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Abstract
The living standard of people in the economy determine the most important macroeconomic
performance of economy, such as the total value of goods and services produced, i.e. real
GDP, GDP growth, employment levels, respectively unemployment rate, inflation rate and the
openness of the economy and balance of external economic relations. Despite its
imperfections, by the assessment of economic developments and economic performance
measurements is used in practice gross domestic product (GDP). GDP growth as economic
growth in the short term is determined by the various segments of aggregate demand. Their
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development is changing over time; they are more or less stable, and all having their own
specific features. Since the growth of spending by economic subjects leads to GDP growth,
the aim of a scientific paper is to analyze the structure of GDP in terms of the demand side of
the economy and to quantify the increase in the share of individual components of aggregate
demand to overall economic growth. Based on the results of an empirical analysis it will be
possible to draw some conclusions for the practice of economic policy, which should be based
on mutual macroeconomic relations.
Keywords: gross domestic product, economic growth, aggregate demand, consumption,
investments, government expenditure, net export
Abstrakt
Životnú úroveň ľudí v ekonomike determinujú najdôležitejšie makroekonomické výsledky
fungovania ekonomiky, medzi ktoré patrí celková hodnota vyprodukovaných tovarov
a služieb, tzn. reálny HDP, tempo rastu HDP, úroveň zamestnanosti, resp. miera
nezamestnanosti, miera inflácie, ako aj otvorenosť ekonomiky a rovnováha vonkajších
ekonomických vzťahov. Napriek svojim nedokonalostiam je pri posudzovaní hospodárskeho
vývoja a meraní výkonnosti ekonomiky v praxi využívaný predovšetkým hrubý domáci
produkt (HDP). Rast HDP ako ekonomický rast v krátkom období je determinovaný
jednotlivými zložkami agregátneho dopytu. Ich vývoj sa v čase mení, sú viac alebo menej
stabilné a všetky sa vyznačujú svojimi špecifikami. Keďže rast výdavkov ekonomických
subjektov vedie k rastu HDP, zámerom vedeckej state je analyzovať štruktúru HDP
z hľadiska dopytovej stránky ekonomiky a kvantifikovať podiel prírastku jednotlivých zložiek
agregátneho dopytu na celkovom ekonomickom raste. Na základe výsledkov empirickej
analýzy bude možné vyvodiť niekoľko záverov pre hospodárskopolitickú prax, ktorá by mala
vychádzať zo vzájomných makroekonomických vzťahov.
Kľúčové slová: hrubý domáci produkt, ekonomický rast, agregátny dopyt, spotreba,
investície, vládne výdavky, čistý export
Úvod
Vývoj ekonomík po roku 2009 neustále podnecuje odborné a politické polemiky, v ktorých
rezonuje úloha a postavenie štátu v ekonomike, vysoká miera zadlženia mnohých krajín,
riešenie problému masívnej migrácie obyvateľov do Európskej únie, trvalo udržateľný rozvoj
a podpora ekonomického rastu, ktorý determinuje životnú úroveň ľudí v krajinách. Vysoká
miera ekonomickej disparity medzi regiónmi a členskými štátmi EÚ a kumulácia viacerých,
najmä dlhodobých problémov sa v súčasnosti vyostruje, čo vytvára napätú atmosféru v celej
spoločnosti. Aj keď na Slovensku bola v médiách v posledných mesiacoch venovaná
pozornosť predovšetkým problematike migrácie, a to najmä v predvolebnom období,
obyvateľov našej krajiny stále viac trápi nízka životná úroveň, v ktorej zaostávame nie len za
bohatšími a výkonnejšími ekonomikami (napr. Nemeckom, Francúzskom), ale aj za
ekonomicky porovnateľnými, ako sú napr. Slovinsko alebo Česká republika.
Životnú úroveň ľudí v ekonomike determinujú najdôležitejšie makroekonomické výsledky
fungovania ekonomiky, medzi ktoré patrí celková hodnota vyprodukovaných tovarov
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a služieb, tzn. reálny HDP, tempo rastu HDP, úroveň zamestnanosti, resp. miera
nezamestnanosti, miera inflácie, ako aj otvorenosť ekonomiky a rovnováha vonkajších
ekonomických vzťahov. Na makroekonomickú výkonnosť majú vplyv vnútorné trhové sily
(vývoj počtu pracovných síl a ich kvalita, investičná aktivita podnikateľov, úroveň súkromnej
a verejnej spotreby, technologické zmeny a inovácie, uplatňovaná menová politika a pod.),
vonkajšie vplyvy (zahraničný obchod, prírodné katastrofy, vojny, menové problémy a pod.)
a charakter zásahov vlády do ekonomiky (fiškálna politika, sociálna politika, politická
stabilita, vymožiteľnosť práva a pod.). Všetky makroekonomické determinanty ekonomického
vývoja sú transformované do vnútorného mechanizmu fungovania ekonomiky v podmienkach
dopytu a ponuky. Aj keď existujú medzi ekonómami rôzne názory, v ekonomickej teórii sa
akceptuje pomerne jednoduchý model, ktorý vypovedá o tom, ako funguje ekonomika a ako
sa dosahuje makroekonomická rovnováha, resp. nerovnováha. Takýmto teoretickým
vysvetlením je model agregátneho dopytu a agregátnej ponuky a výsledkom ich pôsobenia je
model makroekonomickej rovnováhy (Lisý a kol., 2013).
V krátkom časovom horizonte je pre vývoj makroekonomickej rovnováhy
a ekonomického rastu určujúca predovšetkým dopytová stránka ekonomiky. Vývoj
jednotlivých zložiek agregátneho dopytu (výdavky domácností a vládnych inštitúcií na
konečnú spotrebu, tvorba hrubého kapitálu a saldo vývozu a dovozu tovarov a služieb) je
ovplyvnený množstvom rôznych faktorov, ktoré menia jeho štruktúru a determinujú rast HDP.
Niektoré zložky agregátneho dopytu (napr. výdavky na spotrebu domácností) môžeme
považovať za relatívne stabilné, iné (napr. zásoby alebo investície do fixného kapitálu) sú
premenlivejšie. Zahraničný obchod je okrem vnútorných faktorov ovplyvnený vývojom vo
svete a dopytom v krajinách zahraničných obchodných partnerov (Spěváček a kol., 2012).
Zámerom vedeckej state je analyzovať štruktúru HDP z hľadiska dopytovej stránky
ekonomiky a kvantifikovať podiel prírastku jednotlivých zložiek agregátneho dopytu na
celkovom ekonomickom raste. Prístup, ktorý pri spracovaní state uplatňujeme, nám dovoľuje
využívať dostupné sekundárne zdroje pri kvantifikácii agregovaných dát.
Praktické aspekty ekonomického rastu Slovenskej republiky
Meranie výkonnosti je dôležité tak pre makroekonomickú teóriu, ako aj pre hospodársku
politiku. „Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast danej krajiny je determinovaný
efektívnou činnosťou a vzájomnou spoluprácou štyroch sektorov, t. j. domácností, firiem,
štátu a zahraničia, ktoré tvoria ucelený a vzájomne sa ovplyvňujúci a vzájomne závislý
systém vzťahov“ (Lisý a kol., 2011, s. 16).
Napriek niektorým odporcom, väčšina krajín využíva pri meraní výkonnosti
ekonomiky makroekonomický agregát hrubý domáci produkt. Jednou z výhod tohto
ukazovateľa je práve skutočnosť, že sa používa takmer na celom svete, a teda zjednodušuje
medzinárodné porovnávanie. Ďalšou výhodou je, že pri výpočte HDP sa využívajú štatistické
údaje, ktoré sú k dispozícii v danej krajine a nie je potrebné získavať údaje zo zahraničia.
HDP predstavuje najkomplexnejšie meradlo celkovej úrovne výroby statkov a služieb v danej
ekonomike a zároveň je meradlom toho, koľko pracovných miest dokáže daná ekonomika
vytvoriť (Lisý a kol., 2013).
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Ako uvádza Mankiw (2015) HDP sa stáva vhodným, resp. doplňujúcim ukazovateľom, ktorý
odzrkadľuje kvalitu životnej úrovne obyvateľstva v danej ekonomike.
Ekonomický rast je jedným z makroekonomických cieľov každej krajiny a svetového
hospodárstva a predstavuje také zmeny v ekonomike, ktoré sa prejavujú v prírastku
základných makroekonomických veličín v čase. V krátkom období ide o rast reálneho HDP
a v dlhom období ide o rast potenciálneho HDP.
Ekonomickým rastom sa zaoberali ekonómovia už od dávna (Smith, 1776, Malthus,
1799, Ricardo, 1817, Mill, 1848). História modernej teórie ekonomického rastu však nie je
dlhá. Ako uvádza Uramová, Hronec, Lacová (2010) prvé moderné teórie ekonomického rastu
sa objavili až v prvej polovici 20. storočia, kedy jednotlivé školy hľadali príčiny jeho
spomaľovania a nové zdroje, resp. možnosti ekonomického rastu do budúcna (keynesovské,
neokeynesovské a neoklasické teórie ekonomického rastu). Koncom 20. storočia sa začali
formovať nové teórie ekonomického rastu, ktoré zdôrazňujú potrebu zabezpečenia
dlhodobého a vyváženého ekonomického rastu založeného na nových faktoroch (napr. na
využívaní ľudského potenciálu, inovácií, technológií). Ide o tzv. teórie endogénneho rastu.
V súčasnosti sa viacerí autori zaoberajú otázkami kvality ekonomického rastu a jeho zdrojov
(Barro, Sala-i-Martin, 2004, Varadzin a kol., 2004, Helpman, 2005, Lisý a kol., 2011,
Drobiszová a Machová, 2014 a ďalší).
V tejto stati sa budeme venovať empirickej stránke ekonomického rastu, predmetom
našej analýzy bude ekonomika Slovenska. Rast slovenskej ekonomiky budeme skúmať
z hľadiska agregátneho dopytu, pričom budeme analyzovať podiel jednotlivých zložiek
agregátneho dopytu na HDP. V rámci analýzy sa budeme opierať o matematické postupy
podľa Lisého a kol. (2011) a budeme využívať sekundárne zdroje a štatistiky Eurostatu
a OECD.
Všeobecne akceptovaným makroekonomickým ukazovateľom, ktorý súhrnne
reprezentuje výkonnosť ekonomiky ako celku je tempo rastu reálneho HDP. Z jeho vývoja je
možné vyvodiť viaceré konzekvencie pre hospodársku prax. Nakoľko ekonomika Slovenska
je malou otvorenou ekonomikou je zrejmé, že ekonomický rast závisí vo veľkej miere aj od
vonkajších faktorov, ktorých dopady si vyžadujú racionalitu a stálosť hospodárskej politiky.
Postavenie a budúcnosť malých ekonomík v Európskej únii stojí pred zásadnými otázkami,
ako je možné prehlbovanie alebo spomaľovanie ďalšej integrácie na jednej strane
a rešpektovanie národných špecifík na strane druhej. Je vhodné uviesť, že malá otvorená
ekonomika má zanedbateľný vplyv na svetovú ekonomiku a tým pádom aj na ovplyvňovanie
svetovej úrovne úrokovej miery, čo môže vyúsťovať do odlivu resp. prílivu kapitálu medzi
ekonomikami navzájom (Muchová, 2005).
V nasledujúcom grafe znázorňujeme vývoj tempa rastu reálneho HDP na Slovensku
a vývoj priemerného tempa rastu reálneho HDP v krajinách Európskej únie v období rokov
2004 až 2015. Pre lepšiu ilustráciu je v grafe vyznačené aj ideálne, resp. optimálne
medziročné tempo rastu reálneho produktu, ktoré je podľa OECD na úrovni 3 %. Ako uvádza
Kliková a Kotlán (2012) táto veličina je získaná na základe podrobných makroekonomických
analýz a empirických výskumov, je priemernou hodnotou pre vyspelé ekonomiky OECD
a existujúce rozdiely medzi jednotlivými krajinami nereflektuje.
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Graf 1 – Vývoj tempa rastu reálneho HDP na Slovensku a v krajinách EÚ
Zdroj: vlastné spracovanie na základe Eurostatu

V období transformácie slovenskej ekonomiky tempo rastu reálneho HDP prevažne klesalo,
čo bolo nevyhnutným dôsledkom systémových zmien, ktoré nastali v rámci transformačného
procesu z centrálne riadenej na trhovú, resp. zmiešanú ekonomiku. Okrem toho, vláda od
vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 až do roku 1996 uplatňovala
reštriktívnu fiškálnu politiku v snahe dosiahnuť makroekonomickú stabilitu. K uvoľneniu
reštrikcie došlo v roku 1996. Ako uvádza Uramová a kol. (2003) v tomto období vláda
preferovala dosiahnutie vyššieho ekonomického rastu, čomu bol podriadený aj výber
nástrojov uplatňovaných v rámci hospodárskej politiky. V roku 1999 nastala nerovnováha
a pokles tempa rastu reálneho HDP bolo spôsobené znížením investičnej aktivity podnikov.
Z grafu 1 je zrejmé, že nasledujúce obdobie sa ekonomika Slovenska vyznačovala
hospodárskou konjunktúrou a v roku 2007 dosiahla tempo rastu reálneho HDP až 10,8 %, čím
vysoko presiahla priemer krajín EÚ v danom období. V roku 2008 sa začali aj u nás
prejavovať dôsledky hospodárskej krízy a tempo ekonomického rastu sa značne spomalilo.
V roku 2009 nastal prepad ekonomiky nielen na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách
EÚ. V roku 2010 dochádza v SR k oživeniu ekonomického rastu aj vplyvom fiškálnych
stimulov. V nasledujúcom období až po súčasnosť hodnota tempa rastu reálneho HDP
osciluje okolo naznačeného optima OECD.
Posúdením vzájomného vzťahu vývoja tempa rastu reálneho HDP na Slovensku
a priemerného tempa rastu reálneho HDP krajín EÚ je možné konštatovať, že existuje
vzájomná pozitívna korelácia medzi ekonomickým rastom SR a EÚ. Je ale nutné
poznamenať, že po transformácii slovenskej ekonomiky až do prepuknutia krízy dosahovalo
Slovensko nadpriemerné hodnoty tempa rastu reálneho HDP, čo dokazuje pozitívny prínos
systému trhovej ekonomiky v podobe efektívnejšieho využívania zdrojov. Podľa údajov
OECD bola medzera produktu (ako rozdiel medzi reálnym a potenciálnym produktom) na
Slovensku v období rokov 1999 až 2006 značná, kým ekonomiky krajín Eurozóny (v tom čase
15 krajín) produkovali priemerne na alebo mierne nad úrovňou potenciálu. Podľa záverov
OECD môžeme konštatovať, že v období rokov 2006 až 2009 sa ekonomika SR prehrievala,
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a teda vznikla inflačná medzera (ako rozdiel medzi potenciálnym a reálnym produktom). Na
základe údajov OECD sme spracovali nasledujúci graf 2, ktorý zachytáva vývoj reálneho
HDP vo vzťahu k potenciálnemu produktu. Z grafu je zrejmé, že od roku 2012 a môžeme
predpokladať, že až po súčasnosť, je ekonomika SR pod úrovňou potenciálneho produktu.
Môžeme teda skonštatovať, že v súčasnosti v ekonomike Slovenska existujú nevyužité zdroje
(napr. pracovná sila) ako potenciálny zdroj ďalšieho ekonomického rastu.

Graf 2 – Vývoj reálneho produktu vo vzťahu k potenciálnemu produktu
Zdroj: vlastné spracovanie na základe OECD

Výsledky analýzy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR poukazujú na to, že
samotný vplyv krízy sa podpísal nielen pod stratu tempa rastu HDP, ale zároveň znížil aj
potenciálne možnosti slovenskej ekonomiky. Táto skutočnosť by mohla predstavovať výzvu
z dlhodobejšej perspektívy. Z tohto uhla pohľadu vnímame rast HDP v širších
hospodárskopolitických súvislostiach najmä z pragmatického dôvodu, ktorým je jednoznačná
kauzalita medzi ekonomickým rastom a ďalšími makroekonomickými ukazovateľmi,
predovšetkým mierou nezamestnanosti.
V nasledujúcej časti state analyzujeme štruktúru HDP z hľadiska jednotlivých zložiek
agregátneho dopytu, ktoré sú zdrojom ekonomického rastu v krátkom období a prispievajú
k rastu potenciálneho produktu v dlhom období.
Empirická analýza zložiek agregátneho dopytu
Agregátny dopyt (aggregate demand – AD) predstavuje celkové množstvo výstupu, ktoré sú
spotrebitelia (domácnosti, podniky, vláda, cudzinci) ochotní kúpiť v danom časovom období
pri určitej cenovej hladine. Zahŕňa celkové výdavky jednotlivých trhových subjektov na
nákup finálnych tovarov a služieb, a teda predstavuje reálny HDP. Štruktúru agregátneho
dopytu (resp. HDP) je možné vo všeobecnosti vyjadriť nasledujúcim vzťahom:
AD = C + I + G + NX,
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kde C (consumption) predstavujú výdavky domácností na nákup spotrebných tovarov
a služieb, I (investments) sú výdavky podnikov na investície, G (government) sú vládne
výdavky na nákup tovarov a služieb a NX (net export) predstavujú výdavky zahraničných
subjektov ako rozdiel vývozu a dovozu tovarov a služieb (Uramová, Hronec, Lacová, 2010).
Agregátny dopyt závisí predovšetkým od cenovej hladiny, úrovne dôchodkov, ako aj od
nástrojov hospodárskej politiky štátu (daňovej, mzdovej, sociálnej, atď.). Ako uvádza
Mankiw (2013) krivka agregátneho dopytu predstavuje takú kombináciu cenovej hladiny
a reálneho produktu (agregátnych výdavkov), pri ktorých je trh tovarov a služieb a trh peňazí
súčasne v rovnováhe. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že rast výdavkov
ekonomických subjektov vedie k rastu HDP a ďalším pozitívnym efektom na národné
hospodárstvo.
Lisý a kol. (2011) sa vo svojej práci zaoberal otázkou, akým podielom prispeli
jednotlivé zložky agregátneho dopytu k rastu HDP počas sledovaného obdobia. Aby
zodpovedal danú otázku, vychádzal z vyššie uvedeného vzťahu, kde:
AD (HDPt) = Yt = Ct + It + Gt + NXt , resp. HDPt-1 = Yt-1 = Ct-1 + It-1 + Gt-1 + NXt-1
Po úprave rovnice výpočtu tempa rastu HDP dostaneme nasledujúci vzťah:

Ak označíme tempá rastu jednotlivých zložiek AD ako gy, gc, gi, gg, gnx, môžeme zapísať:

Z rovnice je zrejmé, že tempo rastu produktu je zložené z temp rastu jednotlivých zložiek
agregátneho dopytu, pričom váhami týchto temp sú podiely jednotlivých zložiek na HDP
(Lisý, J. a kol., 2011).
V tabuľke 1 prezentujeme objem výdavkov, ktoré sú zložkami AD a podpisujú sa pod
tvorbu HDP v jednotlivých rokoch, čo nám poskytuje východisko pre naplnenie zámeru tejto
state. Pri práci s agregovanými dátami využívame ich vyjadrenie v bežných cenách, ktoré sa
štandardne používajú pri kvantifikácii zložiek HDP a zároveň v percentách ako podiel
jednotlivých agregátov na HDP. Sledované obdobie je prispôsobené štatistickému šetreniu
Eurostatu (obdobie rokov 2004 až 2015).
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Zložka AD/
rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

C
mil. eur
19729,7
22245,6
25633,2
31169,6
37308,6
38541,4
39095,7
40377,4
41593,6
41813,2
42736,9
43698,5

%
56,85
56,72
56,47
55,57
56,67
60,39
58,02
57,32
57,43
56,63
56,56
55,97

I
mil. eur
8667,9
10759,8
12411,1
15071,3
16862,7
13923,2
14909,9
16946,2
15404,7
15292,1
15766,0
17968,6

%
24,98
27,43
27,34
26,87
25,61
21,82
22,13
24,06
21,27
20,71
20,87
23,02

G
mil. eur
6420,6
7088,3
8441,5
9531,1
11483,9
12702,6
13045,4
13078,5
12981,3
13401,2
14242,4
14853,8

%
18,50
18,07
18,60
16,99
17,44
19,90
19,36
18,57
17,93
18,15
18,85
19,03

NX
mil. eur
-115,9
-873,8
-1089,6
318,6
184,6
-1348,7
336,1
41,4
2440,4
3328,6
2815,2
1549,9

%
-0,33
-2,23
-2,40
0,57
0,28
-2,11
0,50
0,06
3,37
4,51
3,73
1,99

HDP
mil. eur
34702,3
39219,9
45396,2
56090,6
65839,8
63818,5
67387,1
70443,5
72420,0
73835,1
75560,5
78070,8

Tabuľka 1 – Podiel jednotlivých zložiek AD na HDP v SR v mil. EUR a v %
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dát Eurostatu

Z tabuľky 1 je zrejmé, že sa štruktúra HDP menila v sledovanom období len mierne. Údaje
v tabuľke potvrdzujú, že dlhodobo najstabilnejšou a najväčšou zložkou HDP je súkromná
spotreba domácností (C), ktorá tvorila v sledovanom období 55 až 60 % HDP. Môžeme
pozorovať, že jej trend je v čase rastúci, ale podiel prírastkov je v jednotlivých rokoch
diferencovaný. V období pred krízou rástli výdavky domácností rýchlejšie, napr. prírastok
v roku 2008 bol viac ako 6 mld. eur. Od roku 2009 sa ich prírastok značne spomalil, napr.
v roku 2009 bol prírastok výdavkov domácností okolo 1 mld. eur. Najmenší prírastok
v sledovanom období sme zaznamenali v roku 2013, kedy vzrástla súkromná spotreba
domácností len o 220 mil. eur.
Viaceré vedecké štúdie potvrdzujú, že po roku 2009 vzrástla preferencia slovenských
domácností vo vytváraní úspor. Pauhofová a Martinák (2014) konštatujú, že dôvody vedúce
Slovákov k nižšej spotrebe v období po kríze sú spojené najmä so zhoršovaním sa situácie na
trhu práce, zvyšujúcou sa neistotou budúceho príjmu a následne s možným zvyšovaním sa
rizika chudoby.
Druhou najväčšou zložkou HDP sú hrubé investície podnikov (I), ktoré sú menej
stabilné oproti súkromným výdavkom domácností. Investície sú zložkou AD, ktorá má
schopnosť generovať nielen krátkodobé efekty na národné hospodárstvo a ovplyvňovať reálne
premenné ako HDP a zamestnanosť, ale vďaka kapacitotvornému účinku môžu prispievať aj
k zvyšovaniu potenciálu ekonomiky z pohľadu endogénnych možností.
Z tabuľky 1 je zrejmé, že investície rástli od roku 2004 až do roku 2008. V období
krízy a po nej rástli a klesali nepravidelne. Najväčší pokles sme zaznamenali práve v roku
2009, kedy sa na slovenskej ekonomike prejavili dôsledky hospodárskej krízy a investície
podnikov klesli takmer o 3 mld. eur, čo viedlo aj k spomaleniu tempa rastu HDP.
V posledných troch rokoch zaznamenávame rast investícií, výraznejší prírastok v roku 2015.
Hrubé investície podnikov tvorili v sledovanom období približne 21 až 27,5 % HDP.
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Vládne výdavky sú súčasťou AD a ich výška závisí od toho, akou mierou sa v spoločnosti
angažuje samotný štát. V našich podmienkach je ich podiel na HDP pomerne stály,
v sledovanom období od 17,5 do 20 %. Od roku 2004 je trend vývoja vládnych výdavkov
rastúci (okrem roku 2012), pričom v roku 2015 sa oproti roku 2004 vládne výdavky viac ako
zdvojnásobili (v nominálnej hodnote).
Problematikou vládnych výdavkov sme sa už zaoberali v minulosti. Hodnotili sme ich
vývoj a štruktúru v SR v období rokov 1997 až 2011. Na základe dostupnej databázy OECD
sme rozčlenili vládne výdavky podľa funkčnej klasifikácie COFOG („Classification of the
Functions of Government“) na produktívne a neproduktívne v závislosti od ich vzťahu
k ekonomickému rastu. Zistili sme, že počas sledovaného obdobia bola podstatná časť
vládnych výdavkov SR koncentrovaná do produktívnych oblastí národného hospodárstva,
ktoré ovplyvňujú hospodársky rast pozitívne (Mazúrová, Kollár, 2015, Mazúrová, Kollár,
2016).
Agregát čistý export bol v sledovanom období najmenej stabilnou zložkou. Kým na
začiatku sledovaného obdobia (v roku 2004 až 2006) znižoval hodnotu nominálneho HDP
(import prevyšoval export), dva roky pred krízou prispieval k rastu HDP pozitívne. V roku
2009 bol export produktov zo SR podstatne nižší ako v predchádzajúcom období. Znížený
dopyt po slovenskej produkcii v zahraničí sa v značnej miere podpísal pod prepad slovenskej
ekonomiky v tomto roku. V nasledujúcom období objem zahraničného obchodu rástol. V roku
2012 bol prírastok čistého exportu viac ako 2 mld. eur. Od roku 2014 má vývoj tohto agregátu
na Slovensku klesajúci trend. V sledovanom období sa čistý export podieľal na HDP od
takmer - 2,5 % do 4,5 %.
Z tabuľky 1 je teda zrejmé, že malá otvorená ekonomika Slovenka je značne
ovplyvňovaná ekonomickým vývojom zahraničných partnerov. To so sebou prináša pozitívny
„lokomotívový“ efekt v období konjunktúry, ale aj negatívny dopad recesie vyvolanej mimo
ekonomiky SR. O výhodách a možných rizikách stále viac sa otvárajúcej ekonomiky
pojednávajú napr. Slaný a Žák (1999), Jurečka a kol. (2013). Okrem iného konštatujú, že tak,
ako na jednej strane môže pokles zahraničného obchodu prispieť k recesii v domácej
ekonomike, na strane druhej, jeho rast môže viesť k stabilizácii národného hospodárstva bez
toho, aby vláda ekonomiku podporovala intervenciami, ktoré zaťažujú štátny rozpočet.
Zámerom vedeckej state je okrem iného vyčísliť podiel prírastku jednotlivých zložiek
agregátneho dopytu na celkovom ekonomickom raste v sledovanom období. Aby sme mohli
zámer naplniť, vychádzali sme z vyššie uvedených vzťahov (podľa Lisého, 2011).
Matematickými výpočtami sme dospeli k výsledkom, ktoré prezentujeme v nasledujúcej
tabuľke.
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Rok/
zložky AD
C
I
G
NX

2005
6,41
5,33
1,70
-1,93

2006
7,46
3,64
2,98
-0,48

2007
12,20
4,74
1,94
2,51

2008
9,32
2,72
2,97
-0,20

2009
1,93
-4,61
1,91
-2,40

2010
0,82
1,57
1,57
2,50

2011
1,82
2,89
0,05
-0,42

2012
1,68
-2,13
-0,13
3,31

2013
0,30
-0,15
0,57
1,20

2014
1,22
0,63
1,11
-0,68

2015
1,23
2,82
0,78
-1,62

Tabuľka 2 – Medziročné tempo rastu jednotlivých zložiek AD podieľajúcich sa na ekonomickom raste SR (v %)
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát Eurostatu

Opisná štatistika z tabuľky 1 dovoľuje zhodnotiť makroekonomické dáta najmä z pohľadu
váh jednotlivých zložiek AD na celkovom HDP, tabuľka 2 poskytuje komplexnejší pohľad na
percentuálny prírastok jednotlivých agregátov na ekonomickom raste. Je nutné pripomenúť,
že kým v štatistikách Eurostatu sa používa ukazovateľ tempo rastu reálneho HDP (viď graf 1),
v našej analýze vychádzame z nominálnych veličín, a teda aj pri určovaní podielu
jednotlivých zložiek AD na rast HDP sa vplyvu inflácie nevenujeme.
Z tabuľky 2 je možné dospieť k viacerým zisteniam. Kým v období pred krízou sa pod
rast HDP podpísal predovšetkým rast výdavkov na spotrebu domácností, po kríze (v rokoch
2010, 2012, 2013) to bol rast zahraničného obchodu. V rokoch 2005 až 2008 (v čase
prehrievania slovenskej ekonomiky podľa grafu 2) tvorilo tempo rastu spotreby domácností
podstatnú časť tempa rastu HDP. Výrazné spomalenie nastalo v roku 2009. V nasledujúcom
období sa už tempo rastu spotreby domácností nikdy nedostalo na úroveň spred krízy.
Konštatujeme však, že v žiadnom z medziročných porovnaní v sledovanom období nedošlo
k zápornému prírastu výdavkov na spotrebu. To znamená, že súkromné výdavky domácností
sa podieľajú na raste HDP v každom roku pozitívne.
Podobný prepad zaznamenalo aj tempo rastu hrubých investícií podnikov, ktoré sa
v roku 2009 podpísalo na recesii ekonomiky SR. V roku 2010 a 2011 sa tempo rastu investícií
aj vplyvom fiškálnych stimulov zvyšovalo. V roku 2012 začali výdavky podnikov na
investície opäť klesať a tempo ekonomického rastu znižovať. Tento trend sa zmenil v roku
2014, kedy rast investícií pozitívne ovplyvnil aj rast HDP. V roku 2015 bol podiel investícií
na tempe rastu HDP najväčší spomedzi všetkých zložiek AD. Máme za to, že práve na
súkromné investície podnikov by mal byť kladený väčší dôraz aj v rámci hospodárskej
politiky. Vláda by sa mala snažiť vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie, ktoré umožní
nárast podielu tohto agregátu na celkovom ekonomickom raste.
Ako sme uviedli vyššie, vplyv vládnych výdavkov na ekonomický rast dokázali
viacerí ekonómovia. Z tabuľky 2 je zrejmé, že od roku 2005 do roku 2010 sa podiel tempa
rastu vládnych výdavkov podpísal pod rast HDP od približne 1,5 do 3 %. V roku 2011 mali
vládne výdavky takmer nulový vplyv na ekonomický rast a v roku 2012 ho dokonca
spomalili. Do konca sledovaného obdobia bol podiel tempa rastu vládnych výdavkov na
tempe rastu HDP okolo 1%. Domnievame sa, že je nevyhnutné aj naďalej prehodnocovať
štruktúru vládnych výdavkov a smerovať ich do odvetví hospodárstva, ktoré sú produktívne.
Aj na základe výsledkov analýzy podielu tempa rastu jednotlivých zložiek AD na
tempe rastu HDP môžeme konštatovať, že zahraničný obchod vyjadrený agregátom čistý
export je najmenej stabilnou zložkou ekonomického rastu v sledovanom období. V období
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pred krízou sa tempo rastu zahraničného obchodu prejavilo na ekonomickom raste výraznejšie
len v roku 2007, v ostatných rokoch tempo rastu HDP zahraničný obchod spomaľoval. Po
kríze sa v rokoch 2010, 2012 a 2013 tempo rastu čistého exportu podpísalo pod ekonomický
rast najväčším podielom spomedzi všetkých zložiek AD. Posledné dva roky sledovaného
obdobia čistý export ekonomický rast opäť spomalil.
Záver
Ekonomický rast je jedným z tradičných cieľov hospodárskej politiky, pretože jeho vývoj
determinuje ďalšie ekonomické ukazovatele, ktoré vplývajú na životnú úroveň obyvateľov
v krajine. V stati sme sa snažili prispieť k objasneniu ekonomického rastu cez vývoj
jednotlivých komponentov agregátneho dopytu. Našim zámerom bolo analyzovať štruktúru
HDP z hľadiska dopytovej stránky ekonomiky a kvantifikovať podiel prírastku jednotlivých
zložiek agregátneho dopytu na celkovom ekonomickom raste.
Na základe výsledkov analýzy sme dospeli k viacerým záverom. Potvrdili sme, že
najstabilnejšou zložkou HDP sú súkromné výdavky na spotrebu domácností, aj keď
v posledných rokoch dochádza k zmene spotrebiteľského správania (opatrnosť), čo vedie
k spomaleniu rastu tohto agregátu. Domnievame sa, že adaptovanie sa sektora domácností na
podmienky nestabilného ekonomického vývoja v posledných rokoch je prirodzené
a racionálne. Za závažnejší problém pokladáme kolísavý vývoj súkromných investícií
podnikov. Máme za to, že subjekty hospodárskej politiky by sa mali zaoberať identifikáciou
a eliminovaním bariér, ktoré obmedzujú investičnú aktivitu podnikov.
Vládne výdavky, ktoré sa podieľajú na ekonomickom raste zväčša pozitívne, sú citlivou
témou predovšetkým v súvislosti s fiškálnou konsolidáciou. V rámci state sme sa venovali
tejto problematike najmä z pohľadu agregovaných dát, ale zároveň sme uviedli odkazy na
publikované práce, v ktorých sa zaoberáme analýzou vládnych výdavkov vo vzťahu
k ekonomickému rastu, ale aj z pohľadu sociálnej politiky detailnejšie. Máme za to, že je aj
naďalej nevyhnutné prehodnocovať ich štruktúru s cieľom efektívnejšej alokácie verejných
zdrojov.
S ohľadom na charakter ekonomiky Slovenska je čistý export významným
komponentom HDP. Na druhej strane, naša „závislosť“ na zahraničnom obchode sa
predovšetkým v období krízy prejavila na ekonomickom raste značne negatívne. Jeho vývoj je
ovplyvnený vývojom ekonomík zahraničných partnerov a ako zložka AD je značne
nestabilný. Napriek tomu považujeme zahraničný dopyt za podstatný zdroj ekonomického
rastu. Je preto dôležité podporovať konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom
obchode.
Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: prof. Ing.
Mária Uramová, PhD.
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