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dlh je veľký. kríza nás môže položiť
diskusné fórum  
Na dosiahnutie 
vyrovnaného rozpočtu 
budú potrebné 
reformy, útvarov ako 
Hodnota za peniaze  
by malo byť viac.

Bratislava – Vyrovnaný rozpočet 
sme mali dosiahnuť už niekoľ-
kokrát, najnovšie by to malo byť 
v roku 2020. Politici však podľa 
odborníkov tejto téme nepriklada-
jú dostatočnú dôležitosť, náš dlh 
pritom značne prevyšuje odporú-
čané hranice. Ako zefektívniť štát 
a dosiahnuť znižovanie dlhu, bolo 
témou posledného diskusného fó-
ra v rámci cyklu Dobehne tiger do 
cieľa?, ktorý organizuje Slovenská 
asociácia finančníkov. Hospodár-
ske noviny vám prinášajú najdô-
ležitejšie závery.

1.  Vyrovnaný rozpočet bez 
reforiem nedosiahneme

Podľa európskych pravidiel štát 
vždy prijíma rozpočet na tri roky 
dopredu, záväzný je však iba ten 
prvý. To znamená, že cieľ o vy-
rovnanom rozpočte v roku 2020, 
ktorý figuruje v zákone prija-
tom na tento rok a nasledujúce 
dva roky, vláda nemusí dodržať. 
Predseda Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť Ivan Šramko upo-
zornil, že na to, aby sa cieľ dosia-
hol, bude potrebné prijať ďalšie 
opatrenia. 

O vyrovnaný rozpočet sme sa 
začali usilovať od nášho vstupu 
do Európskej únie, avšak od roku 
2010 nastalo obdobie neustáleho 
posúvania. „Mrzí ma, keď poču-
jem politikov ignorovať alebo pod-
ceňovať tento cieľ. Sú silné formál-
ne aj neformálne dôvody, prečo 
by sme vyrovnaný rozpočet mali 
mať,“ uviedol Šramko. Ten prvý je, 
že v našich zákonoch je ukotvené, 
že štát má fungovať bez schodku. 

Dôvody sú však aj praktické. „Do-
siahnutie bezpečnej úrovne dlhu, 
vytvorenie dostatočného priesto-
ru na zmiernenie následkov budú-
cich kríz či dosiahnutie dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií,“ 
vysvetlil Šramko. Dodal, že práve 
tieto témy by mali byť pri diskusi-
ách o rozpočte kľúčové. 

Analytik a bývalý viceguver-
nér Národnej banky Slovenska Ján 
Tóth zároveň upozornil, že štát by 
sa mal správať presne naopak ako 
domácnosti. „Keď je kríza, domác-
nosti sa zľaknú a prestanú kupovať. 
To je čas, keď by to mal za ne robiť 
štát, pretože ak to nespraví, dôsled-
ky sú ešte horšie,“ vysvetlil. Šram-
ko však podotkol, že na to, aby to 
mohol urobiť, musí mať štát naj-
prv dostatočnú rezervu. V zlých ča-
soch teda treba ľuďom pomôcť vy-
tvorením pracovných miest vďaka 
investíciám a, naopak, v dobrých 
časoch by pomáhať až tak nemal 
a mal by sa sústrediť na šetrenie. 
„V súčasnosti by sme nemali roz-
právať o vyrovnanom rozpočte, ale 
o prebytku,“ zakončil Tóth.

2. Dlh na úrovni 40 percent
Inak sa nám v budúcnosti môže 
dlh vymknúť spod kontroly. Už 
dlho totiž prevyšuje odporúča-
nú hodnotu. „Maximálna prija-
teľná výška dlhu je 40 percent. 
Pre slovenskú ekonomiku je 
maastrichtské kritérium nedo-
statočné,“ uviedol Šramko. Toto 
pravidlo zaviedla Európska únia 
a maximálny dlh by podľa neho 
nemal prekročiť 60 percent HDP. 
Náš deficit má však špecifickú 
štruktúru, väčšinu dlhopisov to-
tiž vlastnia zahraniční veritelia. 
Preto, rovnako ako rozpočtová 
rada, aj medzinárodná organizá-
cia OECD Slovensku ako vhodnú 
hranicu odporúča 40 percent. To 
je bezpečná hodnota, aby sme 
prípadnú krízu zvládli bez váž-
nejších dosahov.  

Pred poslednou krízou, teda na 
konci roku 2008, mal náš dlh hod-
notu 28,5 percenta, po jej prekona-
ní v roku 2013 to bolo už 54 per-
cent. Šramko upozornil, že „ak 
by sme do krízy išli s 54 percen-
tami, mohli by sme sa dostať do 

nemanažovateľnej situácie“. Kon-
com roku 2017 náš deficit dosa-
hoval výšku 51 percent, tento rok 
by sa mal dostať pod 50-percent-
nú hranicu. 

3.  Zdaňujeme opačne ako 
OECD

Tóth poukázal, že dlh sa dá ria-
diť aj efektívnym daňovým systé-
mom. Rozumná daňová aktivita 
je podľa neho taká, čo sa snaží 
zdaňovať nie až tak aktivitu, ale 
skôr majetok a spotrebu. „Bo-
hužiaľ, toto je oblasť, kde došlo 
k markantnému zhoršeniu. Zača-
li sme vyberať viac tých ,horších‘ 
daní. V krajinách OECD je pritom 
situácia práve opačná,“ dodal. 

Šramko však upozornil, že aj 
keď posledná analýza Svetovej ban-
ky vyhodnotila náš daňový systém 
ako nie až taký zlý, ukázalo sa, že 
daňovo-odvodové zaťaženie, ako aj 
celkové zdaňovanie práce, je veľmi 
vysoké. Podľa Tótha je jedným zo 
spôsobov, ako tento stav zmeniť, 

zaručiť, aby peniaze odvedené na 
poistné naozaj aj ako poistné skon-
čili. „Vtedy sa pracovná sila môže 
na odvody pozerať ako na niečo, čo 
menej zaťažuje. Ak by poistný sys-
tém bol systém so silnou zásluho-
vosťou, bol by to akoby nanútený 
benefit,“ objasnil. Všeobecný prob-
lém v transformujúcich sa ekono-
mikách je však vysoká korupcia, 
ktorá nemotivuje občanov a firmy 
platiť dane. Vzťah medzi výškou 
odvodov a kvalitou zdravotníctva 
či sociálneho systému je totiž veľ-
mi nerovnomerný.

4.  Štát potrebuje nad sebou 
kontrolu

Na ceste za efektívnym štátom 
je dôležitý aj takzvaný pohľad 
hodnoty za peniaze. Ten už dva 
roky poskytuje útvar s rovnakým 
názvom, ktorý spadá pod minis-
terstvo financií a analyzuje štátne 
výdavky. Podľa jeho šéfa Štefana 
Kišša sú dnes na Slovensku rela-
tívne dobre kultivované makroe-

konomické a fiškálne inštitúcie. 
„Ale na to, aby tiger mohol dosta-
točne rýchlo bežať, sú naďalej 
potrebné aj sektorové politiky 
a mikroanalýzy,“ uviedol. Najväč-
šou ambíciou útvaru je dosiahnuť 
zmenu mentality a nezameriavať 
sa iba na to, či bol dodržaný zá-
kon, ale predovšetkým na to, či 
bola naozaj dosiahnutá najlepšia 
možnosť zo všetkých. 

Momentálne sa útvar zameriava 
na analýzu štátnych investícií a re-
víziu výdavkov v jednotlivých re-
zortoch. „Náš najlepší nástroj, ako 
všetky tieto veci presadzovať, je 
rozpočet, všetky naše výsledky by 
mali byť jeho súčasťou. Dnes nie-
ktoré sú, niektoré nie,“ skonštato-
val Kišš. Vhodné by podľa neho 
zároveň bolo, aby podobný útvar 
existoval v každej štátnej inštitúcii. 
Často totiž ani nevedia, či rozhod-
nutia, ktoré robia, sú tými najlep-
šími, pretože nemajú dostatok dát 
a analýz.

V diskusii vystúpil aj Ferdinand 
Varga z Boston Consulting Group, 
ktorá sa venuje zvyšovaniu efekti-
vity a spolupracuje aj so štátom. 
Súkromné firmy podľa neho naj-
častejšie znižujú výdavky prepúš-
ťaním zamestnancov, štát však 
uprednostňuje vyjednanie lepších 
cien za tovary a služby. Za prízna-
ky neefektivity označil kompliko-
vanosť, duplicitu pracovných úloh 
či nevyužitý pracovný čas. Dodal, 
že na Slovensku „nemáme prob-
lém s prácou, máme problém 
s alokáciou. Je v sektoroch, kde je 
veľmi neefektívna, bolo by dobré 
preskupiť ju.“ Na záverečnú otáz-
ku o tom, či by mal byť štát silnej-
ší alebo slabší, všetci štyria účast-
níci odpovedali rovnako. Najdôle-
žitejšie je, aby bol efektívnejší, to, 
akým smerom sa vyberie, je už po-
litická otázka.

Kristína Votrubová ©hn

kristina.votrubova@mafraslovakia.sk

Pred poslednou krízou v roku 2008 mal náš dlh hodnotu 28,5 percenta. Po jej prekonaní viac ako 54 percent. Snímka: Hn/Pavol Funtál
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POzVánKa
Hneventy vás pozývajú aj na 
ďalšie diskusné fórum 
dobehne tiger do cieľa? 
Tentoraz na tému Je oživenie 
eÚ trvalé? podujatie sa usku-
toční 25. apríla v Hoteli aston 
na Bajkalskej 22 v Bratislave.
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