Základný scenár vývoja rozpočtu verejnej správy
Základný scenár ukazuje, čo by stalo so saldom
a dlhom rozpočtu verejnej správy, ak by vláda
a parlament neprijímali žiadne nové opatrenia
a vývoj by bol ovplyvňovaný len očakávaným
hospodárskym a demograﬁckým vývojom. Poskytuje tak užitočné informácie o dôsledkoch súčasných
politík v budúcnosti.

250,5 % HDP

2021

3,1 % HDP

výška dlhu v roku 2064
(5-násobok súčasnosti)

je rok prekročenia
ústavnej hranice
dlhu

je nárast primárneho
salda do roku 2064*
(3-násobok súčasnosti)

*primárne saldo - saldo verejnej správy očistené o úrokové výdavky vyplývajúce z dlhu

Vyjadrené v % HDP

2064: výška dlhu je 250,5 % HDP, je to len
hypotetický scenár, keďže trhy by prestali
ﬁnancovať dlh už okolo roku 2035

Strednodobý vývoj

2024-2034: pokles výdavkov na dôchodky z dôvodu
zvyšovania penzijného veku a vyplácania časti
dôchodkov zo súkromného II. piliera, čiastočne
kompenzované rastom výdavkov v zdravotníctve

Štartovacia pozícia

Infograﬁka k dlhodobej udržateľnosti verejných ﬁnancií

2040-2060: prudký nárast výdavkov na dôchodky
z dôvodu zhoršujúcej sa demograﬁe a opätovný
nárast podielu verejného dôchodkového systému
na výplate dôchodkov (nízky počet nových
sporiteľov v II. pilieri v súčasnosti), výraznejší rast
výdavkov v zdravotníctve

2035: prekročenie kritickej hranice dlhu
(80% HDP), kedy by už malo Slovensko
problémy s ﬁnancovaním svojho dlhu

Dlhodobé projekcie

2021: prekročenie horného
limitu dlhu

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti
Vyjadruje, o koľko je potrebné v súčasnosti trvale
zlepšiť saldo rozpočtu (znížiť verejné výdavky alebo
zvýšiť danové príjmy), aby hrubý verejný dlh v 50ročnom horizonte nepresiahol 50 % HDP, teda
hornú hranicu stanovenú ústavným zákonom.
Snahou vlády by malo byť zníženie ukazovateľa
na nulovú, prípadne až zápornú hodnotu.
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Hodnota ukazovateľa sa zvýšila na 2,4 % z HDP
oproti 1,9 % z HDP v roku 2013.
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Zníženiu dôchodkov
na polovicu
Zdroje:

Zrušeniu sociálnych
dávok

Hlavnou príčinou je zhoršenie štartovacej pozície
z dôvodu medziročného zvýšenia deﬁcitu rozpočtu aj po očistení o dočasné vplyvy.
Dlhodobé projekcie príjmov a výdavkov citlivých
na starnutie populácie sa medziročne významne
nemenili.

O polovicu nižšiemu
ﬁnancovaniu zdravotníctva
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Kontakt pre návrhy a pripomienky: sekretariat@rrz.sk
www.rozpoctovarada.sk
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