
Kedy skončí dlhová
kríza?

Ľudovít Ódor
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“We are near, very near, to an end to the 
eurozone crisis.”

Hollande (17.10.2012)
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Úvod

• Ako sme sa sem dostali?

• Čo nám hovoria minulé epizódy vysokého
dlhu?

• Aké sú možnosti riešení?

• Výhľad pre Slovensko
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Vývoj verejného dlhu
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% z HDP



Ako sme sa sem dostali?

• Sčasti je to dôsledok globalizácie finančných
trhov (ľahšie sa dajú prefinancovať dlhy)

• Sklon k deficitom (fiškálny alkoholizmus)

• Náklady na finančnú krízu (prepojenie na
dlhy súkromného sektora, 3 vlny)
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Skúsenosti s verejným
dlhom (1)

• Magické číslo je 90% z HDP pri vyspelých
krajinách (Reinhart a Rogoff)

• Pri malých a otvorených ekonomikách je to v 
blízkosti 40% z HDP

• Po prekročení limitu sa zvyčajne spomaľuje
hospodársky rast, riziko kríz je vyššia

• Ekonomika sa môže dostať do stavu
“hybernácie” (dlhoročná stagnácia)
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Skúsenosti s verejným
dlhom (2)

• R&R skúmali 26 epizód kríz s dlhom nad 90% 
z HDP

• Ak to trvá päť rokov, tak je pravdepodobné, 
že to bude trvať viac ako desať (priemer 23)

• Koniec sveta? Nie, ale rast sa spomalil v 
priemere o 1.2 percentuálneho bodu

• Reálne úrokové sadzby nemusia nutne rásť
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Aké sú riešenia?

• Bankrot (plný alebo čiastočný, reštrukturalizácia
dlhu, atď.)

• Vysoká inflácia

• Silný hospodársky rast

• Konsolidácia
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V menovej únii situáciu komplikuje nákaza, navyše
máme aj problémy so starnutím obyvateľstva

šanca pre Slovensko



Možnosti na Slovensku

• Udržať si konkurenčné mzdové náklady vo
väzbe na produktivitu práce

• Zlepšiť podnikateľské prostredie

• Obsahové a kvalitatívne zlepšenie v 
školstve

• Posilniť rozpočtový rámec na
Slovensku
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Nový rozpočtový rámec
na Slovensku

• Prijatie ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti širokým politickým konsenzom
(493/2011)

• Obsahuje nové fiškálne pravidlá, nezávislú
monitorovaciu inštitúciu ako aj požiadavky na
transparentnosť

• Zvyšuje dôveryhodnosť Slovenska v očiach
zahraničných investorov
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Koncepcia zákona
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Dlhová brzda
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• Zrkadlo pre vládu, studňa informácií pre verejnosť a 
pomocník parlamentu

• Traja členovia + sekretariát s výkonným riaditeľom (cca. 15 
analytikov)

• Menovanie predsedu rady parlamentom (2/3 väčšina); 
ďalších dvoch navrhuje prezident a guvernér (tam stačí
nadpolovičná väčšina); ostatní výberovým konaním

• Sedemročné obdobie, neobnoviteľné

• Financovanie z NBS (rakúsky model) s možnosťou 
preplatenia Ministerstvom financií SR
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Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (1)



• Rada odborne garantuje výstupy; operatívu má na 
starosti výkonný riaditeľ kancelárie

• Striktne v pozitívnej rovine a nie v normatívnej 
(rada nehodnotí opatrenia)

• Štyri hlavné úlohy rady
- Správa o dlhodobej udržateľnosti

- Hodnotenie dodržiavania pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti a transparentnosti

- Stanoviská k legislatívnym návrhom

- Monitoring a hodnotenie vývoja rozpočtu 15

Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť (2)



• Reforma PSR (6Pack): lepšie sankčné mechanizmy, 
výdavkový benchmark, makroekonomické
nerovnováhy, kritérium na pokles dlhu, atď.

• “Fiškálny kompakt” – štrukturálne saldo pod 1% z 
HDP, pri odklone by sa mali aktivovať sankčné
mechanizmy. Dôležitá úloha nezávislých fiškálnych
inštitúcií (vyhodnotenie a odporúčania).

• Ďalšie 2 legislatívne úpravy v príprave (2Pack) –
jedna ohľadom krajín vo vážnej rozpočtovej situácii, 
druhá aj o úlohe EK v rozpočtovom procese
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Nová európska 
legislatíva



• Obdobie s vysokým dlhom bude pretrvávať ešte
niekoľko rokov

• Rast ekonomík sa zníži, nie nutne cez katastrofické
scenáre

• Navyše prídu náklady zo stranutia populácie vo
vyspelých krajinách

• Krajiny s nižším dlhom a transparentnými verejnými
financiami budú vo výhode

• Lepšie byť pripravený ako prekvapený

17

Záver
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Ďakujeme za pozornosť!


