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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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Zdaňujme menej aktivitu
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• Efektívny daňový mix:

• nemá príliš zaťažovať ekonomickú aktivitu a viac sa sústrediť 

na zdaňovanie spotreby, majetku a negatívnych externalít

• nemá prispievať k deformáciám, nespravodlivosti a nerovnosti 

v spoločnosti



Malé príjmové nerovnosti
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• Slovensko patrí do malej skupiny krajín s nízkymi príjmovými 

nerovnosťami, kde ich ďalšie znižovanie ekonomickému rastu 

nepomôže 



Preferované riešenia (I)

Zvýšenie majetkových daní z nehnuteľností a zníženie 
odvodov pre nízkopríjmových
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Preferované riešenia (II)

Zvýšenie podielu DPH na daňovom mixe (najmä cez 
obmedzenie daňových únikov)
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Preferované riešenia (III)

• Revízia daňových výdavkov

• Verejná deklarácia priorít v daňovej oblasti

Daňové výdavky (výnimky, úľavy)

• dosahujú 1,6 miliardy eur – porovnateľné s rozpočtom 
ministerstiev školstva a obrany

• zamerané na podporu rodiny, sociálnu podporu, 
podporu zamestnanosti, zdravia, vedy a výskumu, 
bývania, vzdelávania, špecifických odvetví ekonomiky, 
malých podnikov a iných
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Pod strechou čistého bohatstva
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AKTÍVA PASÍVA

A1   Nehnuteľnosti P1   Explicitný dlh

A2   Infraštruktúra P2   Implicitné záväzky

A3   Zásoba kapitálu P3   Podmienené záväzky

A4   Likvidné finančné aktíva P4   Iné pasíva

A5   Čisté bohatstvo centrálnej banky

A6   Čisté bohatstvo štátnych podnikov

A7   Prírodné zdroje ČISTÉ BOHATSTVO

A8   Ekologické bohatstvo

A9   Iné aktíva

Minulé deficity a záväzky

• Dobré hospodárenie chápeme širšie ako rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami
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Minulé deficity a záväzky

Budúce dôchodky
Riadenie (a veľkosť) 
verejných investícií

Minulé prebytky a 
predaje majetku

Lepšie riadenie HR

Revízia výdavkov na 
životné prostredie



Odporúčania

november 2019 www.finance.gov.sk/ifp 10

• Komplexné riadenie aktív a pasív štátu
• Väčší dôraz na čisté bohatstvo v tvorbe rozpočtu

• Intenzívnejšie komunikovať implicitné a podmienené záväzky

• Dobudovať informačné systémy s cieľom pravidelného a 
včasného zverejňovania údajov o vývoji aktív a pasív

• Centralizovať rozhodovanie (napr. “štátna realitka”)



Keď prší, tak leje
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• Veľké fiškálne riziká sú aj mimo deficitu a navyše často 
prichádzajú viaceré naraz

• Na Slovensku dve epizódy nárastu dlhu o 15-25% HDP 
(záchrana finančného sektora a ekonomická kríza v 
2009)



Odporúčania
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• Identifikácia a manažment fiškálnych rizík
• Potenciálne riziká viac zohľadňovať v debate o fiškálnych 

cieľoch              a bezpečnej úrovni dlhu

• Zverejňovať správu o fiškálnom zdraví (RRZ, každé 4 roky)


