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Abstract (AJ) 
Empirical evidence of transferring responsibility for the public finances sustainability onto 
future governments under the existence of economic cycles shows continuous increase in 
public debt. There is an assumption that the political cycle has higher influence on the 
sustainability of public finances than the economic cycle itself. The article therefore seeks to 
clarify the impact of political and economic cycle on the sustainability of public finances 
through the analysis of government budgets and public debt levels. 
Key words: fiscal imbalance, public debt, deficit 

Abstrakt (SJ) 
Prenášanie zodpovednosti za udržateľnosť verejných financií na budúce vlády s ohľadom na 
stav verejných financií v ekonomickom cykle sa z empirického hľadiska prejavuje v 
konštantnom náraste verejného dlhu. Existuje predpoklad, že politický cyklus má na 
udržateľnosť verejných financií väčší vplyv ako samotný ekonomický cyklus. Príspevok sa 
preto snaží objasniť vplyv politického a ekonomického cyklu na udržateľnosť verejných 
financií vyjadrenú cez bilanciu a úroveň verejného dlhu. 
Kľúčové slová: fiškálna nerovnováha, verejný dlh, deficit 

ÚVOD  

Problematika verejného dlhu bola dlhodobo, najmä v dôsledku neustáleho ekonomického 
rastu, v úzadí záujmu. Súčasná situácia okolo Grécka, Portugalska, Írska, Španielska, 
Talianska a potenciálne ďalších krajín spojená s neschopnosťou získavať na finančných 
trhoch dodatočné finančné zdroje na financovanie deficitných verejných rozpočtov dosahuje 
historické rozmery. Problém fiškálnej nerovnováhy a neschopnosti politikov riadiť verejné 
financie sa stal najaktuálnejším problémom súčasnej doby.  
 
Kritika poukazuje najmä na nekoordinovanosť fiškálnych politík, problém čierneho pasažiera 
v menovej únii a morálny hazard založený na očakávaní sanácie veriteľov. Len málo záujmu 
sa venuje podstate problému, ktorý začína v systémovej chybe pri riadení verejných financií, 
najmä stabilizačnej funkcie, z pohľadu politického cyklu.   

1 DEFICIT A VEREJNÝ DLH V TEÓRII VEREJNÝCH FINANCIÍ 

Vo všeobecnej rovine môžeme pod fiškálnou nerovnováhou chápať nesúlad medzi 
rozpočtovými príjmami a výdavkami. V prípade, že vláda míňa viac, ako je schopná vybrať 
od subjektov súkromného sektora, nastane problém s financovaním deficitov verejných 
rozpočtov a narastajúcim verejným dlhom, teda fiškálnou nerovnováhou. Fiškálnou 
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nerovnováhou rozumieme existenciu pohľadávok voči budúcim daňovým príjmom, kedy 
dochádza k prerozdeľovaniu ešte nevytvorených zdrojov (Dvořák, 2008). Poznáme dve 
základné podoby, ktorými sa prejavuje fiškálna nerovnováha a to:  

1. rozpočtový deficit,  
2. verejný dlh.  

V praxi sa spravidla väčšia pozornosť, hlavne zo strany politikov, venuje rozpočtovému 
deficitu, zatiaľ čo problematika verejného dlhu je trochu v úzadí. Pokým problém 
rozpočtového deficitu je konkrétny, neustále sa opakuje a je verejne kontrolovaný, problém 
verejného dlhu je naopak zložitejší a menej viditeľný. Navyše pri rozpočtovom deficite je 
zrejmé, kto je zaň zodpovedný, pretože sa vzťahuje k výkonnej zložke (k vláde), pri verejnom 
dlhu to, kto je za jeho vznik zodpovedný, už ale nie je tak celkom zrejmé – „stopy sa strácajú 
v minulosti” (Dvořák, 1997).  
V širšom ponímaní pod pojmom deficit rozumieme stav, kedy sú rozpočtové príjmy v určitom 
období nižšie ako rozpočtové výdavky. Deficitom teda nazývame rozdiel medzi  celkovými 
hotovostnými príjmami s vylúčením úverových príjmov a celkovými hotovostnými 
výdavkami vrátane úrokov. Rozpočtový deficit vyjadruje tokový pohľad na verejné financie, 
t.j. odráta pohyb tokových veličín. Deficit neodráta celkový stav verejných financií, ale len 
stav prostriedkov prechádzajúcich štátnym rozpočtom. Z tejto definície vyplývajú 
obmedzenia vypovedacej schopnosti ukazovateľa deficitu, ktoré môžeme zhrnúť nasledovne 
(Dvořák, 1997):  

a) ide iba o tokový pohľad – oveľa významnejší je vývoj stavových veličín (veľkosť 
národného bohatstva, majetku štátu a pod.),  

b) v ukazovateli sú zahrnuté len rozpočtové transakcie, pričom celá rada finančných 
operácii prebieha mimo rozpočtu, čo otvára otázku vyrovnanosti hospodárenia parafiškálnych 
fondov a ďalších inštitúcií („skrytý deficit”),  

c) ide len o hotovostné operácie, ktoré neodrátajú vládne pohľadávky ani záväzky. 
Nepostihuje napr. zadlženie formou prevzatých garancií za úvery súkromných subjektov, 
alebo vládne dlhové operácie.  
 
Z rozpočtového hľadiska vznik deficitu verejného rozpočtu znamená, že štát ako ekonomický 
subjekt spotrebuje v rozpočtovom roku viac, ako je schopný sám vytvoriť. Deficit znamená 
zlé finančné hospodárenie vlády. Môže byť výsledkom expanzívnej fiškálnej politiky vlády. S 
tým súvisia aj dva hlavné druhy rozpočtového deficitu a to aktívny (štrukturálny) a pasívny 
(cyklický) deficit (Dvořáková, 2009).  
 
Aktívny alebo štrukturálny deficit býva spôsobený určitým vládnym rozhodnutím, t.j. ide o 
zámerné rozhodnutie uplatnené v rámci fiškálnej politiky.  
 
Na druhej strane pasívny, teda cyklický deficit, vzniká v dôsledku vplyvu exogénnych 
faktorov nezávislých na vládnych zámeroch. Ako klasický príklad môžeme uviesť vplyv 
kolísania tempa hospodárskeho rastu, kde pri spomalení tempa rastu hospodárstva krajiny pod 
vplyvom existencie zabudovaných automatických stabilizátorov na príjmovej strane 
verejných rozpočtov dochádza k poklesu verejných príjmov pri nezmenenej hladine verejných 
výdavkov. Korigovať cyklický deficit, vzniknutý pri nepriaznivom hospodárskom vývoji, 
štrukturálnym prebytkom sa reálne nedá, teda vzniku celkového rozpočtového deficitu sa 
vyhnúť nedá.  
 
Nech už sú príčiny vzniku rozpočtového deficitu akékoľvek, jeho dôsledky sú ako rozpočtové 
tak i makroekonomické. Rozpočtové dôsledky v krátkom období môžu byť pozitívne, pretože 
umožňujú zmäkčenie vládneho rozpočtového obmedzenia pri pôsobení silných exogénnych 
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faktorov behom rozpočtového obdobia alebo v prípade efektívnych verejných výdavkových 
programov. V dlhodobom období ale vláda musí deficit aktívne riadiť, aby sa nepremietol do 
verejného dlhu a nespôsobil významnejšie riziká.  
 
Z rozpočtového hľadiska sa tak verejný dlh javí ako exogénny faktor s negatívnym fiškálnym 
účinkom, pretože výška verejného dlhu je konkrétne vládou ovplyvniteľná.  
 
Hospodárske výsledky ukazujú, že napríklad v roku 1988 predstavoval celkový deficit v 
krajinách európskej desiatky v priemere 2,9% HDP. Bez započítania úrokov z verejného dlhu 
by však dosiahli tieto krajiny primárny prebytok 1,8% HDP. Z toho vyplýva, že váha úrokov 
deformujúcich výdavkovú stranu predstavovala priemerne 4,7% celkových verejných 
výdavkov, tzn. viac ako priemerný prírastok dlhu v dôsledku deficitu. Vplyv verejného dlhu 
na deficit verejných financií sa prejavuje aj v tzv. intertemporálnom rozpočtovom obmedzení, 
t.j. verejný dlh vytvára tlak na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Udržateľnosť 
verejných financií je v závislosti od ekonomickej školy, či ekonomického prúdu, 
vysvetľovaná rôznorodo.  
 
Definovanie druhého fenoménu fiškálnej nerovnováhy, t. j. verejného dlhu je presnejšie. 
Pojem verejný dlh definovali viacerí autori a organizácie. Podľa Pekovej (2002) 
je verejný dlh súhrn pohľadávok ostatných subjektov, voči štátu, jednotlivým stupňom 
územnej samosprávy, verejným fondom a ostatným inštitúciám vo verejnom sektore, a to 
nielen vnútorných subjektov (vnútorný dlh), ale aj zahraničných subjektov (vonkajší dlh). 
Podľa metodiky OECD (2004) verejný dlh predstavuje súhrn záväzkov verejného sektora z 
minulých rokov. Tieto záväzky vznikli v dôsledku financovania rozpočtových schodkov 
verejného sektora. Podľa Medzinárodného menového fondu (IMF International Financial 
Statistics, 2004) je verejný dlh definovaný ako celkové saldo finančných aktív a pasív štátu, a 
to vrátane salda eventuálnych mimorozpočtových fondov.  
 

Verejný dlh predstavuje súhrn pohľadávok ostatných ekonomických subjektov voči štátu bez 
ohľadu na to, či vznikli tieto pohľadávky cestou deficitu štátneho rozpočtu alebo inak. Pre 
verejný charakter dlhu nie je podstatný spôsob jeho vzniku, ale spôsob jeho úhrady, teda 
skutočnosť, že predstavuje pohľadávku voči súčasným i budúcim daňovým platbám 
obyvateľstva (Hontyová, 2005). 

 

Rogoff (1990) sa prikláňa k „zlatému pravidlu“ monetaristov, kedy výška verejného dlhu v 
rámci ekonomického cyklu nesmie rásť, t.j. objem akumulovaných sáld verejných rozpočtov 
sa v rámci jedného ekonomického cyklu musí rovnať nule. Salanié (2003) v súvislosti s 
udržateľnosťou verejných financií tvrdí, že nie je zlučiteľná s dlhodobo rastúcou krivkou 
daňového zaťaženia, t.j. rastom verejného sektora v ekonomike. Blanchard (1990) tvrdí, že 
udržateľná fiškálna politika je taká, ktorá udržuje pomer čistých vládnych aktív v pomere k 
HDP na stabilnej úrovni. V súčasnosti sa však ekonomická teória a prax prikláňa k štvrtej 
definícii fiškálnej udržateľnosti, ktorá udržateľnosť verejných financií definuje ako stav, kedy 
sa súčasná hodnota budúcich primárnych prebytkov verejných financií (vyjadrená vo vzťahu 
k HDP) rovná súčasnej úrovni dlhu (vyjadreného vo vzťahu k HDP) (Blanchard, 1990; 
Dvořák, 2008).  

 

Vo všeobecnosti je teda možné konštatovať, že verejný dlh je tvorený predovšetkým 
opakujúcimi sa deficitmi verejných rozpočtov. Jeho výška je určená kumulatívne vzhľadom 
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na výšku deficitu jednotlivých schodkových rozpočtov. Vyššie uvedené teoretické prístupy 
v konfrontácii s empirickými poznatkami však poukazujú na absolútne odlišnú realitu. 

2 DEFICIT A VEREJNÝ DLH V POLITICKOM CYKLE 

Empirické poznatky o vývoji verejného dlhu vzhľadom na spôsob realizácie politickej moci 
pri existencii ekonomického a politického cyklu poukazujú na dlhodobú neudržateľnosť 
stability verejných financií, keďže tieto cykly sú v minimálnej miere korelované. Dôsledky 
takéhoto ponímania udržateľnosti verejných financií, ako základu pre testovanie pravdivosti 
našej tézy, prezentuje nasledovný obrázok. 
 

 

 
Obrázok 1 Vzájomný vzťah deficitov a verejného dlhu v politickom a ekonomickom 

cykle  
Zdroj: Mikušová-Meričková, B. – Šebo, J. – Štrangfeldová. 2011 

 

Overenie nášho predpokladu o dlhodobej neudržateľnosti verejných financií, vyjadrených cez 
udržiavanie minimálne stabilnej úrovne verejného dlhu, sme sa snažili načrtnúť cez skúmanie 
základných premenných v podmienkach vybraných krajín EÚ. Konkrétne sme sa zamerali na 
Belgicko, Česko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Slovensko a Slovinsko. Dané krajiny sú označované ako malé otvorené ekonomiky. 

 

Vývoj deficitu a verejného dlhu vzhľadom na ekonomický a politický cyklus zobrazuje 
obrázok nižšie.  
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Obrázok 2 Vývoj deficitu a verejného dlhu vzhľadom na ekonomický cyklus a politický 
cyklus vo vybraných krajinách EÚ 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat-u, 2013 

Z grafickej prezentácie základných premenných je možné usúdiť, že ľavicová vláda nie je 
schopná dlhodobo udržiavať ani najjemnejšie požiadavky na riadenie verejného dlhu. 
Vytváranie rizika fiškálnej nestability v záujme rýchlejšieho ekonomického rastu tak vytvára 
výrazné fiškálne riziká.  

Obdobný prístup je možné pozorovať aj v podmienkach verejných financií počas vládnutia 
pravicových vlád. Tu je však možné pozorovať menej častý jav, ktorým je znižovanie 
celkového verejného dlhu. Otázkou zostáva, ktorým premenným je možné pripísať väčšiu 
významnosť. Má väčší vplyv na znižovanie celkového verejného dlhu v dlhodobom horizonte 
rast výkonnosti ekonomiky alebo politická stabilita, t.j. dlhodobejšie politické cykly?  

ZÁVER 

Príspevkom sme chceli poukázať na nedostatočnú pozornosť venovanú problematike 
stabilizačnej funkcie verejných financií a verejného dlhu v kontexte politického cyklu. 
Opomínaný politický cyklus pri realizácii stabilizačnej funkcie by mohol mať väčší význam, 
ako mu doterajšie poznatky teórie verejných financií pripisovali. Môžeme tvrdiť, že pri väčšej 
politickej stabilite a dlhšom politickom cykle je vláda schopná realizovať efektívnejšiu 
stabilizačnú politiku? Je možné tento jav pripísať tvrdším fiškálnym pravidlám. Alebo je 
možné z dlhov naozaj „vyrásť“?  

Presun zodpovednosti za udržateľnosť verejných financií na budúce vlády, t. j. odsúvanie 
rozhodnutí vo vzťahu k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií aj vzhľadom 
na pozíciu hospodárstva v ekonomickom cykle, sa prejavuje v konštantnom náraste verejného 
dlhu. Táto situácia vedie k zvyšovaniu dlhodobej fiškálnej nerovnováhy, ktorá vyúsťuje do 
fiškálnej krízy, svedkami ktorej sme v súčasnosti. Aj preto si problematika stabilizačnej 
funkcie z pohľadu politického cyklu zaslúži detailnejší výskum. 
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PRÍLOHY 

Prioha 1 Vývoj deficitu a verejného dlhu vzhľadom na ekonomický cyklus a politický cyklus 
vo vybraných krajinách EÚ od 1996 do 2012 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat-u, 2013 
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