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Zhrnutie 

Menová politika ECB je od poslednej finančnej krízy veľmi uvoľnená a vzhľadom na pandémiu 

covidu sa to asi v blízkej dobe nezmení. Aj keď nízke sadzby a ďalšie opatrenia ECB 

v posledných rokoch mali na ekonomiku prinajmenšom z krátkodobého hľadiska pozitívny dopad, 

priniesli aj viacero neželaných aspektov.  

Z krokov ECB benefitovali najmä vlády, ktoré sa vďaka nákupom ECB nemusia báť bankrotu. 

Znížili sa aj úroky, ktoré platia na štátnych dlhopisoch. Nákupy dlhopisov centrálnou bankou 

spôsobili, že signalizačná rola sekundárneho trhu s dlhopismi je značne oslabená. ECB vlastní 

20% štátneho dlhu eurózony a v minulosti avizovala pripravenosť zakročiť, ak by hrozil bankrot 

niektorému z členov eurozóny. Aj vďaka tomu mali európske štáty pomerne veľký priestor 

zareagovať na pandémiu výrazným zvýšením deficitov a dlhu.  

Zároveň sa ale zvyšuje riziko, že v budúcnosti budú štáty menej zodpovedné, keďže pri 

záporných sadzbách nový dlh nič nestojí. A ak by náhodou i tak bol problém, ešte je tu 

poistka v podobe ECB. Niektorí predstavitelia ECB už pripustili, že by banka mohla nechať 

sadzby dlhší čas nižšie aj v prípade, že by sa inflácia zvýšila.  

Je dôležité, aby chýbajúce signály z trhu nahrádzali iné opatrenia, ktoré budú brzdiť rast 

dlhu, napr. ak by nákupy ECB boli podmienené alebo by ECB zaviedla a vymáhala 

dodatočné pravidlá na úrovni EÚ. Keďže nákupy ECB a plán obnovy nás približujú 

k fiškálnej únii, budú dobré pravidlá v budúcnosti ešte dôležitejšie.  

Nízke sadzby pomáhajú aj súkromným dlžníkom, aj keď rast dlhu v bankách eurozóny bol 

pomalší ako u verejného dlhu (a v pomere k HDP dokonca klesal). K tomu prispel nižší dopyt od 

ľudí, ale asi aj nižšia ponuka úverov zo strany európskych bánk v čase, keď potrebovali dopĺňať 

kapitál.  Jedným z rizík do budúcnosti je, že ECB bude chcieť udržiavať uvoľnenú menovú 

politiku, aby pomáhala štátom, ale zároveň budú národné centrálne banky cez 



makroprudenciálne opatrenia brzdiť rast súkromného dlhu. Tým budú rovnováhu ešte viac 

vychyľovať v prospech dlžníkov z verejného sektora. 

Menšiu radosť z nízkych sadzieb majú sporitelia. Keďže reálne sadzby sú v eurozóne záporné, 

úspory postupne strácajú na kúpnej sile. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patria dôchodkové 

fondy. Tie síce na znižovaní sadzieb jednorazovo zarobili, keďže pokles výnosov znamená rast 

cien dlhopisov. To je však kompenzované tým, že budúce investície budú mať veľmi nízky výnos. 

Pre väčšinu penzijných sporiteľov je druhý vplyv väčší a čistý dopad záporný (príp. pri defined-

benefit schéme je to náklad pre sponzora fondu), Pre dosiahnutie rovnakého reálneho 

dôchodku by si tak mali sporitelia odkladať na dôchodok väčšiu časť príjmu. 

Záporné sadzby sú problematické aj pre banky, keďže na strane (najmä retailových) vkladov ich 

nevedia premietnuť do úrokov, čo spôsobuje pokles úrokových príjmov, hlavného zdroja 

ziskovosti bánk. 

Otázny je aj dlhodobý dopad uvoľnenej menovej politiky na produktivitu. Aj keď krátkodobé 

dopady boli podľa všetkého pozitívne, nízke sadzby môžu znižovať tlak na firmy, aby inovovali 

a zvyšovali produktivitu. Opatrenia proti covidu na ochranu existujúcich miest a firiem situáciu 

ešte viac znejasňujú. V sektoroch, ktoré sú zasiahnuté výrazne, ale len dočasne, takéto opatrenia 

význam dávajú, keď pomáhajú preklenovať najhoršie obdobie (napr. cestovný ruch). Avšak 

zároveň je ťažšie odlíšiť firmy, ktoré majú problémy len dočasne a ktoré majú stratový biznis 

model. Je dôležité, aby štáty po odznení pandémie od ochrany pracovných miest a firiem 

rýchlo ustúpili a neudržiavali v chode pridlho aj podniky, ktoré životaschopné nie sú.  

Problémom do budúcnosti môže byť, že pre ECB nemusí byť jednoduché vycúvať zo súčasnej 

menovej politiky, najmä z nákupov dlhopisov. Pokladám za pravdepodobné, že ECB bude 

v budúcnosti viac brať do úvahy aj iné faktory ako len výšku inflácie. Aktuálne sa očakáva pre 



najbližšie roky skôr nižšia inflácia, ale neistota sa zvýšila a schopnosť centrálnych bánk 

ovplyvňovať infláciu naopak znížila.  

V prípade, že sa inflácia zvýši, ale zároveň stúpne aj rast HDP, by to pre ECB nemusel byť 

problém, keďže takýto scenár by znižoval verejný dlh voči HDP. ECB by sa tak vytvoril priestor 

cúvať z dlhopisových pozícií. Problémom sú dva scenáre - stagflácia, teda inflácia spojená 

s nízkym rastom, kde si ECB bude musieť vybrať, či brzdiť infláciu alebo držať sadzby 

nízko, aby štátom ešte viac nesťažila finančnú situáciu.  

Druhým problematickým scenárom by bolo, ak by bola v eurozóne časť krajín zodpovedná 

a časť nezodpovedná a ECB by bola „donútená“ nakupovať dlh nezodpovedných krajín. 

Prípadná vyššia inflácia bude znehodnocovať úspory všade, ale z vyšších výdavkov budú 

“profitovať“ iba nezodpovedné krajiny.  

Aj keď pomalým tempom, Európska únia sa postupne čoraz viac integruje. Správne nastavenie 

motivácií, aj v oblasti dlhu, bude dôležité pre to, aby neprichádzalo k priveľkému pnutiu.  

 

 

 

  



Menová politika ECB od roku 2008  

Zhrnutie: Menová politika vo vyspelých krajinách je od poslednej finančnej krízy veľmi uvoľnená. 

Centrálne banky vrátane ECB za posledných 12 rokov nevedeli ďalej znižovať sadzby, tak 

postupne pridávali nové neštandardné opatrenia vrátane nákupov štátnych dlhopisov.  

ECB počas finančnej krízy v rokoch 2008-9 výrazne znížila úrokové sadzby a s výnimkou 

krátkeho zvýšenia v roku 2011 drží nízke sadzby až dodnes.  

V reakcii na nárast výnosov niektorých štátov, napríklad Talianska, ECB v roku 2012 ohlásila 

pripravenosť nakupovať štátne dlhopisy. Pôvodný program OMT (Outright Monetary 

Transactions) bol určený pre krajiny v problémoch, ktoré museli mimo iného byť príjemcami 

pomoci od EFSF/ESM. Aj keď sa OMT v praxi nikdy nepoužil, ECB už len samotným ohlásením 

pripravenosti zakročiť stabilizovala výnosy ohrozených krajín bez toho, aby reálne musela 

dlhopisy nakupovať.  

V roku 2013 ECB zaviedla forward guidance, teda prísľub dlhšieho obdobia nízkych sadzieb. 

O rok neskôr znížila jednu z kľúčových sadzieb do negatívneho pásma a zároveň začala 

nakupovať cenné papiere založené aktívami. V januári 2015 začala program nákupu štátnych 

dlhopisov (Asset Purchase Programme, APP), kde už začala nakupovať štátne dlhopisy plošne 

a bez dodatočných podmienok pre dané krajiny.1 V roku 2020, keď začali výnosy pod vplyvom 

covidovej krízy rásť, ECB ohlásila nový veľký balík nákupov cenných papierov PEPP a zaviedla 

aj zvýhodnenú likviditu pre banky v programe TLTRO-III (ak bankám narastie objem vybraných 

typov úverov, dostanú likviditu za zvýhodnenú cenu).  

Americký vývoj bol odlišný. Fed začal postupne dvíhať sadzby v rokoch 2016-18. Koncom roku 

2019 sa vyhliadky ekonomiky zhoršili a Fed sa vrátil k ich znižovaniu. Je možné, že rolu zohrali 

 
1 Prehľad menovej politiky ECB viď napr. Constâncio (2018) 



aj opakované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa proti politike Fed-u a jeho 

predstaviteľom.2 Pandémia covidu epizóde vyšších sadzieb Fed-u urobila definitívny koniec a od 

jari sú naspäť v blízkosti nuly.  

Bank of Japan má uvoľnenú menovú politiku už zhruba od polovice 90. rokov. Obe banky, BoJ aj 

Fed, popritom aktívne nakupujú štátne dlhopisy a iné aktíva.  

Aj keď centrálne banky sú de iure nezávislé, ich vrcholoví predstavitelia sú zväčša vyberaní 

vládami a teda je predpoklad, že aspoň čiastočne môže byť pri výbere zohľadnený ich postoj 

k menovej politike. Až na výnimky ako je Nemecko veľká časť vládnych predstaviteľov preferuje 

uvoľnenú menovú politiku. Netvrdím, že menová politika je uvoľnená iba preto, že tak chcú vlády. 

V každom prípade, byť zladený s postojom vlády je určite pre centrálne banky komfortnejšie (viď 

aj tweet Donalda Trumpa, na ktorý odkazujem vyššie alebo zatiaľ neúspešnú snahu dosadiť do 

Rady Fed-u bývalú poradkyňu Judy Shelton). Je preto možné, že aj z tohto dôvodu môžu byť 

centrálne banky v budúcnosti pri zvyšovaní sadzieb pomalšie.  

 
2 Napr. 24/6/2019 Donald Trump (Twitter): “Despite a Federal Reserve that doesn’t know what it is doing - raised 
rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, 
$50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history. […] Now they stick, like 
a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. 
Blew it!“ 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
99

0

1
99

1

1
99

2

1
99

3

1
99

5

1
99

6

1
99

7

1
99

8

2
00

0

2
00

1

2
00

2

2
00

3

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

2
01

5

2
01

6

2
01

7

2
01

8

2
02

0

Základné sadzby hlavných centrálnych bánk

ECB Fed BoJ

 

Graf 1: podľa stránok jednotlivých centrálnych bánk. ECB Main refinancing operation, Fed funds rate, BoJ Discount 

rate of commercial paper/basic discount rate. BoJ od r. 2008 ako hlavnú sadzbu používa interest rate applied to 

complementary deposit facility, ktorá je -0.1%, v minulosti však neexistovala a v grafe nie je zobrazená. 

 

V blízkej dobe inflácia skôr neporastie, ale o dlhších dopadoch veľa nevieme 

Zhrnutie: Z krátkodobého hľadiska je pravdepodobnejšie, že inflácia ostane nízka. Ale 

ekonomické veličiny, ktoré v minulosti vysvetľovali infláciu, ako je nezamestnanosť či objem 

peňazí v obehu, už predikujú len slabo a porozumenie vzťahom, ktoré infláciu ovplyvňujú, sa 

zhoršilo. Ďalšou neistotou je covid, čo spôsobuje, že strednodobý výhľad na infláciu je nejasný. 

Zároveň sa znížila schopnosť centrálnych bánk ovplyvňovať infláciu. 

Dve z najdôležitejších teoretických vzťahov, ktoré sa snažia vysvetliť infláciu, sú kvantitatívna 

teória peňazí, ktorá infláciu viaže k objemu peňazí v obehu, a Phillipsova krivka, ktorá ju 

vysvetľuje nezamestnanosťou.  



Od roku 2008-09 centrálne banky napumpovali do ekonomiky výrazné objemy nových peňazí 

a napriek tomu sa to na inflácii viditeľne neprejavilo. Dôvodom je, že sa spomalila rýchlosť peňazí. 

Nemalá časť nových prostriedkov sa nepretavila do spotreby, ale ostala na účtoch, či už bánk, 

firiem alebo obyvateľov.3 Od roku 2009 nárast menovej bázy do veľkej miery kompenzovalo 

spomalenie rýchlosti toku peňazí v ekonomike. Resp. peniaze, ktoré do ekonomiky pritiekli, boli 

„pomalé“ a neprejavili sa výrazne v náraste úverov a teda ani spotrebe domácností či výdavkoch 

firiem.  

Ako ukazuje príklad z roku 2009, schopnosť predikovať budúcu infláciu cez peniaze v obehu 

zoslabla. Priamoúmerný vzťah objemu peňazí a inflácie nemusí vždy platiť, ak so sebou 

nesie spomalenie rýchlosti peňazí. Neznamená to, že budúce zväčšovanie peňažnej bázy 

nemôže priniesť infláciu, ale rýchlosť peňazí a jej vzťah k objemu peňazí veľmi odhadovať 

nevieme. V roku 2020 prinajmenšom v prvej fáze pandémie prevládli v eurozóne opačné deflačné 

tendencie, keď medziročná inflácia v septembri 2020 dosiahla -0,3 %.  

 
3 Príklad: predstavme si ekonomiku, ktorá pestuje len jablká. Jeden človek vlastní jablčný sad a predáva jablká, 
druhý v sade pracuje a dostáva mzdu. V ekonomike je 100 korún, ktoré pracovník každý týždeň dostane ako mzdu 
a kúpi si za ne polovicu jabĺk (nič iné sa nedá). Zvyšnú polovicu jabĺk spotrebuje majiteľ. Mzda aj cena týždennej 
dávky jabĺk je 100 korún, ktoré sa pretočia raz za týždeň tam a späť medzi majiteľom a pracovníkom.  

Predstavme si, že do ekonomiky „pritečie“ ďalších 100 korún. Keďže sa vyrába stále rovnako, cena jabĺk aj mzda 
pracovníka stúpne na 200 korún (nastane inflácia) a v ekonomike sa každý týždeň pretočí tam a späť 200 korún.  

Ak by sa však majiteľ a pracovník dohodli, že namiesto týždennej mzdy budú vyplácať mzdu iba raz za dva týždne, 
tak sa spomalí rýchlosť peňazí na polovicu a dvojtýždenná mzda/cena 200 korún je ekvivalent 100 korún týždne 
a teda žiadna inflácia. T. j. každé dva týždne sa pretočí 200 korún za dvojnásobný objem tovaru a práce. 
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Graf 2: zdroj Eurostat. Pohľad na roky 2008-09 a 2020 (zatiaľ). 

Neveľmi užitočná pre odhady inflácie v súčasnosti je aj iná teória inflácie – Phillipsova krivka. Tá 

hovorí, že v čase vysokej nezamestnanosti inflácia klesá. Naopak, so zlepšujúcim sa trhom práce 

zamestnanci žiadajú vyššie mzdy a inflácia rastie. Ako však ukazuje graf The Economist, 

v druhej polovici minulého storočia sa vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou oslabil 

až do takej miery, že je v súčasnosti len málo badateľný (a vysvetlenie nie je úplne zrejmé).  



 

Obrázok 1: zdroj The Economist (2017), The Phillips curve may be broken for good 

Či a kedy inflácia vzrastie, neviem odhadnúť ani ja. Oproti obdobiu 2008-09 ale vidím určité 

rozdiely. Počas finančnej krízy pred desaťročím spotrebitelia výrazne zvýšili opatrnosť vo 

výdavkoch (zvýšila sa miera sporenia4 a aj banky boli pri úverovaní opatrné). Naproti tomu, v roku 

2020 sa zdá, že prinajmenšom v prvej vlne negatívny sentiment odznel pomerne rýchlo a veľká 

časť ľudí sa rýchlo vrátila k nákupom. Zároveň časť peňazí, napríklad v USA, išla priamo 

spotrebiteľom, kde je možno väčšia šanca, že budú použité na nákupy. Ak sa potvrdí rýchly návrat 

spotreby aj v ďalších vlnách covidu, dopad na infláciu po skončení pandémie môže byť väčší od 

toho v roku 2009.  

Je ale viacero protichodne pôsobiacich faktorov. Na strane dopytu sú to vplyvy ako napríklad, 

koľko ľudí ostane zamestnaných a nakoľko budú opatrní. Na strane ponuky sa pre zmenu môže 

 
4 Napr. v USA https://www.statista.com/statistics/246234/personal-savings-rate-in-the-united-states/ 

https://www.statista.com/statistics/246234/personal-savings-rate-in-the-united-states/


ukázať, že niektoré firmy mali väčšie rezervy a dokážu teraz lacno kúpiť konkurentov a mať vďaka 

tomu priestor na zvýšenie cien.  

Z krátkodobého hľadiska sa skôr čaká nízka inflácia, napríklad aj preto, že pre krátkodobé 

odhady je najužitočnejšie pozerať sa na posledný vývoj. Zo strednodobého hľadiska veľké 

inštitúcie nateraz predpokladajú tiež skôr nižšiu infláciu, možno aj pod vplyvom poslednej 

krízy z roku 2009 či dlhodobo neúspešných japonských pokusov o naštartovanie inflácie. Ale 

neistota je väčšia a jednoznačný konsenzus ohľadne budúcich inflačných tlakov nateraz 

asi nie je.  

MMF napríklad v poslednom World Economic Outlook predpokladá, že inflácia by mala ostať 

nízka, zároveň však podotýka, že neistota odhadov je veľká. Podľa odhadov MMF z októbra 

inflácia v eurozóne v roku 2020 dosiahne 0,4 %, budúci rok 0,9 % a strednodobo (2025) 1,7 

%. Samotná ECB odhadovala v septembri 0,3 % v roku 2020 a v ďalších dvoch rokoch 1,0 % 

a 1,3 %.  

Zo slovenských ekonómov dávam do pozornosti Ľuboša Pástora, ktorý pre Denník N vraví, že aj 

keď inflácia z krátkodobého hľadiska zrejme nehrozí, strednodobo by sa zvýšiť mohla.5 Zároveň 

ju v kontexte verejných financií považuje za lepšiu „politiku“ ako konsolidáciu.  

Túto časť zakončím citátom komentátora Financial Times Wolfganga Münchaua k tomu, ako málo 

dokážeme rozumieť vývoju inflácii a vedieť ju ovplyvniť (07/2020): „In the case of the ECB, that 

lack of understanding is best symbolised by the almost comical failure of its inflation forecasts. 

[…] The problem is not that somebody got a forecast wrong. We all do, all the time. The troubling 

bit is that these forecasts reveal a basic lack of understanding of the underlying inflation 

 
5 Ľuboš Pástor pre Denník N (10/2020): “Bežný človek by mal očakávať trvanie nízkych úrokových mier minimálne 
niekoľko rokov a nemá očakávať zvýšenú mieru inflácie ešte minimálne pár rokov. Dlhodobo by som sa však 
nečudoval, ak by rast cien bol o čosi vyšší ako v minulosti, a to práve kvôli tomu masívnemu kvantitatívnemu 
uvoľňovaniu centrálnymi bankami v celom západnom svete.” 



process. There is some recent evidence that globalisation may have changed the inflation 

process. Even if true, this is not necessarily a helpful observation either. We do not know 

exactly what kind of period we are entering.” 

 

Dlhodobo nízke sadzby môžu znižovať tlak na produktivitu firiem 

Zhrnutie: Krátkodobé efekty uvoľnenej menovej politiky na ekonomiku sú pozitívne, otázny je 

dlhodobý dopad. Štúdie, ktoré počítali efekty QE v priemere predpokladajú kladný dlhodobý vplyv, 

avšak výsledky sú menej jednoznačné ako pri krátkodobých efektoch. Možným vysvetlením 

slabších dlhodobých efektov je, že nízke sadzby znižujú tlak na existujúce firmy, aby inovovali 

a zvyšovali produktivitu. Jednou z manifestácií tohto javu je aj rast „zombie firiem“, ktoré by za 

normálnych okolností skrachovali. Avšak v čase nízkych sadzieb sa im darí prežívať dlhšie. 

Opatrenia v čase covidu na ochranu existujúcich pracovných miest a firiem ešte viac znejasňujú, 

kto má dočasné problémy a kto neživotaschopný obchodný model. Je dôležité, aby po skončení 

pandémie od nich štáty rýchlo ustúpili a neudržiavali v chode pridlho „choré“ firmy.  

Reálny rast HDP vo vyspelých ekonomikách mal v posledných desaťročiach skôr 

tendenciu spomaľovať. Svetová ekonomika ako celok nezažíva zlé obdobie - aj vďaka silnému 

rastu Číny dosiahol rast svetovej ekonomiky v dekáde 2010-19 v priemere asi 5,5 % p. a. Naproti 

tomu, ekonomika EÚ v tomto období stúpla len o 1,4 % p. a., zaťažená dozvukmi finančnej krízy 

2008-09. O trošku nižší rast 1,3 % p. a. malo Japonsko. Naopak, lepšie sa darilo USA, ekonomika 

ktorých v rokoch 2010-19 rástla v priemere 2,3 % p. a. Druhá polovica tohto obdobia bola síce 

pre Európu lepšia ako prvá, z dlhodobého hľadiska však HDP skôr spomaľoval (viď graf nižšie).  

Osobne považujem za jeden z dôležitých vplyvov demografiu, keď sa počet ľudí v produktívnom 

veku vyvíja v EÚ horšie ako v minulosti a pomalšie ako v USA - i keď v zamestnanosti je to 

kompenzované rastúcim vekom odchodu do dôchodku. Presné prepočty som teraz nerobil, ale 

predpokladám, že demografia môže aspoň sčasti vysvetľovať rozdielny vývoj v EÚ, USA 



a Japonsku, nevysvetlí však celkové spomalenie rastu (celková aktívna populácia v EÚ rástla, 

keďže rástol vek odchodu do dôchodku).  
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Graf 3: Podľa World Bank. Reálny rast HDP. Vyhladené 5R priemermi (t.j. 2017 = priemer 2015-19). 

Akú rolu pri raste hrala menová politika? Čo sa týka krátkodobého dopadu uvoľnenej menovej 

politiky na ekonomiku, použijem štúdiu Faba a spol. (10/2020). Štúdia má síce inú primárnu tému 

(konflikt záujmov výskumníkov centrálnych bánk6), ukazuje ju však práve cez metaanalýzu štúdií 

dopadov QE na ekonomiku (v USA, Veľkej Británii a eurozóne).  

Podľa štúdií, ktoré autori zozbierali, dopad QE v rozsahu 1 % HDP v priemere vo vrchole („peak 

impact“) zvýšil HDP o 0,24 % (medián 0,16 %). Kumulatívny efekt bol nižší, v priemere na úrovni 

0,14 % (medián 0,04 %). Inými slovami, štúdie predpokladajú, že QE krátkodobo ekonomike 

pomáha, pričom nezáporný efekt vo vrchole ukázali všetky skúmané štúdie. Keďže však 

 
6 Štúdia ukazuje, že výskum pracovníkov centrálnych bánk ukazuje v priemere väčší efekt QE ako autori, ktorí nie sú 
zamestnaní v centrálnych bankách (vo fiškálne konzervatívnej Bundesbank je efekt opačný). Bankári, ktorí ukazujú 
väčšie dopady QE, zároveň majú o niečo lepší kariérny postup. To môže motivovať k väčším vykázaným dopadom.  



v dlhšom horizonte prichádza k čiastočnej korekcii dopadu, dlhodobý efekt je menší. Aj 

keď štúdie v priemere hovoria aj o kladnom kumulatívnom (dlhodobom) efekte, konsenzus 

tu je menej jednoznačný a nezanedbateľná časť7 štúdií došla aj k záveru, že kumulatívny 

dopad QE na ekonomiku pozitívny nebol.  

Dopady znižovania sadzieb mimo QE na ekonomiku autori neskúmali, ale predpoklad, že 

znižovanie sadzieb - prinajmenšom krátkodobo - pomáha rastu ekonomiky, je základnou 

premisou menovej politiky.  

Dlhodobé dopady uvoľnenej menovej politiky sú rozporuplnejšie. Nižšie sadzby na úveroch 

znamenajú, že nové projekty nemusia byť tak výnosné ako v minulosti a stále ostanú 

ziskové. Firmy sú pod menším tlakom hľadať ešte ziskovejšie biznis modely. Zároveň ale 

treba povedať, že keďže nižšia priemerná kvalita projektov môže byť kompenzovaná vyššou 

kvantitou vďaka lacnejším peniazom, celkový dopad menovej politiky na ekonomiku je nejasný.8 

Jeden z manifestácií nižšieho tlaku na produktivitu je nárast počtu „zombie firiem“. Podľa R. N. 

Banerjeeho a B. Hoffmanna (2020, viď aj článok The Economist, 09/2020) značne vzrástol počet 

„zombie firiem“, ktoré nevedia generovať dostatočný zisk na splátky úverov a zároveň majú nízku 

valuáciu9. Kým koncom 80. rokov tvorili 4 % kótovaných firiem v rozvinutých krajinách, do roku 

2017 podiel stúpol na 15 %. 

 
7 Vo všetkých štúdiách centrálnych bánk bol efekt v čase vrcholu („peak impact“) nezáporný. Naproti tomu, len asi 
polovica akademických štúdií potvrdila nezaporný kumulatívny efekt. 
8 Možné dôvody spomalenia produktivity rozoberajú napríklad Obstfeld a Duval (2018). Spomínajú „hysterézu 

produktivity“ spôsobenú slabou bilanciou firiem po finančnej kríze a s tým súvisiace nízke investície (najmä do 
projektov s vyšším rizikom, no zároveň s vyšším potenciálnym výnosom). Ako rozoberám aj ja, príliš uvoľnená 
menová politika mohla znížiť tlak na rast produktivity a efektívnu alokáciu kapitálu. Zároveň však podľa autorov 
uvoľnená menová politika hysterézu znižovala, keďže umožnila prístup k financovaniu pre firmy, ktoré by ho inak 
nemali. Celkový efekt je tak nejasný. (Doplním, že podľa autorov správnym prístupom nie je zvýšiť sadzby, ale 
adresovať problematické body priamo, napríklad posilnením bánk a či podporou reštrukturalizácie firiem.) 

9 Očistenie o nízku valuáciu je dôležité preto, aby sa za zombie firmy nepovažovali rýchlo rastúce technologické 
firmy, ktoré zatiaľ negenerujú zisk pre vysoké investície, ale v budúcnosti sa od nich zisky očakávajú. 



Autori a The Economist spomínajú dve teórie – slabé (niektoré) banky, ktoré predlžujú životnosť 

neživotaschopným projektom a nízke sadzby. Autori dodávajú, že vzťah medzi nízkymi sadzbami 

a zombie firmami je zatiaľ pomerne slabo preskúmaný. 

 

Obrázok 2: zdroj The Economist (2020), Why covid-19 will make killing zombie firms off harder.  

The Economist (09/2020) uvádza mimo iného nasledovné dopady: „As fewer firms have exited 

markets, fewer firms have also been created. Younger companies are hiring fewer workers. [...] 

Zombified businesses are found to invest and innovate less than non-zombies. Worse, in 

some instances zombie firms seem to crowd out healthy ones. [...] Zombification could also 

have consequences for market competition. Several studies have shown a widening range of 

productivity performance across firms in the same sector. The dispersion is not solely driven by 

superstar firms shining more brightly. Studies suggest that the laggards have also stagnated as 

they have been unable or unwilling to adopt best practices.” 



Pandémia covidu situáciu ešte zahmlieva, keďže je oveľa ťažšie určiť, problémy ktorých firiem sú 

len dočasné a u ktorých je hlbší problém v obchodnom modeli. Mnohé štáty počas pandémie k 

nízkym sadzbám pribalili aj ochranu pred bankrotmi a podporu udržiavania pracovných miest v 

existujúcich firmách. To môže dávať zmysel v časti ekonomiky, ktorá má šancu sa po pandémii 

pozviechať späť (napr. cestovný ruch, reštaurácie, hotely). Ale je dôležité, aby tieto opatrenia 

boli len dočasné a politici najneskôr po normalizovaní pandemickej situácie prenechali 

priestor naspäť schumpeterovskej „tvorivej deštrukcii“ a nesnažili sa za každú cenu 

zachraňovať existujúce firmy.10 

Na záver len dodám, že zombies je iba tá najakútnejšia časť problému, ale podobné efekty 

môžu hrať rolu aj pri firmách, ktoré síce technicky nie sú zombies, ale rast produktivity je 

nízky a vďaka nízkym sadzbám necítia taký tlak na inovácie. Analogicky, pod nižším tlakom 

robiť reformy sú aj národné vlády, ktorým sa budem venovať v ďalšej časti. 

 

Či je verejný dlh prospešný, závisí od použitia 

Zhrnutie: Tak ako pri podnikových investíciách, zadlžovanie štátu môže zvyšovať bohatstvo 

spoločnosti. Problém je, že štát nevie až tak dobre prioritizovať najlepšie použitie peňazí 

a zároveň môže vytláčať investície v oblastiach, kde by bolo efektívnejšie súkromné riešenie.  

Vysoký verejný dlh viacerí ekonómovia považujú za negatívum. Hlavným rizikom je, že ak sa štát 

príliš zadlží, môže skrachovať, čo môže následne vyvolať ekonomickú krízu s významnými 

dopadmi na spoločnosť. Na druhej strane, vhodne zvolené investície do budúcnosti môžu zvýšiť 

bohatstvo krajiny a zadlženie tak môže byť pre spoločnosť prínosné. 

 
10 V takmer rovnakom duchu píše aj spomínaný článok The Economist.  



Inými slovami, dlh samotný nie je automaticky negatívny ani pozitívny, ale závisí, ako sa využíva 

a dôležité je nájsť jeho „správnu mieru“, aby riziká neprevažovali prínosy. Príliš nízky dlh môže 

indikovať zanedbané investície, prípadne transfery od súčasnej k budúcim generáciám, príliš 

vysoký dlh zasa zvyšuje riziko bankrotu. Správna miera závisí aj od vyspelosti krajiny a vo 

vyspelejších krajinách môže byť optimálny dlh zrejme vyšší tak vďaka strane vyšších výnosov, 

ako aj nižších rizík. Dôvodom sa budem venovať nižšie, najprv debate o prínosoch, neskôr sa 

vrátim k udržateľnosti. 

S určitou mierou zjednodušenia, ak si štát požičiava na také investície, ktoré sú návratné, 

zvyšuje budúce bohatstvo štátu oproti scenáru, ak by nič nespravil. Zadlženie v takom 

prípade môže byť efektívnou stratégiou. Ak si naproti tomu požičiava na spotrebu vlády 

alebo transfery pre obyvateľstvo, tak presúva príjmy od budúcich generácii smerom 

k súčasným a bohatstvo krajiny nestúpa.11 

Zadlženie štátu v princípe nemusí byť zlá vec. Je s tým však spojených niekoľko problémov. 

Jedným z nich je, že politické garnitúry sú volené súčasnými a nie budúcimi voličmi a majú 

väčšiu motiváciu preferovať súčasnú generáciu na úkor budúcej. To znamená zadlžovať sa 

viac a zároveň preferovať výdavky, ktoré sa prejavia hneď v súčasnosti pred investíciami do 

budúcnosti.  

Druhým problémom je, že ak sa aj rozhodne investovať, štát neraz zlyháva pri výbere investícií 

a nevyberá tie najnávratnejšie, práve preto, že motivácie politických garnitúr a štátnych 

predstaviteľov sú odlišné a návratnosť nie je jediným a neraz ani najhlavnejším kritériom. 

Anekdotálnym príkladom z nedávnej minulosti zo Slovenska je nepomer investícii do nových 

 
11 Je to zjednodušené, keďže teoreticky môžu investovať aj občania z transferov, ktoré dostanú od štátu. Je však 
predpoklad, že podiel investícii bude v druhom prípade menší.  



diaľnic voči opravám ciest prvej triedy, ktoré by redukovali budúce výdavky.12 Diaľnice sú politicky 

atraktívnejšie ako opravy ciest, až do tej miery, že štát oveľa lacnejšie opravy zanedbával. 

Predpokladám, že v menej rozvinutých krajinách (napr. v strednej a východnej Európe) je problém 

s výberom investícií vypuklejší ako v západnej Európe, kde je inštitucionálne prostredie silnejšie.  

Zároveň platí, že na to, aby bola verejná investícia efektívna, nestačí, že má investícia kladný 

výnos, musí ešte navyše platiť, že súkromný sektor by danú službu nevedel spraviť 

efektívnejšie bez investície štátu. Súkromný sektor má vo všeobecnosti lepšie nastavené 

motivácie a špeciálne u tovarov a služieb, kde sú benefity individuálne (nemajú dopad na zvyšok 

spoločnosti) sú štátne investície zväčša neefektívne a vedel by ich ľahšie poskytnúť súkromník. 

(Príklad: továreň na holiace strojčeky môže byť zisková aj pre štát, ale súkromník bude s veľkou 

pravdepodobnosťou vedieť za rovnaké peniaze vytvoriť väčšiu pridanú hodnotu.)  

Naopak, statky s významnými negatívnymi či pozitívnymi externalitami, s potrebou extenzívnej 

koordinácie, prípadne vyžadujúce veľké economies of scale, môžu byť vhodným adeptom na 

štátne alebo nadnárodné investície. (Príkladom môže byť vakcína proti nejakej chorobe, kde 

trhová cena nemusí zodpovedať prínosom pre jednotlivca, ale po započítaní pozitívnych 

externalít na spoločnosť môže byť jej zaobstaranie spoločensky prínosné, aj s množstevnou 

zľavou navyše.) 

Nasledujúce dva grafy ukazujú podiel štruktúru výdavkov vlády v eurozóne a na Slovensku. 

V eurozóne bol podiel hrubých investícií v posledných 25 rokoch medzi 5-7 % (v období 2015-18 

pri spodnej hranici). Sociálne dávky v roku 2018 tvorili 48 % (nárast oproti 42-43 %  koncom 

 
12 Napr. Daniela Krajanová, Denník N (09/2020): “Tieto údaje zároveň ukazujú, aké výrazné boli investície do diaľnic 
oproti financovaniu ciest nižšej triedy. Na opravy a údržbu 3-tisíc kilometrov ciest prvej triedy totiž vynakladal štát 
historicky ročne len zhruba 40 miliónov eur. To je menej, než stál jeden kilometer severozápadného obchvatu 
Žiliny.” 



predošlého storočia), odmeny zamestnancom 21% (bezo zmeny) a medzispotreba (teda napr. 

nakupované tovary a služby) 11 %.  

 

Graf 4: zdroj Eurostat. Medzispotreba zahŕňa nakupované tovary a služby. 

 

Na Slovensku tvorili hrubé investície zväčša 8-10%, bez výraznejšieho trendu. Oproti koncu 90. 

rokov vidno výrazný nárast podielu sociálnych dávok na súčasných 44% (1996-2000: 30-35 %, 

2001-4: 35-41 % a od roku 2005 sa to držalo v pásme 43-46 %). Odmeny zamestnancom v roku 

2018 tvorili 22 % verejných výdavkov (1996-2000: 17-21%). Podiel medzispotreby dosiahol 13 % 

v roku 2018. Klesol aj podiel dotácií. 
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Graf 5: zdroj Eurostat. Medzispotreba zahŕňa nakupované tovary a služby. 

 

Nákupy dlhopisov ECB výrazne oslabujú signalizačnú rolu trhu 

Zhrnutie: Ak ECB nakupuje dlhopisy, štátom eurozóny bankrot prakticky nehrozí. Zároveň však 

dlhopisové trhy strácajú signalizačnú rolu, keďže asi 20% verejného dlhu skúpila ECB a štáty 

nemajú takú silnú brzdu na zadlžovanie. Aj keby ECB teoreticky chcela, v najbližších rokoch by 

bolo pre ňu veľmi náročné zo súčasnej pozície vycúvať. Preto je dôležité, aby signalizačnú úlohu 

trhu nahrádzali iné politiky, napr. podmienky pre nákup dlhopisov zo strany ECB alebo dodatočné 

(a vymáhané) pravidlá na EÚ úrovni. S tým, ako nás nákupy ECB a plán obnovy približujú o krok 

k fiškálnej únii, budú tieto pravidlá ešte dôležitejšie.  

Verejný dlh má zrejme hranicu, hoc premenlivú a ťažko kvantifikovateľnú, pokiaľ je prospešný 

a odkiaľ už nie. Štandardnou protiváhou je trh s dlhopismi, ktorý cez riziko bankrotu či 

rizikové prirážky na dlhopisov reguluje, koľko si krajina môže požičať. V Európe túto 
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protiváhu narušuje ECB, ktorá nakupuje dlhopisy vo veľkom bez ohľadu na prístup danej 

krajiny a zabezpečuje tak pretrvávajúci dopyt po dlhopisoch. Krajinám z tohto dôvodu de facto 

nehrozí bankrot a aj riziko vyšších sadzieb je limitované. Krajiny si tak môžu požičiavať bez 

vážnejšej hrozby zo strany trhu.  

Na nasledujúcom grafe vidno, že nominálny dlh medzi rokmi 2000-2020 v eurozóne stúpol 

v absolútnom vyjadrení o 140% a na Slovensku o 230%. Zaujímavé však je, že napriek takémuto 

výraznému nárastu dlhu štáty necítia žiadny dodatočný tlak na konsolidáciu, keďže pokles úrokov 

bol taký veľký, že úrokové náklady v absolútnej hodnote klesli. V pomere k HDP by tie čísla boli 

v oboch prípadoch nižšie, ale story rovnaká – za viac dlhu platia štáty menej (pre dlh voči HDP 

viď o jeden graf nižšie).  

 

Graf 6: podľa AMECO vrátane odhadu na rok 2020 

Tieto chýbajúce protiváhy sa dajú do systému doplniť aj inak ako cez dlhopisový trh, napríklad 

cez dodatočné pravidlá EÚ, ktoré budú rast dlhu spomaľovať, či už sú to maastrichtské kritéria, 

fiškálny kompakt alebo iné možné prístupy. Zdá sa však, že doterajšie pravidlá EÚ mali len 

obmedzený brzdiaci vplyv. Ak aj dokážu štáty dlh mierne znižovať v dobrých časoch (v 

pomere k HDP), vo všeobecnosti nevedia tvoriť dostatočne vysoké rezervy na časy zlé. 
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Verejný dlh v pomere k HDP má byť tento rok v eurozóne asi o 30 percentuálnych bodov vyšší 

ako bol pred dvadsiatimi rokmi (podľa AMECO sa očakáva 103 % HDP v roku 2020 vs. 69 % 

HDP v roku 200013).  
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Graf 7: podľa AMECO vrátane odhadov na rok 2020-21 

Možným riešením na chýbajúce trhové signály je postupný odchod ECB z tejto role, čo však bude 

zrejme náročné vzhľadom na potenciálne negatívne makroekonomické dopady. Tento odchod 

bude zrejme pomalý, ak vôbec nastane. Alternatívou či komplementom je posilnenie iných 

inštitucionálnych pravidiel, ktoré budú tlačiť do menšieho zadlžovania alebo zvyšovať 

preferenciu pre investície pred spotrebou.  

Príkladom opatrení môže byť zavedenie dodatočných podmienok pre nákupy ECB, napríklad 

naviazať na tempo konsolidácie či trajektóriu dlhu alebo iné dodatočné pravidlá mimo krokov 

ECB. Nákupy ECB sú zároveň so spoločným dlhom jedným z krokov k užšej fiškálnej únii, 

ktorá však môže vyžadovať prísnejšie pravidlá na lokálne vlády. V USA musia byť napríklad 

 
13 Podľa databázy AMECO.  

Verejný dlh EÚ v tomto období skočil dvakrát smerom nahor – počas krízy v roku 2009 a počas pandémie covidu v 
roku 2020. V ostatných obdobiach bol približne stabilný. Väčším problémom ako samotné skoky nahor je to, že 
krajiny si v tých obdobiach medzitým nedokázali vytvoriť rezervu na nasledujúcu krízu. Ak to nedokážu ani v 
budúcnosti, každá ďalšia kríza bude väčším problémom.  



štátne rozpočty vyrovnané14, i keď je pravda, že to nijak nebráni rastu dlhu na federálnej úrovni. 

Ak bude EÚ alebo eurozóna vydávať spoločný dlh (čo sa už v podstate deje aj v rámci 

protikoronovej pomoci), tak bude vhodné národné pravidlá doplniť aj pravidlami na 

centrálnej celoeurópskej úrovni, inak sa môže stať, že sa otázka udržateľnosti dlhu iba 

prenesie z národnej na celoeurópsku úroveň.  

 

Udržateľná úroveň dlhu môže byť vyššia, ako sa zdá 

Zhrnutie: Udržateľná výška dlhu môže byť pre rozvinuté krajiny pomerne vysoká, ako ukazuje aj 

Japonsko, ktorému sa darí dlho vytrvať s vysokým dlhom. Aktívne nákupy centrálnej banky robia 

bankrot prakticky nemožný, ak to ECB nebude chcieť dovoliť. Vzniká však riziko závislosti a toho, 

že krajiny prestanú byť zodpovedné úplne.  

V literatúre sa niekedy ako predpoklad udržateľnosti dlhu uvádza, že úroková sadzba, ktorú 

krajiny za dlh platia, by mala byť pod nominálnym rastom HDP (z dlhodobého hľadiska).  

Vychádza to z predpokladu, že ak je úroková sadzba nižšia ako nominálny rast HDP, tak pri 

nulovom primárnom deficite (t.j. deficite po zaplatení úrokových nákladov) budú rásť príjmy 

rýchlejšie ako dlh. 15  Dlh voči HDP bude klesať a teda bude udržateľný.16 Podľa Blancharda 

(2019) je v histórii pre vyspelé krajiny skôr typické, že sadzby sú nižšie ako rast HDP (napr. pre 

1-ročné americké poukážky platilo v 5 zo 6 posledných dekád). Keď štát navyše cez zdanenie 

 
14 V 49 z 50 štátov USA, viď napr. The Economist (08/2020) - i keď článok je k americkému systému v čase covidu 
skôr kritický, lebo podľa autora brzdí federálny stimulus cez konsolidáciu na úrovni štátov.  

15   Príklad: krajina má dlh 50 % HDP, vyrovnanú primárnu bilanciu a úrokovú sadzbu 2 %. Úrokové náklady ju tak 
stoja 1 % HDP. Ak nominálny HDP narastie o 2 %, dlh ostane na úrovni 51/102 = 50 % (nového) HDP. Ak ekonomika 
s primárnym prebytkom rastie rýchlejšie ako je cena dlhu, dlh voči HDP klesá.  

16 Napr. Westphal (2/2019) 



príjmov dostáva časť zaplatených úrokov späť17, hranica udržateľného dlhu je ešte o niečo vyššia. 

Najprv sa budem krátko venovať primárnej bilancii, neskôr sa vrátim k rozdielu medzi úrokovou 

sadzbou a rastom HDP. 

V európskom kontexte bola primárna bilancia v EÚ v rokoch 2000-19 v priemere v miernom 

prebytku (samozrejme, pre rok 2020 to platiť nebude). Nulový primárny deficit tak nie je 

nerealistický predpoklad, aj keď to zďaleka neplatilo pre všetky krajiny. Napríklad Slovensko malo 

podľa AMECO od roku 1995 primárny prebytok iba dvakrát, v rokoch 2017 a 2018. 
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Graf 8: podľa AMECO vrátane odhadov na rok 2020-21 

Pokles sadzieb ECB a nákupy dlhopisov znižujú výnosy dlhopisov a zlacňujú štátny dlh, 

takže prinajmenšom krátkodobo udržateľnosť verejného dlhu zvyšujú. (Otvorená otázka 

ostáva, nakoľko sa znižujú aj dlhodobé sadzby a čo sa deje s dlhodobým rastom HDP.) 

Pri znižovaní sadzieb určitý čas trvá, kým sa tento efekt prejaví naplno, keďže štáty majú aj starý 

dlh, ktorý sa až do momentu refinancovania úročí pôvodnou vyššou sadzbou. Aj keď sadzby na 

nových dlhopisoch boli v posledných rokoch pod rastom HDP, priemerné úroky na dlhu si so 

 
17 Vplyv zdanenia závisí mimo iného od podielu domácich investorov či výšky sadzieb.  



sebou „niesli“ aj vyššie úroky z minulosti, čo brzdilo pokles dlhu voči HDP. Sadzby na novom dlhu 

však už boli oproti rastu HDP nižšie a po postupnom precenení starého dlhu nadol sa pod rast 

HDP dostali aj úroky na celom dlhovom portfóliu.  

Sú aj názory, že pre vyspelé krajiny je hranica udržateľného dlhu veľmi vysoká. Blanchard (2019) 

argumentuje, že úrokové sadzby boli v USA typicky nižšie ako rast dlhu a z fiškálneho 

hľadiska je v takom prípade lepšie požičať si ako nepožičať. Argumentom za zníženie dlhu 

síce môže byť snaha vyhnúť sa ‘bad equilibrium‘ (bankrotu), avšak pri vysokých úrovniach 

dlhu podľa neho zníženie napríklad zo 100% HDP na 90% HDP nehrá až takú rolu pre 

budúce riziká a fiškálna konsolidácia väčšieho rozsahu je ťažko predstaviteľná (Blanchard 

teda de facto hovorí, že náklady fiškálnej konsolidácie na zníženie dlhu nie sú adekvátne zníženiu 

rizika). 

Barrett (2018) dokonca argumentuje, že pre vyspelé krajiny úroková miera bude v dlhodobom 

horizonte s veľmi vysokou pravdepodobnosťou pod nominálnym rastom HDP, čo implikuje 

neobmedzenú hranicu udržateľného dlhu z pohľadu solventnosti. (Barett dodáva, že riziko 

bankrotu je napriek tomu zjavne nenulové, čo však môžu spôsobovať aj iné mechanizmy, napr. 

riziko „runu“ na dlh.)18 

Obaja svoje tvrdenia vzťahujú na vyspelé ekonomiky a  pre menej rozvinuté krajiny môže byť 

riziková úroveň dlhu nižšia, napríklad pre menšie naakumulované bohatstvo, vyššie riziko náhlej 

straty dôvery investorov či iné dôvody.  

 
18 Barrett (2019): “The latter part of this paper has focused on understanding debt limit in the presence of small, 
positive long run interest-growth differentials. While possible, it is much more likely that long run differentials are 
in fact negative. So it is worth also asking what this would mean for sustainable debt levels if true. Clearly, this would 
mean that solvency considerations alone cannot provide a motive for finite debt limits. Yet default risk is non-zero, 
as even a cursory look at CDS markets will confirm. To reconcile this with negative interest-growth differentials, we 
must therefore look for other mechanisms to explain default risk. For example, models where even a solvent 
government can face a “run” on its debt, akin to those suffered by banks” 



Rozdiel je aj v tom, či je dlh v lokálnej alebo cudzej mene. V lokálnej mene štát môže vydávať 

prakticky ľubovoľný objem peňazí a splatiť z nich časť dlhu, akurát nemusí nájsť dostatočný počet 

investorov ochotných riskovať oslabenie meny, v ktorej je dlhopis denominovaný. V cudzej mene 

štát možnosť vydávať peniaze nemá a bankrot je pravdepodobnejší.  

Platí to aj pre krajiny eurozóny. Ak bude ECB ochotná nakupovať dlhopisy krajín eurozóny 

v prípade problémov aj v budúcnosti, tak tieto krajiny môžu zbankrotovať iba pri veľmi 

extrémnych podmienkach, napríklad ak by ľudia neboli ochotní platiť eurom, investori by 

stratili dôveru v euro, pri rozpade eurozóny a pod. ECB ako emitent eur nie je obmedzená 

tým, koľko eur vlastní a teda môže teoreticky kúpiť ľubovoľný v eure denominovaný dlh. ECB síce 

tento prístup formálne odmieta, v praxi však postupne nakupuje čoraz viac európskeho dlhu. ECB 

ku koncu septembra vlastnila približne 2500 mld. eur dlhopisov verejnej správy a plánovala ďalšie 

nákupy.19 To je ekvivalent asi 20 % verejného dlhu eurozóny (a približne rovnaký podiel voči 

HDP).  

Odvrátenou stranou je, že sa niektoré krajiny môžu postupne stať od ECB závislé a v prípade 

budúcej krízy, napr. náhleho zvýšenia inflácie, ktorá je pre ECB hlavným cieľom, nebude 

centrálna banka vedieť zareagovať tak, aby vedela ustrážiť viacero cieľov naraz - napr. znížiť 

infláciu bez toho, aby zhoršila udržateľnosť verejných financií, či negatívne zasiahla ekonomický 

rast (viď aj nižšie). Samozrejme, môže inflačný cieľ zvýšiť, ako napríklad indikovala prezidentka 

 
19 V rámci programu PSPP, ktorý investuje do dlhopisov štátu, lokálnych vlád a medzinárodných organizácii vlastnila 
2300 mld. eur aktív, z toho štáty a regionálne vlády tvorili asi 90%, čiže necelých 2100 mld. eur. A v rámci 
protipandemického programu PEPP vlastnila 560 mld. eur aktív, z čoho vládnych aktív mohlo byť (na základe 
predošlých mesiacov) asi 80%, teda asi 450 mld. eur.  

PSPP: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp 

PEPP: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html 

 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html#pspp


ECB Christina Lagarde (viď nižšie). Pomerne vážnym problémom môže byť, ak sa niektoré 

štáty budú správať zodpovedne a iné nie (tiež nižšie). 

 

Problémom by bola stagflácia alebo nerovnomerný prístup ku krajinám 

Zhrnutie: Ak vzrastie inflácia spolu s HDP, udržateľnosť verejných financií sa nezhorší, lebo budú 

rásť aj príjmy. Problémom sú dva scenáre – stagflácia, teda inflácia spojená s nízkym rastom, 

kde si ECB bude musieť vybrať, či brzdiť infláciu alebo držať sadzby nízko, aby štátom ešte viac 

nesťažila finančnú situáciu. Druhým problémom by bolo, ak by bola v eurozóne časť krajín 

zodpovedná a časť nezodpovedná a ECB by bola „donútená“ nakupovať dlh nezodpovedných 

krajín. Prípadná vyššia inflácia bude znehodnocovať úspory všade, ale z vyšších výdavkov budú 

profitovať iba nezodpovedné krajiny. 

Časť nezávislosti stráca aj ECB, ktorá má za cieľ udržiavať cenovú stabilitu. Vysoké 

zadlženie štátu v kombinácii s nízkymi sadzbami do určitej miery obmedzuje jej menovú politiku, 

keďže prípadné zvýšenie sadzieb by malo negatívny dopad na cenu financovania štátov 

a následne vyvolalo potrebu výraznejšej fiškálnej reštrikcie.  

Podľa databázy AMECO bude Európska únia v roku 2021 platiť za dlh v priemere 1,7 % a jej 

úrokové náklady dosiahnu 1,5 % HDP. Ak by sa cena dlhu zvýšila o 1 percentuálny bod, úrokové 

náklady by sa zvýšili o 0,9 % HDP, či už na úkor deficitu alebo potreby dodatočnej konsolidácie. 

Ak by sa cena dlhu v EÚ zvýšila na predkrízovú úroveň z roku 2008 (úrok 4,6 %), tak by sa 

náklady zvýšili až o 2,6 % HDP.  
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Graf 9: vlastné prepočty na základe údajov z AMECO  

Samozrejme, zvyšovanie sadzieb ECB sa v cene dlhu prejavuje len postupne - spolu s tým, ako 

štáty postupne nahrádzajú starý dlh novým. Krajiny by tak mali viac času zareagovať. Druhý 

aspekt je, že zvýšenie sadzieb by zrejme prišlo v období vyššej inflácie a rastu HDP.  

Ak by sa v budúcnosti zvýšila inflácia súčasne s HDP, pre ECB ani štáty by to nemusel byť 

zásadný problém. Aj keď cena dlhu bude rásť, krajinám bude tiež rásť HDP a príjmy 

a udržateľnosť dlhu by sa nemala zhoršovať. Najproblematickejšou situáciou z pohľadu ECB 

by tak bola stagflácia, čiže nárast inflácie bez toho, aby sa zvýšil rast HDP. ECB by v takom 

prípade bude musela voliť medzi zvyšovaním sadzieb, ktorým by štáty ešte viac finančne 

zaťažila, a brzdením inflácie.  

Druhý problematický scenár by bol, ak by sme mali časť štátov zadlžených 

a nezodpovedných a časť zodpovedných. Predstavme si, že nejaká veľká nezodpovedná 

krajina alebo krajiny si bude požičiavať, koľko chce, bez ohľadu na deficit s predpokladom, že 



bankrot jej nehrozí, lebo je tam ECB. Ak ECB s nákupmi neprestane napriek ďalšiemu 

zadlžovaniu, znamená to de facto fiškálne transfery v rámci EÚ od zodpovedných 

k nezodpovedným krajinám, keďže prípadná vyššia inflácia znehodnotí úspory všade, ale 

z vyšších výdavkov budú “profitovať“ iba nezodpovedné krajiny. ECB síce môže prestať 

nakupovať dlhopisy nezodpovedných krajín, ale musí akceptovať všetky súvisiace 

úskalia.  

Samozrejme, ide o extrémny scenár a sú tam čiastkové kroky, ktoré ECB môže urobiť. Napríklad 

môže pohroziť, že nebude nakupovať dlhopisy, čo by zvýšilo úroky a mohlo by stačiť na to, aby 

sa dotknutá krajina začala správať štandardne. V každom prípade to ešte viac posilňuje potrebu 

iných preventívnych pravidiel (na úrovni EÚ alebo pravidiel ECB) tak, aby táto „chicken 

game“, kto posledný uhne, ani nehrozila. Dôležitá je aj kontinuálna komunikácia ECB 

smerom k štátom a prípadne aj trhom, že nákupy dlhopisov majú mantinely (i keď doplním, 

že komunikačná hranica, kde sa sentiment trhu láme, môže byť tenká).  

Zároveň treba povedať, že ECB nemá ‘easy way out‘ pri rozhodovaní o programe nákupu 

štátnych dlhopisov. Prípadné prirýchle zbavovanie sa pozície by znamenalo navýšenie úrokových 

nákladov krajín. ECB v podstate asi ani nemá veľkú motiváciu tieto dlhopisy predávať. Pomohlo 

by to síce signalizačnej funkcii trhu, otázka je, či je tento dôvod pre ECB dostatočný na to, aby 

krajinám zhoršila situáciu s financovaním. Zrejme by takýto krok prišiel iba v čase veľmi dobrého 

rastu HDP a vysokej inflácie.  

 

Niektorí ekonómovia navrhujú prechod z fiškálnych pravidiel na štandardy 

Zhrnutie: Ekonómovia Blanchard, Leandro a Zettelmayer predstavili návrh, aby EÚ prešla z 

fiškálnych pravidiel k fiškálnym štandardom. Podľa autorov akékoľvek fiškálne pravidlá nevedia 

pokryť všetky možné scenáre a v mnohých prípadoch sú viac škodlivé ako užitočné. Naproti 



tomu, fiškálne štandardy namiesto fixnej hranice dlhu či deficitu skúmali, či je dlh danej krajiny 

udržateľný alebo nie. Vymožiteľnosť by sa podľa autorov mohla zvýšiť, ak by udržateľnosť 

posudzoval European Court of Justice. Návrh vyvoláva viacero otázok, ktoré rozoberám 

v nasledujúcom texte. 

Tento segment chcem venovať návrhu O. Blancharda a spol. (2020)20 na reformu fiškálnych 

pravidiel EÚ. Hlavný dôvod, prečo mu venujem špeciálnu pozornosť je, lebo je čerstvý a nie je 

vylúčené, že sa o ňom (prípadne o iných návrhoch budúceho usporiadania) bude diskutovať 

a chcem dať do pozornosti potenciálne slabé či silnejšie miesta. Plnenie fiškálnych pravidiel EÚ 

je aktuálne pozastavené najmenej do konca budúceho roku a  keďže mnohé krajiny budú po 

covide od splnenia fiškálnych pravidiel oveľa vzdialenejšie ako vlani, môže prísť diskusia, ako 

pravidlá nastaviť „realistickejšie“. Problematické môže byť napríklad vynucovanie napríklad 

pravidiel, ktorí vyžadujú rýchlu konsolidáciu.  

Blanchard s kolegami navrhuje prechod z fiškálnych pravidiel na fiškálne štandardy. Autori štúdie 

hovoria, že z praktického hľadiska nie je možné mať jednoduché pravidlá (napr 3% deficit a 60% 

dlh), lebo nie sú vhodné na všetky situácie a tým pádom buď nebudú vykonateľné alebo nás budú 

nútiť k suboptimálnemu riešeniu. Zároveň však všetky možné situácie nevieme pokryť ani 

zavedením množstva výnimiek, čo ma ešte dodatočnú nevýhodu v tom, že pravidlá budú príliš 

komplikované.  

Autori navrhujú prechod ku fiškálnym štandardom, ktoré nebudú obsahovať presné 

pravidlá na dlh a deficit, ale budú skôr individuálne posudzovať, či je dlh udržateľný alebo 

nie. Ak je dlh udržateľný, tak by krajina mala priestor zvoliť si svoju vlastnú fiškálnu politiku, či už 

vyšší alebo nižší deficit a dlh.  

 
20 Olivier Blanchard, Alvaro Leandro, Jeromin Zettelmeyer, Redesigning the EU Fiscal Rules: From Rules 

to Standards, 10/2020 



Udržateľnosť dlhu autori navrhujú skúmať najmä cez r-g, teda rozdiel medzi úrokovou 

sadzbou dlhu a nominálnym rastom HDP (v zmysle, ako som písal vyššie). Ak je úroková 

sadzba vyššia ako rast HDP, tak pri nulovej primárnej bilancii dlh voči HDP stúpa. Pri predpoklade 

„maximálneho realistického“ primárneho prebytku sa dá vypočítať hranica dlhu, od ktorej dlh 

„exploduje“ (nekonverguje ku konečnej hodnote) a teda je neudržateľný. 

Ak je r-g záporné, teda úroková sadzba je nižšia ako nominálny rast HDP (čo je aj prípad „pred-

covidovej“ a asi aj „post-covidovej“ súčasnosti), tak je dlh teoreticky udržateľný za akýchkoľvek 

podmienok – môže síce rásť, ak sú vysoké primárne deficity, ale nikdy ‘neexploduje‘, lebo pri 

akejkoľvek ohraničenej primárnej bilancii, úrokovej sadzbe a raste HDP bude nejaká konečná 

hranica dlhu, ku ktorej bude dlh konvergovať. A ak je primárna bilancia kladná, tak bude dlh voči 

HDP vždy klesať. 

Pre takéto prípady autori navrhujú analýzu udržateľnosti doplniť o zmenu sadzieb v závislosti od 

toho, ako sa bude dlh zvyšovať. Autori odhadujú, že 1% HDP verejného dlhu môže zvyšovať jeho 

cenu o 2 až 4 bázické body. Zahrnutie tohto predpokladu do analýzy vedie ku konečnej hranici 

udržateľného dlhu aj v prípade záporného r-g. 

Neistotu ohľadne parametrov navrhujú autori riešiť stochastickým prístupom, kde by sa 

modelovali pravdepodobnosti pre rôzne parametre a výsledkom by bolo probabilistické 

rozdelenie, ktoré by nám povedalo, s akou pravdepodobnosťou je dlh udržateľný.  

Podľa môjho názoru prechod z pevných pravidiel na štandardy by v ideálnom svete mohol byť 

prínosný, keďže teoreticky umožňuje nájsť riešenia primeranejšie aktuálnej situácii, ktorá môže 

byť veľmi odlišná od prípadu po prípad. Z praktického hľadiska si to však veľmi neviem predstaviť. 

EÚ nevedela od štátov vynucovať ani tvrdé pravidlá, ťažko si predstaviť, že budú vedieť 

lepšie vedieť vynucovať mäkké štandardy. A nemyslím si, že je to len preto, že by existujúce 

pravidlá boli „mimo reality“. Vynucovanie EÚ nešlo ani v dobrých časoch.  



Obávam sa, že väčší priestor pre jednotlivé krajiny by znamenal ešte slabšiu 

zodpovednosť. Na druhej strane súhlasím s autormi, že ak máme pravidlá, ktoré sú úplne „mimo 

reality“ (čo po covide zrejme budú), tak je ich užitočnosť mizivá a potenciálne škodlivá.  

Ani autori nemajú riešenia na politické otázky, i keď navrhujú, že súlad s fiškálnymi 

štandardami by mohol posudzovať European Court of Justice. To by mohlo niektoré 

problémy zmierniť, i keď je otázne, či by to bolo dostatočné. 

Treba povedať, že vzhľadom na nízke sadzby úrokov (pod nominálnym HDP) by návrh 

v praxi priniesol oveľa väčší fiškálny priestor pre krajiny, ako je v súčasnosti. Bez toho, aby 

som robil konkrétne výpočty, predpokladám, že vypočítané udržateľné hranice dlhu by boli zväčša 

trojciferné. Autori hovoria, že krajiny by si mohli robiť pri udržateľnom dlhu politiku, akú by chceli.  

Je však otázka, či je udržateľnosť dlhu jediný faktor, ktorý by mali pravidlá zohľadňovať. 

Ak aj v nejakej krajine vyjde dlh udržateľný, vysoký deficit stále môže mať dopady na 

infláciu v eurozóne a z toho vyplývajúcu neželanú redistribúciu medzi krajinami, ktorú ECB 

nemusí byť schopná korigovať. Môže sa tak stať, že ak bude dostatočná masa krajín chcieť míňať 

(a štandardy to budú umožňovať), tak to bude tlačiť do väčšieho míňania aj ostatné krajiny. Lebo 

inak budú ich úspory strácať na kúpnej sile (pripomínam, že vyššia inflácia pomáha dlžníkom 

a škodí sporiteľom, čo platí aj pre krajiny).  

Nie je tiež jasné, ako by sa mala zohľadňovať rola ECB. Ako píšem inde, ak ECB nakupuje, 

akýkoľvek dlh je udržateľný. Zároveň však aj každý prístup, ktorý počíta udržateľnosť dlhu 

z existujúcich sadzieb, počíta iba ECB-dependent udržateľnosť dlhu, keďže samotné 

nákupy ECB majú vplyv na sadzby. Ak by ECB nenakupovala alebo prípadne predávala, 

udržateľná úroveň by bola úplne iná. Navyše, rozhodnutie ECB o tom, či nakupovať, držať 

alebo predávať sa len ťažko modeluje v rámci stochastických modelov. Je potrebné spraviť 

predpoklady na jednotlivé rozhodnutia, čo však zároveň znamená aspoň čiastočné neformálne 



obmedzenie nezávislosti centrálnej banky. ECB môže mať obavu robiť rozhodnutia, ktoré by 

udržateľnosť dlhu zhoršili a nútili krajiny k okamžitej konsolidácii. 

Stochastický prístup považujem za krok vpred – bez ohľadu na to, či sa použije pre štandardy, 

stochastická analýza udržateľnosti dlhu môže pomôcť lepšiemu porozumeniu budúcich scenárov. 

Zároveň sa však obávam, že bude náročné odhadnúť a priori pravdepodobnosti (špeciálne, keď 

sa mnohé parametre nesprávajú lineárne a minulých dát máme menej ako budúcich scenárov). 

Tiež si myslím, že pri dlhodobom horizonte bude vejár možných udržateľných hraníc dlhu 

pomerne široký, čo vyplýva z toho, že pri malom r-g má malá zmena r-g veľký dopad na 

udržateľnú hranicu dlhu, aj v ráde násobkov. (Tu by bolo vhodné, aby bol v prípade seriózneho 

zvažovania návrhu, tento vejár pravdepodobností namodelovaný.)  

Keď to zhrniem, rozumiem motivácii autorov, ale zdá sa mi, že návrh má veľa otvorených miest, 

ktoré by bolo treba doriešiť, aby mohol fungovať, prípadne aspoň kvantifikovať význam 

jednotlivých vplyvov. Zároveň súhlasím, že ani súčasné pravidlá nie sú veľmi užitočné 

(vykonateľné) a je možné, že v budúcnosti budú realistické a teda užitočné ešte menej. Nemám 

v tejto chvíli odpoveď ohľadne správneho prístupu.  

 

Súkromný dlh v bankách rástol pomalšie ako verejný 

Zhrnutie: Pôžičky v bankách rástli v eurozóne od krízy 2008-09 výrazne pomalšie ako verejný dlh 

a v pomere k HDP klesli. Sčasti za to môže vyššia opatrnosť ľudí a firiem po kríze, ale vplyv mohla 

mať aj požiadavka na vyššiu kapitalizáciu bánk. Na investície do štátnych dlhopisov banky kapitál 

nepotrebujú, na úvery áno. (Slovensko je výnimkou, súkromný dlh rástol rýchlo.) 

Aj keď nízke sadzby podporujú pôžičky aj v súkromnom sektore, vývoj súkromného dlhu bol 

oproti verejnému dlhu v eurozóne značne pomalší. Zadlženosť obyvateľstva voči HDP od roku 

2011 mierne klesala a v súčasnosti je podobná ako v roku 2008, tesne pred začiatkom krízy. 



Podiel úverov nefinančných spoločnostiam voči HDP klesol z maxima na úrovni 52 % HDP v roku 

2009 na 38 % tesne pred začiatkom pandémie (v súčasnosti je trošku vyšší na úrovni 41 % 

vzhľadom na pokles HDP). Retailové úvery sú na úrovni 53 % HDP, mierne nižšie ako v rokoch 

2009-10.  

Dôvody poklesu zadlženosti (voči HDP) sú tak na dopytovej ako aj ponukovej strane. Od roku 

2009 boli firmy a občania opatrnejší a tento efekt bol silnejší ako efekt sadzieb.  

Ale dopad prišiel aj zo strany ponuky. Oproti roku 2009 sa od bánk vyžaduje vyššia kapitálová 

primeranosť, takže banky boli zdržanlivejšie pri poskytovaní nových úverov. Zároveň platí, 

že európske štátne dlhopisy majú nulovú rizikovú váhu, čiže bez ohľadu na to, koľko ich banka 

kúpi, nevyžadujú dodatočný kapitál. Pri súkromných úveroch riziková váha závisí od rizikovosti 

úverov. Úvery na bývanie, ktoré tvoria väčšinu retailových úverov, sú zabezpečené 

nehnuteľnosťou a ich riziková váha patrí medzi najnižšie. Korporátne úvery majú typicky vyššiu 

rizikovú váhu (t.j. banky potrebujú viac kapitálu na 1 požičané euro pre korporát ako pre 

domácnosti). Potreba dodatočného kapitálu bánk, ktorý sa od krízy zháňa ťažšie, môže byť 

jedným z vysvetlení rozdielu medzi vývojom štátnych dlhopisov a úvermi (pozn. i keď 

komerčné banky zďaleka nie sú jediným nákupcom štátnych dlhopisov). 
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Graf 10: vlastné výpočty podľa dát z ECB a Eurostatu. Korporátne úvery sú za nefinančné korporácie. Ostatné úvery 

sú za verejnú správu (iba pôžičky, nie dlhopisy) a finančné inštitúcie (okrem bánk). Úvery voči subjektom z krajín 

eurozóny. Nárast v roku 2020 je spôsobený poklesom HDP.  

 

Slovenský vývoj bol na európske pomery netypický. Rast retailových úverov patril medzi 

najrýchlejšie v eurozóne a retailové úvery zaznamenali výrazný rast aj voči HDP. Korporátne 

úvery rástli aj u nás pomalšie ako v retaili, ale na rozdiel od eurozóny voči HDP neklesali, ale boli 

približne stabilné.  



 

Graf 11: vlastné výpočty podľa dát z ECB a Eurostatu. Korporátne úvery sú za nefinančné korporácie. Ostatné úvery 

sú za verejnú správu (iba pôžičky, nie dlhopisy) a finančné inštitúcie (okrem bánk). Úvery voči subjektom z krajín 

eurozóny. 

V eurozóne v absolútnom vyjadrení medzi rokom 2008 a septembrom 2020 narástli klientske 

úvery o 10 %, resp. 0,8 % p. a.  

Vývoj po krajinách bol pomerne nerovnomerný. Slovenský nárast dlhu na vyše dvojnásobok bol 

v eurozóne najvyšší (7 % p. a.). Na opačnej strane boli krízou zasiahnuté krajiny ako je Írsko, 

Španielsko, Cyprus, Grécko, Portugalsko či Slovinsko, kde boli kumulatívne poklesy úverov 

o štvrtinu až polovicu (-2,5 % až -6,5 % p. a.). Niekde medzi tým boli krajiny ako Nemecko či 

Rakúsko s nárastom dlhu od roku 2008 od 20% (cca. 1,5 % p. a.) 

Kým súkromné úvery stúpli o 10 %, verejný dlh medzi rokmi 2008 a 2019 v krajinách súčasnej 

eurozóny narástol výraznejšie. Nominálne stúpol o 53 % (3,9 % p. a.) a po zohľadnení vplyvu 

pandémie odhad na rok 2020 (podľa AMECO) hovorí o kumulatívnom náraste o 71 % 

(4,6 % p. a.).  
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Časť verejného dlhu kúpila ECB, časť kupci z iných segmentov. Vládne dlhopisy vo vlastníctve 

bánk v eurozóne (iba dlhopisy krajín eurozóny) vzrástli medzi rokom 2008 a 2019 o 17 % 

(1,3 % p. a.). Tento rok do septembra o ďalších 26 % (spolu 47 %). Prispel k tomu aj TLTRO - 

banky si zobrali peniaze od ECB, ktoré potrebovali niekde uložiť. Aj v tomto prípade bol vývoj po 

krajinách nerovnomerný. Najväčšie absolútne nárasty držaných európskych dlhopisov 

zaznamenali od roku 2008 Taliansko, Španielsko a Portugalsko.21 

 

Redistribučné vplyvy na skupiny obyvateľstva sú komplexné 

Zhrnutie: Pre dopady na konkrétneho jednotlivca sú dôležitejšie reálne ako nominálne sadzby. 

Nižšia reálna sadzba typicky pomáha dlžníkom a škodí ľuďom s úsporami. Dopad na úspory však 

nezávisí len od objemu úspor, ale aj od toho, v akej vzdialenej budúcnosti ich chce dotyčný míňať. 

Ak si niekto sporí na dôchodok, tak mu zníženie sadzieb síce jednorazovo precení hodnotu úspor 

smerom nahor, ale zároveň zníži sadzbu, za ktorú vie úspory investovať ďalej. Dopady na 

segmenty sú komplexné – napríklad mladí majú dlhy, takže tam vyššia reálna inflácia pomáha, 

ale zároveň im viac škodí na strane dôchodkových úspor. Nízka reálna sadzba hovorí v prospech 

toho, aby si mladí odkladali na dôchodok väčšiu časť príjmu.  

Menová politika má viacero dopadov, neraz protichodných. V ďalšej časti naznačím hlavné 

faktory, ktoré na ňu vplývajú, avšak dopady môžu byť veľmi individuálne podľa toho, aké má kto 

aktíva či pasíva, aké má očakávané príjmy a spotrebu a od toho, čo sa stane s infláciou a 

sadzbami. Nie je mi známe, že by boli tieto dopady v ekonomickej literatúre empiricky alebo 

teoreticky rozoberané. 

 
21 Ich nárast patril k najväčším aj v relatívnom porovnaní, i keď tam už boli aj ďalšie krajiny.  



Najprv sa pozrieme na jednotlivca, ktorý má iba aktíva a je bez dlhov. Znižovanie sadzieb 

má naňho dva protichodné vplyvy. Pokles nominálnych sadzieb zvyšuje hodnotu jeho 

aktív, no zároveň znamená nižšie budúce výnosy. 

Keď sadzba klesá, súčasné aktíva (napr. prostriedky vo fondoch) sa preceňujú smerom nahor. 

Miera, ako veľmi sa precenia, závisí od ich durácie. Termín durácia sa používa najmä pri 

dlhopisoch, pričom modifikovaná durácia hovorí o tom, ako veľmi sa zmení cena dlhopisu, keď 

sa sadzba zmení o 1 percentuálny bod. Napríklad durácia 10 znamená, že pri poklese sadzieb 

o 1 % stúpne cena dlhopisu o 10 % (resp. pri náraste o 1 p. b. asi o 10 % klesne). Niekedy sa 

toto čísla uvádza aj v rokoch, keďže durácia 10 približne zodpovedá 10-ročnému bezkupónovému 

dlhopisu. Hotovosť má duráciu nula, pri zmene sadzieb sa neprecení.  

Aj keď pri iných aktívach ako sú akcie či nehnuteľnosti sa durácia nepočíta, tiež majú citlivosť na 

sadzby. Akcie zvyknú stúpať, ak idú sadzby dole, najmä ak idú dolu reálne sadzby. Pokles 

sadzieb zvyšuje dostupnosť nehnuteľností a teda aj ich cenu. Vo všeobecnosti tak z poklesu 

sadzieb v danom momente najviac profitujú ľudia, ktorí majú veľké aktíva a s dlhšou duráciou.  

Znižovanie sadzieb má však aj efekt opačným smerom, že budúce aktíva ľudia vedia 

zainvestovať za nižšiu sadzbu. V tomto prípade nie je dôležitá nominálna sadzba, ale reálna 

očakávaná sadzba. Čím je nižšia reálna sadzba, tým je nižšia kúpna sila v budúcnosti zarobených 

peňazí. Napríklad ak má niekto na dôchodkovom sporení sumu 10 000 eur v dlhopisoch 

s duráciou 10 a výnos klesne z 3 % na 2 %, tak sa mu hodnota portfólia zvýši o 10 %. Zároveň 

však stratí na tom, že všetky budúce investície už nebude vedieť zainvestovať za 3 %, ale iba za 

2 % a ak chce ešte človek sporiť dlho, negatívny efekt môže byť väčší. 

Ktorý efekt preváži, závisí od konkrétnych okolností, ale v princípe majú mladí ľudia menej aktív, 

takže tie sa im menej precenia smerom nahor a pred sebou dlhší čas, keď majú akumulovať 



úspory za nižší reálny výnos a teda sú dopady na nich horšie (stále však hovoríme iba o ľuďoch 

bez dlhu a bez plánovaného dlhu).  

Ak majú ľudia dlh väčší ako finančné aktíva, tak je dopad zväčša opačný. Nižšia reálna 

sadzba znamená, že na zaplatenie dlhu budú v budúcnosti potrebovať v reálnom vyjadrení 

menej peňazí. Nižšia reálna sadzba pomáha aj ľuďom, ktorí sa ešte len chcú zadlžiť – za 

predpokladu, že v čase, keď budú zadlžení, bude zohľadnená v sadzbách na úveroch.22 

Dopad na jednotlivé segmenty tak môže byť veľmi odlišný podľa toho, kto má aké aktíva a pasíva, 

aký má očakávaný profil príjmov a spotreby a ako veľmi pokles sadzieb znižuje okrem aktuálnych 

nominálnych sadzieb aj očakávané reálne sadzby. Zjednodušene, mimo jednorazového vplyvu 

v čase poklesu sadzieb, nižšie reálne sadzby škodia sporiteľom a pomáhajú dlžníkom. Čo je 

dôležité, platí to aj pre budúcich sporiteľov a dlžníkov. Čiže ak som aj teraz čistý dlžník 

a nízke reálne sadzby mi pomáhajú, v momente, keď sa preklopím do kladných aktív, mi 

začnú škodiť (ak sa dovtedy sadzby nezdvihnú).  

Ľuboš Pastor napríklad v rozhovore pre Denník N odporúča mať nízke sadzby dlhšie23, aj keď 

inflácia stúpne. To by podľa neho pomohlo mladším ľuďom znížiť svoje (reálne) dlhové bremeno 

na úkor reálnej hodnoty aktív starších ľudí, ktorí majú viac aktív. Pokladá to za lepšie riešenie ako 

príliš silnú konsolidáciu.24 Ja k tomu podotýkam, že aj keď základná premisa je zrejme pravdivá, 

dopad nebude rovnomerný na celý segment, ale závisí od individuálnej situácie jednotlivca – či 

má čistý dlh, dokedy bude mať čistý dlh, dokedy budú reálne sadzby nízke atď.  

 
22 Ekonómovia niekedy používajú termín neočakávaná vs. očakávaná inflácia. Predpoklad je, že očakávaná inflácia 
je už zohľadnená v sadzbách úverov, neočakávaná nie je. Ale v princípe je to ekvivalentný koncept – ak inflácie nie 
je zohľadnená v cene úveru, tak je reálna sadzba nižšia.  

23 V rozhovore pre Denník N hovorí: “Ak by bola inflácia o čosi vyššia ako povedzme 2 percentá, pomohla by tomu, 
aby sa náklady presunuli od mladých k starším bez akýchkoľvek zmien v dôchodkoch a podobne. Starší ľudia 
vlastnia väčšie množstvo dlhopisov a reálna hodnota tých dlhopisov by o čosi klesla kvôli inflácii.“ 

24 Viď aj video Ľuboša Pásora (06/2020) 



Nízke reálne sadzby pomáhajú štátom, ktoré majú dlhy typicky výrazne vyššie ako 

finančné aktíva. Naopak, jedným z najviac zasiahnutých produktov, ak ECB ponechá 

sadzby nízko, môžu byť dôchodkové fondy, ktoré nebudú vedieť zainvestovať za rozumný 

výnos. Sporitelia, ktorí to chcú kompenzovať, by mali už v súčasnosti zvýšiť mieru tvorby 

dôchodkových úspor. (viď nižšie) 

 

Najväčší dopad je na čistých sporiteľov 

Zhrnutie: Okrem súkromných dlžníkov profitujú z nízkej reálnej inflácie aj štáty, keďže tie majú 

typicky viac dlhov ako finančných aktív.  

Nízke sadzby znamenajú transfer peňazí od sporiteľov k veriteľom, vrátane štátu, ktorý je čistý 

dlžník. Sporitelia dostávajú úroky blízke nule, teda pod úrovňou inflácie. Priemerná inflácia 

v eurozóne v rokoch 2015-19 dosiahla 1,0 %. Naproti tomu priemerná sadzba na vkladoch na 

požiadanie, kam patria najmä bežné účty, dosiahla v eurozóne u domácností v rovnakom období 

0,5 %, čiže sporitelia na bežných účtoch kúpnu silu strácali.  

O niečo lepšie boli na tom vklady s výpovednou lehotou (termínované vklady), kde sadzby na 

portfóliu (stave úverov) dosiahli u domácností v rokoch 2015-19 v priemere 1,3 %, čo po zdanení 

znamená výnos približne na úrovni inflácie.25 Zároveň podotýkam, že pri nových vkladoch 

s výpovednou lehotou bola priemerná sadzba na úrovni 0,4 %.26 

 
25 Vklady s výpovednou lehotou sú najmä termínované vklady (okrem jednodňových). Zdroje pre dáta je ECB 
Statistical Data Warehouse. Inflácia je podľa Eurostatu.  

26 Rozdiel medzi sadzbou na nových termínovaných vkladoch a na portfóliu zrejme vyplýva z dvoch faktorov. Vyššia 
sadzba na portfóliu na jednej strane vyplýva z vyšších sadzieb v minulosti, ktoré si dlhodobejšie vklady nesú so sebou 
aj do ďalších rokov. Druhým faktorom je, že nové vklady majú väčší podiel kratších a teda lacnejších vkladov 
(mesačný vklad za rok vstúpi do štatistiky nových 12x viac ako ročný, v portfóliu však budú mať rovnakú váhu).  
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Graf 12: podľa ECB a Eurostatu. Pri vkladoch na požiadanie domácností (kam patria najmä bežné účty  úroková 

sadzba  dlhodobo klesala a v rokoch 2017-19 bola značne pod úrovňou inflácie. 

 

Nízke reálne sadzby značne zasahujú dôchodkové fondy 

Zhrnutie: Nízke sadzby majú zásadné dopady na dôchodkové fondy. Jednorazový dopad zo 

zníženia sadzieb je síce neraz pozitívny, ale typicky menší ako dlhodobý negatívny dopad z toho, 

že fondy nevedia zainvestovať za rozumnú sadzbu do budúcnosti. Citeľný dopad to má na 

defined-benefit fondy, ktoré musí zriaďovateľ dofinancovať alebo nakupujú rizikovejšie investície 

alebo sú podfinancované. Pri defined-contribution fondoch síce netrpí priamo fond, ale dopad na 

kúpnu silu úspor pocítia pri výbere aj títo sporitelia. 

Jedným z dotknutých skupín sú sporitelia v dôchodkových fondoch. Dopad sa líši od toho, 

či ide o defined-benefit (DB) alebo defined-contribution (DC) schému. Pri defined-benefit schéme 

má sporiteľ prisľúbenú nejakú budúcu sumu (zväčša zamestnávateľom) a fond sa snaží 

zainvestovať tak, aby ju dosiahol. Pri defined-contribution schéme sú určené príspevky 



a výsledná suma závisí od toho, ako sa fondu podarí zainvestovať. Slovenské penzijné fondy 

patria do druhej skupiny (DC).  

Keď sadzby klesajú, hodnota aktív v penzijných fondoch sa zvyšuje. V prípade DB schém sa však 

zároveň zvyšuje aj súčasná hodnota budúcich záväzkov. Ak mám o 30 rokov vyplatiť 100 eur, tak 

pri dlhodobej výnosnosti 3 % p. a. mi stačí mať teraz 41 eur, pri výnose 2 % p. a. však potrebujem 

55 eur. Aktíva sa síce prehodnotia nahor tiež, ale keďže sú zväčša kratšej splatnosti ako pasíva, 

miera krytia fondov sa zväčša znižuje. Podľa prieskumnej štúdie správcu aktív Amundi27 zvyšuje 

pokles sadzieb o 1 percentuálny bod hodnotu záväzkov v defined-benefit schéme o 20%. Aktíva 

sa síce prehodnotia nahor tiež, ale miera krytia (funding ratio) sa zníži o 10 %. Pokles úrokových 

sadzieb tak znamená, že DB fondy neraz nevedia zainvestovať tak, aby splnili ciele, ktoré 

dali sporiteľom v minulosti. Musia to riešiť buď tým, že sponzor (napr. zamestnávateľ) 

schému dofinancuje alebo zvyšujú podiel rizikovejších zložiek, napríklad akcií.  

Okrem defined-benefit fondov môžu mať podobný problém tiež fondy, ktoré garantujú minimálny 

ročný výnos a či investičné životné poistky s minimálnym garantovaným výnosom.28 

Pri defined-contribution schémách dopady zmeny sadzieb na sporiteľov závisia od toho, v ktorej 

fáze sporiaceho cyklu sa nachádzajú - relatívne voči durácii fondu, kde má zainvestované.29 

A v neposlednom rade je dôležitý dlhodobý reálny úrok (očistený o infláciu). 

Znižovanie sadzieb má na fondy dva protichodné dopady. Z krátkodobého hľadiska sa hodnota 

aktív existujúcich sporiteľov precení smerom nahor. Na druhej strane však nové investície fondu 

 
27 Armin Rajan, Quantitative easing: the end of the road for pension investors? (12/2019) 

28 Okrem Amundi aj Antolin et al. (2011): „The overall effect depends on the duration of assets and liabilities. It can 
be expected that DB pension funds and life companies with long-dated, interest-rate-sensitive liabilities will, unless 
they are hedged, have a negative duration gap (duration of liabilities greater than the duration of assets [...]. Thus, 
DB pension funds and life insurers will be negatively affected by a reduction in long-term interest rates.” 

29 Modifikovaná durácia hovorí o tom, o koľko % sa pohne cena dlhopisu, ak sa výnos zmení o 1 p. b.  



majú nižší výnos. Je to teda trade-off medzi okamžitým ziskom a menším zhodnocovaním v 

budúcnosti.  

Zároveň platí, že čím je durácia vyššia (zjednodušene, čím majú dlhopisy dlhšiu splatnosť), tým 

viac sa cena pohne nahor či nadol. Pri vysokej durácii sú okamžité pohyby súvisiace so zmenou 

sadzieb vyššie. Či klient stratí alebo získa, závisí od toho, aká je durácia jeho aktív v porovnaní 

s tým, kedy si ich chce z fondu vybrať (zjednodušene, koľko mu chýba do dôchodku).  

Inými slovami, na znížení sadzieb zvyknú zarobiť sporitelia, ktorí majú už tesne pred 

dôchodkom a nasporených veľa aktív, ktoré sa prehodnotia nahor. Naopak, prerobia 

sporitelia na začiatku sporiaceho obdobia, ktorí majú zatiaľ málo aktív, ale dôchodok závisí 

oveľa viac od budúcich výnosov. U prvých preváži efekt jednorazového zhodnotenia, 

u druhých nižšie budúce výnosy (viď ilustračný graf nižšie).  

 

Graf 13: vlastné výpočty autora. Scenáre ilustrujú sporiteľa v prostredí s nulovou infláciou, ktorý si 30 rokov sporí po 

100 eur do rovnomerne rozdeleného  portfólia bezkupónových dlhopisov, ktoré majú v danom čase splatnosť 1-30 
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rokov (každý z nich má váhu 1/30) a rovnaký výnos (inými slovami, fond maturujúce dlhopisy nahradzuje novými 30-

ročnými dlhopismi). Tmavomodrá čiara je 2% p.a. počas celých 30 rokov. Oranžová čiara je zníženie sadzieb pre 

sporiteľa na 1 % po 5 rokoch, ktoré má pomerne malý pozitívny dopad na aktuálnu hodnotu aktív, ale veľký dopad 

na budúce negatívne výnosy. Naopak, pre sporiteľa 5 rokov pred dôchodkom je zisk cez vyššiu aktuálnu cenu aktív 

väčší ako strata z budúcich nižších rastov. 30 

Slovenské dôchodkové fondy existujú len 15 rokov, takže by mali mať viac sporiteľov, ktorí sú 

skôr ešte v prvej polovici investičného obdobia. Naproti tomu, durácia fondov je vo väčšine 

prípadov nízka, keďže slovenské dôchodkové spoločnosti podľa zákona garantujú istinu a musia 

si dávať pozor na to, aby neprerobili, tak radšej idú do kratších (menej volatilných) dlhopisov.31 

V slovenských podmienkach tak sporitelia z poklesu výnosov sadzieb až tak veľmi neprofitovali. 

Zároveň, ak sa durácia nezmení, v budúcnosti nestratia veľa, ak pôjdu sadzby prípadne hore.  

Čo je ale pri krátkej durácii dôležité, je budúci výnos, najmä v reálnom vyjadrení, teda po očistení 

o infláciu. Príklad: Ak by mali fondy všetky peniaze v hotovosti, durácia je nula. Poklesom sadzieb 

sa nemení hodnota hotovosti, fondy nič nezískajú, avšak všetky budúce investície budú mať nižší 

výnos.   

Keď odhliadneme od slovenskej situácie, penzijné fondy vo všeobecnosti vzhľadom na dlhú dobu 

investovania zvyknú preferovať dlhodobejšie investície (i keď aj príklad DB fondov vyššie 

naznačuje, že nie až tak dlhé, ako sú očakávané výplaty dôchodkov). Pre sporiteľov v 

dôchodkových fondoch bude vo všeobecnosti dôležité, aby v čase, keď inflácia porastie, 

 
30 Dve poznámky: 1. príklad počíta s tým, že sporiteľ je celý čas vo fonde s rovnakou duráciou. Dôchodkové fondy 
vrátane slovenských niekedy pred koncom sporenia posúvajú sporiteľov do fondov s kratšou duráciou práve preto, 
aby zmiernili prípadné výkyvy. 2. scenáre s nenulovou, ale konštantnou infláciou dávajú podobný výsledok, pri 
meniacej inflácii je už môže byť dopad na reálne úspory väčší aj v prípade, že sú reálne sadzby rovnaké.  

31 Napr. dôchodkový dlhopisový garantovaný fond Axa mal v septembri 2020 modifikovanú duráciu dlhopisových 
a peňažných investícií 3,4, čo zjednodušene znamená, že na poklese sadzieb zarábajú tí klienti, ktorí majú do 
výberu peňazí menej ako 3,4 roku (získajú 3,4 % hneď a počas ďalších rokov stratia po 1 % p.a.). VUB Generali mala 
v analogickom fonde duráciu 2,1, Allianz 3,4, NN 4,3 a DSS Poštovej banky 8,9. 



ECB zdvihla aj sadzby a nedržala reálne výnosy nízko. Ak bude chcieť držať sadzby nižšie, 

sporitelia, ktorí chcú tento efekt kompenzovať, by si mali sporiť na dôchodok viac. (Ako 

som písal vyššie, je to komplexnejšie, ak majú títo ľudia aj dlhy.) 

Negatívne sadzby majú na dôchodkové fondy ešte jeden dopad – tlačia ich či už do dlhodobejších 

či rizikovejších investícií. Napríklad výnosy 30-ročných nemeckých dlhopisov sa aktuálne 

nachádzajú v negatívnom pásme32 a ak chcú penzijné fondy zhodnocovať investície pre 

sporiteľov, penzijné fondy sú motivované ísť do rizikovejších investícií – dlhších dlhopisov, 

korporátnych dlhopisov, prípadne akcií. Nájsť rozumný výnos je pre dlhopisové fondy oveľa 

náročnejšie ako v minulosti.  

Pre ilustráciu, ak by sme za 30-ročný odhad inflácie použili 2-percentný cieľ ECB, tak dnešná 

investícia do 30-ročných nemeckých dlhopisov by do splatnosti stratila polovicu kúpnej sily.33 

Znamená to, že buď trhy inflačnému cieľu 2 % p. a. vôbec neveria alebo sú ochotné na 30-

ročných nemeckých dlhopisoch reálne strácať 2,2 % ročne, napríklad preto, že nevidia 

žiadnu inú lepšiu alternatívu výnosu voči riziku. Vysvetlením môže byť aj to, že dlhopisovú 

pozíciu si zväčšuje najmä ECB, ktorej strata reálnej hodnoty neprekáža.  

 
32 V polovici októbra bol výnos do splatnosti na 30-ročných nemeckých dlhopisoch -0.2% 

33 Za 1000 investovaných eur dostaneme o 30 rokov 940 eur (pre zjednodušenie počítam s bezkupónovým 
dlhopisom), ale na rovnakú kúpnu silu budeme pri inflácii 2% p. a. potrebovať 1810 eur.  
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Graf 14: podľa Eurostatu. Ročné priemery okrem septembra 2020, kde je jediný mesiac. 
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Graf 15: podľa Eurostatu. Ročné priemery okrem septembra 2020, kde je jediný mesiac. 

 



K dlhopisovým podielovým fondom len dodám, že pre ne platia podobné vplyvy ako pre 

dôchodkové fondy. Avšak investičný horizont je typicky kratší (ľudia vo fondoch nezvyknú sporiť 

30 rokov), takže môže byť bližší k durácii dlhopisov. Dopad znižovania sadzieb by tak mohol byť 

miernejší alebo aj neutrálny.  

Akciám naopak uvoľnená politika pomáha 

Zhrnutie: Uvoľnená menová politika zvyčajne pomáha aj akciám, keďže je viac voľného kapitálu 

(keďže centrálne banky skupujú dlhopisy). Okrem toho aj nižšie reálne sadzby hovoria v prospech 

vyššej valuácie. Ak sa menová politika v budúcnosti zmení, ale prípadný budúci rast sadzieb bude 

miernejší ako rast inflácie (a myslím si, že bez vyššej inflácie sadzby neporastú), dopad na cenu 

akcií by nemusel byť zásadný. Dopad by však mohol prísť, ak by ECB začala upúšťať od nákupov 

dlhopisov, ktorá tak pri rozhodovaní môže brať do úvahy aj dopad na ceny akcií. 

Uvoľnená menová politika zvyčajne pomáha aj akciám. Jedným z dôvodov je, že uvoľnená 

menová politika a nákupy dlhopisov zo strany centrálnych bánk znamenajú, že je na trhu viac 

voľných peňazí, avšak menej možností, do čoho investovať. Pokles výnosov dlhopisov motivuje 

investorov, aby sa obzerali po iných aktívach, do ktorých môžu investovať, napríklad akcií, 

komodít, realitných fondov a podobne. Následne má vplyv aj na ich ceny. Nasledujúci graf 

ukazuje postupný nárast ceny akcií voči príjmom v rámci indexu S&P 500 od krízy 2009 (i keď 

doplním, že sú aj iné vplyvy, čo v tom hrajú rolu).34 

 
34 P/E stúpa aj preto, že väčšiu váhu majú technologické firmy, ktoré sú ešte v rastovej fáze, keď majú vysoké 
investície, ale zatiaľ nízke realizované zisky. Cena tak odzrkadľuje očakávaný vysoký rast ziskov v budúcnosti 
(príklady: Tesla, Amazon, Netflix).  



 

Graf 16: Zdroj dát je www.macrotrends.net Graf ukazuje podiel ceny akcií združených v indexe S&P 500 voči čistému 

zisku daných spoločností za posledných 12 mesiacov. Nárast mimo graf v prvom polroku 2009 (k 120) je spôsobený 

veľkými stratami bánk vo finančnej kríze, ktoré stlačili agregátny zisk nadol.  

 

Alternatívne, ak sa na to pozeráme cez valuáciu firiem, tak hodnotu firmy ovplyvňuje reálna 

úroková sadzba. Napríklad v DCF modeli (discounted cash flows) sa hodnota firmy počíta cez 

hotovostné toky diskontované do súčasnosti. Po zjednodušení vzorcov je hodnota firmy úmerná 

1/(r-g), kde r je diskontná sadzba (tá sa odráža od bezrizikovej sadzby a rizikovej prirážky podľa 

toho, o akú rizikovú spoločnosť ide). g je očakávaný rast nominálnych príjmov v budúcnosti, ktorý 

je korelovaný s infláciou. Inými slovami, keď sa zmenšuje rozdiel medzi bezrizikovou sadzbou 

a infláciou (keď reálna sadzba klesá), tak sa zvyšuje nominálna hodnota firmy, ako aj trailing P/E 

ratio (price to earnings).  

Dodám ešte, že vzťah je trošku komplikovanejší, keďže sa môže sa meniť aj riziková prirážka, 

napríklad aj v závislosti od inflácie, bezrizikovej sadzby, ale napríklad aj pod vplyvom vyššie 

spomínaných nákupov centrálnej banky, ktoré znižujú cenu alternatívnych aktív. 
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Čo sa stane s akciovým trhom v budúcnosti? Nárast očakávanej inflácie môže mať pozitívny 

dopad za predpokladu, že bude v rozumných medziach a bude sprevádzaná rastom ekonomiky 

a teda nebude mať negatívny dopad na kúpnu silu.  

Negatívny vplyv na akcie by mohol mať rast reálnej úrokovej sadzby. Samotné zvyšovanie 

sadzieb je v krátkodobom horizonte asi málo pravdepodobné - bez zvýšenej inflácie ECB asi 

sadzby znižovať nezačne. Avšak dopad na akcie smerom nadol by mohlo mať, ak by ECB 

postupne upúšťala od nákupov dlhopisov, prípadne ich postupne začala vypredávať, čím by 

z trhu stiahla časť kapitálu. Dopad na akciový trh je ďalší z faktorov, ktorý ECB môže brať 

do úvahy a môže ju brzdiť pri uťahovaní menovej politiky.  

 

Prísna makroprudenciálna politika spolu s nízkymi sadzbami by znamenala 

preferenciu verejného dlhu pred súkromným 

Zhrnutie: Jedným z rizík je, že ECB bude chcieť držať uvoľnenú menovú politiku, aby pomáhala 

štátom. Ale zároveň bude cez makroprudenciálne opatrenia brzdiť rast súkromného dlhu. 

(Príkladom je aj Slovensko počas posledných rokov.) 

Rizikom pre privátny sektor je možnosť, že ak by sa zrýchlila inflácia, ECB môže mať 

tendenciu držať sadzby nízke súčasne s tým, ako sa budú uťahovať makroprudenciálne 

opatrenia v eurozóne.35 Pre ECB to môže byť zaujímavá možnosť, pretože jej to umožňuje 

udržať nízke náklady dlhu a zároveň brzdiť rast úverov a infláciu cez makroprudenciálne 

opatrenia. Odvrátenou stranou je práve redistribúcia, ktorá znevýhodňuje súkromné subjekty pred 

štátmi. Súkromný sektor je na strane vkladov penalizovaný nízkymi sadzbami a na strane úverov 

 
35 Idea je prevzatá z osobného rozhovoru.  



rast úverov brzdia makroprudenciálne opatrenia. Štáty, ktoré majú zväčša dlhy, naopak zo 

situácie profitujú, keďže platia nízke úroky.  

Prezidentka ECB Christina Lagarde nedávno indikovala, že ECB zváži možnosť udržiavať 

nižšie sadzby aj dlhší čas po tom, ako sa inflácia zvýši nad 2-percentný inflačný cieľ.36 

(Podobný krok ešte predtým avizoval Fed.37) ECB by tak mohla kompenzovať predchádzajúce 

obdobie nižšej inflácie pod cieľom. Otázne je, ako na to budú reagovať lokálne banky, ktoré majú 

zväčša v kompetencii makroprudenciálne opatrenia.  

Napríklad na Slovensku bola takáto situácia v posledných rokoch normou. Rast slovenských 

retailových úverov patril medzi najvyššie v EÚ. NBS nemá možnosť priamo ovplyvňovať úrokové 

sadzby a tak okrem makroprudenciálnych opatrení nemala iný kanál, ako na rýchly rast úverov 

reagovať. Výsledkom boli postupné sprísňovanie makroprudenciálnych limitov v priebehu 

niekoľkých rokov (napr. limity pri hodnote zabezpečenia pri ÚnB, dĺžke splatnosti úverov, 

zadlženiu voči príjmu, splátke voči príjmu či testovaniu schopnosti splácať pri náraste úrokov...). 

NBS opatrenia zatiaľ nezmiernila ani v čase pandémie covidu. Aj keď netvrdím, že niektoré 

opatrenia neboli správne cielené na rizikovejšie segmenty úverov38, predstavuje to určitú 

dichotómiu, keď ECB chce na jednej strane úvery cez nízke sadzby podporiť a na strane 

druhej sú obmedzované cez makroprudenciálne opatrenia.  

Pripomínam, že preferenciu verejného dlhu pred súkromným už v posledných 10 rokoch 

podporovali aj spomínané vyššie kapitálové váhy pre súkromný dlh oproti dlhopisom a súčasný 

 
36 Financial Times (09/2020): “The wider discussion today… is whether central banks should commit to explicitly 
make up for inflation misses when they have spent quite some time below their inflation goals,” [ECB President 
Christina Lagarde] said. 

37 CNBC (08/2020): “In a move that Chairman Jerome Powell called a “robust updating” of Fed policy, the central 
bank formally agreed to a policy of “average inflation targeting.” That means it will allow inflation to run 
“moderately” above the Fed’s 2% goal “for some time” following periods when it has run below that objective.” 
38 Prinajmenšom časť opatrení považujem za prínosné pre budúcu stabilitu slovenského bankového sektora.  



nárast kapitálových požiadaviek. Verejný dlh rástol v eurozóne výraznejšie ako súkromný 

(netvrdím, že to bol jediný dôvod ani to, že určité posilnenie kapitálu bánk nebolo žiadúce).  

 

Menová politika bankám skresala úrokové príjmy 

Zhrnutie: Pre banky je prostredie záporných sadzieb problematické v tom, že na strane 

retailových vkladov zväčša nevedia ísť so sadzbami do mínusu, inak by si domácnosti peniaze 

vybrali. Sadzby na strane úverov tak klesajú viac ako na vkladoch. Spolu s poklesom sadzieb 

dlhopisov to tlačí nadol čisté úrokové výnosy, ktoré sú hlavným zdrojom príjmu bánk.  

Uvoľnená menová politika predstavuje náročnú skúšku aj pre banky. Čistý úrokový príjem, 

teda rozdiel medzi prijatými a zaplatenými úrokmi, tvorí v krajinách eurozóny 60% prevádzkového 

príjmu bánk39. Za normálnych okolností banky vedia prenášať zmenu sadzieb porovnateľne do 

úrokov aj vkladov. Ak sú však sadzby pri nule alebo pod ňou, banky to nevedia premietnuť 

do ceny vkladov (najmä retailových)40, keďže klienti by pri záporných sadzbách preferovali 

hotovosť a banke by tak odišli vklady, z ktorých poskytuje úvery. V niektorých krajinách 

môžu byť negatívne sadzby obmedzené aj legislatívou.  

 
39 Druhou najväčšou položkou je čistý príjem z poplatkov a provízií a zvyšok najmä príjmy z obchodovania.  

40 Pri väčších vkladoch, napríklad firemných to čiastočne vedia, keďže aj skladovanie hotovosti má svoju cenu a tá 
môže byť vyššia ako negatívny úrok. Platí to však len do určitej hranice, ktorá je neznáma. Napr. Boucinha, Burlon 
(2020): “…there is evidence that, as negative rates persist, even banks that rely predominantly on deposit funding 
eventually pass the interest rate reduction on to at least part of their deposit base, namely corporate deposits and 
large retail deposits. However, some degree of downward rigidity in retail deposit rates remains, limiting the scope 
for further improvements in funding costs without changes to the funding structure.“ 



Pri firemných vkladoch majú banky väčší priestor ísť so sadzbami do záporu, keďže náklady na 

fyzické skladovanie väčších obnosov peňazí môžu byť vyššie ako mierne záporný úrok. Ani tam 

však nie je priestor pre ECB neobmedzený, závisí práve od nákladov na skladovanie.41 

Banky by teoreticky mohli pri dosiahnutí nulových sadzieb na vkladoch držať sadzby na úveroch 

nezmenené aj napriek poklesu sadzieb ECB. V realite eurozóny však čistá úroková marža spolu 

so znižovaním sadzieb klesala. (V absolútnom vyjadrení čistý úrokový príjem v posledných 

rokoch v eurozóne stagnoval, stále je však pod úrovňou roku 2009.42) 
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Graf 17: Podľa ECB Statistical Datawarehouse 

Ďalší graf ukazuje vývoj priemerných úrokových sadzieb ECB, a úrokových sadzieb domácností 

z vkladov na požiadanie (sem spadajú najmä bežné účty a ďalšie vklady, ktoré si domácnosť 

môže vybrať kedykoľvek) a z nových úverov na bývanie. Nepredstavuje to všetky vklady ani úvery 

 
41 Schnabel (2020): “There is considerable uncertainty as to the precise level of the “reversal rate” (pozn. úroveň, 
kde ďalšie znižovanie sadzieb začína menovú politiku sprísňovať) and current estimates suggest that the ECB has 
not reached the effective lower bound." 

42 Na Slovensku čistý úrokový príjem rástol do obdobia 2014-16, keď pokles sadzieb kompenzoval rýchly rast 
úverov, najmä v retaili. V rokoch 2017-20 už nestačil ani rast úverov a NII klesal.   



bank, je to skôr reprezentatívny príklad vývoja úrokov vo významných kategóriách vkladov 

a úverov.  

2.2
1.8 1.8

2.1

2.6

2.1 2.0
1.8 1.9

1.6

1.9
1.7 1.6

1.3 1.4 1.4
1.0

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sadzba ECB a úroky bánk v eurozóne

Rozdiel nové ÚnB vs. vklady na požiadanie Základná sadzba ECB

Vklady na požiadanie (najmä bežné účty) Nové úvery na bývanie
 

Graf 18: Čísla u koncu rokov. Podľa ECB Statistical Datawarehouse, Eurostat 

Na strane vkladov vidno, že v rokoch 2008-9 sa zvýšil záujem bánk o retailové vklady a klientom 

začali platiť prémiu v podobe vyššej sadzby oproti ECB. Následne priemerné úroky klesali 

spoločne so základnou sadzbou ECB. Ak by ECB išla so sadzami ešte nižšie, priestor pre banky 

znižovať úroky na vkladoch je v retaili obmedzený nulou z dôvodov uvedených vyššie.43 

Pri úveroch na bývanie šli sadzby dolu tiež, avšak rýchlejšie, čiže úroková marža sa 

znižovala. Nie je úplne jasné, aká veľká časť vplyvu je spôsobená menovou politikou ECB (nielen 

sadzbami, ale aj nákupmi dlhopisov a inými krokmi) a aká inými faktormi, napríklad konkurenciou. 

Avšak menová politika ECB má za cieľ pomôcť ekonomike, mimo iného aj cez znižovanie cien 

 
43 Výnimkou by teoreticky mohli byť veľké retailové vklady tam, kde to legislatíva dovolí.  



úverov, vyšší objem úverov a teda aj výdavky. Takže z pohľadu ECB je pokles cien úverov - aj 

za cenu, že retailové vklady nemajú kam klesať - zrejme želaný stav.44  

Okrem vplyvu cez úvery sa čistý úrokový príjem bánk znižuje aj preto, že sa im postupne nadol 

preceňuje portfólio dlhopisov, do ktorých v minulosti investovali a nevedia to nahrádzať novými 

podobne výnosnými investíciami.  

Samozrejme, ECB a národné banky majú záujem na tom, aby boli banky zdravé. A tak popri tom, 

ako ECB spôsobuje bankám „starosti“ cez nízke sadzby, im na druhej strane pomáha cez TLTRO, 

kde ECB bankám platí za to, že si požičajú peniaze. Sadzba v TLTRO-III je v prípade splnenia 

podmienok45 lepšia, ako dokážu banky získať na medzibankovom trhu.  

Do budúcnosti je pre banky jedným z rizík scenár spomínaný v predošlej sekcii, kde by pri 

zvýšení rastu úverov a inflácie ECB držala sadzby nízke, ale makroprudenciálne opatrenia 

by sa sprísňovali. Pre banky by to znamenalo nízke príjmy z úrokov, ktoré by navyše nevedeli 

kompenzovať cez rast objemov úverov.  

  

 
44 Je možné, že ECB by ešte viac preferovala pokles sadzieb úverov aj vkladov. 

45 Podmienkou je nárast úverov firmám a obyvateľstvo, pričom úvery na bývanie sa nezohľadňujú 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/tltro/html/index.en.html 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/tltro/html/index.en.html


Záver  

Na rozdiel od USA v eurozóne menovú úniu nesprevádza fiškálna únia, aspoň zďaleka nie tak 

extenzívna. Krajiny eurozóny majú spoločnú menovú politiku, ale v oblasti verejných financií si 

môžu robiť (približne) čo chcú. Existujú síce pravidlá na deficit či dlh, ale nie sú takmer vôbec 

vymáhané. Postupne však pribúdajú ďalšie prvky fiškálnej únie, ako je spoločný dlh, nákupy 

štátnych dlhopisov zo strany ECB a podobne. 

Osobne očakávam, že v budúcnosti sa bude postupne čoraz viac kompetencií prenášať zo štátov 

na Európsku úniu a v mnohých oblastiach v tom vidím aj prínos. Sú kompetencie a výdavky, ktoré 

dáva význam riadiť centralizovane, či už je to obrana, ochrana vonkajších hraníc, zahraničná 

politika, opatrenia v čase krízy ako je covid, možno niektoré poistné schémy (napr. 

nezamestnanosť, fond ochrany vkladov) a prípadne ďalšie.  

Zároveň si však treba dať pozor, aby ostala zdravá konkurencia medzi krajinami, ktorá pomáha 

rastu produktivity a ktorá umožní vyberať si najlepšie z mnohých alternatívnych prístupov, ktoré 

jednotlivé krajiny vyskúšajú. Jednou z vecí, o ktorej som silne presvedčený, že by mala ostať na 

rozhodnutí štátov, je možnosť stanovovať si vlastné dane (najmä z príjmu).  

Samozrejme, užšia fiškálna integrácia má riziká - politické, ktoré tu nejdem rozoberať (štáty sa 

kompetencií nevzdávajú radi), ale aj súvisiace s menovou politikou. Patrí medzi ne napríklad 

riziko, že ak sa budú niektoré krajiny priveľa zadlžovať a ECB im napriek tomu bude 

pomáhať, bude to zvyšovať redistribúciu od zodpovedných krajín k nezodpovedným. Inými 

slovami, spolu s tým ako EÚ bude robiť kroky k fiškálnej únii, bude musieť priebežne dopĺňať aj 

protiváhy, ktoré budú zabraňovať neželanému správaniu členov.  

Politika ECB zároveň tlmí signály dlhopisového trhu a takto znižuje tlak aj na to, aby štáty 

robili prorastové reformy. Myslím si, že správna miera nie je ani v jednom z extrémov. Ani 

v tom, že ECB nechá krajiny skrachovať, keďže nestihnú reformy zrealizovať, ani keby chceli. Ale 



ani v tom, že im umožní robiť si viac-menej, čo chcú. Optimálnu hranicu nie je jednoduché 

trafiť, aj keď sa mi osobne zdá, že sme sa pohli skôr smerom k priveľkej voľnosti a výhľad 

na najbližšie obdobie nenaznačuje návrat. Mám pocit, že z dlhodobého hľadiska by bol 

užitočnejší o niečo obozretnejší prístup.  
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