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Úvod 

Plynulá súčinnosť ekonomických agentov predstavuje bázu pre efektívny chod národného 

hospodárstva. Za najvplyvnejší subjekt každej ekonomiky môžeme považovať domácnosti, ktoré 

podľa mnohých autorov prispievajú k tvorbe najväčšej časti HDP. Domácnosti figurujú 

v reprodukčnom procese na strane dopytu ako kupujúci tovarov a služieb, aj na strane ponuky, kde 

predávajú výrobné faktory firmám, štátu a ostatným spotrebiteľom. Súkromná spotreba 

domácností determinuje tvorbu národného bohatstva a finančne stabilná úroveň ich zadlženosti 

zase prispieva k zdravej dynamike ekonomického rastu trhovo orientovaných hospodárstiev. Práve 

preto je zaujímavé sledovať vývoj makroekonomických ukazovateľov z ich perspektívy a sledovať 

rozdiely v ich správaní v rámci rôznych krajín.  

Cieľom tejto práce je analýza vývoja indikátorov ekonomickej aktivity domácností Japonska 

a Mexika na časovom rámci posledných dvoch dekád. Obe krajiny patria do OECD a iných 

nadnárodných organizácií, napriek tomu sú diametrálne odlišné vo viacerých aspektoch, a to najmä 

z pohľadu kultúry, životnej úrovne, či geopolitického diania. V práci sa budeme sústrediť najmä 

na rozdiely medzi nimi. Predpokladáme, že Japonsko, ako jedno z centier svetovej ekonomiky, 

bude dominovať vo výdavkoch na služby rôzneho charakteru. Ďalej očakávame, že Mexiko vykáže 

vyšší podiel výdavkov na škodlivé statky, ako sú tabak, alkohol a narkotiká.  

Práca je rozdelená do dvoch celkov – teoretického a analytického. V prvej časti objasníme 

teoretické východiská skúmaných determinantov ekonomického vývoja a načrtneme súčasný stav 

poznania v tejto oblasti. V analytickej časti sa pozrieme na vývoj hospodárstva vybraných krajín 

počas posledných dvoch dekád z pohľadu ich domácností. Budeme sa zaoberať disponibilným 

príjmom, spotrebou a dlhom domácností, pričom sa zameriame na objasnenie príčin vychýlení 

vývoja týchto indikátorov. V závere rozoberieme výsledky nášho skúmania a zhodnotíme ich 

pozitívne a negatívne aspekty. 

Analýzu budeme aplikovať na verejne dostupné údaje, publikované prostredníctvom OECD 

a Medzinárodného menového fondu.  Budeme skúmať zmeny v medziročných tempách rastu 

pomerových ukazovateľov ekonomickej aktivity domácností Japonska a Mexika.   
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1 Teoretické vymedzenie skúmanej problematiky 

1.1 Domácnosti 

Domácnosti, ako fundamentálna jednotka spoločnosti, predstavujú významný hospodársky 

subjekt, ktorý vo veľkej miere prispieva k tvorbe národného bohatstva. Je bezpochyby náročné 

nájsť jednotnú definíciu domácnosti z ekonomickej perspektívy. Každá inštitúcia má vlastný 

prístup ku definovaniu atribútov domácností, zväčša prispôsobený jej štatistickým postupom. 

Vzhľadom na to, že obe krajiny analyzované v tejto práci patria do OECD, budeme sa 

v teoretických konceptoch opierať najmä o jej rámec. OECD definuje [1]  pojem domácnosť ako 

usporiadanie osôb, ktoré pre seba zabezpečujú stravu alebo iné základné životné potreby. Môže 

byť tvorená jednou osobou alebo viacerými členmi. Domácnosti sú väčšinou usídlené v rámci 

obytnej jednotky, avšak OECD berie do úvahy aj domácnosti bez domova. Definície OECD 

vychádzajú zo Systému národných účtov z roku 1993 a riadi sa nimi pri zostavovaní štatistík 

jednotlivých krajín [1].  

1.2 Spotreba 

„Spotreba domácností je najväčšou zložkou agregátnych výdavkov a domáceho produktu,“ 

definuje Holman [ 2, s. 432]. Domácnosti figurujú v reprodukčnom procese na strane dopytu aj 

ponuky. Z jednej strany poskytujú svoje výrobné faktory ostatným subjektom, na druhej strane 

predstavujú koncových spotrebiteľov. V ekonomickej teórii rozlišujeme viacero konceptov 

vysvetľujúcich spotrebu a úspory domácností, najznámejším je Keynesov prístup. Napriek tomu, 

že v súčasnosti existuje viacero odvodených a modifikovaných variantov jeho modelu, všeobecne 

platí, že spotreba je funkciou disponibilného dôchodku [3]: 

𝐶 = 𝐶(𝑌𝐷),          (1) 

kde 𝑌𝐷 predstavuje disponibilný dôchodok, teda príjem očistený o dane a vládne transfery: 𝑌 − 𝑇. 

Tento vzťah má kladný charakter; pre spotrebnú funkciu 𝐶(𝑌𝐷) platí, že pri zvyšovaní 

disponibilného dôchodku 𝑌𝐷 sa zvyšuje aj spotreba 𝐶. Po rozšírení vzťahu dostávame tvar 

vysvetľujúci lineárnu závislosť spotreby od dôchodku: 

𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1(𝑌𝐷),      (2) 

kde parameter 𝑐1 predstavuje hraničný sklon k spotrebe a parameter 𝑐0 autonómnu spotrebu. 

Hraničný sklon k spotrebe vysvetľuje, o koľko jednotiek sa zvýši spotreba, ak sa disponibilný 
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príjem zvýši o jednu peňažnú jednotku. Patrí do intervalu < 0; 1). Spotreba závislá od výšky 

disponibilného dôchodku sa nazýva indukovaná. Autonómna spotreba je nezávislá od výšky 

disponibilného príjmu. Ide o spotrebu v čase nulového disponibilného dôchodku spotrebiteľa. Je 

potrebné ju zahrnúť do modelu spotreby, keďže každý človek musí napĺňať svoje základné životné 

potreby, bez ohľadu na existenciu príjmu. [3].  

OECD definuje spotrebu ako: „...činnosť, pri ktorej inštitucionálne jednotky využívajú tovar alebo 

služby“ [4]; pričom tým dochádza k naplneniu individuálnych alebo kolektívnych ľudských 

potrieb. Rozlišujeme medzispotrebu a konečnú spotrebu [4]. Konečnú spotrebu domácností 

definuje OECD [9]  skrze výdavky na túto spotrebu, vrátane imputovaných výdavkov, ktoré vznikli 

domácim rezidentom za tovar a služby individuálnej spotreby [5]. 

1.3 Zadlženosť 

Trendom posledných dekád je výrazný nárast dlhu domácností a úpadok záujmu o úspory. 

Dôvodov je niekoľko, no azda najvýznamnejším faktorom zvyšujúcich sa záväzkov sú nízke 

úrokové sadzby, vyplývajúce z expanzívnej menovej politiky centrálnych bánk, implementovanej 

v snahe stimulovať hospodársky rast poznačený finančnou krízou v roku 2008. Signifikantným 

faktorom aj systém bývania v danej krajine, keďže výraznú časť dlhov domácností predstavujú 

hypotéky na kúpu nehnuteľnosti. Zatiaľ čo v západných krajinách je trendom bývanie v podnájme, 

obyvatelia strednej Európy preferujú súkromné vlastníctvo obydlí [6]. OECD pri svojich analýzach 

využíva [7] ako ukazovateľ zadlženosti domácnosti pomer medzi ich dlhom a disponibilným 

príjmom. Vo všeobecnosti definuje dlh domácností ako všetky záväzky, ktoré si v budúcnosti budú 

vyžadovať platbu úrokov alebo istiny. Pasíva domácností pozostávajú najmä z úverov, 

predovšetkým z hypotekárnych úverov na bývanie [7]. 

Pri skúmaní zadlženosti domácností prichádza do diskusie otázka jej negatívnych efektov na 

hospodárstvo. Rast zadlženosti stimuluje hospodársky rast, avšak pákový efekt v konečnom 

dôsledku môže spôsobiť recesiu. „Nárast dlhu domácností je silným prediktorom poklesu rastu 

HDP vo veľkom počte krajín od 70. rokov 20. storočia.“ [8, s. 32] Výskum ukázal, že náhle 

zvýšenie pomeru dlhu domácností k HDP v danej krajine vedie k trojročnému zvyšovaniu tohto 

dlhu,  po ktorom nasleduje výrazný pokles v nasledujúcich siedmich rokoch. Taktiež bola dokázaná 

korelácia medzi cyklom dlhu domácností a hospodárskym cyklom [8].  Medzinárodný menový 

fond [9] uskutočnil v roku 2017 analýzu na vzorke 80 krajín, ktorej výsledky podporili tento vzťah. 
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„Zvýšenie dlhu domácností v krátkodobom horizonte podporuje rast, ale v strednodobom horizonte 

môže viesť k rizikám makroekonomickej a finančnej stability.“ [9, s. 55]  

V rámci tejto problematiky je skúmaná taktiež otázka príčinného vzťahu medzi cenami 

nehnuteľností a dopytom po úveroch zo strany domácností.  Adelino, Schoar a Severino (2017) 

svojou prácou podporili hypotézu, že optimistické očakávania vedú k zvýšeniu cien nehnuteľností 

na bývanie a  finančný trh iba nasleduje rast cien nehnuteľností [10].  

1.4 Disponibilný príjem   

Ako sme v úvode kapitoly definovali, spotreba je funkciou dôchodku. Úroveň disponibilného 

príjmu domácností do veľkej miery rámcuje aj jej spotrebu, preto sa v tejto práci budeme venovať 

aj tejto ekonomickej veličine. Podľa OECD [11] je disponibilný dôchodok domácností  ich príjem 

po zohľadnení čistých úrokov, prijatých dividend a zaplatenia daní a sociálnych príspevkov. Medzi 

príjmy domácností zaraďuje: 

• mzdy a platy, 

• príjmy samostatne zárobkovo činných osôb, 

• príjmy zo spoločností nezapísaných do obchodného registra,  

• sociálne dávky atď. [11]. 

Lisý definoval disponibilný dôchodok [12, s. 350] ako: „...taký dôchodok, takú sumu peňazí, 

s ktorou už jednotlivec môže disponovať podľa vlastného rozhodnutia.“ Predstavuje objem 

dôchodku, ktorý domácnosti rozdeľujú medzi spotrebu a úspory a jeho sumu získame odpočítaním 

priamych daní od osobného dôchodku [12]. 
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2 Analytická časť 

V tejto kapitole sa budeme sústrediť na vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov v Japonsku 

a Mexiku na časovom rámci posledných dvoch dekád. Našim cieľom je objasniť 

makroekonomický vývoj oboch krajín z pohľadu ich domácností, preto budeme analyzovať ich 

disponibilný príjem, spotrebu,  jej štruktúru a zadlženosť. 

Posledné oficiálne sčítanie obyvateľstva prebehlo v Japonsku v roku 2015. Podľa získaných údajov 

žije v tejto krajine viac ako 127 miliónov obyvateľov, tvoriacich vyše 53 miliónov domácností 

[13]. V tom istom roku sa sčítavali aj obyvatelia Mexika, pričom takmer 120 miliónov rezidentov 

tvorilo približne 32 miliónov domácností [14]. Z uvedeného vyplýva, že domácnosti Mexika sú 

významne početnejšie; zatiaľ čo priemerný počet osôb na mexickú domácnosť je až 3.75, 

v Japonsku sú domácnosti  tvorené približne 2.4 osobami.  

2.1 Disponibilný príjem domácností 

Zaľudnenosť obytnej jednotky úzko súvisí s úrovňou disponibilného príjmu rodiny a ten nadväzne 

významne ovplyvňuje jej spotrebu, úspory a dlh.  Priemerný čistý disponibilný príjem domácností 

Japonska na obyvateľa je 29 798 USD ročne, v Mexiku je  to iba 13 965 USD ročne, zatiaľ čo sa 

obe krajiny nachádzajú pod priemerom OECD 33 604 USD ročne [15].  Na nasledujúcom grafe 

môžeme vidieť porovnanie medziročného rastu disponibilného príjmu domácností v skúmaných 

krajinách: 

 

Graf 1: Ročný rast disponibilného príjmu domácností Japonska a Mexika [16] 

Z grafu 1 vidíme, že zmeny v tomto indikátore sú výrazne volatilnejšie v prípade Mexika, pričom 

negatívny výkyv evidujeme iba v roku 2012. Od roku 2004 až po začiatok finančnej krízy príjmy 

Mexičanov rástli, počas krízových rokov sledujeme mierne spomalenie rastu. Od roku 2013 
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disponibilný dôchodok každoročne rástol. Pri analýze mexického hospodárstva je potrebné brať do 

úvahy úzku prepojenosť medzi štátmi Severnej Ameriky. Významnú časť príjmov Mexičanov 

tvoria práve remitencie ekonomických migrantov, zamestnaných v USA a Kanade. Lopez-

Feldman v svojej práci [17] uviedol, že ku koncu roka 2002 tvorili remitencie v priemere viac ako 

10% príjmu vidieckych domácností [17]. Z dát Svetovej banky [18] je taktiež zrejmé, že objem 

týchto dávok sa každoročne zvyšoval, pričom vrchol rastu nastal v roku 2006 [18], čo je viditeľné 

aj z nášho grafu 1. Finančná kríza prudko zasiahla americký pracovný trh, čoho následkom bolo aj 

oslabenie ekonomického zvýhodnenia Mexičanov pracujúcich v jadre globálneho ekonomického 

kolapsu počas obdobia rokov 2008-2009. V roku 2014 sa v krajine začala uplatňovať séria 

štrukturálnych reforiem, ktoré prispeli k rastu disponibilných príjmov a celkovo k ekonomickej 

progresii Mexika. Rozsiahly balík reforiem, známy ako „Pacto por México“, bol zameraný na 

podporu prosperity krajiny a prijaté štrukturálne opatrenia sa týkali najmä zlepšenia hospodárskej 

súťaže, školstva, energetiky, finančného sektora, práce, infraštruktúry, telekomunikácií a daňového 

systému [19]. V roku 2019 bola v krajine zvýšená minimálna mzda, čo je viditeľné aj na náraste 

disponibilného príjmu domácností [20]. 

V prípade Japonska už fluktuácia vývoja disponibilných príjmov nie je tak výrazná. Dôchodky 

domácností rastú pomalšie, dokonca v rokoch 2001, 2008 a 2014 došlo k ich zníženiu.  Začiatkom 

milénia môžeme pozorovať medziročný pokles sledovaného indikátora na úrovni 1,19%, ktorý bol 

spôsobený najmä nepriaznivým makroekonomickým pozadím krajiny: koncom 90. rokov postihli 

japonský bankový sektor pretrvávajúce existenčné problémy, ktoré sa vláda pokúšala stimulovať 

fiškálnou expanziou. Napriek krátkodobej stabilizácii hospodárskeho vývoja došlo začiatkom 21. 

storočia ku globálnemu poklesu dopytu po informačných technológiách, na ktoré sa krajina 

výrazne orientovala. Výsledkom bol pokles vývozu a mierna ekonomická stagnácia, ktorá je 

viditeľná aj na znížených príjmoch domácností v roku 2001. V nasledujúcom roku začala fáza 

hospodárskeho oživenia [21]. Jej dôsledkom bol priaznivý ekonomický vývoj, ktorý v Japonsku 

pokračoval až do prepuknutia finančnej krízy v roku 2008, kedy pozorujeme medziročný pokles 

disponibilných príjmov na úrovni 0,7%. Príjmy domácností v nasledujúcom období rástli, až do 

roku 2014, kedy vplyvom prudkého zvýšenia spotrebných daní v krajine môžeme sledovať pokles 

indikátora na úrovni 1,1% [22].  
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2.2 Spotreba 

Spotreba mexických domácností počas sledovaného obdobia stabilne rástla. Jediné vychýlenie 

môžeme pozorovať v roku 2009, kedy jej pokles predstavoval viac ako 6%. Okrem efektov 

globálnej hospodárskej krízy trápila v danom roku Mexiko aj expanzívna epidémia chrípky.  

Mexická ekonomika reagovala výrazne citlivejšie, v porovnaní s japonskou, a to práve v dôsledku 

silnej závislosti od USA, ktoré boli v rokoch 2008-2009 centrom recesie. Prudký pokles exportu, 

priamych zahraničných investícií  a remitencií prispel k oslabeniu dopytu, čo sa odzrkadlilo v 

poklese HDP per capita o viac ako 7% a v takmer štvorpercentnom náraste  inflácie. Už prvom 

kvartáli nasledujúceho roka však došlo k významnému oživeniu ekonomickej aktivity vplyvom 

stabilizácie americkej ekonomiky a opätovného dopytu po mexických výrobkoch. Ekonomický 

rast stúpol v Mexiku v prvom kvartáli 2010 o 4,3% (v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009) 

a medziročný nárast spotreby domácností dosiahol 3,59% [23]. Po zvyšok skúmaného obdobia 

sledujeme pozitívny a dynamický vývoj spotreby, ktorý sa spomalil až v roku 2019.  

 

Graf 2: Ročný rast spotreby domácností Japonska a Mexika [24] 

Tak ako pre disponibilné príjmy, ani pre spotrebu japonských domácností nie je charakteristická 

vysoká volatilita. Tempo rastu indikátora osciluje v úzkom pásme. Negatívne čísla Japonsko 

reportuje najmä v krízovom období, avšak prepad spotreby nie je tak dramatický ako v prípade 

Mexika. Krach amerických systémových bánk vyvolal reťazovú reakciu, ktorá sa dotkla aj 

ázijských veľmocí. Apreciácia jenu a stagnácia zahraničných partnerov prispeli k zníženiu exportu 

a nárastu nezamestnanosti v krajine, na čo japonská vláda pohotovo reagovala fiškálnou 

a menovou politikou [25]. Kumuláciou vládnych výdavkov sa však štátny dlh Japonska v roku 
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hodnoty z pôvodných 5% na 8% od roku 2014 a 10% od októbra 2015 [22]. Zvýšenie daní sa 

odzrkadlilo predovšetkým na poklese súkromnej spotreby domácností. 

2.3 Štruktúra spotreby domácností 

Okrem agregátneho pohľadu na spotrebu domácností, je potrebné zohľadniť aj jej štruktúru, ktorá 

odráža  spotrebiteľské preferencie. V nasledujúcich grafoch môžeme porovnávať priemernú 

štruktúru spotrebného koša japonských a mexických domácností za sledované obdobie.  

Priemerne najviac výdavkov vynakladali mexické domácnosti na úhradu služieb (28%), tovarov 

krátkodobej spotreby (24%) a na nákup potravín a nealkoholických nápojov (15%). Pribli žne 12% 

z rozpočtu rodín stoja náklady na bývanie a pohonné hmoty. Najmenšie zastúpenie v spotrebnom 

koši majú výdavky na zdravotnú starostlivosť, škodlivé látky, rekreačné, reštauračné a hotelové 

služby. Japonské rodiny takisto míňajú najvačšiu časť výdavkov na služby, no podielovo až o 8% 

viac ako Mexičania. Významná časť rozpočtu prináleží nákupu krátkodobých tovarov (17%) 

a výdavkom na bývanie a pohonné hmoty (15%). Podiel výdavkov na potraviny a nealkoholické 

nápoje je o 6% nižší ako v Mexiku, zatiaľ čo výdavky na rekreáciu, hotelové a reštauračné služby 

tvoria v priemere vyše 11% spotrebného koša. Iba malá časť rodinných rozpočtov prináleží na 

zdravotnú starostlivosť (2%) a spotrebu škodlivých statkov (2%). 

V rámci tohto ukazovateľa sme skúmali taktiež významné medziročné zmeny tempa rastu 

jednotlivých položiek v spotrebnom koši domácností. V prípade Mexika, je dôležité spomenúť 

výrazné skoky výdavkov na zdravotnú starostlivosť.  Začiatkom  milénia, v období rokov 

2000/2001,   stúpli o vyše 19%  v dôsledku zavedenia  reformy v zdravotnom poistení. Reforma  
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Graf 3: Priemerná štruktúra spotreby domácností Japonska a Mexika [27] 
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zaťažila financie mexických rodín, keďže približne polovica národných výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť bola hradená zo súkromných rozpočtov obyvateľstva, vzhľadom na to, že skoro 

polovica Mexičanov nemala zdravotné poistenie.  O desaťročie neskôr bola v krajine uplatnená 

demokratizácia zdravotnej starostlivosti, ktorá v roku 2010 prispela ku zníženiu týchto výdavkov 

o 1,1% [28]. Tesne pred vypuknutím finančnej krízy (2006) výrazne rástla spotreba väčšiny 

položiek spotrebného koša – výdavky na rekreáciu a kultúru rástli tempom 10,3% , na trvanlivý 

tovar tempom 11,8% a na škodlivé statky tempom 13,8%. Keďže krajiny latinskej Ameriky sú 

známe vysokou koncentráciou tieňovej ekonomiky a s ňou súvisiacou spotrebou návykových 

látok,  je nutné vyzdvihnúť veľmi malé zastúpenie výdavkov na škodlivé statky (2%) v rozpočtoch 

mexických domácností. Napriek tomu, priemerné tempo rastu tejto položky za obdobie 2000 až 

2007 predstavovalo viac ako 8% ročne. V nadchádzajúcom období sa vo vývoji spotreby škodlivín 

začali prejavovať dôsledky snahy vlády o redukciu konzumácie tabakových výrobkov. V rokoch 

2007 až 2011 sa v krajine uplatnilo niekoľkonásobné zvýšenie spotrebnej dane z tabaku, čoho 

následkom bola  znížená legálna dostupnosť cigariet a spotreba v krajine klesla približne o 30% 

[29]. V našej štruktúre je daňový efekt viditeľný na spomalení tempa rastu spotreby škodlivín 

v roku 2009 na 2,7% ročne. Lobbing tabakových spoločností spôsobil zmrazenie rastu tejto dane, 

čoho následkom bol opätovný rast spotreby škodlivých statkov v roku 2011 (10,1%) [29].  Počas 

finančnej krízy rapídne klesla spotreba domácností, pričom najvýraznejší pokles sledujeme 

u trvanlivého tovaru (-13,8%) a pri výdavkoch na bývanie (-7,8%). Domácnosti obmedzili 

v danom roku taktiež výdavky na reštaurácie a hotely  (-6,5%). Od roku 2010 začalo mexické 

hospodárstvo opäť prosperovať, čo sa najviac prejavilo v spotrebe trvanlivého tovaru (24,6% 

v 2010 a 23,4% v 2015). Zvýšenou daňou z pridanej hodnoty v roku 2010 nominálne rástla aj 

spotreba potravín a nealkoholických nápojov (7,4%) [22].   

Napriek tomu, že spotreba japonských domácností sa vyvíjala menej dynamicky, aj tu môžeme 

vyzdvihnúť niekoľko zaujímavých vychýlení v spotrebnom koši. Začiatkom sledovaného obdobia 

sledujeme najvyšší medziročný percentuálny pokles u statkov dlhodobej spotreby (-8,39% v 2001, 

-6,66 v 2002) a škodlivých statkov (alkohol, tabak a narkotiká) (-4,70% v 2003). Vzhľadom na 

vyššie spomínané ekonomické spomalenie v tomto období konštatujeme, že v horších časoch si 

ekonomické subjekty odopierajú spotrebu dlhodobých a škodlivých statkov. Naopak, zmeny 

v spotrebe potravín sa pohybovali na úrovni -1,68% až 0,84%, čo indikuje nízku elasticitu dopytu 

tejto skupiny statkov. V nadchádzajúcej perióde, až po rok 2006, zotrvala spotreba všetkých 
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položiek na relatívne konštantnej úrovni. Výrazné poklesy sledujeme až v krízovom období, kedy 

japonské domácnosti znížili svoje výdavky na rekreáciu a kultúru (-7,48% v 2008) a na trvanlivý 

tovar (-6,45% v 2007) a statky dlhodobej spotreby (-5,26% v 2009). Naopak, počas hospodárskej 

recesie míňali rodiny väčšiu časť výdavkov  na zdravotnícku starostlivosť (5,55% v 2008). V roku 

2010 stále doznievali dôsledky krízy, o čom svedčí pretrvávajúci pokles spotreby služieb v oblasti 

rekreácie a kultúry (-8,27% v 2010 a -5,38% v 2011) a trvanlivých statkov (-9,99% v 2010). 

Vysoký nárast výdavkov nastal v roku 2012 na dlhodobé statky (10,99%) a trvanlivý tovar 

(6,75%). V období zvyšovania sadzieb DPH nastal pokles spotreby trvanlivého tovaru (-6,5% 

v 2014) a statkov dlhodobej spotreby (-9,47% v 2015), Japonci taktiež obmedzili rekreáciu 

a kultúrne podujatia (-4,93% v 2015). Od roku 2008 sa zvýšil vplyv volatilného vývoja spotreby 

predmetov dlhodobej spotreby na celkovú súkromnú spotrebu [30]. Bolo poukázané na niektoré 

faktory, ktoré možno pripísať takémuto nestabilnému vývoju, napríklad prudký nárast a následný 

pokles dopytu po výrobkoch dlhodobej spotreby pred a po dočasných politických opatreniach na 

výmenu starých spotrebičov a automobilov za ekologické, nahradeniu analógových televízorov 

digitálnymi na pozadí ukončenia analógového vysielania v júli 2011 a zvýšenie spotrebnej dane v 

apríli 2014 [30].  

2.4 Zadlženosť domácností 

Už z prvého pohľadu na graf 4 je zrejmé, že finančné rozhodnutia domácností analyzovaných 

krajín sú diametrálne odlišné. Okrem kvantitatívnych rozdielov vo vývoji je zjavný aj opačný trend: 

zatiaľ čo indikátor v prípade japonských domácností má skôr klesajúci charakter, v Mexiku 

postupne rastie.  

 

Graf 4: Zadlženosť domácností Japonska a Mexika ako % HDP [31] 

Začiatkom sledovaného obdobia predstavoval dlh domácností iba 7,68% HDP Mexika. Napriek 

tomu, že indikátor rástol priemerným ročným tempom 4%, na konci periódy dosiahol iba 16,2%, 
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čo je signifikantne menej, než v iných krajinách OECD, ku ktorým Mexiko patrí. Táto skutočnosť 

predstavuje hrozbu, keďže nedostatočná dynamika finančného sektora v krajine môže brzdiť 

ekonomický rast. V prípade Mexika je nízka zadlženosť podmienená niekoľkými faktormi. Okrem 

nízkej finančnej gramotnosti [32] k situácii prispela aj nedostatočná konkurencia na peňažnom 

trhu, kriminalita, preferencia neformálnych spôsobov financovania, či nedôvera vo finančné 

inštitúcie. Podľa GlobalFindexu [33] má iba 35,4% dospelých Mexičanov založený účet vo 

finančnej inštitúcii, pričom priemer krajín s vyšším stredným príjmom je až 72,8%. Iba 10,1% 

dospelých využilo bežný účet na príjem výplaty zo súkromného sektora a 11,8% si požičalo 

peniaze od finančnej inštitúcie, prípadne využilo kreditnú kartu. Pre porovnanie, 14% si požičalo 

peniaze od rodiny alebo známych [33]. Výsledky prieskumu poukazujú na slabú zainteresovanosť 

obyvateľstva v implementácii finančných produktov v ich každodenných životoch a zároveň 

vyzdvihujú pretrvávajúcu nedôveru vo finančné inštitúcie. Preferencia neformálnych financií do 

značnej miery znižuje výpovednú hodnotu reportovaných údajov a zároveň znemožňuje objektívnu 

analýzu dlhu domácností Mexika. Navyše, podľa MMF [34] sú na vzostupe nebankové inštitúcie, 

ktoré ponúkajú pôžičky aj rizikovým klientom. Najväčšiu časť dlhu v nebankových spoločnostiach 

využili mexické domácnosti na zaobstaranie motorového vozidla (57%). Hypotekárne pôžičky 

domácností tvoria 10% HDP. Hlavným emitentom hypoték je Infonavit, zatiaľ čo komerčné banky 

poskytli zhruba jednu tretinu z celkového počtu. Spotrebné úvery domácností predstavujú 6% HDP 

Aj keď sú banky naďalej hlavnými veriteľmi spotrebiteľských úverov, podiel nebankových 

finančných sprostredkovateľov sa za obdobie 2015-2019 takmer strojnásobil a veľký podiel majú 

neregulované subjekty. Tieto subjekty majú tendenciu obsluhovať segmenty obyvateľstva mimo 

bankového sektora alebo klientov s vyšším úverovým rizikom [34]. 

Opakom sú japonské domácnosti, ktorých dlh presiahol začiatkom skúmanej periódy až 70% HDP. 

Napriek postupnému znižovaniu hodnoty indikátora priemerným tempom -0,76% ročne, v roku 

2019 tvoril dlh stále viac než polovicu HDP Japonska. Dlh domácností skúmal v roku 2018 aj 

Japonský štatistický úrad [35]. Výsledky prieskumu ukázali, že priemerná výška dlhu na 

domácnosť presiahla 8 miliónov jenov, čo predstavuje približne 112% jej ročného disponibilného 

príjmu. Medián dlhu domácností prevýšil 14 miliónov jenov, z čoho viac ako 50% tvoril dlh 

z vlastníctva nehnuteľnosti alebo pozemku. Najviac zadlžené sú rodiny, ktorých živitelia spadajú 

do skupiny tridsiatnikov [35]. Horioka a Niimi analyzovali [36] úverové tendencie japonských 

domácností v porovnaní s ostatnými krajinami G7 a tiež v členení podľa vekovej skupiny živiteľa 
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domácnosti. Z práce vyplýva, že domácnosti so živiteľom vo vekovej skupine 50 - 59 rokov sú 

finančne zdravé a nedisponujú nadmernými záväzkami. Mladšie domácnosti, vo vekovej skupine 

30 - 39 rokov, naopak svoje dlhy zvyšujú. Dôvodom je expanzívna menová politika centrálnej 

banky, ktorej dôsledkom bola možnosť získania úveru na bývanie v nižšom veku a zároveň 

poskytovanie daňových úľav na nákup nehnuteľností [36]. Nakajima a Jouchi [37] zase v roku 

2020 zistili, že elasticita spotreby vysoko zadlžených domácností je významne vyššia v porovnaní 

s domácnosťami s nízkymi alebo žiadnymi finančnými záväzkami [37]. Vzhľadom na starnutie 

obyvateľstva Japonska je prirodzené, že miera zadlženia klesá, avšak dopyt po úveroch ostáva aj 

naďalej dynamický v prípade mladých rodín, čo dokazujú aj spomínané štúdie. 
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Záver 

V tejto práci sme skúmali makroekonomický vývoj Japonska a Mexika z pohľadu ich domácností. 

Cieľom práce bolo identifikovať a vysvetliť výrazne odchýlky vývoja disponibilného príjmu, 

spotreby a zadlženosti domácností vybraných krajín v spojitosti s ich celkovým hospodárskym 

dianím. Míľnikom v skúmanej perióde bola svetová finančná kríza, pričom sme sa snažili zachytiť 

ekonomické tendencie domácností pred, počas a po tejto negatívnej udalosti.  

Výsledky nášho skúmania naznačujú, že medzi vybranými krajinami existujú výrazné rozdiely 

v správaní domácností, z pohľadu analyzovaných makro-ukazovateľov. Všeobecným rozdielom 

je odlišná volatilita vývoja premenných a citlivosť reakcie domácností na finančnú krízu. Tento 

výsledok pramení z odlišných hospodárskych zázemí – zatiaľ čo Japonsko bojuje dlhodobo 

s ekonomickou stagnáciou a defláciou, ktorá podmieňuje tlmenú spotrebiteľskú aktivitu 

obyvateľstva, vývoj v Mexiku je do veľkej miery naviazaný na prílev remitencií a spoluprácu 

s USA. Potvrdili sme náš predpoklad, že vyspelé krajiny vykazujú vyšší podiel výdavkov na 

služby - u Japonska, ako jedného zo svetových ekonomických centier,  predstavovali výdavky na 

služby až 36% z celkového spotrebného koša domácností, zatiaľ čo v rozvíjajúcom sa Mexiku to 

bolo len 28%. Zároveň sme museli zamietnuť naše očakávania o vysokej spotrebe škodlivín 

mexických domácností. Reportované údaje však nemusia odzrkadľovať objektívnu realitu, keďže 

aspekt tieňovej ekonomiky v krajinách Latinskej Ameriky je nezanedbateľným determinantom 

spotreby škodlivých látok.  

V rámci Japonska hodnotíme pozitívne nízku spotrebu škodlivín v kontraste s  vysokým podielom 

výdavkov plynúcich na rekreáciu, kultúru, reštauračné a hotelové služby, keďže robustnosť vo 

výdavkoch na tieto kategórie koreluje s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva. Za kladný aspekt 

považujeme aj nízke výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti oproti prvenstvu v dlhovekosti 

národa. Negatívne hodnotíme dlho pretrvávajúce špekulatívne tendencie domácností, ktoré tvoria 

živnú pôdou pre pretrvávajúcu stagnáciu ekonomiky a defláciu. Rovnako nelichotivý je vysoký 

pomer výdavkov na bývanie v spotrebnom koši, ktoré majú navyše rastúcu tendenciu z dôvodu 

urbanizácie a vysokého dopytu po nehnuteľnostiach v úzkej lokalite [38]. Nadhodnotené ceny 

nehnuteľností môžu viesť k bubline na realitnom trhu, ktorá by spôsobila nežiadúce otrasy 

v súkromnej spotrebe. Z pohľadu zadlženosti vyzdvihneme klesajúci trend dlhu domácností voči 
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HDP krajiny. Priaznivé je taktiež rozloženie záväzkov medzi mladé rodiny. Napriek tomu, dlh 

predstavuje vyše 112% disponibilného príjmu domácností a v prepočte na HDP až 70%.  

Vzhľadom na to, že mexické hospodárstvo je do značnej miery ťahané prosperujúcimi USA, bolo 

aj z našej analýzy zrejmé, že v dobrých časoch predstavuje táto závislosť benefit, avšak v krízovom 

období môže byť reakcia ekonomiky Mexika výrazne citlivejšia na negatívne otrasy. Preto za 

kladný aspekt spotreby mexických domácností považujeme rýchle zotavenie sa po kríze 

a dynamické tempo rastu aj napriek silnému prepadu spotreby v roku 2009. Kladom je takisto 

zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť po zavedení reforiem v krajine. Negatívne hodnotíme 

nízke zastúpenie služieb (kultúrnych, rekreačných, reštauračných, hotelových, či finančných) 

v spotrebnom koši domácností. Mexiko taktiež vykazuje fundamentálne nedostatky v celom 

finančnom sektore, z ktorého vyplýva nízka zadlženosť domácností. Nízka finančná gramotnosť, 

slabé konkurenčné prostredie v bankovom sektore, rastúce tendencie rizikových nebankových 

inštitúcií a vysoká kriminalita prispieva k slabej dynamike využívania formálnych financií. 

Rozmach neregulovaných poskytovateľov úverov predstavuje vysoké riziko pre celý sektor 

a preferencie hotovostných a neformálnych operácií znemožňujú objektívne trasovanie reálnych 

dát. Mexiko v tejto oblasti zaostáva nielen v porovnaní s vyspelými krajinami, no čoraz viac 

diverguje aj od štandardov kategórie krajín s vyšším stredným príjmom. Nezainteresovanosť 

obyvateľstva brzdí ekonomický potenciál celej krajiny, čo hodnotíme veľmi negatívne.  
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