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VÝZNAM A ŠTRUKTÚRA VLÁDNYCH 
VÝDAVKOV NA SLOVENSKU 
 

THE IMPORTANCE AND STRUCTURE OF GOVERNMENT SPENDING 
IN SLOVAKIA 
 
Barbora Mazúrova, Ján Kollár1 
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Abstract 
The economic crisis has revealed major shortcomings in fiscal policy of many countries and 
the need to consolidate their public finances. Their long-term sustainability is a current topic 
of academic and political debates. It is necessary to find a model of public finance policy that 
respects the achievement of macroeconomic stability while eliminating the increasing 
indebtedness of the economy. In this context, the question of effective allocation of public 
resources is legitimated. Consequently, it is not crucial how much government spending the 
country save, but what is their structure. The aim of this paper is to evaluate the development 
and structure of government spending of Slovak Republic, according to their functional 
classification COFOG in the period between 1997 and 2011. The examined time series is 
developed based on available data from the OECD database, which enables us to compare 
findings with other scientific studies dealing with this topic. 
Keywords: government spending, productive government expenditures, unproductive 
government expenditures, government spending multiplier 
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Abstrakt 
Hospodárska kríza odhalila nedostatky vo fiškálnych politikách mnohých krajín a potrebu 
konsolidácie verejných financií. Ich dlhodobá udržateľnosť je aktuálnou témou akademických 
a politických diskusií. Je žiaduce nájsť taký model politiky verejných financií, ktorý 
rešpektuje dosahovanie makroekonomickej stability a zároveň eliminuje narastajúce 
zadlžovanie ekonomiky. V tejto súvislosti je namieste otázka efektívnejšej alokácie verejných 
zdrojov. Nie je teda rozhodujúce, koľko krajina na vládnych výdavkoch ušetrí, ale aká je ich 
samotná štruktúra. Cieľom vedeckej state je zhodnotiť vývoj a štruktúru vládnych výdavkov 
Slovenskej republiky podľa funkčnej klasifikácie COFOG v období rokov 1997 až 2011. 
Skúmaný časový rad je spracovaný na základe dostupných údajov databázy OECD, ktoré nám 
umožňujú porovnávať zistenia s ďalšími vedeckými štúdiami zaoberajúcimi sa danou 
problematikou.  
Kľúčové slová: vládne výdavky, produktívne vládne výdavky, neproduktívne vládne 
výdavky, výdavkový multiplikátor 
 
Úvod 
Hospodárska kríza odhalila závažné nedostatky fiškálnej politiky krajín Európskej únie. 
Súčasná ekonomická situácia a s ňou súvisiaca kríza vo verejných financiách vedie oprávnene 
ku kritike nastavenia politiky verejných výdavkov v mnohých krajinách. Práve v období krízy 
dochádzalo k nadmernému zvyšovaniu rozpočtových deficitov takmer na celom svete. S tým 
spojený rast verejného dlhu vedie ekonómov a politikov k diskusii o dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií.  

Ako uvádza Kiaba, Szalai (2015) zaujímavý je fakt, že „zadlženosť krajín a zadlženosť 
domácnosti vykazujú svoje vlastné a často rozdielne špecifiká. Pri krajinách, ako sú štáty 
strednej Európy, nie sú úrovne zadlženia štátu a domácnosti natoľko rozdielne. Výrazný 
rozdiel je však vidieť napríklad pri krajinách severnej Európy, kde sa istá „rozpočtová 
zodpovednosť“ štátov nepremieta v zodpovednosti obyvateľov a ich zadlženie patrí k jedným 
z najvyšších“. 

Problém verejných financií môže byť vo všeobecnosti riešený znižovaním vládnych 
výdavkov alebo zvyšovaním daňových príjmov. Ako uvádza Drobiszová, Machová (2015) pri 
podpore hospodárskeho rastu hrajú dôležitú úlohu vládne výdavky. Hospodársky rast môže 
byť stimulovaný fiškálnou expanziou – zvyšovaním vládnych výdavkov, avšak rovnako môže 
ekonomický rast podporovať nižšia úroveň zdanenia, ktorá môže byť realizovaná len pri 
nižších verejných výdavkoch. Zmeny v nastavení vládnych výdavkov alebo daňového 
zaťaženia musia byť vnímané v rámci dosahovanie makroekonomickej stability, efektívnejšej 
alokácie zdrojov a zároveň v kontexte obmedzovania narastajúceho verejného zadlžovania.  
Vládne výdavky sú dlhodobo predmetom polemík a rozporuplných diskusií nielen na 
akademickej pôde. V teórii ekonomického rastu im spočiatku nebola venovaná veľká 
pozornosť. V modeloch predstavovali neefektívnu alokáciu zdrojov. Kým empirické štúdie 
poskytovali nejednoznačnú koreláciu medzi verejnými výdavkami a ekonomickým rastom, 
Barro (1990) z modelu endogénneho rastu rozšíreného o vládne výdavky analyticky odvodil 
existenciu vplyvu verejných výdavkov na ekonomický rast. Vo svojej práci ako prvý 
klasifikoval vládne výdavky na produktívne a neproduktívne, podľa ich vzťahu k produkcii. 
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Kým produktívne vládne výdavky, v najširšom ponímaní investičné výdavky, majú podobný 
vplyv ako súkromná tvorba kapitálu, o neproduktívnych výdavkoch predpokladal, že 
nepriamo zvyšujú úroveň úžitku nekonečne žijúcej reprezentatívnej domácnosti. Podľa toho 
má teda prílev vládnych výdavkov do ekonomiky dvojaký efekt. V prípade ich alokácie do 
produktívneho sektora majú vládne výdavky pozitívny vplyv na hospodársky rast, na druhej 
strane ich alokácia do neproduktívneho sektora tento efekt tlmia. Vychádzajúc z toho sa 
prikláňame k názoru, že nie je podstatné koľko krajina na vládnych výdavkoch ušetrí, ale aká 
je ich štruktúra. Barro vychádzal z predpokladu vyrovnanosti štátneho rozpočtu. Kneller a kol. 
(1999) rozšírili analýzu o fiškálny deficit a poukazovali na potrebu komplexného overenia 
významu jednotlivých zložiek fiškálnej politiky v rastovom modeli, rešpektujúc ich vzájomné 
interakcie. Vplyv vládnych výdavkov na ekonomický rast ďalej skúmali Barro a Sala-i-Martin 
(1990), Jones, Manuelli a Rossi (1993), Stokey a Rebelo (1995), Machová (2013), Drobiszová 
a Machová (2014). Z ich práce vyplýva, že fiškálna politika môže mať v závislosti od 
štruktúry daňového mixu a vládnych výdavkov na ekonomický rast pozitívny alebo negatívny 
vplyv.  

Klasifikácia vládnych výdavkov do produktívneho alebo neproduktívneho sektora nie 
je v literatúre jednoznačné. Medzi produktívne vládne výdavky sa spravidla radia tie, ktoré 
prispievajú k zvyšovaniu úrovne ľudského kapitálu (vzdelanie, zdravotná starostlivosť), 
podporujú technologický pokrok, infraštruktúru a komunikáciu. Za neproduktívne vládne 
výdavky sú považované predovšetkým sociálne výdavky a transfery. Afonso a kol. (2005) 
konštatujú, že tieto výdavky môžu spomaľovať ekonomický rast tím, že znižujú motiváciu 
k práci, znižujú investície do ľudského kapitálu a vytláčajú súkromné investície. Na druhej 
strane, sociálne výdavky zabezpečujú vhodné inštitucionálne prostredie. Negatívny dopad na 
hospodársky rast potvrdili aj ďalší autori, napr. Devarajan, Swaroop, a Zou (1996) alebo 
Agénor (2010). 

Empirickým východiskom príspevku sú závery skúmania Drobiszovej, Machovej 
(2015). Ich analýza bola založená na panelovom modeli, popisujúcom vplyv jednotlivých 
fiškálnych premenných na ekonomický rast. Týmito premennými boli vládne výdavky 
rozdelené na produktívne a neproduktívne zložky. Z hlavných záverov ich skúmania vyplýva, 
že v prípade substituovania časti neproduktívnych vládnych výdavkov produktívnymi 
výdavkami na obranu a bezpečnosť, na vzdelávanie a zdravie a na všeobecné verejné služby 
dôjde k povzbudeniu ekonomického rastu. Výsledky ďalej naznačujú, že substitúcia časti 
neproduktívnych vládnych výdavkov výdavkami na infraštruktúru a ekonomické záležitosti 
a na ochranu životného prostredia má na hospodársky rast negatívny vplyv. Ako uvádza 
Drobiszová, Machová (2015) to môže byť spôsobené neefektívnym využitím výdavkov 
v danej oblasti, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu potrebnú pre ekonomický rast. 
Environmentálne regulácie podľa mnohých empirických štúdií často brzdia ekonomický rast. 
Neproduktívne vládne výdavky, a teda sociálne výdavky, môžu viesť k nárastu spotreby. 
Negatívne efekty týchto výdavkov tak môžu byť zmiernené, obzvlášť v období recesie. 
Z uvedeného vyplýva, že tvorcovia hospodárskej politiky by sa mali sústrediť na alokáciu 
vládnych výdavkov do oblastí, ktoré podporujú ekonomický rast, ktoré sú predovšetkým 
obrana a bezpečnosť, vzdelávanie, zdravie a všeobecné verejné služby.  
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Cieľom nášho príspevku je zhodnotiť vývoj a štruktúru vládnych výdavkov Slovenskej 
republiky podľa ich funkčnej klasifikácie COFOG v období rokov 1997 až 2011. Klasifikácia 
COFOG („Classification of the Functions of Government“) zodpovedá metodike uplatňovanej 
v štatistikách OECD a EÚ. Skúmaný časový rad je spracovaný na základe dostupných údajov 
databázy OECD, ktoré nám umožňujú porovnávať zistenia s ďalšími vedeckými štúdiami 
zaoberajúcimi sa danou problematikou.  
 
Vládne výdavky na Slovensku 
Ekonomika Slovenskej republiky prechádzala od svojho vzniku turbulentnými zmenami, 
ktoré sa vyznačovali nielen transformáciou ekonomického systému, ale aj sociálno-
ekonomickými premenami v spojení s otváraním trhov a procesmi globalizácie. Ponímanie 
vládnych výdavkov obyvateľmi Slovenska (ako aj ďalších postkomunistických krajín) sa stále 
spája s úlohou „silného“ štátu, ktorý je schopný pomôcť v určitých životných situáciách. Na 
druhej strane sa politika vládnych výdavkov stáva terčom polemík a kritiky, ktoré 
spochybňujú ich význam a prínos pre spoločnosť. Napriek tomu, z hľadiska historického 
vývoja ako aj súčasných podmienok je náročné predstaviť si existenciu štátu bez vládnych 
výdavkov, prostredníctvom ktorých dochádza k zabezpečovaniu nielen verejných statkov. 
V neposlednom rade, vládne výdavky sú dôležitou zložkou HDP, o čom svedčí ich samotný 
charakter vyznačujúci sa rozptýlením do rôznych oblastí. Ich význam je zjavný vo viacerých 
makroekonomických súvislostiach. Ovplyvňujú národohospodárske procesy a sú 
predpokladom multiplikačných efektov, ktoré majú pozitívny účinok na ekonomiku 
v krátkom aj dlhom období. „V rokoch 1998 - 2009 sa priemerne podpisovali vládne výdavky 
na Slovensku pod rast HDP vo výške 1,6 percentuálneho bodu, pričom štandardná odchýlka 
bola na úrovni 1 percentuálneho bodu“ (Lisý a kol., 2011, s. 178). Po roku 2009 došlo takmer 
vo všetkých krajinách OECD k rastu podielu vládnych výdavkov na HDP. Uvedené 
skutočnosti a vývoj ekonomík po kríze ukazujú, že je potrebné venovať vládnym výdavkom 
náležitú pozornosť.  

V tejto časti príspevku sa zaoberáme analýzou vývoja podielu vládnych výdavkov na 
HDP na Slovensku v období rokov 1997 až 2011, pričom sa bližšie zameriavame na ich 
štruktúru podľa COFOG.  

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 uplatňovala vláda SR 
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. Ambiciózna expanzívna fiškálna 
politika bola sprevádzaná vysokými výdavkami zo štátneho rozpočtu. V roku 1997 dosiahol 
podiel vládnych výdavkov na HDP hodnotu 48,93 % (viď graf 1).  

Narastajúcu makroekonomickú nerovnováhu sa vláda rozhodla riešiť aj za cenu 
spomalenia ekonomického rastu a v roku 1999 začala uplatňovať prísnu reštriktívnu fiškálnu 
politiku. Jej obsahom bolo obmedzovanie vládnych výdavkov. Z grafu 1 je zrejmé, že 
najvyšší podiel vládnych výdavkov na HDP 52,14 % dosiahlo Slovensko v roku 2000. Pre 
porovnanie, priemerný podiel vládnych výdavkov na HDP v krajinách OECD bol v tomto 
roku 41,94 %. V nasledujúcom období mal podiel vládnych výdavkov na HDP v SR prevažne 
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klesajúcu tendenciu a dostal sa pod priemer krajín OECD. Kým napr. v roku 2007 bol 
priemerný podiel vládnych výdavkov na HDP v krajinách OECD na úrovni 41,31 %, na 
Slovensku to bolo len 34,21 %. Tento trend pretrvával do roku 2009, kedy sa aj na Slovensku 
naplno prejavili dôsledky finančnej krízy a podiel vládnych výdavkov na HDP vzrástol na 
41,53 %, čím sa priblížil k priemeru OECD v tomto roku 41,94 %.  

 
Graf 1 – Vývoj vládnych výdavkov na Slovensku ako percentuálny podiel HDP 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OECD: General government spending (indicator) 
 

Samotnú krízu považujeme za impulz, ktorý viedol krajiny k zvyšovaniu vládnych výdavkov 
ako jedného z nástrojov, ktorý najmä v ponímaní Keynesovského prístupu má stabilizovať 
ekonomiku a zabrániť ešte hlbšej recesii. Z tohto uhla pohľadu vnímame danú fiškálnu 
expanziu ako jedno z možných opatrení, ktoré vlády podnikli v súvislosti s obavami z 
budúceho vývoja. Domnievame sa ale, že kumulatívne hodnotenie vládnych výdavkov je 
nepostačujúce a je dôležité analyzovať ich štruktúru. Ako sme uviedli v úvode, vládne 
výdavky je možné členiť na produktívne a neproduktívne podľa ich vplyvu na ekonomický 
rast. Tabuľka 1 prezentuje štruktúru vládnych výdavkov podľa Knellera a kol. (1999).  

Produktívne vládne výdavky Neproduktívne vládne výdavky 
Všeobecné verejné služby Sociálna ochrana 
Obrana Rekreácia 
Vzdelávanie Ekonomické služby 
Zdravotníctvo - 
Výdavky na bývanie - 
Doprava a výdavky na komunikáciu - 

Tabuľka 1 – Štruktúra vládnych výdavkov 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Kneller, Bleaney, Gemmel (1999), OECD 

 

Ako sme už spomenuli, za neproduktívne vládne výdavky sú považované predovšetkým 
sociálne výdavky a transfery, ktoré môžu spomaľovať ekonomický rast tím, že znižujú 
motiváciu k práci, znižujú investície do ľudského kapitálu a vytláčajú súkromné investície 
(Afonso a kol., 2005). Zároveň ale môžeme konštatovať, že znižovaním týchto výdavkov by 
mohlo dôjsť k ohrozeniu sociálnej oblasti, ktorá má svoje opodstatnenie v ekonomickom 
systéme. Ako uvádza Lukáčik (2013) aj neproduktívne vládne výdavky majú svoj význam, 
a to predovšetkým v tých oblastiach, ktoré sa nevyznačujú ani tak ekonomickou silou, ale 
hodnotou z mikroekonomického hľadiska. Stotožňujeme sa tiež s názorom, že vplyv vládnych 
výdavkov na ekonomický rast nezávisí len od charakteru a štruktúry vládnych výdavkov, ale 
aj od vyspelosti danej ekonomiky (Shengeen, Saurkar, 2003).  
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Na základe dostupnej databázy OECD sme spracovali tabuľku 2, v ktorej prezentujeme 
štruktúru vládnych výdavkov Slovenskej republiky podľa ich funkčnej klasifikácie COFOG 
v období rokov 1997 až 2011. V rámci tejto klasifikácie sú vládne výdavky rozdelené do 10 
položiek.  

 
Tabuľka 2 – Vývoj vládnych výdavkov ako percentuálny podiel HDP podľa klasifikácie COFOG 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OECD: General government spending (indicator) 
 

Z tabuľky vyplýva, že najväčšiu časť vládnych výdavkov v každom roku sledovaného 
obdobia tvoria výdavky na sociálnu ochranu (najvyšší podiel na HDP 14,94 % v roku 1999). 
Druhou najväčšou zložkou sú výdavky na zabezpečovanie všeobecných verejných služieb 
(najvyšší podiel na HDP 9,22 % v roku 2000). Najmenší podiel na vládnych výdavkoch majú 
vo všeobecnosti výdavky na ochranu životného prostredia (najnižší podiel na HDP 0,605 % 
v roku 2007), bývanie a občiansku vybavenosť (najnižší podiel na HDP 0,65 % v roku 2008) 
a na rekreáciu, kultúru a náboženstvo (najnižší podiel na HDP 0,672 % v roku 2007).  

V roku 2009, kedy sa na Slovensku naplno prejavili dopady krízy, môžeme pozorovať 
nárast vládnych výdavkov vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, predovšetkým na 
sociálnu ochranu a všeobecné verejné služby.  

Benos (2009, in: Drobiszová, Machová) vo svojej práci poukazuje na problém 
statickej významnosti jednotlivých vládnych výdavkov a naznačuje, že v prípade podobnosti 
charakteru výdavkov je vhodnejšie ich agregovať do väčších skupín. Medzi produktívne 
výdavky zaraďuje výdavky na obranu a bezpečnosť, výdavky na infraštruktúru a ekonomické 
záležitosti, výdavky na vzdelávanie a zdravie, výdavky na ochranu životného prostredia 
a výdavky na všeobecné verejné služby. Medzi neproduktívne vládne výdavky radí výdavky 
na sociálnu ochranu a výdavky na rekreáciu, kultúru a náboženstvo.  
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Vládne výdavky/Priemerné hodnoty Slovenská republika OECD 
Všeobecné verejné služby 6,09 6,57 
Obrana 1,82 3,26 
Životné prostredie 0,9 0,75 
Zdravotníctvo a vzdelávanie 9,61 11,88 
Verejný poriadok a hospodárske záležitosti 8,36 5,65 
Neproduktívne vládne výdavky 14,1 17,25 

Tabuľka 3 – Priemerné hodnoty vládnych výdavov ako percentuálny podiel HDP počas obdobia 1997 - 2011 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa OECD: General government spending (indicator) a podľa Drobiszová, 

Machová (2015) 
 

Z tabuľky 3 je možné interpretovať niekoľko podstatných súvislostí počas značne dlhého 
časového radu, ktorý zahŕňa obdobie konjunktúry ako aj hospodársku recesiu. Je zrejmé, že 
v sledovanom období podstatne väčšia časť vládnych výdavkov smerovala do produktívnych 
oblastí. V porovnaní s krajinami OECD môžeme sledovať vyššiu pozitívnu odchýlku v 
produktívnych výdavkoch na infraštruktúru a ekonomické záležitosti, kde SR je nad 
priemerom OECD. V rámci produktívnych výdavkov na zdravie a vzdelávanie a na obranu 
a bezpečnosť je naopak odchýlka negatívna, čo znamená, že podiel výdavkov do týchto 
oblastí je nižší ako priemer OECD. Vychádzajúc zo záverov skúmania Drobiszovej, 
Machovej (2015), ktoré uvádzame v úvode, môžeme konštatovať, že s cieľom podporiť 
ekonomický rast by sa mala časť vládnych výdavkov na infraštruktúru a ekonomické 
záležitosti a na ochranu životného prostredia substituovať predovšetkým výdavkami na 
zdravie a vzdelávanie a na obranu a bezpečnosť. 

Podiel neproduktívnych vládnych výdavkov na HDP na sociálnu ochranu a výdavky 
na rekreáciu, kultúru a náboženstvo je v komparácii s priemerom OECD na Slovensku taktiež 
nižší. Ak vychádzame z predpokladu, že neproduktívne zložky majú menší vplyv na 
ekonomický rast, tak môžeme konštatovať, že v rámci medzinárodnej komparácie vládne 
výdavky Slovenskej republiky do neproduktívnych zložiek sú nižšie, čím bol potenciálne 
vytvorený väčší priestor pre podporu ekonomického rastu, pri akceptácii vzájomnej kauzality.  

V rámci analýzy a hodnotenia štruktúry vládnych výdavkov je vhodné zohľadňovať aj 
intenzitu ich vplyvu na HDP. Multiplikačný efekt vládnych výdavkov na HDP definujú napr. 
Sloman (2006, s. 464), Mankiw, Taylor (2008, s. 320), Uramová, Lacová, Hronec (2010, s. 
146), Lisý a kol. (2013, s. 47), Jurečka (2013, s. 53). Vychádzajúc z teórie a reálnych dát 
ekonomiky Slovenska sme odhadli priemernú výšku jednoduchého multiplikátora vládnych 
výdavkov v období pred krízou (rok 2007), v čase krízy (rok 2009) a po kríze (rok 2011) so 
zámerom zistiť, či došlo k zmene, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňovala ich 
multiplikáciu. 

Jednoduchý multiplikátor môžeme formálne zapísať do rovnice (1):  

k = 1 / ( 1- mpc),             (1) 

kde: k = jednoduchý multiplikátor vládnych výdavkov 

   mpc = hraničný sklon k spotrebe 
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Pri výpočte hodnoty hraničného sklonu k spotrebe sme vychádzali zo štúdie, ktorú 
vypracovala Pauhofová a Martinák (2014). Výsledky výpočtov uvádzame v tabuľke 4. 

Rok mpc k 
2007 0,78 4,55 
2009 0,12 1,14 
2011 0,69 3,23 

Tabuľka 4 – Hodnoty hraničného sklonu k spotrebe a jednoduchého multiplikátora vládnych výdavkov 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Vzhľadom na výsledky výpočtov jednoduchého multiplikátora vládnych výdavkov 
v sledovaných rokoch môžeme konštatovať, že nadobúdal rôzne hodnoty v závislosti od 
ekonomického cyklu. Podrobnou analýzou spotreby, úspor a investícií sa zaoberali 
Pauhofová, Martinák (2014), ktorí dospeli k záveru, že v čase krízy na Slovensku výrazne 
vzrástol sklon k úsporám a tendencia hraničného sklonu k spotrebe bola klesajúca. Táto 
skutočnosť vysvetľuje nízku hodnotu jednoduchého multiplikátora vládnych výdavkov v roku 
2009. Špecificky v slovenských domácnostiach sa prejavil opatrnostný motív držby peňazí, ku 
ktorému viedla predovšetkým neistota na trhu práce a preferencia úspor na úkor spotreby zo 
strachu pred stratou príjmu. Po kríze v roku 2011 sa hraničný sklon k spotrebe približuje 
hodnote pred krízou v roku 2007. Z toho dôvodu rastie aj intenzita pôsobenia vládnych 
výdavkov na HDP. Je zrejmá previazanosť súkromného sektora a pôsobenia vlády, ktorá sa 
makroekonomického pohľadu premieta do tvorby HDP, ktorý je indikátorom nie len 
ekonomickej výkonnosti krajiny, ale aj blahobytu spoločnosti. 

Záver 
Fiškálna politika krajín Európskej únie a jej nástroje sú aktuálnou témou mnohých diskusií 
predovšetkým ekonómov a politikov, ktorí sa snažia na jednej strane pozitívne stimulovať 
ekonomický rast, a zároveň na strane druhej eliminovať verejný dlh. Cieľom nášho príspevku 
bolo zhodnotiť vývoj a štruktúru vládnych výdavkov Slovenskej republiky podľa ich funkčnej 
klasifikácie COFOG v období rokov 1997 až 2011.  

Na základe analýzy dostupných údajov môžeme konštatovať, že kým v období po 
transformácii hospodárstva a pred dopadmi finančnej krízy na slovenskú ekonomiku vládne 
výdavky klesali, po kríze začali opäť rásť. Podobne ako vlády mnohých ďalších krajín, aj 
vláda SR s cieľom stabilizovať ekonomiku a zabrániť hlbšej recesii pristúpila k fiškálnej 
expanzii zvyšovaním vládnych výdavkov. Prikláňame sa k názoru, že v tejto súvislosti je 
kumulatívne hodnotenie vládnych výdavkov nepostačujúce a je dôležité analyzovať 
a hodnotiť ich samotnú štruktúru.  

Na základe dostupnej databázy OECD sme rozčlenili vládne výdavky Slovenskej 
republiky podľa ich funkčnej klasifikácie COFOG na produktívne a neproduktívne. Za 
pozitívnu skutočnosť považujeme fakt, že počas sledovaného obdobia bola podstatná časť 
vládnych výdavkov SR koncentrovaná do produktívnych oblastí národného hospodárstva, 
ktoré ovplyvňujú hospodársky rast pozitívne. V porovnaní s krajinami OECD podiel 
výdavkov na HDP na infraštruktúru a ekonomické záležitosti bol v rokoch 1997 až 2011 vyšší 
ako bol priemer OECD. Naopak, podiel produktívnych výdavkov na zdravie a vzdelávanie 
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a na obranu a bezpečnosť bol v sledovanom období nižší ako priemer OECD. Podiel 
neproduktívnych výdavkov na sociálnu ochranu a na rekreáciu, kultúru a náboženstvo bol 
v porovnaní s krajinami OECD nižší.  

Na základe toho sa domnievame, že tvorcovia hospodárskej politiky by sa mali 
sústrediť na alokáciu vládnych výdavkov do produktívnych oblastí, ktoré podporujú 
ekonomický rast. Vychádzajúc z empirickej štúdie (Drobiszová, Machová, 2015) by sa teda 
mala časť vládnych výdavkov na infraštruktúru a ekonomické záležitosti a na ochranu 
životného prostredia substituovať predovšetkým výdavkami na zdravie a vzdelávanie a na 
obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčame citlivo posudzovať a plánovať výdavky do 
sociálnej oblasti, ktorá je v ekonomickom systéme nenahraditeľná.  

Pomocou jednoduchého multiplikátora vládnych výdavkov sme dokázali, že vládne 
výdavky stimulujú ekonomický rast aj bezprostredne v období krízy (multiplikátor vládnych 
výdavkov (k) v roku 2009 dosiahol hodnotu väčšiu ako 1), ale intenzita ich vplyvu na HDP je 
nižšia. Obdobie po kríze a rastúci multiplikačný efekt vládnych výdavkov naznačuje 
opodstatnenosť stabilizácie hospodárstva diskrétnymi nástrojmi hospodárskej politiky 
v podmienkach SR.  

Tvorcovia hospodárskej politiky sú konfrontovaní s otázkou opodstatnenosti vládnych 
výdavkov do oblastí, ktoré sú nimi zasiahnuté. V odbornej literatúre sa stretávame 
s negatívnym ponímaním vládnych výdavkov, nakoľko sú späté nielen s ekonomickým, ale aj 
politickým cyklom. Nami zvolený metodologický prístup ku skúmaniu tejto problematiky 
vychádza predovšetkým z potreby nachádzania a zdôvodňovania súvislostí medzi napr. 
stabilizáciou ekonomiky, verejnými výdavkami, ekonomickým rastom a verejným dlhom. 
Vzhľadom na to, že vládne výdavky odrážajú širšie ekonomicko-spoločenské aspekty 
a požiadavky, je potrebné ich detailne analyzovať a posudzovať v každej krajine individuálne.  
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Martin 
Hronec, PhD. 
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