Prezentácia pre NBS diskusný seminár, 9.marca 2021

Zdravé a dlhodobo udržateľné verejné financie

Novela ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti
Ján Tóth

O čom budeme dnes hovoriť
1.

Filozofia rámca rozpočtovej zodpovednosti

2.

Prečo je potrebné ústavný zákon upraviť

3.

Predstavenie kľúčových zmien v zákone:
▪
▪
▪
▪
▪

Prechod na čistý dlh
Dlhová brzda upravená a zmodernizovaná
Ústavné ukotvenie výdavkových limitov
Postavenie a úlohy nezávislých Výborov
Nárast v povinnostiach RRZ
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Súčasný rámec zákona o rozpočtovej
zodpovednosti
•

Štyri hlavné
piliere

•

Nezávislé
hodnotenie

•

Čisté bohatstvo
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Dlhodobo chýbajúce výdavkové limity
znefunkčnili zákon
Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
pre vládu:
•Brzda na dlh: 5 sankčných pásiem pri
prekročení stanovených hraníc, od
napomenutia až po hlasovanie o dôvere
vlády
Zavedené do praxe

•Výdavkové limity – povinnosť pre vládu
dodržiavať vlastný rozpočet (deficit). Dnes
nízka váha schváleného rozpočtu, „papier
znesie všetko“, žiadne sankcie za oklamanie
schváleného rozpočtu
Nezavedené do praxe
(“protiústavný” stav, potreba
prijať pravidlá vo forme zákona)
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Čo nás stál kompromis nemať výdavkové limity
1.Dlh sa v najbližšej kríze prehupol cez max.limit,
dokonca aj cez 60% HDP Maastrichtský limit
2.Najhoršia dlhodobá udržateľnosť ... od kedy sa
meria
3.Štát mal problém sa financovať v minulom roku (aj
kvôli čistý/hrubý dlh)
.... nie ideálne vysvedčenie 😲 😟
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Čo umožňujú výdavkové limity
1.Nútia k proticyklickej politike a teda šetriť v dobrých
časoch

– znižovať dlh na „pôvodné úrovne“, aby mal priestor
narásť v zlých časoch
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Vývoj 2013 – 2019 ako výstraha (chýbajúce
výdavkové limity)
Hrubý dlh verejnej správy pri splnení MTO a
využití nadpríjmov (v % HDP)

Výsledkom je ignorovanie
vlastných rozpočtových cieľov
60,0

▪ Ak by vlády 2013 - 2019 plnili
vlastné rozpočtové záväzky, dlh
krajiny v roku 2019 mohol byť
nižší o takmer desať % HDP (vo
výške 39,1 % HDP) a boli by
sme lepšie pripravení na krízu
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Kde má korene dnešný dlh
•
•

V dobrých časoch nenastal dostatočný pokles, aby sme boli pripravený lepšie na zlé časy
Do krízy sme mohli vstupovať s vyrovnaným rozpočtom a s dlhom nižším o takmer 10 pb (na
úrovni najviac na 39,1 % HDP)
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Vývoj 2013 – 2019 ako výstraha (chýbajúce
výdavkové limity)
• Ak by posledné vlády dodržiavali vlastné fiškálne ciele, vrchné sankčné pásmo by nebolo v hre
• Nižšia úroveň dlhu vďaka využitiu dobrých časov v predchádzajúcich rokoch by umožnila ľahšie
prekonať krízu aj pri súčasnom nastavení dlhovej brzdy
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Vývoj 2013 – 2019 ako výstraha
(chýbajúce výdavkové limity)
•
•

Nevyužité dobré časy plus koronakríza: dlh bude dlhodobo nad hornými sankčnými pásmami.
Po ukončení výnimočného obdobia musí vláda, ktorá problém nespôsobila, opakovane žiadať o
dôveru v parlamente. Sankcie za nezodpovedné vlády tak dopadnú až na ďalšie vlády otázka legitimity a spravodlivosti.
Hrubý dlh - prognóza

Hrubý dlh - skutočnosť

Dlhová brzda - súčasné nastavenie
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Čo umožňujú výdavkové limity
1.Nútia k proticyklickej politike a teda šetriť v dobrých
časoch

– mať kapacitu pomôcť ekonomike v zlých časoch a
tým ju stabilizovať
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Fiškálne stimuly v EA, finančná kríza a covid
• Na Slovensku opakovane stimuly
veľmi slabé ?
• Chýbajúca príprava na horšie časy
počas dobrých časov ?
• A teda chýbajúce výdavkové
limity ?

Treba zmeniť filozofiu hospodárskej
politiky z „V dobrých časoch sa
podeľme s ľuďmi“ na
modernejšiu „V dobrých časoch
šetrime, aby sme mohli ľudí
ochrániť v zlých časoch“
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Čo umožňujú výdavkové limity
1.Nútia k proticyklickej politike a teda šetriť v dobrých časoch

2.„Trestajú“ nezodpovedné dlhodobé politiky (napr. v
dôchodkoch) tým, že znižujú priestor pre výdavky v
súčasnosti – ochraňujú dlhodobú udržateľnosť
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Nedávne výroky od zahraničných autorít
MMF (Petia Borissov Topalov, šéfka slovenskej misie MMF):
“Novela ústavného zákona o rozpočtovej
zodpovednosti ide správnym smerom. Vítame
zavedenie viacročných výdavkových stropov, revíziu
dlhovej brzdy a rozšírenie právomocí Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť.”
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Nedávne výroky od zahraničných autorít
S&P správa (zlepšenie výhľadu):
„The government is also taking key steps to ensure
longer-term fiscal sustainability by removing a cap on
the retirement age and moving forward with
implementing budgetary expenditure ceilings.“
„Moreover, we expect binding budgetary expenditure
ceilings will be introduced in 2021, adding
predictability to what has historically been at times
pro-cyclical fiscal execution.“
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Nutná novela dlhovej brzdy
Náprava protiústavného stavu, posilnenie rozpočtovej disciplíny
•Ústavné ukotvenie výdavkových limitov
Vyriešenie kolapsu dlhodobej udržateľnosti počas 2019-február 2020

•výrazné zhoršenie dlhodobého zdravia verejných financií v posledných dvoch rokoch bez
reálnych sankcií
Dve hlavné vylepšenia na základe doterajších skúseností:
Voľnejšie ruky pre refinancovanie na trhoch
•Zmena ukazovateľa z hrubého na čistý dlh verejnej správy
Vyššia flexibilita pre externé šoky, ale prísnejšie pravidlá pre konsolidáciu
•Zreálnenie definície krízy (intervaly), širší vankúš sankčných pásiem pre absorbciu krízy
16

Predstavenie kľúčových zmien

ČISTÝ DLH
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Dlhová brzda naviazaná na čistý dlh
Cieľ: flexibilnejšie riadenie dlhových nástrojov, likvidity a rezervy štátu; zníži sa
tým refinančné a likviditné riziko štátu
•Väčšia voľnosť ARDALu pri emitovaní štátnych dlhopisov, ekonomickej správe finančných
aktív a umožní aktívnejšie hospodáriť s likviditou štátu
Čistý dlh je hrubý dlh znížený

•o hodnotu finančných prostriedkov na účtoch a v hotovosti subjektov VS (obeživo a vklady)
•o hodnotu dlhových cenných papierov v držbe subjektov VS

Čistý dlh vyčísľuje a zverejňuje:
•Štatistický úrad SR (v čase zverejňovania deficitu a hrubého dlhu)
•Jednotlivé položky definované v súlade s jednotnou metodikou pre EÚ (ESA 2010)
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Dlhová brzda naviazaná na čistý dlh
Priemerný rozdiel medzi hrubým a čistým dlhom verejnej správy v rokoch 2013 až 2019 bol
na úrovni 5,3 % HDP.
Hrubý a čistý dlh verejnej správy (v % HDP)

• Zníženie rozdielu medzi hrubým a
čistým dlhom (t.j. objemu likvidity)
v niektorých rokoch prispelo k
poklesu hrubého dlhu pre
vyhodnotenie dlhovej brzdy

• V roku 2014 likvidita klesla
medziročne o 2,9 p.b. HDP
• V roku 2019 prišlo k poklesu
medziročne o 1,2 p.b. HDP
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Predstavenie kľúčových zmien

DLHOVÁ BRZDA
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Zvažované alternatívy v pracovnej skupine
V závislosti od veľkosti krízy sa dočasne zvýšia sankčné pásma a potom budú
vyklesávať (dlhová brzda sa nemusí vypnúť)
•minoritný názor, „spochybnenie“ sankčných pásiem ako pásiem „vytesaných do kameňa“

Sankčné pásma „vytesané“ do kameňa, vypínam dlhovú brzdu na 2-5 rokov v
závislosti od veľkosti krízy podľa nezávislej inštitúcie (napr.RRZ) +jednorazové
uvoľnenie cez zmenu hrubý – čistý dlh
•väčšinový názor, problematická RRZ úloha, „zdedenie“ zlého stavu novou vládou
ABY BOL AUTOMAT, TAK KĽÚČOVÁ ZMENA:
Sankcie v absolútnej výške (tj, vyrovnaný rozpočet) sa neaplikujú, pokiaľ sa spĺňajú
sankcie v relatívnej výške (potreba konsolidácie), nakoľko plnenie sankcií v relatívnej
výške zaručuje, že „dobre bude“
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Dlhová brzda – základné princípy
• Preberá sa doterajší konsenzus cieliť 40% hrubý dlh ako hranicu dlhodobo udržateľného dlhu
pre SR - po prepočte na čistý dlh to znamená posun na 35% HDP
• Horný limit čistého dlhu sa navrhuje zachovať vo výške 50 % HDP.
• Väčší priestor na absorpciu dopadov kríz – z 10 na 15 pb; štyri sankčné pásma namiesto piatich,
vzdialenosť medzi hranicami 5 % HDP,

• Dve fázy vyklesávania (1 p.b. ročne)
• Pred rokom 2030 dosiahnutie hraníc 40 -55% HDP čistého dlhu
• Od roku 2030 postupný pokles ku konečnej úrovni 35 – 50% HDP čistého dlhu

• Na základe doterajšej praxe sa sprísňujú prvé dve sankčné pásma (povinná konsolidácia o 0,5 %
HDP a 0,75 % HDP), vyrovnané hospodárenie sa posúva až do posledného pásma.
• Zlepšenie/zhoršenie udržateľnosti znižuje/zvyšuje medziročnú potrebu konsolidácie

• Väčšia flexibilita a zreálnenie únikových klauzúl
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Prečo najvyšia požadovaná konsolidácia 1%
namiesto 1,5% HDP ?
Graf: Konsolidácie dosiahnuté v EÚ krajinách
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Dlhová brzda – sankčné pásma
1.

2.

3.

4.

35 - 40

40-45

45-50

nad 50

Vládny návrh rozpočtu
(konsolidácia
maximálne do prebytku
2% HDP)

Konsolidácia 0,5 %

Konsolidácia 0,75 %

Konsolidácia 1,0 %

Konsolidácia 1,0 %

MFSR zasiela
zdôvodnenie NRSR
+ opatrenia

MFSR zasiela

Reputačné náklady

zdôvodnenie NRSR +

MFSR zasiela
zdôvodnenie NRSR +
opatrenia

MFSR zasiela
zdôvodnenie NRSR +
opatrenia

Reputačné náklady

-----

Blokovaná rezerva
vlády a predsedu
vlády

Blokovaná rezerva
vlády a predsedu vlády

Blokovaná rezerva
vlády a predsedu
vlády

Konsolidácia naprieč
celým verejnou
správou

-----

-----

Vyrovnané
hospodárenie
samospráv

Vyrovnané
hospodárenie
samospráv

Neuplatňuje sa, ak sa
plnia sankcie 1 až 3

-----

-----

-----

Vyrovnané
hospodárenie rozpočtu
VS + dôvera vláde

Sankčné
pásmo

opatrenia
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Dlhová brzda – Dôležité vedieť
Dôraz na medziročnú konsolidáciu – vyhodnocuje RRZ pri analýze rozpočtu
▪ Úroveň dlhu je podstatná pre stanovenie výšky minimálnej konsolidácie
▪ Pri dodržaní konsolidácie nie je potrebné si pýtať dôveru aj pri dlhu vysoko nad sankčnými
pásmami (riešená otázka legitimity pri „zdedenom“ dlhu novou vládou)
▪ Pri dodržaní konsolidácie nie je riziko náhlej potreby (aj nereálnej) zostavenia
štrukturálneho vyrovnaného rozpočtu
▪ Povinnosť RRZ zverejniť, či napísaný rozpočet aj reálne spĺňa sankciu
Previazanie na dlhodobú udržateľnosť – vyhodnocuje RRZ pri správe o dlh. udržateľnosti
▪ Zlepšenie udržateľnosti znižuje potrebu konsolidácie
▪ Z dôvodu legislatívnej neistoty a eliminácie „maľovania ružovej budúcnosti“ sa stanovila
maximálna hranica na úrovni 1% HDP (vyčíslený dopad „pozitívnej“ dlhodobej reformy)
▪ Zhoršenie dlhodobej udržateľnosti zvyšuje potrebu konsolidácie
▪ Z dôvodu opatrnostného prístupu a vyššej pravdepodobnosti realizácie z hľadiska
rozpočtu negatívnych opatrení sa zohľadňuje dopad v plnej miere.
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Únikové klauzuly (všetky automatické)
• Sankcie štvrtého pásma sa neuplatňujú 12 mesiacov od zistenia týchto skutočností:
• Výdavky na riešenie krízových situácií (banková kríza, živelné pohromy a prírodné katastrofy) prekročia 2
% HDP (zníženie z doterajších 3% HDP a dvoch rokov)
• Bolo po voľbách schválené programové vyhlásenie vlády
• Ak vplyv metodických zmien presiahne 2% HDP ročne

• Sankcie sa neuplatňujú 12 alebo 24 mesiacov
• Ak vláda z dôvodu nepriaznivého ekonomického vývoja vyhlási mimoriadne okolnosti (pokles reálneho
HDP viac ako 3% = 1 rok alebo viac ako 6% = 2 roky)

• Nábeh sankcií prvý rok po kríze je polovičný
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Mimoriadne okolnosti – vypínanie dlhovej
brzdy - automat
Podmienky spustenia únikovej klauzuly (automat)
• včasnosť spustenia – skoré spustenie umožní vláde reagovať na zhoršenie ekonomickej
situácie
Štvrťročné údaje ŠÚSR + nezávislá prognóza VpMP
• minimalizácia chyby/ukotvenie v oficiálnych štatistikách – cieľom je vyhnúť sa situácii,
kedy sa spustí úniková klauzula, avšak finálne údaje za dané obdobie ukážu, že úniková
klauzula bola spustená v rozpore s podmienkami
musia potom potvrdiť Ročné údaje ŠÚ SR
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Mimoriadne okolnosti – vypínanie dlhovej
brzdy - automat
Pravidlo spustenia (1)
Kombinovaná podmienka:
1.Kvartálny štvrťročný pokles podľa ŠÚ SR ako nutná podmienka
2.Potvrdenie poklesu HDP na ročnej báze na najbližšom zasadnutí Výboru pre
makroekonomické prognózy (VpMP - ODHAD)
3.Pokiaľ ŠÚ SR nepotvrdí prepad na ročnej báze v marci t+1, úniková klauzula sa
končí/skracuje. Naopak, ak je prepad výraznejší, môže sa predĺžiť.
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Mimoriadne okolnosti – vypínanie dlhovej
brzdy - automat
Pravidlo spustenia (2)
Úniková klauzula sa uplatňuje:
•Rok T: od momentu vyhlásenia (dôležité pre výdavkové limity) a prípravu rozpočtu na T+1 (rozpočet rok po
kríze)
•Rok T+1: na pripravovaný rozpočet T+2 (rozpočet na 2. rok po začiatku krízy)
•Pri kríze v 3q a 4q efektívne platia únikové klauzuly ešte o jeden rozpočtový rok „navyše“
•Počas trvania únikových klauzúl sa nevyžaduje konsolidácia (limit na dlh) a zlepšovanie udržateľnosti
(výdavkové limity)
dátum zverejnenia
zač. krízy
HDP, ŠUSR

najbližšie zasadnutie VpMP

Rozpočet

1Q

≈za č. júna

do 30. júna

t+1

2Q

≈za č. s eptembra

do 30. s ept. (MM výbor)

t+1

3Q

≈za č. decembra

do 30. ma rca t+1 a l ebo MM výbor

t+2

4Q

≈za č. ma rca t+1

do 30. ma rca t+1

t+2
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Mimoriadne okolnosti – vypínanie dlhovej
brzdy - automat
Obdobie trvania klauzuly (1)
•

2 hranice únikovej klauzuly: 12 mesiacov a 24 mesiacov

•

pri menších ekonomických spomaleniach do -3% by proticyklicky pôsobili len
automatické stabilizátory (najmä dane, cyklické výdavky), ktoré výdavkové limity
vôbec neobmedzujú

•

Pri väčších krízach môže vláda požiadať NRSR o dodatočné výdavky
kvartálne HDP,
ŠÚ SR, yoy

ročná prog. HDP,
VpMP, yoy

úniková
klauzula

pokles

0% až -3%

nie

výdavkové limity*
pôvodné výdavkové limity

zmrazený výd. limit +
dodatoč. opatrenia po
zmrazený výd. limit +
žiadne sankcie
pokles
menej ako -6%
dodatoč. opatrenia po
24 mesiacov
schválení NRSR
*Výdavkové limity zohľadňujúce pravidlá pre zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti aj dlhovú brzdu.
pokles

-3% až -6%

žiadne sankcie
12 mesiacov
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Mimoriadne okolnosti – príklad finančná kríza
Obdobie trvania klauzuly (2)
Príklad spustenia na kríze z roku 2009 – zač. v Q1:
1.5. júna:

1Q ŠUSR -6,2% medziročne v s.c.

2.15. júna:

VpMP -6,2% na rok 2009 - klauzula 2 roky

3.okt. 2009:

RVS na rok 2010 bez sankcií limitu na dlh a požiadavky
na zlepšenia dlhodobej udržateľnosti (prepočítané
výdavkové limity za predpokladu
udržateľnosti oproti r. 2009)

4.marec 2010:

nezmenenej

dlhodobej

ŠÚSR
publikuje
ročný
údaj
-4,7%;
po revíziách je konečný pokles HDP v 2009 -5,5%
(skrátenie klauzuly na 1 rok)

5.júl 2010:

koniec únikovej klauzuly

6.okt. 2010:

RVS na rok 2011 zohľadňuje sankcie limitu na dlh a
požiadavku na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti
(pokračuje sa z novej prepočítanej úrovne roka 2010, po zohľadnení
štandardnej aktualizácie a nutnosti kompenzácií aj prípadných
opatrení s trvalým vplyvom schválených v kríze)
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Mimoriadne okolnosti – príklad korona kríza
Obdobie trvania klauzuly (3)
Príklad spustenia na kríze z roku 2020 – zač. v Q1:
1.

5. júna:

1Q ŠUSR -3,8% medziročne v s.c.

2.

23. júna:

VpMP -9,8 % na rok 2020 - klauzula 2 roky

3.

okt. 2020:

RVS na rok 2021 bez sankcií limitu na dlh a požiadavky
na zlepšenia dlhodobej udržateľnosti (prepočítané
výdavkové limity bez zlepšenia dlhodobej udržateľnosti
oproti r. 2020)

4.

marec 2021:

ŠÚSR publikuje ročný údaj (potvrdenie klauzuly na 2
roky?)

5.

okt. 2021:

RVS na rok 2022 bez sankcií limitu na dlh a požiadavky
na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti

6.

júl 2022:

koniec únikovej klauzuly

7.

okt. 2022:

RVS na rok 2023 zohľadňuje sankcie limitu na dlh a
požiadavku na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti
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Stará legislatíva + čistý dlh a sankcie podľa
novej legislatívy
Predpoklady
•2020-2021 – rozpočtový semafor RRZ
(deficit 6,9 % HDP a 6,7 % HDP)
•2022-2024 – strednodobá prognóza
KRRZ plus medziročná konsolidácia o
0,5 % HDP v roku 2022 a 1 % HDP v
rokoch 2023 a 2024 (deficit pod 3% HDP
v roku 2024)
•od 2024 – medziročná konsolidácia 1 %
HDP
•Počas rokov 2020 a 2021 hranice
pásiem v čase mimoriadnych
okolností nevyklesávajú

65,0

Hrubý dlh

Čistý dlh

60,0
55,0

50,0
45,0
40,0

35,0
30,0

Hranice sankčných pásiem do roku 2019
na hrubý dlh, po roku 2019 na čistý dlh

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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Dlhová brzda – Mimoriadne okolnosti (kríza)
•
•
•

Únikové klauzuly definujú „obdobie krízy“ nie „obdobie na zníženie dlhu“
Zotavovanie po kríze môže byť pozvoľné (tvar „širokého U“ namiesto „ostrého
V“)
Silná konsolidácia aj po 2 rokoch od krízy môže byť niekedy nežiadúca – treba
povoliť extra rok na postupnú konsolidáciu
prvý rok po skončení mimoriadnej okolnosti sú
požiadavky na konsolidáciu vo výške 50% štandardnej
úrovne (platí pre sankcie limitu na dlh aj požiadavku na
zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti)
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Predstavenie kľúčových zmien

VÝDAVKOVÉ LIMITY –
HLAVNÁ ZMENA
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Zvažované alternatívy v pracovnej skupine
Návrh IFP
•minoritný názor, zlá skúsenosť s implementáciou fiskálneho kompaktu (spustenie
korečného mechanizmu)

Návrh RRZ v súlade s pôvodnou myšlienkou autorov
•väčšinový názor, nezávislá „kalkulačka“ a priamejšia ochrana dlhodobej udržateľnosti
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Výdavkové limity – základné princípy
(automat podľa zákona)
▪ Rozpočtové pravidlo stanovené vo forme číselného limitu na výdavky rozpočtu na roky
volebného obdobia

▪ Pravidlo vyžadované už aj súčasným znením ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – ale
v rozpore s ústavným zákonom nebolo zavedené do praxe
▪ Automat - vychádza z minimálnych požiadaviek zákona na zlepšenie dlhodobej
udržateľnosti pričom nezahŕňa výdavky, ktoré vláda nemá pod priamou kontrolou (napríklad
úroky alebo samosprávy)
▪ Integruje do rozpočtového procesu aj plnenie sankcií vyplývajúcich z limitu na dlh
▪ Transparentné pravidlo, napomáha modernej proti-cyklickej fiškálnej politike a
rozpočtovej disciplíne
▪ Vytvára synergie s revíziami výdavkov, ktoré môžu byť zapracované priamo do výd. limitov
▪ Operatívne rozpočtové pravidlo odporúčané akademickou obcou aj medzinár. inštitúciami
37

Výdavkové limity – nástroj na dosiahnutie
dlhodobej udržateľnosti
• RRZ vydá správu o dlhodobej udržateľnosti (vopred definovaná metodika)
• Vypočíta ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti a tomu zodpovedajúce štrukturálne
saldo pre najbližšie štyri roky (základný scenár)
• Podľa zaradenia do pásiem sa stanoví výška rizík pre dlhodobú udržateľnosť
verejných financií (nízke/stredné/vysoké)
• Zohľadní sa požiadavka minimálneho zlepšenia udržateľnosti (konsolidácie) podľa
rizika udržateľnosti
• vysoké riziká pre udržateľnosť – zlepšenie udržateľnosti o 1 % HDP ročne
• stredné riziká pre udržateľnosť – zlepšenie udržateľnosti o 0,5 % HDP ročne
• nízke riziká pre udržateľnosť – nulová zmena udržateľnosti

• žiadne riziká udržateľnosti – ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti na nulovej hodnote
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Výdavkové limity – určenie limitu (zdroje
údajov)
Ukazovateľ

Zdroj údajov pre výpočet

Limity výdavkov =

- štrukturálne saldo

minimálna konsolidácia podľa
požiadaviek zákona

- úrokové náklady

Výbor pre daňové prognózy

- odvod do rozpočtu EÚ
- spolufinancovanie k EÚ fondom

predpoklad MF SR
(rozpočet)

+ hospodárenie samospráv
+ daňové príjmy

Výbor pre daňové prognózy

+ nedaňové príjmy

predpoklad MF SR / Výbor pre daňové
prognózy
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Výdavkové limity – určenie limitu (termíny)
Príklad harmonogramu (1)
• Február 2020 (29.2.): voľby do NR SR
• Apríl 2020 (19.4.): NR SR schválila programové vyhlásenie vlády

• Máj 2020 (do 19.5.): RRZ publikuje správu o dlhodobej udržateľnosti
verejných financií (stanovenie rizík udržateľnosti)
• Jún 2020 (do 18.6.): zákon určí minimálne ciele štrukturálneho salda na
roky 2021 až 2024
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Výdavkové limity – určenie limitu (termíny)
• Jún 2020: Výbory pre makroekonomické a daňové prognózy zverejnia
aktuálne prognózy, MF SR zašle RRZ predpoklady o vývoji položiek na roky
2021 až 2024
• Júl 2020: Povinnosť RRZ spočítať z podkladov limity výdavkov na roky 2021
až 2024 a predkladá NR SR
• August/September 2020: NR SR schváli uznesením limity výdavkov
(záväzné, zverejňuje sa v Zbierke zákonov SR, zaviaže RRZ ho aktualizovať
podľa zákona)
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Výdavkové limity – automatická aktualizácia
podľa zákona
• Aktualizáciu limitov vypočíta RRZ, fin. výbor NR SR schvaľuje (nemôže však meniť)
• Potom vyhlasované v Zbierke zákonov SR
• Aktualizácia zohľadňuje podľa zákona:
•Vyhodnotenie limitu za minulý rok: úspora alebo jeho prekročenie
•Rozdiel medzi skutočným vývojom a rozpočtovanými úrovňami položiek rozpočtu nezohľadnených v
limitoch (nedaňové príjmy, odvod do rozpočtu EÚ, spolufinancovanie), okrem položiek odhadovaných
nezávislými Výbormi
•Vládne reformy - zlepšenie/zhoršenie udržateľnosti alebo navýšenie/zníženie príjmov cez opatrenia bude
znamenať vyšší/nižší priestor na výdavky (posudzujú sa iba legislatívne zmeny schválené NR SR)

• Povinnosť RRZ ako „kalkulačky“ podľa zákona limit aktualizovať:
•každoročne do 30. júna (pred začatím rozpočtového procesu)
•kedykoľvek na požiadanie vlády (do 30 dní)
•pri prijatí opatrení zhoršujúcich dlhodobú udržateľnosť (ak vláda o to sama nepožiada)
•na začiatku a po ukončení mimoriadnej okolnosti (krízy)
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Výdavkové limity – aktualizácia
• Neočakávané zmeny v daňových a odvodových príjmoch (okrem legislatívnych opatrení)
neovplyvnia limity výdavkov
• Dôvod: zabezpečenie modernej proti-cyklickej fiškálnej politiky
• V dobrých ekonomických časoch sa zamedzí prejedaniu neočakávaných nadpríjmov

• V zlých ekonomických časoch sa zabezpečí podpora ekonomiky cez zachovanie pôvodnej úrovne
výdavkov, hoci klesli príjmy

• Ak dôjde k výraznému odklonu úrovne daňových príjmov od predpokladov pri prvom
určení limitov – automatická korekcia výdavkového limitu
• Rozdiel v zmene príjmoch presahujúci 3% HDP sa premietne do zvýšenia/zníženia výdavkového limitu.
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Výdavkové limity – vzťah vlády a parlamentu
Vláda zviazaná pravidlami
▪ Opatrenia na znižovanie dlhu
▪ Konsolidácia alebo zlepšovanie dlhodobej udržateľnosti cez výdavkové limity
NR SR ako možná „diera“ v systéme
▪ obchádzanie pravidiel cez „pozmeňováky“
▪ prijímanie zákonov bez kompenzačných opatrení

Navrhuje sa ústavným spôsobom zaviesť kroky, ktoré by zabránili nekontrolovateľným
situáciám v parlamente:
poslanecké návrhy musia ísť najprv cez výbor
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Predstavenie kľúčových zmien

NEZÁVISLÉ VÝBORY
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Nezávislé výbory
• Výbory ako kľúčová súčasť nového rámca
•Zachovanie súčasných Výborov: Makrovýbor, Daňový výbor
•Rozšírenie mandátu: Makro, dane a odvody, vybrané nedaňové
príjmy, vybrané výdavky (vstupy pre výpočet výdavkových limitov)
•Prognózy min. 2x ročne: do 31. marca a do 30. júna
•RRZ má „pečiatkovať“ aj makro prognózu (právo veto) – úprava
štatútu vo výboroch
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Predstavenie kľúčových zmien

RRZ
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RRZ – nové povinnosti
• Zdvojnásobenie počtu povinných správ pripravovaných RRZ:
• Správa o stave a udržateľnosti dôchodkového systému (raz ročne)
• Správa o fiškálnych rizikách (raz za štyri roky)
• Komplexné hodnotenie makroekonomických a rozpočtových prognóz (raz za štyri roky)

• Nové povinnosti RRZ prezentovať vláde a NR SR
• Hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy (NR SR)
• Správu o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (vláda a NR SR)
• Správu o fiškálnych rizikách (vláda a NR SR)

• Väčšia podpora pre činnosť parlamentu poskytovaním stanovísk na požiadanie
• Ambíciou je pravidelne informovať a komunikovať dlhodobú udržateľnosť verejných
financií v reálnom čase, vypracovať semafor pre dlhodobú udržateľnosť
• Výdavkové limity, Limit dlhu – povinnosť RRZ ako kalkulačky + povinné stanoviská
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RRZ – posilnenie nezávislosti a transparentnosti

VÝBERU ČLENOV RADY

• Pred tým ako sa navrhne za člena RRZ („cooling-off period“)
• 2 roky nemôže byť členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo
štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia, vykonával funkciu
prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho
parlamentu, člena vlády, štátneho tajomníka a člena Európskej komisie.

•

Povinnosť uskutočniť verejné vypočutie uchádzačov

• Platí pre predsedu rady nominovaného vládou, ako aj pre členov rady
nominovaných prezidentom SR, resp. guvernérom NBS
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RRZ – prístup k dátam
Aplikačná prax ukázala, že schválená ústavná úprava v znení „subjekty verejnej správy sú povinné
poskytovať na požiadanie rady potrebnú súčinnosť“ nie je spôsobilá zabezpečiť deklarovaný
cieľ, a to kvôli kombinácii rezistencie viacerých subjektov verejnej správy a chýbajúcich ustanovení,
ktorými by sa dosiahla vykonateľnosť stanovenej povinnosti súčinnosti.

▪ Dohľadové a kontrolné orgány majú v zákone silnejšie postavenie v prípade prístupu k
údajom, častokrát „poistené“ aj pokutami pri neposkytovaní súčinnosti
▪ Najvyšší kontrolný úrad
▪ Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií,
▪ Zastupiteľstvá samosprávnych krajov, mestské zastupiteľstvá, zastupiteľstvá v mestských
častiach Bratislavy a Košíc, obecné zastupiteľstvá a akademické senáty verejných vysokých škôl.
▪ Rada, ako ústavný orgán potrebuje na plnenie úloh prístup k údajom, v dostatočnej kvalite a
včas (vyžadované aj EÚ legislatívou: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 473/2013)
▪ Zákon precizuje ustanovenie a špecifikuje rozsah údajov (porovnateľne ako má napr. aj Úrad
vlády SR (ISA), MF SR (IFP, UHP), MPSVaR (ISP)).
▪ Navrhuje sa mechanizmus vynútiteľnosti „pri zjavných excesoch“, adekvátny postaveniu RRZ
ako ústavného orgánu – RRZ sa môže obrátiť na súd
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Prečo zatiaľ neschválené ?

Daňová brzda
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Prečo zatiaľ neschválené?
• Požiadavka SaS dať do zákona daňovú brzdu
• SaS interpretuje výdavkové limity ako aj možnosť bez-limitného
„daňového navyšovania“
• chce dať strop pre daňovo-odvodové príjmy voči HDP (aktuálne 39,5%HDP) a následne
prípadne tento strop aj vyklesávať (napr. o 0,5% HDP ročne na 32% HDP)

Aké sú výhrady ?
• Zákon sa tak môže stať ideologický (tj, „pravicový“) a nie len
zákonom o fiškálnej zodpovednosti (daňový strop = veľkosť štátu)
• Komplikuje a robí rizikovejším znižovanie deficitu a dlhu (znižuje
bezpečnú úroveň dlhu)
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Podľa IFP:
Do roku 2030 by sa tak podiel výdavkov na HDP musel znížiť v rozmedzí od
8,4 % HDP (v prípade stabilného pomeru daňového zaťaženia) do 12,9 %
HDP (v prípade znižovania každoročne o 0,5 p.b.), teda až takmer o 1/3
prognózovaných výdavkov
•objem potrebných výdavkových škrtov by predstavoval približne
dvojnásobok výdavkov na vzdelávanie (5,6 % HDP) resp. až celé výdavky na
zdravotníctvo (9,5 % HDP)
•pritom celkový objem nemandatórnych výdavkov (investície, tovary a
služby) predstavuje necelých 12 % HDP
•a zároveň celkový potenciál úsporných opatrení identifikovaných z revízií
výdavkov ÚHP z rokov 2016-2020 predstavuje len 2 % HDP (z toho
realizovateľné do roku 2023 sú len úspory v objeme 0,8 % HDP)
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Podľa IFP:
Alternatívny scenár pomalšej konsolidácie (konsolidácia o 0,5 p.b. ročne
namiesto 1 p.b). by znížil objem potrebných škrtov približne o 4 p.b HDP, ale
na úkor vysokého dlhu na úrovni 70 % HDP
Zavedenie daňovej brzdy by tiež znížilo dnešnú bezpečnú úroveň (čistého)
dlhu o 6% HDP (v prípade stabilného daňového zaťaženia) a až o 12% HDP v
scenári poklesu podielu o 0,5 p.b.
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Prieskum, Váš názor nás zaujíma („RRZ listens“)
Chodťe na sli.do a zadajte RRZ
alternatívne tu je priama linka https://app.sli.do/event/y9rjt2er
A vyplňte dotazník
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