Infograﬁka k dlhodobej udržateľnosti verejných ﬁnancií

Generačné účty

Dlhodobú udržateľnosť rozpočtu je možné dosiahnuť opatreniami, ktoré v súčasnosti alebo v budúcnosti znížia
deﬁcity a následne aj dlh krajiny (princíp solventnosti). Na mieste je však otázka, aký je vplyv týchto opatrení na
jednotlivé generácie. Okrem konkrétnych ﬁnančných dosahov opatrení na rozpočet by nás malo zaujímať aj to,
či naše deti budú musieť počas svojho života čeliť väčšej ﬁnančnej záťaži ako ich rodičia za predpokladu, že sa
dnešná legislatíva v oblasti daní a dávok nezmení a vláda bude hospodáriť rovnako ako v roku 2014.
Zostavenie generačných účtov nám pomáha skúmať práve otázky medzigeneračnej spravodlivosti.

Generačné účty sú akousi celoživotnou bilanciou
vzťahu k rozpočtu pre jednotlivcov rôznych
populačných ročníkov (generácií). V jednom
období človek dostáva viac beneﬁtov od štátu vo
forme napríklad sociálnych dávok, vzdelania,
zdravotnej starostlivosti, v iných obdobiach života
zase platí výrazne viac na daniach. Ak jedna generácia získava na úkor iných generácií (ich generačné
účty sú výrazne odlišné), hovoríme o medzigeneračnej nespravodlivosti.

Vyjadrené
v € ročne

dávky - deti
dane z práce

+ 41 tis. eur

- 61 tis. eur

Súčasná generácia

Budúce generácie

(človek narodený v roku
2014)
získa z rozpočtu viac ako
zaplatí na daniach.
Vytvára tak dlh
pre budúce generácie.

Budúce generácie by
museli štátu zaplatiť viac
ako od neho počas života
získajú. Len tak by sa
splatil existujúci dlh a
záväzky žijúcej populácie.

penzie

dávky - hm. núdza
DPPO

zdravotná starostlivosť
spotrebné dane

DPH

Medzigeneračná
nespravodlivosť
narástla
V roku 2014 bremeno
pre budúce generácie
vzrástlo o 6 tis. eur,
najmä vplyvom prehĺbenia deﬁcitu verejnej
správy a nárastu čistého
dlhu.

výdavky na vzdelávanie
celková bilancia - dane a dávky

nemoc./nezam. dávky
deﬁcit VS

8 000
V starobe človek poberá dôchodok,
stúpajú náklady na zdravotnú
starostlivosť, čo prevyšuje zaplatené
dane zo spotreby (DPH).

V mladosti človek dostáva najmä
beneﬁty vo forme vzdelania,
zdravotnej starostlivosti alebo
sociálnych dávok.
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V produktívnom veku zaplatené
dane a odvody prevyšujú získavané
beneﬁty.
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Žijúce generácie do svojej smrti vygenerujú
108 % HDP nových záväzkov. Spolu s už
existujúcim dlhom bude celkový dlh
dnešných (a minulých) generácií
vo výške 160 % HDP.

Budúce dieťa zaplatí o 61 tisíc eur
viac ako dostane ak chceme, aby
naše deti splatili všetky dlhy.

Dnešný 25 ročný človek do svojej smrti zaplatí o 56 tisíc. viac ako ešte dostane (jeho výdavky v detstve sú už v dlhu).

Dieťa narodené v roku 2014 počas života získa o 41 tis. eur viac ako zaplatí.
generačné účty spolu (eur)
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Generačné účty žijúcich populačných
ročníkov: koľko od dnes do svojej smrti
štátu zaplatia, resp. od neho dostanú.
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