Ak by sa
horizont predĺžil o 10 rokov, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by bol vyšší o 0,2 p.b.
Dôležitosť štrukturálnych zmien v oblastiach citlivých na demografický vývoj je možné
ilustrovať na vplyve rastu výdavkov v zdravotníctve a výdavkov na dôchodky. Významné
zhoršenie udržateľnosti, až o 0,8 p.b., by nastalo v prípade, že sa prejaví rizikový scenár
vyššieho nárastu výdavkov na zdravotnú starostlivosť7 v porovnaní so základným
scenárom. Prípadne zrušenie parametrických zmien4 v priebežnom pilieri by zvýšili
ukazovateľ minimálne o 2 p.b8.
Z makroekonomických predpokladov má najvýraznejší vplyv zmena predpokladov
o raste produktivity. Pomalšia konvergencia SR k priemeru EÚ krajín môže zvýšiť
ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti o 0,4 p.b9. Opačný vplyv môže mať uskutočnenie
štrukturálnych zmien, ktoré zrýchlia tempo približovania sa Slovenska ku krajinám EÚ.
Rovnako je možné očakávať aj dynamické vplyvy úrovne dlhu na ekonomický rast, ktoré
nie sú zahrnuté v základnom scenári. Pozitívom nízkej úrovne dlhu je aj priaznivé
vnímanie ekonomických subjektov, ktoré v očakávaní stabilného prostredia (nízke
rizikové prirážky, dostatok zdrojov na investície) prispievajú k vyššiemu ekonomickému
rastu ako v opačnom prípade. V prípade rastúceho dlhu vzrastá aj neistota okolo ďalšieho
vývoja, ktorá môže viesť k spomaleniu aktivít v ekonomike a následne aj k vyššiemu
nárastu dlhu verejnej správy. Pri odložení konsolidácie (scenár nevyužitia úspor
v strednodobom horizonte) a zohľadnení týchto vplyvov by začal dlh rásť už v roku 2028
(oproti 2046 pri základnom scenári) a úroveň 60 % HDP by prekročil v roku 2040.

Výsledky analýzy generačných účtov indikujú presun fiškálneho bremena na budúce generácie.
Zatiaľ čo dieťa narodené v roku 2016 počas svojho života z verejných rozpočtov dostane o 34 tisíc
eur viac ako do nich zaplatí, budúce generácie by museli čeliť výrazne opačnej situácii a naopak
zaplatiť o 34 tisíc eur viac. Celkový objem záväzkov vlády pri predpoklade v súčasnosti
uplatňovanej fiškálnej politiky by dosiahol 216 % HDP10. Na druhej strane, v roku 2016
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V prípade zdravotníctva vyplýva vyššia neistota projekcií z miery citlivosti výdavkov na ekonomický rast a tempo
technologického pokroku. Z toho dôvodu bol použitý rizikový scenár, ktorý uvažuje s maximálnou elasticitou vo
výške 1,4, kým v prípade základného scenára to je 1,1.
Pri vplyve parametrických zmien RRZ uvažovala len so zmenami v príjmoch a výdavkoch dôchodkového systému,
pričom neboli prepočítané ich makroekonomické vplyvy na iné výdavky citlivé na starnutie populácie. Z toho
dôvodu môže byť výsledný vplyv zmien na ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti ešte výraznejší.
Základný scenár uvažuje s konvergenciou SR k úrovni 90 % priemeru EÚ28, citlivosť ukazuje konvergenciu na
80 %. Vplyv by mal byť symetricky pozitívny v prípade dosiahnutia 100 % priemeru EÚ28.
Suma je vyjadrená v cenách roku 2016. V porovnaní s ukazovateľom dlhodobej udržateľnosti ide o odlišný
koncept, keďže berie do úvahy dlhší časový horizont, pričom výdavky spojené so starnutím populácie kulminujú
až za 50-ročným horizontom základného scenára.
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v porovnaní s rokom 2015 došlo ku zníženiu fiškálneho zaťaženia budúcich generácií najmä
vplyvom zlepšenia fiškálnej pozície.
Čisté bohatstvo Slovenskej republiky na konci roku 2015 dosiahlo zápornú výšku 134,5 % HDP
a medziročne sa zlepšilo o 15 perc. bodov11. Na tomto vývoji sa najvýraznejšou mierou podieľalo
zníženie implicitných záväzkov o 11,1 % HDP v zdravotníctve12 a dôchodkovom systéme.
Implicitné záväzky dôchodkového systému klesli najmä vplyvom metodickej zmeny, ktorou boli
z implicitných záväzkov vyňaté záväzky spojené so systémom výsluhových dôchodkov13.
Medziročný rast HDP prispel k zlepšeniu čistého bohatstva o 6,5 perc. bodov. Vlastné imanie
súhrnného celku verejnej správy kleslo o 2,8 % HDP, na čom sa v najväčšej miere podieľal
záporný výsledok hospodárenia v danom roku. Z dôvodu zlepšenia vypovedacej schopnosti
ukazovateľa čisté bohatstvo by bolo vhodné upraviť spôsob spracovania údajov tak, aby bolo
možné prepojiť hospodárenie vlády a jeho vplyv na zmenu čistého bohatstva. Súhrnná výročná
správa14 obsahuje aj úvodnú kapitolu o zásobách podzemnej vody ako jednej zo zložiek čistého
bohatstva, ktorá nie je ocenená v účtovných výkazoch. Ide o základný prehľad informácií
a zdrojov v danej oblasti bez vyčíslenia vplyvu na čisté bohatstvo.

11

12
13

14

Interpretáciu zápornej hodnoty čistého bohatstva zatiaľ sťažujú problémy s oceňovaním niektorých aktív a pasív,
ktoré môžu hodnotu čistého bohatstva výrazne zmeniť. Z toho dôvodu je vhodnejšie zamerať sa na analýzu
medziročnej zmeny.
Zlepšenie je spojené najmä s aktualizáciou prognózy príjmov z odvodov.
Zmenou sa odstránila duplicita pri odhade čistého bohatstva, keďže vytvorené rezervy na financovanie budúcich
výdavkov na výsluhové dôchodky sú súčasťou vlastného imania súhrnného celku verejnej správy.
Súhrnná výročná správa SR za rok 2015
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