
Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo 
verejných financiách?

Rozpočet 2.0

Ľudovít Ódor, 
viceguvernér

Bratislava
22. november 2019



Rozpočet 2.0 - diskusný seminár, november 2019 2

Motivácia

• Ľadový hokej: z C kategórie majstrom sveta za menej ako
desať rokov

• Veľký posun vpred aj vo verejných financiách:
reštrukturalizácia bánk, reforma riadenia, posilnenie
analytických kapacít (IFP), viaceré vlny signifikantnej
konsolidácie, dlhová brzda, RRZ, Hodnota za peniaze

• Slovensko má na to, aby sme hrali Ligu majstrov v
rozpočtových otázkach

• Odborný pohľad pred voľbami: príručka pre ministrov
financií, „jedálny lístok“

• Pozeráme sa dopredu, hľadáme prieniky

• Štúdia autorov: Eduard Hagara, Štefan Kišš a Ľudovít Ódor
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Náš prístup

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verejné financie 
makroekonomický rámec 

mikroekonomická efektívnosť 
štrukturálne reformy 
procesy a inštitúcie 

Existujúci stav 
aktuálne ukazovatele 

súčasný fiškálny rámec (aj 
európsky) 

súčasné politiky 
platný dôchodkový systém 

Aktuálne znalosti 
skúsenosti s Hodnotou za 

peniaze 
záväznosť fiškálneho rámca 

manažment aktív a pasív 

Rozsah Realita Vedomosti 

ODPORÚČANIA 
Lepšie rozpočtovanie 

Kľúčové opatrenia 
Princípy rozpočtovania 

Európske súvislosti 

• Silnejšie mantinely – reforma rozpočtového rámca
• Viac muziky: manažment čistého bohatstva štátu
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Vyprázdnili sme zásuvky

• Diagnóza: 10 röntgenových snímok

• Identifikovaných 10 priorít

• Potenciál na úspory: 2 mld. eur

• Vyššia hodnota na výdavkovej strane: 2,6 mld. eur

• Daňové výdavky: 1,6 mld. eur

• 30 kľúčových opatrení
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Desať priorít

1. Lepšie rozpočtovanie

2. Prepojenie rozpočtového procesu s hodnotou za
peniaze

3. Dôraz na čisté bohatstvo

4. Skutočné riadenie verejných investícií

5. Prorastový daňový mix

6. Reforma dôchodkového systému

7. Efektívnejšie zdravotníctvo

8. Kvalitnejšie ľudské zdroje

9. Vyššia transparentnosť

10. Reforma európskeho fiškálneho rámca
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Problémy s dôchodkami

Výdavky prvého piliera (vľavo, % z HDP) a strata 
spôsobená neoptimálnou alokáciou v druhom pilieri 
(vpravo, mld. eur)
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Možné riešenia

• Zreálnenie sľubov v prvom pilieri
- naviazanie parametrov na demografický a ekonomický vývoj

- postupný odchod do dôchodku

- virtuálne účty

• Zvýšenie výnosovosti v druhom pilieri
- striktné benchmarky pre investičné stratégie a poplatky

- presun klientov do agresívnejších stratégií

- výplatná fáza najmä cez anuity

- zmena defaultných nastavení

• Motivácia sporiť na dôchodok aj dobrovoľne
- oranžová obálka

- zvýšenie motivácie zamestnávateľom prispievať
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Peniaze bez hodnoty

Identifikované a realizované úspory z 
revízií výdavkov, v mil. eur
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Rozpočet a hodnota za peniaze

• Oddelenie analytickej práce a politického
rozhodovania

• Automatické zohľadnenie schválených opatrení vo
výdavkových stropoch – aby opatrenia nezostali len na
papieri

• Financovanie viac podmieňovať výsledkami –
programové rozpočtovanie

• Dôsledné hodnotenie vplyvov pre všetky väčšie
rozhodnutia vlády aj parlamentu: náklady prínosy,
širšie vplyvy, doložky, atď.



Ďakujem za pozornosť!
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